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چکیده

بررسی میراث فالحتی دورۀ اسالمی با تمرکز بر دو موضوع خاک و شیوههای

بارورسازی آن و ردیابی و مقایسۀ آن با ریشههای کالسیک یونانی و رومی،
نمودار تالش دانشوران و علمای کشاورزی اسالمی برای تکمیل و تنوعبخشی
در حوزۀ «علوم خاک» است .چه در کنار تکرار بخش بزرگی از آثار متقدمان،
نگاشتههای فالحتی دورۀ اسالمی در این سرفصلها ،حاوی دادههایی جدید
مرکب از توضیحات استقرائی و نظری ،به همراه تجارب زراعی و مشاهدات
شخصی است .چندان که این بخش را میتوان یکی از مهمترین محورهای

نوآوری متون فالحتی دورۀ اسالمی قلمداد کرد .از آن میان رسالههای تدوین
شده در اندلس و بهطور مشخص آثار ابن بصال و ابن عوام زمینهساز تعریف
معیارهای جدیدی برای تشخیص کیفیت و مرغوبیت خاک و معرفی
دستهبندی های جدیدی از آن گردید .به طوری که دستهبندی دهگانۀ مرسوم در
متون رومی برای انواع خاکها ،به دستکم  25نوع ارتقاء یافت .در گام بعدی
این معیارها در ایران و در فالحتنامه های فارسی با رویکردی کامالً بدیع و
اجتهادی و ناظر به کاربرد عملی آنها تدوین و ارائه شد .با این حال این

تلقیهای متفاوت ابتر بود و در قلمرو جهان اسالم و حتی در غرب التین
پیگیر ی نشد و حتی برای پژوهشگران امروزی تاریخ علم دورۀ اسالمی نیز

ناشناخته باقی مانده است .بررسی تطور متون فالحتی با تمرکز بر این موضوع
جزئی و ردیابی دالیل احتمالی تغییرات آن هدف این مقاله است.

کلیدواژهها :خاکشناسی ،فالحت دورۀ اسالمی ،فالحتنامههای اندلسی و
فارسی ،میراث رومی در علوم اسالمی.
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مقدمه
خاک به عنوان نخستین و مهمترین عنصر کشاورزی و بستر و مسکن گونههای گیاهی،
مهمترین عنصر تولید کشاورزی است .شیوههای بارورسازی و تقویت زمینهای زراعی
با مواد آلی و مغذی نیز نقش بسزایی در کمیت و کیفیت محصوالت داشته است .از
این رو هر دو مبحث از سرفصلهای مهم هر نظام کشاورزی و سامانۀ دانشی و تجربی
مرتبط با آن است .در فالحت دورۀ اسالمی نیز شناخت خاک و ویژگیهای آن بهمنظور
کشت و زرع از مهمترین ارکان کشاورزی است .تا آنجا که شناخت خاک را
ضروریترین دانش یک کشاورز بلکه؛ «اکبر ارکان علم المنابت و أجلها قدراً» (ابن

وحشیه 307 ،1993 ،و  )914و اول مرتبۀ دانش فالحت قلمداد کرده و کسی را که در
آن سررشتهای ندارد بهطور مطلق جاهل خواندهاند(ابن عوام اشبیلی)321/1 ،1433 ،
از این رو بخش قابل توجهی از محتوای رسالههای فالحتی بهصورت فصل مستقل
خاک یا ذیل عناوین و مطالب دیگر ،بدان اختصاص یافته است.
سابقۀ خاکشناسی یونانی و رومی
نخستین آثار مکتوب در بارۀ کشاورزی از دورۀ رومی بهدست ما رسیده است و بخش
بزرگی از سنت فالحتی دورۀ اسالمی نیز وام گرفته از حوزۀ فرهنگی یونان و روم است

و غالب متون تاریخی -فرهنگی دورۀ اسالمی منشاء انتقال علوم فالحتی به جهاناسالم
را روم دانستهاند و این امر در میان دانشوران دورۀ میانه جزو مشهورات بوده است.
چندان که جاحظ در رسالۀ التبصر بالتجارة «مهندسان آب و دانشمندان علم کشاورزی»
را در شمار «انواع کاالهای نادر و متاعی که از روم آورند» یاد کرده (جاحظ،2015 ،
 )35و ابنقتیبه نیز در طعن به شعوبیه ایرانی ،فالحت را از اقتباسات رومی جهان اسالم
یاد کرده است (ابنقتیبه .)106 ،2017 ،از این رو اشاره به سابقۀ موضوع خاکشناسی
و ذکر پارهای از تقسیمبندیهای ایشان از خاک ضروری مینماید.
خاکشناسی کتو 46-95( 1ق.م) متقدمترین دانشمند کشاورزی روم چندان مفصل
نیست و او در رسالۀ کشاورزی خود به توصیههای کلی و معرفی خاکهای مناسب برای
برخی از محصوالت اکتفا کرده است؛«خاک باید خوب و بهطور طبیعی مستحکم باشد.
در صورت امکان ،باید در دامنه کوه قرار بگیرد و رو به جنوب باشد» (کتو، 1934 ،
 )19 ،5همو بر اهمیت شخمزنی تأکید کرده است؛« چه چیزی در کشاورزی خوب
1. Cato
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حرف اول را میزند؟ شخم خوب و حفاری زمین» .چه با شکافتن سطح و خرد كردن
توده های خاک زمين در هنگام بارش باران ،رطوبت بيشتري را جذب كرده و آن را
برای شرايط خشك حفظ میكند (همان.)61 ،
نگاشتههای وارو 2دیگر دانشمند رومی (حدود  37ق.م) این عرصه چارچوب اصلی
دانش رومیان در زمینۀ خاکشناسی را تشکیل میدهد .او چهار اصل شکل و هیئت
خاک ،نوع خاک و وسعت و چگونگی حصارکشی زمین را مهمترین رکن انتخاب
زمین زراعی دانسته است .در مورد شکل و پیکربندی ،وارو سه نوع زمین هموار و
صاف ،تپهای و کوهستانی و نوع چهارم را از ترکیب و اختالط سه قسم اول ،معرفی
کرده است .وارو در ادامه این تقسیمبندی ارتفاع زمین را رکن اصلی تعیین پوشش
گیاهی طبیعی و مناسب بودن آن برای کشت محصوالت مختلف و درختان میوه میداند.
چه در دشت های وسیع ،گرما شدیدتر است و در مناطقی کوهستانی هوا سبکتر است.
به نظر او اجزای اساسی خاک شامل سنگ ،ماسه ،خاک رس و شن ،گچ ،خاکستر
(آتشفشانی) ،خاکه و گردغبار و خاک سرخ است .به طوری که میتوان نوع خاک را
با توجه به عنصر غالب آن توصیف کرد .در اثر وارو عالوه بر جنس خاک ،معیارهای
افزوده دیگری همچون رطوبت ،بافت(خاکهای غنی و فقیر) و درجه قوام (سبک،
شکننده و سخت) نیز ارائه شده است (وارو .)26-24 ،1912 ،او خاطرنشان کرده که
جنس خاک کیفیت زمین را تعیین میکند .اما این کشاورز است که با انتخاب نوع
استفاده از زمین به عنوان باغ ،مرتع و علفزار ،مزرعه غالت ،یا تاکستان ،میان کیفیت
زمین و محصول آن سازگاری ایجاد کند .برای مثال بعضی از گونهها مانند صنوبر و
کاج ،به دلیل مقاومت در برابر سرما در زمین های کوهستانی و درختانی مانند بادام و
انجیر در تپههایی که ارتفاع زیادی ندارند ،با سرعت بیشتری رشد میکنند .به طور کلی
در این سه نوع زمین که با اختالف سطح مشخص شده ،دشتها برای محصوالت
غلهای ،تپهها برای تاکستان و درختان جنگلی برای زمینهای کوهستانی کارایی بهتری
دارند(.همان)
تالش دیگر دانشوران و علمای کشاورزی رومی منحصر به تکمیل و تنوعبخشی
همان تقسیمبندی وارو بود و هیچ یک از آنها سعی در ارائۀ طریق بدیلی در توصیف
انواع خاک نداشته است .تنها ژولیوس گراچینوس (متوفی39م) در اثر مفقودش به
2. Varro
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کیفیاتی اشاره کرده که افراطی می نمود و مورد اقبال قرار نگرفت؛ اثر گراچینوس را
حاوی اولین کاربرد صریح نظریۀ عناصر اربعه در علوم کشاورزی دانستهاند .با این شاهد
که او بهترین خاک را دارای خواص متعادل گرما و سرما ،رطوب و خشکی و نیز
فشردگی و سستی دانسته است (باتزر .)30 ،1994 3،البته وارو اشارۀ کوتاهی به این
نظریه داشت و برآن بود که خاکهای سنگینْ گرم و خاکهای سبکْ سرد هستند.
گیاهان در خاکهایی که خیلی مرطوب هستند میپوسند و در خاکهایی که بیش از
حد خشک هستند گرفتار سوءتغذیه میشوند .خاکهای بیش از حد فشرده،
نفوذناپذیرند ،هواگیری در آن ضعیف و در فصل خشک ،مستعد ترک خوردگی است.

خاکهای چسبنده هم نفوذپذ یری بیش از حد دارند و مستعد خشکسالی هستند .کار
در خاکهای سنگین نیز بسیار دشوار است (وارو.)30 ،1912 ،
گلومال 4دیگر عالم فالحتیِ برجستۀ رومی (حدود 41-56م) زمینها را به سه دستۀ
دشتی ،تپهای و کوهستانی تقسیم کرده و ذیل هر یک از این دستههای سه گانه ،شش
نوع خاک به حسب پرقوت 5و نحیف ،رقیق و غلیظ و دستآخر خشک و مرطوب
معرفی کرده است .او برخالف دیگر مؤلفان این حوزه برآن بود که سن و قدمت خاک
اهمیتی در باروری و محصولدهی آن ندارد (گلومال .)107 ،1960 ،در حالی که در
سایر مناطق کشت مستمر محصوالت بدون کوددهی و بارورسازی ،عمالً امکانپذیر
نبود .چندان که اکثر علمای کشاورزی همعصر در مورد بارورسازی خاک و شیوههای
مختلف آن از قبیل انواع مختلف سرگین یا خاکهای معدنی و همچنین حبوبات
ترمیمی و تناوب زراعی بحث کردهاند .برخی از محققان دلیل احتمالی این امر را در
پیوند با زادبوم او در مناطق جنگلی و حاصلخیز که خاک آن به طور طبیعی با پوشش
غنی برگها و شاخ و برگ انواع رستنیها تغذیه میشد ،جستجو کردهاند (باتزر،
 . )30 ،1994چندان که قسمت بزرگی از توضیحات او در بخش خاک ،به آمادهسازی
و تبدیل زمین جنگلی و پربوته یا مردابی به مزر عه قابل کشت اختصاص یافته است؛
کارهایی از قبیل بریدن درختان ،طرق زهکشی مردابها ،جمعآوری سنگها ،شخمزنی
مناسب برای ریشهکنی درختان جنگلی و (...گلومال .)127-121 ،1960 ،همو تأکید

 .5معادل رومیpakhus, pinguis :

3. Butzer
4. Columella
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کرده که برای شناخت جوهره خاک نباید به ظاهر و سطح آن اکتفا کرد و سرشت اصلی
خاک را تنها با کندن و الیهبرداری سطح آن میتوان شناخت.
تاریخ طبیعی اثر دایرةالمعارفی پلینی79-23( 6م) نیز حاوی فصلی در بارۀ موضوع
بحث ما است .در واقع او در چشم اندازی کلی مناطق جغرافیایی جهان را بر اساس آبو
هوا و خاک آنها شناسایی و دستهبندی کرده و از این جهت به بحث در بارۀ انواع
خاک ها پرداخته است .پلینی مانند گلومال برآن بود که رنگ خاک معیار قطعی و
محفوظ از خطایی برای کیفیت خاک نیست .چه عالئمی که ما از روی آن قضاوت
میکنیم اغلب فریبنده هستند .او برای این مطلب مثالهایی ذکر میکند؛ خاکی که با

درختان بلن د و برازنده آراسته شده ،همیشه مطلوب نیست ،به جز برای همان درختان،

چه در خاکی که درخت بلند و سرزنده صنوبر وجود دارد ،چه گیاه دیگری میتواند رشد
کند؟ در یک ارزیابی کلی میتوان گفت پلینی چکیدهای از یک قرن بحث و تتبع
فرهنگ رومی را در این زمینه ثبت کرده است .حکمی نه چندان شگفتانگیز؛ بهترین
زمین خاکی نسبتاً رسی و نرم دارد که به راحتی کار گرفته میشود ،نه غرقاب است و نه
خشک (پلینی.)bk. XVII, chap. 3،1943 ،
خاکشناسی در متون فالحتی دورۀ اسالمی
فالحتنامههای دورۀ اسالمی به صراحت آگاهیهای منابع کالسیک را تصدیق کردهاند
و تقریباً همۀ اصول و نکات فنی و تجویزی مربوط به خاکشناسی رومی را میتوان در
آثار کشاورزی دورۀ اسالمی نیز یافت .این امر در باره قدیمیترین اثر فالحتی جهان

اسالم؛ الفالحة النبطیه نیز صادق است .از این رو به احتمال ،ابن وحشیه یا منابع نیمه
اسطورهای نبطی ادعا شدۀ وی ،قبالً به اطالعات مشابهی دسترسی داشتهاند.

7

اگرچه ارائۀ مطالب در فالحة النبطیة سازماندهی بسیار ضعیفی دارد ،بهروشنی
میتوان دریافت در درک خصوصیات خاک و بلکه در توسعۀ معیارهای شناسایی انواع
خاص خاک و پیشنهاد محصوالت یا درختان متناسب برای کشتْ گامهای بزرگی د ر
آن برداشته شده است .ابن وحشیه خاک را مهم ترین رکن پرورش گیاه خوانده است.
6. Pliny
 .7البته اظهار نظر قطعی در این باب نیاز به پژوهش گستردهتری دارد و ذیل مسألۀ کالنترِ تبادالت علمی و فرهنگی
تمدنهای مشرق زمین با فرهنگ یونانی و رومی جای میگیرد .چندان که در آثاری مانند رساله کشاورزی گلومال
گزارش و ارجاعاتی به شیوۀ کشاورزی در آشور و بینالنهرین نیز وجود دارد.
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چه تأثیر دیگر ارکان؛ آب ،هوا و حرارت آفتاب نیز از مجرای خاک صورت میگیرد و
چه بسا ویژگیهای خاک ،نوع و تأثیر آنها را نیز تحتالشعاع قرار میدهد (ابن وحشیه،
 )359 ،1993از این رو در باب مستقلی با عنوان «طبایع اراضی و علت اختالف طعم
و عالج آن ها و سازگاری و ناسازگاری با بعضی نبات و درختان» توصیفی نسبتاً
سازمانیافته در اینباره آورده است.
نظام ط بایعی و تأثیر عناصر اربعه بر سرشت و خاصیت خاکها مبنای اصلی
تحلیل های او در این باب است .چه بر اساس رهیافت کلی علوم در دورۀ اسالمی و از
جمله فالحت ،بسیاری از پدیدههای طبیعی عالم تحت قمر با عنایت به ترکیب و تجزیه
و بیش و کمی این عناصر تبیین میشود .میدانیم که نظریۀ طبایع مبتنی بر عناصر اربعه

در میان دانشوران یونانی رشته های مختلف علوم رواج داشت .این طبعها به خصوص
در پزشکی ایشان به صورت اخالط و دستیابی به سالمت با تعادلبخشی به آنها به
گستردگی پذیرفته شده و نظریهای تقریباً غالب بود .از سوی دیگر داروهای معدنی
بخشی مهمی از مجموعۀ داروهای پزشکی یونان باستان را تشکیل میداد .همین امر به
احتمال ،زمینهساز انتقال نگرش اخالطی و طبایعی به حوزۀ کشاورزی و خاصه شناخت
انواع خاکها بوده است .به زعم ابن وحشیه طبع اصلی خاک سرد و خشک است و
خشکی آن هم بر سردی افزونی دارد 8.از این رو و بر اساس طبیعت خود به خشکی
تمایل بیشتری دارد و از آب متنفر است .ترکیب این طبع خشک و سرد با رطوبت و هوا
باعث اعتدال آن شده و بستر رشد گیاهان را فراهم میآورد .پیدایی و تنوع خاکهایی
با قابلیتهای متفاوت ،حاصل زیادی و کمی ترکیب این چهار عامل است و هنر مهم
شخص کشاورز معرفت به احوال خاک از این جنبه است (ابن وحشیه-319 ،1993 ،
)359 ،320
ابن وحشیه مهم ترین شاخص برای شناخت و تمیز طبع و کیفیت خاک را طعم،
رنگ و بوی آن معرفی کرده است .برای این منظور او عالوه بر دستورالعملهایی چون
کنترل رنگ ،سفتی و نرمی و چسبندگی خاک پیش و پس از بارندگی ،رنگ و شکل
گیاهان برآمده از زمین ،آزمایشهایی تجویز کرده تا تشخیصی دقیق از طبع خاکها به
دست دهد .سوای شیوههای به تصریح خود ابن وحشیه سحری خاص(،ابن وحشیه،
 .8همو معتقد است علت پوسیدگی و ترکیب اجساد حیوانات ،نباتات و دیگر معدنیات مرکب از عناصر اربعه در
خاک غلبه جوهر زمینی در وجود آنها و اشتراک با خاک از این جنبه است( .ابن وحشیه.)328 ،1993 ،
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 )322 ،1993طعم و مزۀ خاک با مخلوط کردن آن در آب ،به شیوهای خاص بهدست
می آمد و انواع مختلفی از خاک بر اساس آن معرفی شده است .ابن وحشیه طعم آب و
خاک مرغوب را کامالً شیرین و گوارا میداند و در مقابل طعم مرکب از تلخی و تندی
را نشانۀ فرط خشکی و گرمای طبع یک خاک دانسته و آن را بدترین نوع زمین برای
کشت معرفی کرده است (همان )308 ،در میان طعمها عمدۀ توجه او به شوری زمین،
بزرگترین مشکل کشاورزی در سرزمین بینالنهرین و شیوههای تشخیص و اصالح آن
معطوف شده است .او با ترکیب طعم با معیار بعدی؛ رنگ ،سه درجه از زمینهای شور
را معرفی کرده است؛ شورهزار خالص (مالحة خالصة الملوحة) ،زمین شور و اسیدی

(الملوحة حموضة) ،نمکی مالیم (ملوحة الخفیفة) (همان )315 ،توضیحات ابن
وحشیه در بارۀ بوی خاک نیز مختصر و کلی است .چندان که به منشاء بوی بد و عفونی
پارهای از زمینها ،الشۀ جانوران و انسانها و اصالحناپذیری این قسم زمینها و در
نتیجه پرهیز از کشت و زرع در چنین خاکهایی اکتفا کرده است (همان 309 ،و
.)329
اما مهمترین نمودار طبع خاک به نظر ابن وحشیه رنگ آن است .بر پایۀ این معیار،
بهترین و مرغوبترین نوع خاک ،رنگی سیاه ،مایل به بنفش دارد  .این خاک برای
کشت همه رقم محصول کشاورزی اعم از گیاهان و درختان مناسب است و نیازی به
اصالح و تقویت ندارد(.ابن وحشیه )325 ،1993 ،به زعم او سوای خاک سیاه ،سایر
انواع در شمار خاکهای فاسد قرار میگیرند و بسته به درجه و کیفیتشان نیاز به اصالح
دارند .برخی از گونههای دستۀ اخیر بدین قراراند؛ خاک سرخ چسبناک (االرض
الحمراء العلکة) که تقریباً همپایۀ خاک سیاه و برای کشت همۀ گونهها به جز خرما و
درخت میوه شیرین مناسب است .خاکهای رسی قرمز (الحمراء) ،خاکهای سبک
(الرقیقة) ،خاکهای کوهستانی آلی (الجبلیة) ،خاکهای شنی بیابانی ،خاکهای
نمناک (النزة) ،خاکهای آبرفتی ،خاکهای گلی متعفن ،خاکهای سفت گچی،
خاکهای خاکستری و سفالی رنگ ،خاکهای شور که سه نوع جزئیتر آن در باال ذکر
شد (همان.)346-325 ،
در مجموع ابن وحشیه حدود  10نوع کلی خاک را شناسایی کرده و محصوالت
موافق و مخالف برای کشت در هر یک را معرفی کرده است .عالوه بر نشانههایی از

اولین کوششها برای طبقهبندی خاک در متون فالحتی دورۀ اسالمی ،جزئیات ارائه
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شده در معرفی هر یک از این خاکها نیز در قیاس با متون رومی ،به طور قابل توجهی
ارتقاء یافته است .برای نمونه او توضیح داده که در زمینهای زیردست دجله ،پس از
طغیانهای فصلی موسوم به مد کبیر ،زمینهای اطراف رودخانه به مدتی طوالنی زیر آب
شیرین رودخانه باقی میمانند .با رسوب گل و الی این زمینها پربارتر شده و دیگر
نیازی به اصالح و کودهی ندارند و میتوان آنها را زیر کشت برد(ابن وحشیه،1993 ،
 )335در بخشی از متن نیز نوع خاکهای غالب در نواحی جغرافیایی بینالنهرین و
مجاور آن مانند حُ لوان ،بارما و تکریت شرقی و حتی فارس معرفی شده است .همو از
تأثیر مشترک و توأمان هوا و آب جاری در مناطق مختلف بر طبع خاک سخن گفته

است( .همان)351 ،

ورزنامه یا کتاب الزرع و فالحة الرومیة ترجمۀ کتاب موسوم به جئوپنیکا ،منبع تقریباً
همزمان ابن وحشیه است که از طریق امپراتوری بیزانس به سه روایت؛ سریانی ،عربی و
فارسی به جهان اسالم راه یافت .دادههای ورزنامه در باب خاک تفصیل چندانی ندارد
و منحصر به چند دستورالعمل کلی برای تشخیص کیفیت و خاصه وضعیت آب زمین
است که بخشهای عمدۀ آن تکرار مطالب فالحة النبطیة است .در دو روایت عربی این
کتاب تقسیم بندی خاک تفصیل چندانی ندارد و بسیار کلی و از قبیل؛ حاصلخیز،
متوسط و ضعیف (القویة ،الوسط ،الرقیقة /الردیئة) و خشک و نمدار (الجافة و الندیة)
است (اسکولستیکه83 ،2010 ،؛ قسطا بن لوقا  )135 ،1999 ،عالمت کلی زمین
خوب در ورزنامه نیز چنین آمده است:
آن بود که چون باران ها برآن ببارد ،آن آب فروخورد و نشکافد ...در آن زمین
کَندهای برکنند به قدر آنکه خواهند ،پس آن گل که از آن کَنده برآمده بود،
بازجای انبارند ،اگر گل از کنده افزون آید آن زمین خوش و نیک و اگر راست
راست با کنده برآید ،چنانکه با روی زمین راست بود آن زمین میانه بود ،و اگر

گل کم از کنده برآید ،آن زمین بد بود (اسکوراسیکه (کسینوس باسوس)،

.)36-35 ،1388

در بخش مربوط به طریق کشت محصوالت و گونههای مختلف گیاهی هم اشاراتی
کلی به خاک مناسب میتوان یافت .برای نمونه کاشت گندم در زمین تر و جو در زمین
خشک و اصول کلی آمادهسازی زمین برای احداث باغ (اسکوراسیکه (کسینوس

باسوس) )48 ،45 ،1388 ،و (اسکولستیکه )83 ،2010 ،همچنین باید یادآور شد
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که این متن نیز همانند فالحة النبطیة از تجویزهای سحری و غیر متعارف برای بهبود
کیفیت خاک خالی نیست.
خاکشناسی در فالحتنامههای اندلسی

در میان سرزمینهای اسالمی ،اندلس مولد برجستهترین آثار فالحتی جهان اسالم بود و
از نظر تعداد نیز بیشترین فالحتنامههای دورۀ اسالمی در این سرزمین تدوین شده
است .اسپانیای اسالمی محل تالقی دو سنت فالحتی کامالً ممتاز بود؛ سنت عراقی با
نمایندگی ابن وحشیه و دیگری میراث دنیای رومی که دانشوران مسلمان در این سرزمین
به صورت مستقیم بدان دسترسی داشتند (سزگین )375/4 ،1380 ،ترکیب این دو سنت
دادههای فالحتنامههای این پهنه را غنیتر و از نظر بررسی های تاریخی و فرهنگی
جذابتر کرده است .از همین رو این آثار حاوی دادههای کامل و منسجمتری در حوزۀ
9
علوم خاکاند.
ابن بصال از متقدمترین دانشوران فالحتی اندلس است که باب دوم کتاب خود را
به دستهبندی منظم انواع خاک و زمین ،طبع و خواص آنها ،محصول مناسب و موافق
جهت کشت در آنها ،و نحوۀ اصالح و باروری هر یک از این زمینهای کشاورزی

اختصاص داده است .تقسیمبندی ارائه شده در این متن نیز بر پایۀ نظام طبایعی است.
ابن بصال در این فصل ده نوع خاک را شناسایی و بررسی کرده است؛ اللینة (خاک
عالی و مرغوب) ،الغلیظة (شکاف در سطح برای ورود هوا و حرارت) ،الجبلیة
(کوهستانی /بدون منافذ سطحی) ،الرملة (ماسهای) ،المدمنة السوداء ،البیضاء
(آهکی؟) ،الصفراء (خاک زردفام) ،الحمراء (خاک سرخ) ،الحرشاء المضرسة،
المکدنة المایلة الی الحمرة (مایل به قرمز) (ابن بصال .)41-48 ،2001 ،همو در
فصلهای بعدی (باب 10و  )11که به توصیف محصوالت مختلف کشاورزی
اختصاص دارد ،مناسبترین نوع زمین را هم مشخص کرده است (همان 109 ،به بعد).
توصیف ابن بصال برای هر یک از این ده گونه خاک ،بسیار کلی و ابتدایی است و
عموالً برای شناسایی نوع خاک مدنظر او کافی نیست .اما این توضیحات احتماالً

 .9برای گزارشی در بارۀ آثار فالحتی اندلس نکـ  :سانچز1380 ،
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مفصل بوده و در جریان تلخیص کتاب ارزشمند و معتبر او حذف شدهاند 10.چه مطالب
نقل شده از ابن بصال در منابع بعدی و به طور مشخص ابن عوام ،حاوی اطالعات
تکمیلی مانند ویژگیهای نفوذپذیری یا تخلخل خاک است (برای نمونۀ
تقسیمبندیهای جزئیتر از خاک بیضاء و حمراء در متن فالحة االندلسیة در ابن عوام
اشبیلی.)419-417/1 ،1433 ،
ویژگی اصلی خاک ایدهآل ،اللینة در تقسیمبندی ابن بصال«،تعادل» در سرشت اصلی
آن ،یعنی رطوبت و برودت است .خاک لین بهسبب این تعادل ،همهنوع میوه و گیاهی
را پرورش میدهد ،با هر نوع آب سازگاری دارد ،همه قسم هوایی در آن رسوخ میکند

و به واسطۀ مرغوبیت و غنای ذاتیاش از اصالح و تقویت با کود بینیاز است (ابن
بصال )41-42 ،2001 ،دیگر خاکها به فراخور بیش و کمی این تعادل در درجههای
بعدی قرار میگیرند .بیشتر خاکهای شناسایی شده توسط ابن بصال مربوط به ترکیب
برودت و یبوست است و او در این دسته ،با توجه به رنگ و شکل خاک و یا غلبۀ یکی
از ویژگیهای برودت یا یبوست 5 ،نوع متفاوت از آنها را معرفی کرده است .همو در
دیگر دسته ها نیز با در نظر گرفتن معیارهایی چون شوری زمین ،سعی داشته وجوه تمایز
عینیتری عرضه کند.
نکتۀ شایان توجه اینکه اگرچه ابن بصال به نظریۀ طبایع و دستهبندی مستخرج از آن
التزام داشته است ،در متن خود تأکید میکند که تشخیص این دستهبندیها یا شیوههای

بارورسازی پیشنهادی او می بایست همواره با تجربیات شخصی همراه شود تا نتیجۀ
مطلوب به دست دهد« :و هذا كله يعرف باالختبار و االمتحان و دوام الحركة بالعمل

فيها» (ابن بصال )45 ،2001 ،چندان که اشاره به استعداد اصالح یا بایری مطلق برخی
از زمین ها و همچنین محصوالت مناسب برای کشت در هر یک از آنان نیز بر جنبههای
عملی و کاربردی این تقسیمبندی تأکید دارد.

 .10اثر فالحتی ابن بصال بهصورت کامل بهدست ما نرسیده و تنها گزیدهای از آن به دو شکل در دسترس است:
اقتباس کاستیلی متعلق به سدههای میانه که با تصحیح و چاپ جی .ام .میاس -وایکروزا چاپ شده (ابن بصال،

 ،2001مقدمه) و متن عربی بر پایه دستنوشتههای پراکنده و به قلم مؤلفان گمنام (توسط خود ابن بصال یا یکی از
شاگردانش؟) مشتمل بر شانزده باب با عنوان القصد و البیان که ارجاعات مقالۀ حاضر بدان است.
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جدول 1
انواع خاکها و خصوصیات هر یک ،از منظر ابن بصال
ردیف
1

نوع خاک
اللینة

(خاک عالی و
مرغوب)

طبع غالب
اعتدال برودت و
رطوبت

محصول مناسب
همه محصوالت

اصالح و

بارورسازی
بدون نیاز به
اصالح و
تقویت

الغلیظة
2

(شکاف در سطح
برای ورود هوا و
حرارت)
الجبلیة

حرارت و رطوبت

همه محصوالت
خاک بیثمر؛ پس
از اصالح :بادام،

کود اندک و
رقیق

با آب و کود

3

(کوهستانی /بدون

برودت و یبوست

4

الرملة(ماسهای)

حرارت و برودت

5

المدمنة السوداء

حرارت و یبوست
همراه با شوری

باقال،خردل ،گشنیز
و تمام سبزیها

6

البیضاء(آهکی؟)

برودت[غالب] و

انجیر ،زیتون،

کود فراوان،

بدون اصالح غیر

کوددهی

سیب ،گالبی،
توت ،بادام ،بابونه،

کود اندک و

منافذ سطحی)

انجیر ،پسته ،بلوط،
صنوبر
انجیر ،انار ،توت،
صنوبر ،به ،هلو،
آلو ،گل سرخ

7
8

الصفراء(خاک
زردفام)

یبوست

برودت و یبوست

الحمراء(خاک

حرارت[غالب] و

سرخ)

یبوست

بادام ،انگور
قابل کشت

گل سرخ

فراوان
کود فراوان و
آب کم
کود اندک و
آب فراوان در
فصل گرما
آب اندک
فراوان

آب کم
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ردیف

نوع خاک

طبع غالب

9

الحرشاء المضرسة

برودت و یبوست

محصول مناسب
پسته ،گردو ،بادام،
انجیر ،گلسرخ،
گالبی ،انگور،

اصالح و
بارورسازی
ـــــــــــ

بادمجان و کدو

10

المکدنة المایلة الی
الحمرة(مایل به

برودت و یبوست

قرمز)

ـــــ

کود فراوان
حار

با این حال تقسیمبندی خاک بر اساس عناصر اربعه در عمل کارایی چندانی نداشته
و در برخی موارد باعث اختالف و ابهام بیشتر در تشخیص خصوصیات خاک میشد.
اگرچه این نظریه در مقام طرحی برای ساماندهی و طبقهبندی انواع خاک مفید به نظر
میرسید ،در عمل با بیتوجهی به دیگر خصوصیات خاک کارایی چندانی نداشت و

گاه بر ضد تولید کشاورزی نیز بود.
شاید از همین رو بود که ابن عوام ؛ نامورترین عالم فالحتی اندلس و مؤلف
مشهورترین و رایجترین کتاب فالحتی جهان اسالم ،ضمن تصدیق نظریۀ طبایع خاک،
کوشید عالوه بر توضیح دقیقتر معیارهای پیشین ،شاخصهای دیگری به این
دستهبندی افزوده و آنها را در قالب جدیدتری تدوین کند 11.نظر به اهمیت موضوع ،او
شناخت زمین را نخستین سرفصل اثر خود قرار داده و به شیوه مألوف خود ،ابتدا به
گزارش آراء دانشوران پیش ین پرداخته و کوشیده مطالب ایشان را در قالبهای دقیقتر
تدوین کند .مطالب فالحة االندلسیة در این بخش عمدتاً و به ترتیب مبتنی بر
نگاشتههای ابن وحشیه ،ابن بصال و ابی الخیر اشبیلی و مطالبی چند از دیگران چون
 .11الزم به ذکر است که پیش از ابن عوام میبایست به بررسی آراء طغنری عالم فالحتی اندلسی و مؤلف اثر مفصل
زهرة البستان ونزهة االذهان میپرداختیم ،اما متأسفانه نگارنده به این اثر چاپ شده دسترسی ندارد!
طغنری ،محمد بن مالک .)2006( .زهرة البستان ونزهة األذهان .تصحیح گارسیا سانچز .مادرید :المجلس األعلى

لألبحاث العلمية.

خاک و بارورسازی آن در فالحت دورۀ اسالمی 499/

کسینوس باسوس و سولون و...است .ابن عوام در جمعبندی خود ،آراء سه تن نخست
را مبنا قرار داده و ضمن تحسین دانش آنان ،به تفصیل به توضیح چارچوب میراث برده
پرداخته است.
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بهطوری که تقریباً همۀ مطالب آثار فالحتی متقدم را میتوان در آن

یافت .او هم طبع اصلی خاک را برودت و یبوست دانسته که با اسخان در برابر گرمای
خورشید و نفوذ هوا به اعتدال میرسد .طریق تشخیص نیز همان بو ،مزه ،رنگ خاک
و رستنیهای خاک است .گرمترین خاک را سوداء و حمراء و سردترین را بیضاء و
صفراء معرفی کرده است (ابن عوام اشبیلی.)398-321/1 ،1433 ،
اما با توجه به مشکالت پیشگفته در استفادۀ عملی از این تقسیمبندیها ،به نظر

میرسد ابن عوام تناقضاتی بین رویکرد خود و تقسیمبندی رایج در متون فالحتی
تشخیص داده و با ترجیح نظر خود تغییراتی در دستهبندیها و شکل عرضۀ آنها ایجاد
کرده است .مراد ما از رویکرد متفاوت ابن عوام در تقسیمبندی خاکها ،اعمال
معیارها و متغیرهای کاربردیتر و به لحاظ شناختعملی ،ملموس و تجربیتر از میراث
گذشته است .چندان که در بخش مربوط به گزارش طبایع خاک نیز سعی در تنوعبخشی
به مطالب مشهود است و برای نمونه با نقلقول از ابن حجاج از تأثیر مقوالتی چون
ارتفاع زمین در طبع خاکها سخن رفته است (ابن عوام اشبیلی-337/1 ،1433 ،
 )339در واقع نظرگاه اصلی او در شناخت و دستهبندی خاک ها به خالف ابن بصال و
سایرین ،نه طبع ،بلکه امکان کشت و میزان بهرهوری زمین است .او به روش معمول در
کل فالحةاالندلسیة ،ابتدا زمینها را به سه نوع حاصلخیز و آمادۀ بهرهوری (با
دستهبندی جزئیتر؛ طیب ،وسط و دون) ،نامرغوب؛ اما قابل اصالح و نهایتاً بایر و غیر
قابل اصالح (مهملة) تقسیم کرده است .برای این منظور ابن عوام دو متغیر عمده،
محتوای آلی( با شاخص تلزز ،تلبید و تتفش) و نفوذپذیری و جذب آب (با شاخص
تخلخل ،اکتناز و رخاوة) و یک متغیر جزئی ،ویژگیهای شیمیایی خاص بهویژه
نمکها را به معیارهای تقسیمبندی خود از خاک افزوده است (همان )399/1 ،چندان
که خاک ایدهآل از نظر ابن عوام ،جدای از اعتدال در طبع اشاره شده در متون فالحتی
پیشین ،میبایست از نظر مواد آلی نسبتاً غنی و نفوذپذیر باشد و آب را در خود نگاه دارد.
از نظر او خاک نسبتاً بایر را میتوان با افزودن کودها و در صورت شوری ،با کمک آب
 .12باید یادآور شد که در این قسمت ،مطالب و مدعیات سحری و تجویزهای خرافی ابن وحشیه در بارۀ شناخت
خاک پاالیش و حذف شده است.
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تصفیه و اصالح کرد .در حالی که خاک بیش از حد بایر و سترون را میبایست با
مخلوط کردن شن و ماسه خوب عمالً بازسازی کرد تا به مزاجی معتدل و قابل استفاده
بازگردد.
ابن عوام با معیارهای ابداعی خود نه تنها انواع جدیدی از خاک را شناسایی و
معرفی کرده ،در بارۀ دستهبندیهای قبلی نیز توصیفهای دقیقتری ارائه کرده است.
برای نمونه او از خاکی به نام «الطفلیة» با رنگی سیاه شبیه به خورشید به هنگام غروب،
با طبع خشک ،شبیه به سنگ و سخت ،نفوذ ناپذیر و زبر و نچسب یاد کرده که در هیچ
یک از منابع فالحتی پیش از او ذکر نشده بود .در نمونهای دیگر او خاک موسوم به

«غبراء»؛ با رنگی ترکیبی از سفید ،سرخ و سیاه ،چسبنده و حاصلخیز معرفی کرده است
(ابن عوام اشبیلی.)418-417/1 ،1433 ،

در مجموع ابن عوام با ارتقای چشمگیر تقسیمبندی دهگانۀ ابن بصال ،نزدیک به
 25نوع خاک را شناسایی کرده و شرح داده است؛ جدای خاک ایدهآل ،در دستۀ
خاکهای نیازمند به اصالح  8نوع و خاکهای بایر و غیر قابل اصالح دو نوع خاک
کلی معرفی و در شماری از آنها تقسیمبندیهای جزئیتر ارائه شده است .این شرح به
مانند آثار پیشینیان شامل معرفی رنگ ،شکل و اندازۀ خاک ،البته با جزئیات بیشتر و
دقیق تر و طریق اصالح و بارورسازی آن به همراه محصوالت مناسب برای کاشت در
هر یک از این خاکها است .گرایشهای بومی و غلبۀ صبغۀ اندلسی در شرح ابن عوام

از انواع خاکها کامالً آشکار است .خود ابن عوام تأکید کرده که تکرار مطالب ابن
وحشیه در بارۀ خاکها به مناسبت مشابهت اقلیم و زمینهای اندلس با بابل است (ابن
عوام اشبیلی )405/1 ،1433 ،جدای از این تأکید ،دسته بندی او عمدتاً مبتنی بر
خاکهایی است که در اندلس میتوان یافت؛ از آن جمله خاکی موسوم به «الهندیة» که
حاصل تهنشینی آب رودخانهها پس از سیالب است (همان .)330/1 ،همو از مشاهدات
خود در بارۀ خاک و محصول زمین های پست اطراف قرمونه (از نواحی اشبیلیه) یاد
کرده و آن را مثالی برای رد قول علمای یونانی در بارۀ تأثیر آب باران در زمینهای
طفلیه میداند (همان)331 ،326/1 ،

خاک و بارورسازی آن در فالحت دورۀ اسالمی 501/

جدول 2
انواع خاکها و خصوصیات هر یک از منظر ابن عوام
قسم
کلی

نوع خاک /تقسیمبندیهای
جزئیتر

خاک
خاک
طیب

االرض البنفشجیة
(خاک ایدهآل کنار
رودخانهها)

طبع غالب
اعتدال برودت
و رطوبت

محصول
مناسب

همه
محصوالت

اصالح و

بارورسازی
بدون نیاز به
اصالح و
تقویت

بیضاء الجبلیة
بیضاء جرداء

کود زیاد و

بیضاء ندیة و
سمینة
البیضاء

بیضاء صلبة و
کدنیة

برودت و
یبوست

بیضاء حلوة

انجیر ،زیتون،
انار ،بادام،

پسته ،انگور

خاکهای اصالحپذیر

بیضاء مالحة

عمارت و
آب زیاد
برای رفع
برودت
خاک

الغبراء
خاک بیثمر؛

الحمراء سمینة

پس از

الحمراء رخوة
الحمراء

الحمراء مایل
الی السواد
الحمراء
الریسن(الرملی/

حرارت[غالب]

اصالح:
بادام ،انجیر،

با آب و کود

و یبوست

پسته ،بلوط،

فراوان

گالبی و...

غیرالرملی)

بقوالت
پس از

السوداء المدمنة
السوداء

حرارت و
السوداء البرانیة

صنوبر ،سیب،

یبوست

اصالح:
زیتون ،بلوط،
گالبی،
انجیز ،و

کود فراوان
شخم بسیار
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انواع خاکها و خصوصیات هر یک از منظر ابن عوام
قسم
کلی

نوع خاک /تقسیمبندیهای
جزئیتر

خاک

طبع غالب

محصول

اصالح و

مناسب

بارورسازی

بقوالت:
گندم ،عدس،
جاروس
خردل
الصفراء
الصفراء

المدکنة
الصفراء طفلیة

پس از
برودت و
یبوست

پس از اصالح
پسته ،گردو،

خاکهای اصالحپذیر

مختلط الرمل
الغلیظ
الحرشاء
المضرسة

مختلط حصی

اصالح؛
بادام ،بلوط،
نخل ،ترنج،

کود و شخم
فراوان

برودت و
یبوست

یا حجارة صغار

بادام ،انجیر،
گلسرخ،
گالبی،
اپرتغال،
نگور،

کود ،شخم
و آب فراوان

بادمجان و
کدو
پس از
رقیق
الحریریة

برودت و
یبوست

اصالح :نخل،
صنوبر ،سرو،
و سایر

کود فراوان
و آب کم

درختان رملی

و الرمل

غلیظ غیر ملتئم

به رنگ سفید و
زرد

مختص
زراعت غله
پس از اصالح

شخم و کود
فراوان
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انواع خاکها و خصوصیات هر یک از منظر ابن عوام
قسم
کلی

محصول

اصالح و

نوع خاک /تقسیمبندیهای

مناسب

بارورسازی

رطوبت و

تمام

کود در

رخوت

محصوالت

فصل سرما

مغرة :سفید و زرد با رایحه گوگرد

ـــــــــ

ـــــــــ

الجصیة :گچی

ـــــــــ

ـــــــــ

الزرقاء

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

جزئیتر

خاک

الحریریة
(مختلط

خاکهای اصالحناپذیر (مهملة/المتماوتة)

بالتراب)

حمراء
القانیة

طبع غالب

الصفراء
المکدنة

البخیسة
و

المعدنیة

مانند :الزرنیخیة،الکبریتیة،
النحاسیة ،الحدیدیة و...

ـــــــــ

ـــــــــ

اصول خاکشناسی ارائه شده توسط دانشوران اندلسی ،تقریباً بیکمو کاست در متون
فالحتی بعدی جهان اسالم تکرار شده است .از آن جمله ابن الرقام که اثر خود را
تلخیص و تصفیه (از مطالب شرکی) فالحة النبطیة خوانده ،عمالً تقسیمبندی ابن عوام
را هم در متن خود وارد کرده است .چه او خاکهای مختلف را بر اساس «طبع ،بیش

و کمی آب ،بوی خوش و ناخوش ،مزه ،رنگ ،بادهای جاری بر آن» دستهبندی و تشریح
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کرده است (ابن الرقام ،برگ 30ر) در مورد دیگر مؤلف ناشناس رساله مفتاح الراحة
ألهل الفالحة توضیحات ابن وحشیه در بارۀ کیفیت خاک و تقسیمبندی ابن بصال را
مبنای کار قرار داده است (ناشناس (سدۀ 8ق) )111-99 ،1404 ،شاید تنها استثنای
این مقوله ،گزارش قوانین الدواوین از تقسیمبندی رایج در مصر سدۀ 7-6ق است .هر
چند اثر ابنمماتی در شمار فالحتنامهها جای نمیگیرد و متنی دیوانی-جغرافیایی و در
سلک تألیفات مسالک و ممالک است .با این حال مطالب و سرفصلهای آن به متون
فالحتی بسیار نزدیک است .چندان که در منابع متأخر از آن با عنوان «فالحة المصریه»
یاد شده است (ناشناس(سدۀ 8ق) )101 ،1404 ،در باب چهارم این کتاب ،زمینهای
کشاورزی مصر با رویکردی آشکارا فنی و کاربردی ،بر اساس جنس و کیفیت خاک،
مرغوبیت و حاصلخیزی و نهایتاً دسترسی به آب نیل یا آب چاهها دستهبندی و
نامگذاری شده است؛ «الباق ،ری الشراقی ،البرویة ،البقماهة ،الشتونیة ،شق
شمسالسالیح ،البرش النقا ،الوسخ المزدرع ،الوسخ الغالب ،الخرس ،الشراقی،
المستبحر ،السباخ»(.ابن مماتی )204-201 ،1411 ،چندان که اشاره شد این
دسته بندی توسط دیوانیان و زارعان آن دیار سامان یافته و رنگ و بوی محلی دارد .با
این حال از مالحظات و معیارهای متون فالحتی پیشگفته مانند سفتی و سختی ،میزان
رطوبت یا نمک خاک و  ...نیز خالی نیست.
فالحتنامههای فارسی

برخالف رویۀ معمول در غرب عالم اسالمی ،در فالحتنامههای نگاشته شده در شرق؛

به طور مشخص ایران مطالب مربوط به خاکشناسی وتقسیمبندی انواع آن سیر متفاوتی
داشته است .بررسی این دست آثار که عموماً به زبان فارسی نگاشته شده حاکی از
تغییرات عمده در ساختار و محتوای دستکم شماری از آنها و از جمله در بخش
شناسایی خاک و شیوههای بارورسازی آن است .تغییراتی که از سدۀ 7ق به بعد به طور
محسوسی قابل شناسایی است و به نظر میرسد ،از بستر جغرافیایی و اوضاع سیاسی-

اجتماعی عصر متأثر بوده و به نوعی پاسخ به مطالباتی تلقی میشود که از جامعه پیرامون
نشأت گرفته است .بروز عینی این مطالبات را میتوان در عرصۀ نظری در گردآوری و
تدوین آثار به زبان فارسی برای همهفهمی و یا دست کم افزایش گسترۀ مخاطبان در میان
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عامۀ مردم مشاهده کرد 13.چه در چشم انداز کلی از ابتدای شکلگیری علوم فالحتی
در جهان اسالم تا سدۀ 7ق هیچ متن فالحتی به زبان فارسی تدوین نشده یا دست کم
باقی نمانده است 14.از سوی دیگر از این سده با گسترش ارتباطات اقتصادی و تجاری
با مناطقی چون چین و هند ،محصوالت کشاورزی و گونههای گیاهی نوپدید و مآالً
معارف کشاورزی مرتبط با آنها ،به پهنههای شرقی جهان اسالم راه یافت .همین امر
چندان که اشاره شد ،پیامدهای مختلفی در شکل و محتوای آثار فالحتی به دنبال داشت.
بهطوری که میتوان از آن به عنوان سنتی خاص ،شاید با اندکی مسامحه «فالحتنامههای
فارسی» در جریان عمومی فالحت دورۀ اسالمی یاد کرد.
بررسی فالحتنامه های فارسی در سرفصل مدنظر این تحقیق نیز نشان میدهد،
مطالب آنها با آنچه به صورت سنتی در مجموعههای کشاورزی دورههای پیشین معمول
بوده بسیار متفاوت است .مهمترین تغییر در این باب ،عدول از چارچوب نظام طبایعی
به عنوان بنیان نظری و شالوده خاکشناسی و نیز تشریح جزئیتر ،کاربردیتر و ناظر به
جغرافیای محلی در فصول مربوطه است .متقدمترین اثر فالحتی که در این سنت جای
میگیرد ،آثار و احیاء ،متن منسوب به رشیدالدین فضلاللّه همدانی است 15.متأسفانه
نسخۀ موجود از این اثر ،متن خالصه شده و فاقد ساختار متعارف فالحتنامههای دورۀ
اسالمی است .اسف افزونتر اینکه باب مستقل مربوط به خاک« ،معرفت آب و زمین
سردسیر و گرمسیر و خواص هر یک» نیز در آن موجود نیست (فهرست بابهای 24گانه
کتاب در جامعالتصانیف رشیدی مندرج است .در فضلال ّله همدانی )2 ،1355 ،اما
بررسی دیگر بخش های کتاب و به طور مشخص ،مطالب مندرج در فصل «معرفت
احوال پیوند و زبل» گویای آن است که به احتمال قوی ،مؤلف در بخش مفقود
 .13جلوۀ اجتماعی این تغییرات نیز از سدۀ 9ق به بعد در رواج بعضی آراء و مضامین مختص شیعه خودنمایی
میکند .برای نمونه (هروی )13-12 ،1346 ،و به صورت گستردهتر در سراسر متن مفاتیحاالرزاق (نوری.)1381 ،
 .14مستندات مصحح متن فارسی موجود از «ورزنامه» در انتساب این متن به دورۀ سامانی بسیار ضعیف است.
مقدمۀ مصحح در (اسکوراسیکه (کسینوس باسوس) ،1388 ،هشت به بعد) .در بارۀ اهمیت فارسینویسی این دست
متون علمی بنگرید به (معصومی همدانی)1374 ،
 .15دالیل مصححان فاضل کتاب ،استادان مرحوم ایرج افشار و منوچهر ستوده در باب انتساب کتاب به رشیدالدین
قطعی و قوی نیست(فضلاللّه همدانی (منسوب) ،1368 ،ده تا بیست و دو) از این رو به نظر میرسد رأی نجمالدوله
که نخستین بار این متن را با عنوان « علم فالحت و زراعت تألیف شخص عالم و عامل و سیاحی در عهد غازان

خان» به چاپ رسانده همچنان معتبر است (نجم الدوله.)1323 ،
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خاکشناسی نیز روالی متفاوت از تقسیمبندی طبایعی رایج در متون پیشین داشته است.
چه تبیین عموم پدیدارهای کشاورزی بر اساس عناصر اربعه و از آن جمله انواع پیوندها
و کودها از ارکان اصلی تقریباً تمام فالحتنامههای پیشین بود ( برای نمونه در بارۀ
کودها نکـ  :ابن بصال49 ،2001 ،؛ ابن عوام اشبیلی485/1 ،1433 ،؛ برای نمونه در
بارۀ پیوندها نکـ  :ابن وحشیه1281 ،1993 ،؛ ابن عوام اشبیلی ،همان)45-44 /3 ،
این داوری البته متضمن نفی آشنایی مؤلف آثار و احیاء با آثار فالحتی پیشین نیست و
او با وقوف کامل به نظریۀ متداول عناصر اربعه ،از بهکارگیری آن و تکرار آراء پیشینیان
در بخشهای یادشده پرهیز داشته است.
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نکتۀ شایان توجه اینکه این پرهیز شامل

مبانی نجومی از جنس احکام نجوم و حتی آثار علوی و ترتیب اوقات از قبیل احکام

طلوع ماه و شِعرای [یمانی] و سایر ستارگان و سیارات و تأثیر آن بر کشت و زرع نیز
هست .چندان که به خالف تمام فالحتنامههای دورۀ اسالمی ،در سراسر متن هیچ
ارجاعی به نگاشته های دانشوران یونانی و رومی و حتی عالمان فالحتی دورۀ اسالمی
وجود ندارد.
در مجموع ،بررسی آثار و احیاء از منظر خاکشناسی و شیوههای بارورسازی آن،
مؤید نظر پیشگفتۀ ما در بارۀ مالحظات عملی و کاربردی ناظر به جغرافیای محلی است
و در سراسر متن هیچ نشانی از بهکارگیری عناصر اربعه برای شناسایی یا توصیف
خاکها نمی توان یافت .در خالل متن و اشارات ضمنی مؤلف چند گونه خاک قابل
شناسایی است؛«ریگبوم ،گلِ شاخ ،بایر و سنگستان ،سنگ و ریگ ،ریگنرم،
ریگبوم بیقوت» (فضلال ّله همدانی(منسوب)،29 ،26 ،22 ،17 ،10 ،4 ،1368 ،
 .16نویسنده ظاهراً از بیان این پرهیز و عدول از نظام طبایعی باکی نداشت چندان که در ابتدای فصل «معرفت احوال
پیوند» آشکارا یادآور شده که «پیشتر بر سبیل مقدمه گفته میشود که کیفیت پیوند انواع درختها و آنکه اصل آن از
کجا و چگونه بازدید آمده و آن فواید و اغراض که از آن حاصل میآید بر چه وجه است .همانا چنانکه حقیقت آن

است هر کس به غور آن نرسیده و در کتب فالحت نیز ننوشتهاند و بروجهی که معقول بود و دلپذیر تقریر کرده آید.

و اگر گفتهاند و نوشتهاند ،این ضعیف ندیده و نشنیده و کیفیت و حقایق آن معانی بر وجهی که نزد عقال و کامالن
دلپذیر افتد ،و به مرور ایام سبب تتبع و تفکر در آن در خاطر این ضعیف آمده به شرح و بیان و تقریر آن مشغول شده
دراین فصل ذکر میکند .و توقع به کمال کرم و نصف کامالن و عقال دارد که پیش از آنکه در مطالعه آن شروع کنند،
در کیفیت حقایق آن فکری صائب فرمایند و اسباب آن من کل الوجوه تصور کنند و آنچه در کتب فالحت متقدمان
و متأخران یاد کرده باشند در مطالعه آرند تا در خاطر مبارکشان مقرر گردد .بعد از آن این فصل که در شرح آن این
ضعیف نوشته موازنه کنند تا کیفیت آن معلوم گردد و تفاوتی که دراین باب هست ،معین و مکشوف شود .اگر بیان
و تقریر که این ضعیف کرده مناسب و مطابق رأی و ضمیر منیرشان افتد شرف و سعادت این ضعیف بوده
باشد( ».فضلاللّه همدانی(منسوب))107 ،1368 ،
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 )64 ،61ارتفاع زمین از مالحظات عمدۀ او در تشخیص کیفیت خاکها است .چندان
که بهترین موضع کشت انگور و انار را زمین بلند ریگبوم دانسته و برآن است که هر
انگور که در زمین مغاک باشد ترشتر و هر چه زمین بلندتر باشد شیرینتر خواهد بود،
چه « گرما و سرما در زمین مغاک اثر بیشتر کند که در زمین بلند ،به سبب آنکه در زمین
بلند سرما و گرما متفرق شود و در زمین مغاک جمع گردد» (فضلال ّله همدانی(منسوب)،
 .)5-4 ،1368همو در نمونۀ دیگر بلوط را مناسب زمین بلند سرد دانسته .آب و
دسترسی زمین به آن دیگر شاخص مهم مؤلف برای دستهبندی و تشخیص کیفیت خاک
کشاورزی است .چندان که بر اساس این معیار به تفصیل از شیوههای بهرهبرداری از

زمینهای موسوم به کبس؛ زمینهای کنار رودخانههای بزرگ یادکرده است (همان،

 )131-135بر همین اساس ،زمینهای آبرفتی را بهترین نوع خاک دانسته؛« جایی که
موضع سیل و آب باشد که به تدریج ریگ بیارد و در بن درخت نهد عظیم نیکو بود و
به مدت دو سه سال زیاده از ده ساله مواضع دیگر شود» (همان.)62 ،
ارشاد الزراعه نگاشته به سال 921ق ،دیگر متن عمدۀ فالحتی فارسی است که در
هرات ،میانۀ افول بازمانده های تیموریان و برآمدن قدرت صفوی تدوین شده است.
ساختار و بخش عمدهای از محتوای اثر ابونصری هروی در قالب متداول
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فالحتنامههای دورۀ اسالمی ارائه شده است .این امر در بخشهایی چون اختیار
ساعت ،طبایع بروج و تأثیر آن در کشاورزی ،معرفت آب و هوا و همچنین در ذکر طبع
و خاصیت هر محصول کشاورزی کامالً آشکار است .چندان که در ابتدای فصل
«معرفت نیک و بد زمین» پارهای از اقول دانشوران فالحتی پیشین تکرار شده است
جالينوس حکيم گويد كه چون باران بر زمين آيد زمين آن را نشف كند و شق
نشود دليل نيکى زمين است و اگر در آن زمين انواع گياهها رسته بود و قوى بود
دليل نيکى زمين است و اگر گياه ها باريك راست قد بود دليل آنست كه زمين

ميانه است و اگر گياهها ضعيف بود و راست قد نبود ،برهم پيچيده بود دليل

بدى زمين است...

در نمونۀ دیگری می خوانیم:

 .17برای بحثی در بارۀ زمینههای اجتماعی تألیف این اثر نکـ  :سابتلنی 219 ،1384 ،به بعد
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دانستن زمين پرزور آن است كه خار و خاشاك آن بلندقد و هرچند زمين آن را

جهت امتحان به بيل پايان برند خاك نرم بيرون آيد (هروی.)119 ،54 ،1346 ،

او هم برآن است که مطلوبترین زمین برای کشاورزی ،خاک سیاه دارد:
زمين آن پر زور است بذر به تمام سبز مىكند و انبار [کود] بسيار اگر ميسر شود،
دهند و آب به دستور مى خورد و محصول آن اعلى است و نزد اكثر دهاقين مقرر

است كه در زمين مذكور تمام محصوالت و ارتفاعات نيکو مىآيد و زمين مذكور
بهترين اراضى است (همان.)56 ،

با این حال رویکرد مؤلف در بحث انواع خاک ،با شاخص های طبایعی همخوانی

ندارد و در این قسمت به خالف سایر بخشهای کتاب ،شیوۀ غالب در آثار و احیاء
ادامه یافته است .چندان که اثری از شاخص های طبایعی در میان نیست و پس از
یادآوری توصیه های عمومی مانند؛ تشخیص رطوبت خاک با گیاهان رسته در آن،
شوری از طریق طعم آن و ...تقسیمبندی متفاوتی از خاکها ارائه شده است .معیارهای
هروی در این تقسیمبندی به مانند مؤلف آثار و احیاء کامالً کاربردی و بر اساس
کشاورزی عملی است؛ جنس ،شکل و اندازۀ اجزای خاک ،شخم مناسب هر نوع،
مقدار آب و کود مورد نیاز و نهایتاً گونۀ مناسب کشت هر نوع (هروی-54 ،1346 ،
 .)58با این حال توضیحات بسیار مختصر است و شناسایی دقیق خاکهای مدنظر او
دشوار و در مواردی غیرممکن است .همو از ارتفاع زمین به عنوان یکی از عوامل
مساعد در کیفیت آن یاد کرده است:
تاك نشانيدن در زمين ريگ بوم و سياه بوم و سنگچال و شخ ريگ و شخ كه
بلند هوا باشد مناسب است به واسطه آنكه در زمين بلند ،پايان آب خوب بيرون
مى رود و در زمين مغاك چون پايان آب بيرون نرود و جويهها لنبش نموده اكثر
تاك آن ضايع مىشود ...و زمين بلند تاك از سرما ايمن باشد و در زمين مغاك
سرما و گرما تاثير بيشتر مىكند و هر انگور كه در زمين مغاك باشد ،ترشتر باشد
و در زمين بلند شيرين بود فاما در زمين شخ انگور خوب مىشود و تاك روش

نمىكند(18هروی.)105 ،1346 ،

 .18تکرار رأی آثار و احیاء شاهدی بر اطالع و تأثیرپذیری هروی از این متن است.
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همچنین در ادامۀ متن و در بخش معرفی محصوالت زراعی و باغی میتوان به
توضیحات فنی و نسبتاً مفصلی از خاک مناسب برای کشت هر گونه گیاهی دست یافت.
جدول 3
خاکها و شیوه بارورسازی در ارشاد الزراعه
نوع خاک

شخم
مناسب(شدیار)

آب و
کود(انبار)
مورد نیاز

محصول مناسب

ريگ بر
زمين
ريگ
بوم

خاك
غالب
خاك بر
ريگ
غالب

دوراه

سه راه

آب کم ___ /
آب کم  /کود
فراوان

همه محصوالت اما کم بازده

همه محصوالت

شخ ريگ

چهار راه

آب و انبار
بسيار

تاك

سياه ريگ

____

آب کم ___/

درخت و تاك

سنگ چال

دو راه

زهسار

پنج راه

سفيده خره

چهار راه

شخ

چهار راه

زرد خاك

چهار راه

آب و انبار
بسيار
آب کم ___/
نیاز به آب
باران

آب و انبار
بسيار

آب كم و انبار
بسيار

تاك و درخت اما کم بازده
تاك
___ کم محصول
تاك
محصول کم
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خاکها و شیوه بارورسازی در ارشاد الزراعه
نوع خاک

شخم
مناسب(شدیار)

سياه خاك

چهار راه

آب و
کود(انبار)
مورد نیاز

_____ /انبار
بسيار

محصول مناسب

تمام محصوالت

سرخه خاك

سه راه

_____

بی حاصل

شور خاك

____

____

بی حاصل

شور ريگ

____

آب بسيار/
انبار بسيار

پس از اصالح با آب :بيد و
سفيددار و توت و چنار و
شقر و فندق و ختمى خطائى

نکتۀ شایان توجه در این میان ،عدم تداوم این شیوه از شناسایی و تقسیمبندی خاک

در سایر متون کشاورزی فارسی است .به طوری که علیرغم فاصله زمانی نسبتاً کوتاه و

پیوستگی فرهنگی و جغرافیایی حوزه تألیف در متنی مانند معرفت فالحت عبدالعلی
بیرجندی (درگذشته 934ق) ،نشانی از آن نوآوریها نمیتوان یافت .چندان که
دادههای مربوط به حوزۀ خاک در آن مختصر و منحصر به تکرار دستورالعملهایی کلی
در آثار پیشینیان است (بیرجندی )16-17 ،1387 ،باالتر اینکه در سدههای بعد،
تقسیم بندی مبتنی بر نظام طبایعی و نگرش کلی مبتنی بر آن ،نه حتی با ارجاع به
نگاشتههای دستۀ اول دانشورانی چون ابن وحشیه ،ابن بصال یا ابن عوام ،بلکه بر اساس
گزارش مختصر منبعی دست چندم مانند ملح المالحه (متن فالحتی سدۀ 7ق از یمن)
احیاء شد (ملکاألشرف .)1408 ،نقطه اوج این احیاء در مفاتیح األرزاق مفصلترین
اثر فالحتی دورۀ قاجار پیدا است .نوری در این کتاب که به سال 1274ق نگاشته،

عمالً تقسیمبندی ابن عوام و معیارهای او در تشخیص کمو کیف خاکها را با تغییراتی
جزئی تکرار کرده است (نوری )360-352/1 ،1381 ،به این اعتبار آثار و احیاء و
ارشادالزراعه را میتوان استثنایی در روند عمومی فالحتنامههای دورۀ اسالمی قلمداد
کرد.
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جدول 4
انواع خاکها در مفاتیح األرزاق
اصالح و

نوع خاک

طبع غالب

مالیم
نرم[خاک

رطوبت و برودت

کود حار و رطب

[معتدلترین نوع]

در زمستان

برودت و یبوست

آب و کود بسیار

سیاه سوخته با
زبل

حرارت و یبوست
یا مالحت

آب بسيار

باقال ،خردل ،گشنیز ،انجیر،
زیتون ،توت

قرمز

حرارت و یبوست

شخم ،کود و آب

سیب ،آلو ،توت ،بادام،

بسیار

گلسرخ،

سفيد

برودت و
یبوست[غالب]

کود با رطوبت و
حرارت و آب

انجیر ،زیتون ،بادام ،تاک

ایدهآل]

صلب سخت

درشت غلیظ

زرد

رملی

جبلی

برودت و
یبوست[غالب]
حرارت یا برودت

برودت و یبوست
نفوذناپذیر

بارورسازی

و اطالل

همه محصوالت
بادام ،انجیر ،بلوط ،صنوبر،
پسته

کم
شخم و کود زیاد

ــــ زمین فاسد و ضعیف

کود رقیق با

بیثمر در هوای خشک ،در
هوای مرطوب :انجیر ،انار،

حرارت

توت ،به ،شفتالو ،هندوانه،
خیار ،کتان،

رطوبت و

سنگچینی

پشتههای بلند
برودت و یبوست

محصول مناسب

کود و آب

ـــــــ
پسته ،بادام ،انجیر ،گالبی
زیتون ،آلو ،کدو
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انواع خاکها در مفاتیح األرزاق
نوع خاک

طبع غالب

چمن
[مردابی]

رطوبت و برودت

مایل به شوری

حرارت و یبوست

اصالح و
بارورسازی

محصول مناسب

با دفع آب و
رطوبت و علف
هرز

همه محصوالت

آب فراوان در

نخل ،گز ،گندم ،شلتوک،

زمستان ،کود گاو

خربزه ،تنباکو ،روناس

اصالح و بارورسازی خاک
چندان که اشاره شد اصالح و بارورسازی خاک جزء مهم و نسبتاً پرحجمی از سرفصل
خاکشناسی در عموم فالحتنامههای دورۀ اسالمی را تشکیل میدهد .اهمیت این
بخش با در نظر گرفتن پهنۀ جغرافیایی جهان اسالم که تقریب ًا با اقلیم خشک و بیابانی
خاورمیانه تناظر دارد ،آشکارتر میشود .چندان که برخی از محققان مهارت و موفقیت
در شیوههای بارورسازی زمین و پارهای نوآوریها در این زمینه را از مهمترین عوامل
شکوفایی کشاورزی در دورۀ اسالمی قلمداد کردهاند (واتسون.)174 ،1374 ،
طبیعتاً متناظر با تلقی طبایعی از خاکها ،اصالح آنها نیز به معنای ایجاد یا حفظ
تعادل در سرشت خاک ،میبایست بر اساس همان الگو صورت میگرفت .از این جهت
کار کشاورزی را با پزشکی قیاس کردهاند .چه کشاورزان و علمای فالحتی هم به مانند
درمانگرانی که با تشخیص طبع بیماران آنها را مداوا میکنند ،میبایست خاکها را به
تجربه و قیاس و تشخیص و تمیز نسبتها ،از نظر طبع شناسایی و برای اصالح و اعتدال
آنها بکوشند (ابن وحشیه )359 ،320-319 ،1993 ،مطالب فالحتنامهها در بارۀ
این قبیل مهارتها و شیوهها در چند محور ذیل قابل بررسی است.
بهسازی زمین با آب و شخم و گیاهان ترمیمی

در تقسیمبندی خاکها از انواع زمینهایی یاد کردیم که عمالً بایراند و تنها پس از
بهسازی و اصالح می توان در آن به کشت و زرع پرداخت .علمای فالحتی برای این
دسته از زمین ها متناسب با دالیل مختلف نامرغوبی ،تجویزهای متفاوتی ارائه کردهاند.
استفاده از آب عموماً برای اصالح شوری و نمک خاک که از آن به تعبیر «اشد الفساد

و شره» یادشده ،توصیه میشود (ابن وحشیه .)313 ،1993 ،برای این منظور ابن وحشیه

خاک و بارورسازی آن در فالحت دورۀ اسالمی 513/

شستشوی زمینها با باران شدید چند ساعته موسوم به «غسال» یا آبیاری به شیوه غرقابی
در زمانی طوالنی ،بسته به میزان شوری بین سه تا پنج سال تجویز کرده است .این غرقابی
اگر با سرما و یخزدگی زمستان توأم شود ،مؤثرتر شده و اصالح سریعتر خواهد
بود (همان )348 ،327 ،ابن عوام نیز ضمن تکرار این شیوهها ،آب را عالج عام و
مصلح همه نوع خاک خوانده است (ابن عوام اشبیلی 382/1 ،1433 ،به بعد) او در
بخش مستقل اما مختصری از کتاب خود با عنوان «عمارة انواع األرض» به توضیح
عملیات و زمان مختص برای بارورسازی برخی از خاکهایی پرداخته که در باال معرفی
کردیم (همان 225/3 ،به بعد)
آنچنان که اشاره شد ،شخمزنی و شیوۀ مهیا کردن زمین از ارکان مهم تجویزهای
برخی از متون فالحتی بوده است .مانند آنچه در ارشاد الزراعه به صورت شدیارهای
دوراه ،سه راه یا چهارراه معرفی شده و خود معیاری برای تقسیمبندی خاکها بوده
است(.هروی 55 ،1346 ،به بعد و  )126در پارهای از این متون برای انواع خاک و
برخی محصوالت اختصاصی نیز شیوۀ شخمزنی ویژهای معرفی شده است .چندان که
ابن بصال برای کشت پنبه از رواج شیوهای از شخمزنی موسوم به «العشری» در جزیرۀ
صقلیه و شام یاد کرده است .در این روش زمین مورد نظر برای کشت پنبه طی ماههای
متوالی میبایست 10بار زیر و رو و کوددهی شود (ابن بصال )115-114 ،2001 ،برای
اصالح زمینهای سفت و نفوذناپذیر شخمزنی مکرر و تقلب خاک و جلب نور
خورشید ،پایکوبی حیوانات سنگین وزنی چون گاو توصیه شده است ،مانند آنچه ابن
عوام در بارۀ خاکهای «بیضاء صلبة و کدنیة» و «حرشاء» آورده (ابن عوام اشبیلی،
 375/1 ،1433و  427و نیز  )219/3همین توصیهها در بخشی از تقسیمبندی نوری
در مفاتیح األرزاق تکرار شده است .برای نمونه ذیل زمین قرمز:
محتاج است به خدمت و عمارت زیاد ،خصوصاً تقلیب که شیار باشد ،زمین
باال و زیر و زبر را باال نماید و گیاه های زمینی را قطع نماید که مشارکت در
غذای مزروع نرساند ،خاک آن زمین راست و سختی آن را به نرمی مبدل

می نماید .و در صورت تقلیب به زبل زیاد محتاج نشود ولی قلیل زبلی نافع
است (نوری.)357/1 ،1381 ،

همو در بخش دیگری از متن خود در مواردی که وسعت زمین زیاد است و زارع از
عهده کوددهی بر نمیآید ،شخمزنی را شیوهای برای جبران خوانده است:
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چون زمین را یک دفعه قلب نمایند و برگردانند ،افضل از عمارت طیبه است.
اصلح و اصدق در زرع این است که دو دفعه برگردانند .و هر گاه سه دفعه و

چهار دفعه بل عالوه این عمل را مکرر کنند ،در خوبی غیرمتناهی است و هیچ
زبلی به آن برابری نتواند نمود ،به علت آنکه شیار باز مینماید مسامات زمین را

و اثر می نماید هوای گرم و خشک به داخل آن چون آب به آن زمین برسد رطوبت
در آن پدید آورد زمین را نیکو نماید ،البته حرارت هوا الطف و احسن از حرارت

زبل است (نوری.)372/1 ،1381 ،

کاشت و پرورش گونه های خاصی از گیاهان نیز برای اصالح و بارورسازی زمین
کشاورزی تجویز شده است .متداول ترین گونه از این دست گیاهان ترمیمی ،نخل خرما
است که عموماً برای اصالح شوری زمین و رفع نمک خاک توصیه شده است .ابن

وحشیه برآن است که تنها محصول مقاوم در برابر شورهزار نخل است و این گیاه عالوه
بر سازگاری با این دست خاکها به تدریج موجب اصالح و قوت آن میشود و پس از
گذشت چند سال میتوان در آن خاک محصوالت دیگری نیز کاشت (ابن وحشیه،
 315 ،1993و  )324ورزنامه نیز «جرجیر رومی یا ترمسه» را از آن دست گیاهانی
معرفی کرده که «ژاژ و جز از آن از نباتها که زیانکار بود به کشتها ببرد» (اسکوراسیکه
(کسینوس باسوس) )48 ،1388 ،صاحب آثار و احیاء در همین زمینه و نیز برای
تقویت زمین زراعی ،کاشت گونههایی به نام «شودر» و «حلبه»
است (فضلال ّله همدانی(منسوب).)127 ،1368 ،
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را تجویز کرده

کودها و تقویت خاک

استفاده از کودها مهمترین و متداولترین شیوۀ توصیه شده در فالحتنامهها ،هم برای
اصالح و هم بارورسازی زمین است .کودها نیز بر اساس ویژگیهای طبایعی و خواص
هر یک دستهبندی شدهاند .بر اساس این متون تقریباً عموم خاکهای نیازمند اصالح،
می بایست با کود مناسبی مخلوط شوند .چندان که به تعبیر ایشان برخی تنها با افزودن
زبل فراوان و تغییر جوهره و خواص آن قابل کشت و زرع خواهند بود (ابن بصال،
 .)44 ،2001تشخیص تناسب کودها با خاک نیز بر اساس ویژگیهای طبایعی و خواص
هر یک است .ابن بصال کود دارای خواص گرم و مرطوب را بهترین کود دانسته است.
چندان که با برشمردن هریک از انواع کودها ،به شرح ویژگیهای طبایعی آنها پرداخته
 .19به ترتیب شبدر و شنبلید
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است .برای نمونه کود مخلوط از زبل حیوانات و گیاهان را دارای تمام خاصیتهای
گرمی ،رطوبت ،لزوجت ،ملوحت دانسته است (ابن بصال .)49 ،2001 ،ابن عوام نیز
کودها را بر اساس طبع به چهار نوع گرم ،سرد ،چرب و لین تقسیم کرده و استفاده از
هر یک را به تناسب خاک و ویژگیهای پیشگفته برای آن توصیه کرده است تا مثالً
خاک گرم با کود سرد و بالعکس و یا خاک خشک با کود چرب و بالعکس تعدیل
شود (ابن عوام اشبیلی )485/1 ،1433 ،همو در فصلی جداگانه «انواع الزبول و
مقادیرها و أوقاتها» به شرح عملیات کوددهی و نوع و زمان آن متناسب با انواع
خاک ها و محصول کشت شده ،بر اساس همان الگوی طبایعی پرداخته است (همان،

 255/3به بعد) این در حالی است که مانند بخش تقسیمبندی خاک ،در دو اثر آثار و
احیاء و ارشاد الزراعة شاهد تلقی متفاوتی از کودها هستیم و این قسمت نیز با شاخص
قرار دادن کاربردهای عملی کودها توضیح داده شده است.
از انواع کودها برخی سرگین مرغان به جز بط ،و از آن میان کبوتر را به عنوان
سودمندترین و بهترین کود معرفی کرده اند و نظر به این اهمیت فصلی را هم به پرورش
آن اختصاص دادهاند (اسکوراسیکه (کسینوس باسوس) 36 ،1388 ،و )138-143
ورزنامه در میان سرگین چهارپایان به ترتیب خر ،اسب ،استر ،گوسفند و بز و سپس گاو
را توصیه کرده است .از کود انسانی و منافع سرشار آن (ابن وحشیه363 ،1993 ،؛ ابن
بصال )50 ،2001 ،و با وجود حرمت شرعی ،از خرید و فروش آن نیز سخن رفته است
«تا حدی که آنچه از محالت محتشمان جمعکنند ،گرانتر فروشند!» (فضلاللّه همدانی
(منسوب)124 ،1368 ،؛ و خبر مشابه در نوری )366/1 ،1381 ،اما از مصرف
سرگین خوک به دلیل حررات طبع و شدت آن بر حذر داشتهاند
نشاید که بدان زور هیچ کشت افگنند که بد است و هر چیز را از کشته که بدو
زور دهند ،بسوزاند و هیچ کار نیاید ،اال درخت بادام تلخ را...که او را خوش

کند و شیرین گرداند (اسکوراسیکه (کسینوس باسوس) 36 ،1388 ،و 38؛
ابن وحشیه)376 ،1993 ،

در کنار کودهای حیوانی و یا در صورت کمبود آن ،ساقه و برگ خشکیده خود
محصوالت زراعی مانند گندم و جو و باقال و  ...و حتی خرمابن میتوانست به عنوان
کود به خاک افزوده شود (ابن وحشیه )369-368 ،1993 ،در همین زمینه صاحب
آثار و احیاء «هر چه عفن تواند شد» را قوت زراعت خوانده و مردار حیوانات (به
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خالف ابن وحشیه که جسد و مردار را مایۀ بدبویی و عفونت خاک خوانده) ،خاک
دیوارهای کهن ،زبل سالخخانهها ،دود حمام ،زبل دباغیها را از این دست جایگزینها
دانسته است .او حتی از جمعآوری زبل بادآورده بن خاشاک و درمنه صحرا در مناطقی
چون یزد و ابرقوه که به کود بسیار محتاجاند یاد کرده است (فضلاللّه همدانی
(منسوب).)125 ،1368 ،
پارهای از توضیحات متون فالحتی در بارۀ طریق جمعآوری و ساماندهی استفاده از
کودها نیز قابل تأمل است .ابن وحشیه استفاده از کودها را به صورت ترکیبی که مدتی
دستکم یک ساله پیش روی آفتاب قرار گرفته و با خاک مخلوط شده ،توصیه کرده

است(.ابن وحشیه )361 ،1993 ،چندان که ابن بصال نیز ضمن پرهیز دادن استفاده
از کود پیش از یکسالگی ،بهترین نوع را کودی خوانده که سه سال بر آن بگذرد (ابن
بصال )50 ،2001 ،برای زمین هایی با وسعت زیاد که حمل و پخش کود در آن امری
دشوار است ،ابن عوام نگهداری و توقف شبانه احشام در آن ها را تجویز کرده است
(ابن عوام اشبیلی )375/1 ،1433 ،افزودن کود به آب راهحل دیگر بود .گزارش
صاحب آثار و احیاء در همین خصوص نشان از اهمیت و ارزش فرآیند کود دهی برای
کشاورزان است « :زبل ها در باغات و زراعت بهتر از کیمیا است» .در این متن ضمن
تکرار توصیۀ پیشگفته ،میخوانیم:
و در بسیا ر والیات هر کس که باغات و زمین داشته باشد ،عمداً گوسفندان نیز
بخرد و گوسفند از چوپانان به کرایه بگیرد و چیزی بدیشان دهد تا گوسفندان را
هر شب در زمین او به یک موضع بخوابانند ،تا هم زبل و آب تاختن در آن زمین

اندازند.

همو در خبری منحصر به فرد از کارکرد عموماً نادیده شده کاروانسراها ،برای این منظور
خبر داده است« :و کاروانسرایها و مبرزها بر سر راهها سازند تا هم خیر باشد و هم زبل
به باغات برند (فضلاللّه همدانی (منسوب))127-126 ،1368 ،
آیش

کشت و بهرهبرداری متوالی از زمینها طبیعتاً کاهش باروری خاک را به دنبال داشت.
با این حال در متون فالحتی آیش زمین به ندرت و در مواردی که دسترسی به شیوههای
بارورسازی پیشین و باالخص کود میسر نبوده ،توصیه شده است .چندان که برخی از
محققان امتیاز عمدۀ کشاورزی دورۀ اسالمی را حفظ باروری و حاصلخیزی زمینهای
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کشاورزی با وجود کشت متوالی آنها دانسته و مدعی شدهاند آیش زمین در قلمرو جهان
اسالم اغلب حذف شده و حتی در متون قدیم عربی واژۀ معادلی برای آن وجود
ندارد (واتسون .)175 ،1374 ،این مدعا اغراقآمیز به نظر میرسد ،چه عالوه بر تداول
اصطالح «بور» (برای نمونه جوهری ،1376 ،ذیل بور) در فالحتنامهها هم با شرایط
پیشگفته تجویز شده است (فضلاللّه همدانی (منسوب) )127 ،1368 ،چندان که حتی
به توصیۀ نوری:
زمینی یک سال زراعت نمایند ،واجب است که تا دو سال اگر مزروع وسیع بود،

زیاده از دو سال آن را از زراعت معاف بدارند ،که آسوده بماند ،آفتاب بر آن

بتابد قوت بهم رساند (نوری.)375/1 ،1381 ،

نتیجه
نویسندگان نخستین فالحتنامههای دورۀ اسالمی و خاصه مکتب فالحتی اندلس در
حوزۀ خاک شناسی ،با اقتباس آراء کالسیک یونانی و رومی از سازمان و روششناسی
کالسیک مبتنی بر عناصر اربعه پیروی کردند .آنان در آثار خود به توضیح و تفصیل این
مدل پرداخته و به طور چشمگیری آن را تکمیل و تنوع بخشیدند .اما در سدههای میانه
و با تشکیل و استقالل سنت علمی فالحت دورۀ اسالمی ،با توجه به تناقضات پیشآمده
و ناکارآمدی تقسیمبندیهای مبتنی بر نظام طبایعی در عرصههای عملی کشاورزی ،با
کوشش دانشورانی چون ابن بصال و ابن عوام اندلسی رویکردی متفاوت و بیشتر بر پایۀ
تجربه به این مقوله صورت گرفت .بررسی آثار فالحتی فارسی نگاشته شده در شرق عالم
اسالمی و باالخص دو کتاب آثار و احیاء و ارشاد الزراعة حاکی از رویکرد کامالً
متفاوت این متون به مقولۀ خاکشناسی و شیوههای بارورسازی آن است .از این جهت
میتوان آنها را اوج کوششهای اجتهادی علمای فالحتی دورۀ اسالمی در این باب
قلمداد کرد .نظام خاکشناسی فالحت دورۀ اسالمی با تمام ضعفها و نواقص خود
تنها طبقه بندی علمی از انواع خاک بود و عمالً تا اواخر قرن نوزدهم میالدی و ارائۀ
ابتکارات دانشمندان روسی در علوم خاک بیرقیب ماند.
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