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 1397زمستان ، چهارم ة، شمارنهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
 »الشامل في الصناعه الطبيه« هاي طب ايراني و فالحت در كتاب ارتباط دانش

 نفيس قرشي ابن 
 (با بررسي موردي شناخت خاك و اصالح آن)

 
 جيكاشان ياطخ ، مريمبكمار ، حسنالف*يباغبانمحسن 

 

 ، تهران، ايرانيو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ي،زبان و ادب فارس يدكتر الف
 ، تهران، ايراندانشگاه تهران ،در جهان اسالم) يو فناور يزيكف يشعلم (گرا يختار ةارشد رشت يكارشناس ب

 ايران، كاشان، دانشگاه كاشان ،يميش يدكتر ج

 چكيده
يكسان باشد. اين پژوهش  ها آنهاي كلي حاكم بر  اند و اين خاستگاه مشترك سبب شده تا مباني و روش طب و فالحت از فروعات دانش طبيعيات :سابقه و هدف

 ع اصالح خاك است.هاي طب و فالحت در موضو هاي اصالح آن و چگونگي ارتباط دانش در پي شناخت انديشة گذشتگان دربارة انواع خاك و روش
 يلو تحل يهتجزقرشي است. در  الشامل في الصناعه الطبيهياب كتاب  هاي تازه يكي از بخشآن، منبع است كه اي  كتابخانه ين نوشتار پژوهشيا: ها و روش مواد

 اصول كلي حاكم بر بحث گرد آمده است. ي مشابه استفاده شده و سپس قواعد وها نمونهموجود در  يةما جان و استخراجمحتوا  يزآنال از روشاطالعات 
هايي  طبيعت خاك سرد و خشك است و براي اينكه مناسب كشاورزي باشد نيازمند نور خورشيد و آب است تا سردي و خشكي آن تعديل شود. در خاك ها: يافته

زدن استفاده كرد. از اين رو، شناخت انواع  وددهي، آبياري و شخمهاي مصنوعي مانند ك طور طبيعي بهره ندارند، الزم است از روش كه از نور كافي و آب الزم به
 هايي بايد سود برد، اهميت فراوان دارد. سازي آن از چه روش خاك و اينكه هر يك مناسب با كدام گياه است و براي آماده

شود. اين ارتباط در اشتراك فايده و  ي و كشاورزي دانسته ميبا بررسي موردي شناخت خاك و اصالح آن از نظر قرشي، نحوة ارتباط دو دانش پزشك گيري: نتيجه
ي كه اگر هدف و فايدة علم طب را حفظ صحت و درمان بيماري بدانيم، فايدة علم فالحت نيز حفظ ا گونه بههاست؛  هدف و برخي اصطالحات كليدي اين دانش

خورد. براي نمونه، اطبا سردي و خشكي را با گرمي و تري  ر هر دو دانش به چشم ميها و مباحث مشترك نيز د نبات و دفع آفات نباتي خواهد بود. برخي روش
 شود. هاي اصالح مصنوعي نيز ديده مي كنند. همين روش در اصالح سردي و خشكي زمين با روش اصالح و درمان مي

 نفيس قرشي، طب سنتي ايران، فالحت، خاك ابنها:  كليدواژه
 

 

 
  :مقدمه

اي طوالني  ي علوم از موضوعاتي است كه پيشينهبند طبقه
نخستين كسي كه به تقسيم علوم در آثار خود  ظاهراًدارد. 

بوده است. پس از ارسطو،  م.).ق322ـ  384(پرداخته ارسطو 
ينا و... نيز به س ابندانشمنداني چون كندي، خوارزمي، فارابي، 

هاي تقسيم علوم همت گماشته و بدين ترتيب، علوم از منظر
. در )1(اند  هاي مختلف قرار گرفته مختلف و در طبقه

 ي و عمل ينظرمشهورترين اين تقسيمات، حكمت به دو دستة 
 

 
يعيات در و طب ياضياتر هاي الهيات، تقسيم شده و دانش

 .)2( اند حكمت نظري جاي گرفته
طبيعي كه موضوع آن به گفتة  موعليعيات يا طبدانش 

جسم «ينا س ابنبه قول و ) 3( »پديدارهاي طبيعي«ارسطو 
هاي فراوان  ، داراي هشت فن و زيرمجموعه)4( است» محسوس

سماع «گانة اين دانش عبارت است از:  است. فنون هشت
، »افعال و انفعاالت«، »سادكون و ف«، »سماء و عالم«، »يعيطب
علم «و » علم نبات«، »علم نفس«، »يآثار علومعادن و علم «

97ارديبهشت : افتيدر خيتار
98ارديبهشت  تاريخ پذيرش:
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هاي مشهور دانش طبيعيات نيز  رمجموعه. از زي)4(» يوانح
 توان نام برد. فالحت را مي هاي طب و دانش

هايي  بندي پيداست مباني كلي دانش چنانكه از اين تقسيم
ها سخن  چون پزشكي و كشاورزي كه در علم طبيعيات از آن

شود در پيوستگي با هم است. از اين روست كه در هر  گفته مي
رك فراواني (چون مزاج، اصالح مزاج، دو علم، با اصطالحات مشت

هاي  تخلخل و تكاثف، صالبت و لينت، و مانند آن) و روش
و مواردي از توجه به ستة ضروريه  1مشتركي (چون قاعدة ضد)

(مانند هوا، شرايط بلد و اقليم، آب و غذا، احتباس و استفراغ) 
مواجه هستيم. به عبارت ديگر، اگر هدف علم طب را حفظ 

مان بيماري بدانيم، هدف علم فالحت نيز حفظ گياه صحت و در
و دفع آفات نباتي خواهد بود. در نتيجه، شناخت خاك و اصالح 
مزاج آن براي كشاورز مانند شناخت بدن انسان و اصالح مزاج 
آن براي طبيب است. به همين ترتيب، دفع آفات نباتي براي 

مان مباني ها، ه كشاورز، با وجود تفاوت موضوع و اختالف روش
 را دارد كه دفع بيماري يا اسباب بيماري براي طبيب دارد.

دربارة دانش فالحت و مباني آن در گذشته،  متأسفانه
هاي  پژوهش جامع و مستقلي انجام نگرفته و جاي پژوهش

اي كه در آن به رابطة پزشكي و كشاورزي پرداخته  رشته ميان
رسد  نظر مي ه بهشده باشد نيز خالي است. اين در حالي است ك

توان  هاي مهم و كاربردي فراواني مي در اين دو حوزه پژوهش
انجام داد كه افزون بر فوايد علمي دستاوردهاي عملي نيز 

 داشته باشد.
هاست كه  اين پژوهش در پي يافتن پاسخ اين پرسش

 منشأشناخت گذشتگان از خاك و انواع آن چگونه بوده است؟ 
ها كدام گياه را  چه بوده و آن ها نآها و ويژگي  اختالف خاك

اند؟ و سرانجام اينكه آنان با  دانسته براي كدام خاك مناسب مي
اند؟ در ضمن، اين  پرداخته هايي به اصالح خاك مي چه روش

پژوهش به روش استدالل گذشتگان در موضوع شناخت خاك و 
اصالح آن توجه دارد كه بسان روش طبيبان در شناخت عوامل 

هاست. در كنار اين مباحث،  بدن و درمان بيماري بر مؤثر
هاي علم كشاورزي روز نيز استفاده شده  از برخي داده ندرت به

 است.

 ها: مواد و روش
هاي  منبع اصلي دادهاست كه مروري  ين نوشتار پژوهشيا

، نوشتة كليات ادويه فرد از كتاب اي منحصربه نسخهآن، 
-؟607يس (نف ملقب به ابن يم قَرشزالح ياب بن يعل ينعالءالد

الشامل بزرگ كتاب هاي  ) است. اين نسخه يكي از بخشق687
 كه پيش از اين در دسترس نبود. ستوا في الصناعه الطبيه

القانون في رازي و  الحاويهاي  كتاباز  پس الشامل كتاب
مفصل طبي است كه پس از  ة، سومين موسوعيناس ابنالطب 
اب در هشتاد جزء تأليف شده كتاين  شده است.نوشته اسالم 

تر، دكتر يوسف زيدان  پيش .مفقود شده استكه چهل جزء آن 
مجلّد و انتشار  30مانده اين كتاب در  هاي باقي به تصحيح بخش

آن در امارات متحده عربي اقدام كرده بود، ولي اين اثر فاقد سه 
 جزء نخست نسخة حاضر است.

به قرشي براساس ييد صحت انتساب كتاب تأاين پژوهش با 
آغاز  مؤلفشناختي و مقايسة آن با ديگر آثار اين  هاي سبك داده

شد، زيرا در فهرست كتب خطي كتابخانة دانشكدة پزشكي 
دانشگاه تهران، اين نسخه به اشتباه به حكيم رازي نسبت داده 

به سبب ناشناخته بودن اين  احتماالً. اين خطا )5(شده بود 
ز مالكان نسخه روي داده كه نام اين بخش اثر و نوشتة يكي ا

 ثبت كرده است.» يامحمد زكرشامل «اثر را 
 از: اند عبارتمراحل بعدي طي شده براي انجام اين پژوهش 

سازي آن براي چاپ عكسي  اصالح تصوير نسخه و آماده .1
منظور  گذاري دوباره صفحات به (فاكسيميله)؛ همچنين شماره

 آساني ارجاع به آن؛

 منظور امكان جستجو در متن؛ اثر بهچيني  حروف .2

و مقايسة آن  در متنموضوع مطالب مرتبط با گردآوري  .3
 با اطالعات موجود در برخي كتب ديگر؛

 هاي مورد نياز از عربي به فارسي؛ ترجمة بخش .4

شناسايي، گردآوري و تعريف اصطالحات خاص موجود  .5
 در متن با در نظر داشتن اصل عدم ترادف واژگاني؛

ها  ها پس از ذخيره كردن آن بندي داده دستهبررسي و  .6
 ي؛بردار نمونه ياتعمل ينبه مرور و در حدر رايانه 
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 Contentمحتوا ( يزاطالعات به شكل آنال يلو تحل يهتجز

Analysis( يهما جان و استخراج )Theme ( موجود در
حاكم بر ي مشابه و گردآوري قواعد و اصول كلي ها نمونه
  بحث؛

منطقي و مناسب براي ارائة موضوع در تعيين ساختار  .7
 اين نوشتار؛

هاي طب و فالحت در  توجه به يكساني مباني دانش .8
 حوزة مورد بحث.

 معرفي اجمالي نسخة استفاده شده
 مشخصات نسخه

شناسي تنها نسخة  هاي كتاب اين نسخه كه براساس پژوهش
از اين اثر در حوزة كليات ادويه است و با شمارة  جامانده به

شود، داراي  /پزشكي در كتابخانة دانشگاه تهران نگهداري مي26
و هر صفحه  5/15در  5/25صفحه است. ابعاد اين نسخه  502

متر است. با اينكه خط  سانتي 8سطر به طول  26آن مشتمل بر 
خواناست، در بسياري موارد كلمات آن فاقد » نَسخ«نسخه 

ترقيمه  كند. اند كه تشخيص صورت كلمه را مشكل مي نقطه
پاك شده و به صورت لكّه محوي از مركّب  عمد بهانتهاي نسخه 

افراز و به زحمت و احتمال  در آمده است، ولي با استفاده از نرم
 الحرام محرمشهر «... توان اين كلمات را در ميانة آن خواند:  مي
 ».ع مائهتس اربع و ثمانون و هسن

 محتواي نسخه
ها،  و هر جزء شامل كتاب متن نسخه دربردارندة چهار جزء

، جزء »في قوانين علم االدويه«ها، و فصولي است. جزء اول  باب
، جزء سوم »بحسب دواء مفصالً هالمفرد هفي احكام االدوي«دوم 

في احكام «و جزء چهارم » هالمركب هفي قوانين علم االدوي«
نام دارد. بدنة اصلي نوشتار » بحسب دواء مفصالً هالمركب هاالدوي

من الجزء االول من الفن الثالث  يالثانالكتاب «ضر مربوط به حا
» يبالقول الكل هيالنبات هياحكام االدو يهو ف من كتاب الشامل و

 هياصول عمل يف يالثان الباب«برگرفته از باب دوم آن يعني  و
هاي اول و دوم و سوم  در فصل مؤلفاست كه » امر النبات يف

 ياالول فالفصل «رداخته: آن به ترتيب به موضوعات زير پ
 الماء الجل الزرع و ياراخت يف الفصل الثاني«، »االرض ياراخت

ها در  اين فصل». ينالسرق ياراخت يف الفصل الثالث«، »الغرس
نسخة حاضر قرار دارند (ر.ك.: پيوست  83تا  75صفحات 

دهندة چگونگي حضور مباحث دانش  مقاله). اين ترتيب نشان
كليات حث علم طب و در اثري مربوط به فالحت در ميان مبا

 است. علم ادويه
 مفاهيم و اصطالحات

درك درست موضوعات يك دانش مستلزم آگاهي از مفاهيم 
و اصطالحات آن است. در عين حال، توجه بايد داشت كه گاه 
يك اصطالح در اثر يك نويسنده معناي خاص به خود را دارد 

ير، اصطالحات مهمي كه كه نيازمند پژوهش جداگانه است. در ز
ميان پزشكي و كشاورزي مشترك است و نيز معني  ها آناغلب 

 در كتاب قرشي آمده است، آورده شده است: ها آن
 تخلخل و تكاثف، متخلخل و متكاثف

هاي مختلف  اين دو اصطالح داراي معاني مختلف از جنبه
 است:
در بحث حركت در كم، تخلخل به معني زياد شدن مقدار  -

سم است بدون اينكه چيزي از بيرون بدان افزوده شود و ج
آنكه جزئي از  تكاثف به معني كم شدن از مقدار جسم است بي

آن جدا شده باشد. در اين معني، تخلخل و تكاثف مانند انبساط 
 و انقباض اشيا بر اثر گرما و سرماست.

استعمال ديگر تخلخل و تكاثف در بحث حركت در وضع  -
جايي است كه اجزاي يك جسم را از هم باز كرده  است و آن در
را به هم بفشاريم (اندماج). براي مثال، اجزاي  ها آن(انتفاش) يا 

خلل راه  ها آنپنبه بر اثر حالجي از هم باز شده و در ميان 
يابد و اگر فشرده شود، اجزاي آن به هم نزديك شده و از  مي

 شود. ها كاسته مي فضاي خالي ميان آن
مين معني مربوط به تخلخل و تكاثف در مقولة كيف سو -

است. در اين صورت، تخلخل به معني رقّت قوام شيء و تكاثف 
 .)8، 7، 6( به معني غلظت قوام آن است

قرشي در اثر خود اين اصطالحات را چنين معني كرده 
)؛ 9» (رجه فُئاجزا ينب ي يكونا ءمتخلخل االجزا«است: 

الهواء  يالقوام كما ف ه: احدهما رقينيمعن يعل يقالوالتخلخل «
 يقابلهاتساع المسام والفرج وهذا  يهماالغلظ وثان يقابلهوهذا 
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 يسهلوالغرض بتخلخل ما خلق متخلخالً ان «)؛ 9» (فالتكاث
 ).9( »داخله يال ءنفوذ الهوا يسهلان  تحلل الفضول من الخلل و

 صالبت و لينت، صلب و لين
ت صالبت در لغت به معني قوو لينت  )11، 10(ت و شد

. در دانش طبيعيات، اين دو )12(مقابل معنايي آن است 
اند. بدين معني كه لين  كيفيات حاصله از رطوبت و يبوست

چيزي است كه رطوبتش بر ارضيتش غالب است و صلب آن 
 .)13( است كه ارضيتش بر رطوبتش غلبه دارد

ز دارد، ويژگي جسم لين آن است كه استعداد قبول انغما
توان آن را فشرد و ويژگي جسم  يعني با دست يا انگشت مي

. قرشي لين را )14( پذيرد صلب آن است كه فشردگي نمي
 ).9» (هينل يا هواسع هرخو«چنين معني كرده است: 

 ليظ و رقيقو رقت، غغلظت 
رقّت و غلظت در اصل از صفات مايعات و مربوط به قوام 

اند. در لغت،  ديگر نيز قرار گرفتهها هستند، ولي صفت اجسام  آن
. )10( هر مايعي كه حركت در آن به سهولت راه يابد رقيق است

برداشته و به  موجبراي مثال، اگر سنگي در آب بيندازيم، 
آيد. اين حركت در شير كمتر و در عسل بسيار  حركت درمي

تر از  تر از شير و هر دو رقيق كمتر است. در نتيجه، آب رقيق
تر  د. هرچه ميزان اين حركت كمتر باشد، مايع غليظان عسل

 خواهد بود.
هاست.  در اجسام ديگر نيز رقّت و غلظت به حسب حال آن

 گفته» الرَّقَاقُ«و » رِقٌّال«ه رض ليناز اين رو، در عرف عرب، به اَ
ه در رض غليظشده است. حكم غلظت نيز چنين است. تعبير اَ

دور از لينت و نزديك به  يعني» 2هغير سهل«عربي به معني 
الصلْب من «به معني » الغَلْظُ من األَرض«خشونت (ناهمواري) و 

 .)12آمده است (» هغير حجار
در توضيح معني سوم تخلخل و تكاثف، به معني رقّت و 

 غلظت اشاره كرديم.
 ف و كثيفلطافت و كثافت، لطي

، 15، 10( ت خرد شدن و ريز شدن استفالطمعني لغوي 
التفاف، انبوهي و در عوض، كثافت به معني كثرت، . )16

. از اين رو به گروهي از مردم كه )12( پيچيدگي است درهم
 .)11( شود گفته مي» الكثْف«يكجا جمع شده باشند 

كار رفته است: نخست،  در طبيعيات، لطافت به دو معنا به
رقّت قوام و ديگر، انقسام پذيرفتن به اجزاي بسيار خردتر. به 

ين ترتيب، كثافت نيز دو معني دارد كه عكس معناي لطافت هم
. به بيان ديگر، در لطافت بر اثر ريز شدن اجزاي جسم )7( است

آمدن اجزا  يابد و در كثافت با گردهم  ارضيت آن كاهش مي
كند. پس، هرچه جسم ريزتر و ميزان  ارضيت افزايش پيدا مي

ن آن بيشتر و تر و ميل به سيال ارضيت آن كمتر باشد، لطيف
هرچه تراكم اجزا و ارضيت جسم بيشتر باشد، كثافت آن 

 .)13(شود  تر و توان سيالن آن كمتر مي افزون
توجه بايد داشت كه برخي حكما رقّت و غلظت را با لطافت 

اند، اما داود انطاكي ميان اين دو با  و كثافت مترادف فرض كرده
توانند  غليظ مي وجود شباهتشان فرق قائل شده، زيرا رقيق و

لطيف يا كثيف باشند، براي نمونه: رقيق لطيف (مانند شير)، 
مرغ)،  رقيق كثيف (مانند شيره)، غليظ لطيف (مانند زرده تخم

 .)13(غليظ كثيف (مانند ماست) 
،وسعت مسام ،قيض مسام انسداد مسام ،مسام 

م) و به معني منفذ و سوراخ است. به  م از ريشة (س مسام
ها بيرون  ذ موجود بر پوست انسان كه عرق و بخار از آنمناف
. آنچه )12(شود  آيد مسام االنسان يا مسام الجلد گفته مي مي

شود يك بادكنك بزرگ پر از باد پس از مدتي اندازة  سبب مي
تر شود، خروج باد از مسام  اوليه خود را از دست بدهد و كوچك

 آن است.
كند كه ميان  انسان تشبيه ميقرشي زمين را به پوست بدن 

ها بخارات از  اجزاي آن خُلل و فُرَجي وجود دارد و از طريق آن
. او در بحث تخلخل نيز يكي از معاني )9( شوند زمين خارج مي

 شمرده بود.» رجساع مسام و فُاتّ«آن را 
رويين  ت كه هرچه اجزاي تشكيل دهندة اليةروشن اس

ي فاصله اجزا به هم، مسام آن زمين ريزتر باشد، به سبب نزديك
تر  تر باشد مسام آن بزرگ تر و هرچه اين اجزا درشت كوچك

 خواهد بود. لينت و صالبت اين اليه نيز در ميزان تكاثف و 
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تواند داراي وسع  تخلخل آن نقش دارد. از اين رو، زمين مي
رويين زمين به  ةمسام يا ضيق مسام باشد. در شرايطي كه الي

بت داشته باشد مسام آن نيز كمتر خواهد بود و اگر شدت صال
ايستادن آب بر سطح زمين)، منافذ آن بسته  مثالًبر اثر عاملي (

 شود زمين دچار انسداد مسام خواهد شد.
قرشي وسعت مسام زمين را سبب سهولت نفوذ آب و هوا به 

زيرين آن و خروج آسان بخار و دخان موجود در زمين  ةالي
. واقع امر اين است كه وجود مسام در زمين و )9(داند  مي

وسعت و ضيق آن و نيز رقت و غلظت و لطافت و كثافت 
چيزهايي كه قرار است به زمين وارد يا از آن خارج شوند، از 

شمار  يرگذار در كيفيت زمين و كشت و كاشت بهتأثعوامل مهم 
آيند. شناخت انواع آب كه به حسب منشأ پيدايش بر سه  مي

يرزميني است ز هاي ي و آبسطح هاي ي، آبنزوالت آسمانسمِ ق
). آب از نظر طعم نيز تقسيمات 1از اين رو اهميت دارد (جدول 

توان  اي دارد كه در اين مجال بدان نمي و احكام جداگانه
 .پرداخت

 
 الشامل . انواع آب، ويژگي و عمل آن در كتاب1جدول

 

 عمل ويژگي اصناف منشأ

 الطف (باران)مطر  آسماني
كند و سبب توليد مادة غذا در الية زيرين  به سرعت در زمين نفوذ مي

شان طويل  ا شود. از اين رو براي گياهاني كه ريشه و سيرابي گياهان مي
 و ممتد است و در عمق خاك فرو رفته، بسيار مناسب است

 سطحي
هاي  آب

 جاري
 شبيه به آب باران اقرب به لطافت انهار (رودها)

 متوسط متوسط ها) عيون (چشمه

 زيرزميني

 بهتر از آب چاه الطف از آب چاه ها) قني (قنات

 اغلظ ها) آبار (چاه
رود. در نتيجه  ارضيت فراوان دارد و به سختي در مسام زمين فرو مي

شود. اين آب براي گياهاني  مادة غذا در الية رويين زمين تشكيل مي
 زمين است مناسب است.شان نزديك به سطح  ا كه ريشه

 

 
 ارض، ظاهر ارض و باطن ارض

در لغت عرب معاني فراوان دارد كه » ارض« ةواژ
مشهورترين آن هر چيزي است كه در پايين و مقابل آسمان 

. در طبيعيات، اين واژه عالوه بر معناي )10(قرار گرفته باشد 
لغوي، نام يكي از اركان اربعه است كه با مزاج سرد و خشك 

شود. در اين نوشتار، براي داللت بر معناي لغوي، از  شناخته مي
 استفاده شده است.» زمين«واژة 

ظاهر (رويين) و باطن (زيرين) است.  ةزمين داراي دو الي
معرفي  3قرشي بخش ظاهر زمين را محل رويش گياهان

متري روي  سانتي 30تا  25 ةكند. مراد او احتماالً همان الي مي
شود و  ورزي است كه امروزه خاك آلي ناميده ميهاي كشا زمين

افزون بر عناصر معدني مورد نياز رشد و نمو گياهان، از عوامل 
 آلي بيولوژيكي نيز برخوردار است.

 
 حرث و زرع و غرس و رداعه

ترين آن  در لغت، معاني مختلفي دارد كه معروف حرث. -
بدين ترتيب، حرث  است.» العمل في األَرض زرعاً كان أَو غَرْساً«

 تقلب االرض«اعم از زرع و غرس خواهد بود. معني ديگر حرث 
) و اين 12زدن زمين براي زراعت است ( يعني شخم» للزراع

همان معنايي است كه قرشي در كتاب حاضر اختيار كرده. براي 
الحرث تقلّب االرض و التراب فيجعل ظاهر االرض «نمونه: 

  ).9» (باطنها و باطنها ظاهرها
كار رفته، به  بار در اين اثر به ژه كه تنها يكرداعه. اين وا -

معني نُكس يعني بر سر ايستاندن يك چيز است. پس مراد از 
 ).12رداعت نيز زير و زبر كردن خاك است (

) و همين معادل 12به معني كاشتن درخت است ( غرس. -
 كار رفته. در اين نوشتار براي اين واژه به
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ي مختلف دارد، ولي در اغلب موارد به معني بزر معان زرع. -
). معادل فارسي اين كلمه 12پاشيدن و دانه كاشتن است (

در نظر گرفته شده است. در نتيجه تعبير زرع و غرس » كشت«
 ايم. خوانده» كشت و كاشت«را 

همچنين، در اين اثر، انواع زمين با توجه به ميزان مساعد 
اند، به  عابير مختلفي توصيف شدهبودنشان براي كشاورزي با ت

ترتيب زير: ارض زكيه (زمين خوب و بابركت)، شديد الموافقه 
ترين)، الموافقه جداً (بسيار مناسب)، الموافقه (مناسب)،  (مناسب

تجود جداً (بسيار خوب است)، تجود فيها (خوب است)، تصلح 
 د).فيها (نيكوست)، يفلح فيها (امكان دارد)، ارض ردئ (زمين ب

 زبل، سرگين، سماد
» كوت«يا  4»كود«اي است كه در فارسي  زبل در عربي واژه

شود و همان عموميت معنايي را نيز دارد. كلمه سماد  ناميده مي
اند، اما در اصل اين كلمه از  كار برده را گاه به جاي زبل نيز به

تركيب و تخفيف دو واژة سرقين + رماد ساخته شده است 
رقين يا سرجين نيز معرّب سرگين است. از همة . واژة س)12(

طور كلي به  ها در عربي فعل ساخته شده كه همگي به اين واژه
 معني كوددهي است: زبلَ، سمد و سرقَنَ.

 ها و بحث: يافته
 كليات و مباني

است » قاعدة ضد«هاي مهم درماني در طب  يكي از قاعده
و خشكي را با تري و كه براساس آن، اطبا سردي را با گرمي 

. در فالحت نيز اين )17(كنند  بالعكس اصالح و درمان مي
قاعده در بسياري موارد و از جمله در موضوع اصالح خاك به 

خورد. طبع زمين به سبب شباهتي كه به عنصر ارض  چشم مي
ها  دارد سرد و خشك است و روشن است كه با اين ويژگي

ياهان يا پيدايش مواد تواند محل مناسبي براي رشد گ نمي
غذايي باشد. از اين رو، الزم است با آميختن با چيزهايي كه 
كيفيتشان در تضاد با آن است اعتدال يابد تا قابل كشت و 

نور خورشيد، «طبيعي عبارت از طور  كاشت شود. اين چيزها به
زدن و  آبياري، شخم«طور صناعي عبارت از  و به» و آب هوا

 است.» كوددهي

نندة يبوست زمين، هوا ملطّف و مجفّف و عامل آب شك
ايجاد خفّت و رقّت در آن و نور خورشيد تعديل كنندة برودت 
زمين است، اما اگر حرارت خورشيد براي تعديل برودت زمين 
كافي نباشد، الزم است جسم حار ديگري بدان آميخته شود تا 

نام دارد. » كود«مكمل حرارت خورشيد باشد. اين مكمل 
همين ترتيب، اگر هوا و نور خورشيد به سبب ضيق مسام  به

زدن و زيرورو كردن  زمين قادر به نفوذ در آن نباشند، با شخم
كنند. بدون شخم گرماي  خاك در آن تخلخل ايجاد مي

خورشيد فقط اليه رويين زمين را گرم خواهد كرد و اين از 
 شود پيدايش نبات در يك جمله داليلي است كه سبب مي

زمين كم باشد. براي مخالطت آب به زمين نيز در صورت كمي 
 شود. باران و نزوالت آسماني از آبياري بهره برده مي

نخستين منفعت كوددهي، گرم كردن زمين است كه بيشتر 
در ايام سرد مانند فصل زمستان كاربرد دارد. اين كود براي 

ا در اين زمين حكم لباس گرم زمستاني براي انسان را دارد، زير
شود. دومين  فصل گرماي ناشي از حرارت خورشيد كم مي

منفعت كود نيز ايجاد لينت در زمين است تا نفوذ آب و هوا و 
 حرارت در آن آسان باشد.

 گيرد: كوددهي به چند شكل انجام مي
هايي از كود فراهم  نخست اينكه بر روي زمين پشته -

متر باشد بهتر است) ها ك آورند (هرچه فاصله ميان اين پشته مي
زنند. بدين ترتيب، كود با خاك به  و بعد از آن زمين را شخم مي

شود. از اين روش در كشت بادنجان و مانند  خوبي آميخته مي
 .شود آن انجام مي

زنند و آن را به واحدهاي  دوم اينكه زمين را شخم مي -
كنند، چنانكه در كاشت خيار زمين را به  كوچكي تقطيع مي

). سپس كود را در 5بندي كنند (كرت ت مربعي تقسيم ميقطعا
 .ريزند ها مي كرت
ريزند و اين  سوم آنكه كود را ميان آنچه كاشته شده مي -

 ةكار را بعد از آنكه گياه در زمين روييد و بعد از تنقي
 .دهند هاي هرز و مانند آن انجام مي (پاكسازي) زمين از علف
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دهند. بدين  هاي آب قرار مي چهارم اينكه كود را در جوي -
رويين  ةكم كود را با خود به الي ترتيب، به هنگام آبياري، آب كم

  .رساند زمين مي
ريزند كه براي كاشت  پنجم آنكه كود را در گودالي مي -

اند و اين همان كاري است كه در كاشت درخت  درخت كنده
 شود. نارنج و مانند آن انجام مي

محمود و مذموم تقسيم كرده و  ةستقرشي كودها را به دو د
 ).2احكام هر يك را نيز جداگانه ذكر كرده است (جدول 

 سازي زمين آماده 
زميني كه براي كشاورزي در نظر گرفته شده، بايد ابتدا 

شود تا آب بتواند به همة نقاط آن برسد و گاه بر اثر  تسطي
د. رس زدن مي تباه نشود. پس از تسطيح، نوبت به شخمآبي  بي

 .شخم بايد در زمان مناسب و در دفعات زياد انجام شود

كم سه ماه قبل از شروع  بهترين وقت براي اين كار دست
كشت و كاشت است. بهترين خاك نيز آن است كه از چهار 

بيشتر شخم زده شده  و برگشت) يا (به صورت رفت  7جهت
تر شخم  زمين براي كشاورزي، آن است كه پيشباشد. بدترين 

 شود. ده باشد كه به آن زمين بور (باير) گفته مينش

زدن،  توجه بايد داشت كه عمليات اصالح زمين، شخم
بندي، آبياري و وجين در همة انواع كشت و كاشت  كرت

هاي گياهان مقدار  مشترك است، ولي به حسب نيازها و ويژگي
 ).3(جدول  )9(ها با هم فرق دارد  و نحوة انجام آن

 انتخاب زمين

كند، از  دواند و از آن تغذيه مي ن گياه در زمين ريشه ميچو
انتخاب زمين مناسب براي كشت و كاشت گزيري نيست. روشن 

هاي مختلف در مناسب بودن براي پرورش گياه  است كه زمين
با هم اختالف دارند. اين اختالف به سبب طبيعت ذاتي زمين 

دة زمين دهن نيست، بلكه به سبب اموري مانند اجزاي تشكيل
(ميزان خاك، شن و ماسه و سنگريزه، اجرام معدني و...)، و 

هاي اقليمي، دوري و نزديكي زمين به آب،  مسائلي چون تفاوت
نزديكي زمين به كوه و دريا، اختالف زاوية تابش خورشيد و 

اند كه سبب  مانند آن است. در واقع، اين عوامل مؤثر بر زمين
 شوند. كشت و كاشت ميمناسب بودن يا نبودن آن براي 

افزون بر عوامل خارجي مؤثر بر كيفيت زمين، بايد به عامل 
ها نيز توجه داشت، زيرا هر  مهم تنوع گياهان و اختالف آن

طلبد و در جاي نامناسب  نباتي محيط مناسب خود را مي
گفته سبب پيدايش  بازدهي موردنظر را ندارد. دو عامل پيش

 كليات ادويهما آنچه قرشي در شود، ا انواع مختلف زمين مي
بدان اشاره كرده همة انواع زمين نيست. او صرفاً به معرفي و 

ها را  بيان احكام ده نوع مشهور از زمين پرداخته است كه آن
زمين لين، زمين غليظ، زمين جبلي، زمين رملي، زمين بيضا، 
زمين سودا، زمين حمرا، زمين صفرا، زمين حرشا و زمين 

 ي كرده است.مكدي معرف
هاي مختلفي كه قرشي  با شناخت ويژگي گياهان و زمين

توان به الگوي  ها را بيان داشته، مي خصوصيات و احكام آن
ذهني او در شناخت زمين و اصالح آن پي برد. نوع استدالل 

ترين  شمارد، مهم هايي كه برمي قرشي در بيان احكام زمين
ستدالل او در احوال و ويژگي اين بخش از اثر است، زيرا روش ا

ها  احكام زمين بسان روش اطبا در تبيين احوال و احكام بيماري
 و داروهاست.

 زمين لين
اين زمين با دو ويژگي معرفي شده است: لينت و سعة 
مسام. چنانكه در تعريف مفاهيم ديديم لينت كيفيتي برآمده از 

شود مزاج اين زمين رطب باشد  رطوبت است و همين سبب مي
 و در آبياري آب اندكي آن را كفايت كند (آبياري قليل).

شود هوا و حرارت خورشيد به خوبي در  سعة مسام سبب مي
الية زيرين زمين نفوذ كند و اسباب توليد مادة غذا و پيدايش 
گياه از امتزاج رطوبت و حرارت و هوا با خاك فراهم شود و 

بر سطح شود آب مدت زيادي  خاك گرم باشد. نيز سبب مي
هاي گياه  زمين نايستد و به سرعت در آن فرو رود و به ريشه

برسد و آن را سيراب كند و بر سرعت رشد گياه بيفزايد. در 
شود بخارات و رطوبات داخل زمين بعد از  عين حال، موجب مي

تحليل رفتن به آساني از آن خارج شود. در نتيجه، اين زمين 
ت زياد در خود ندارد و گياه توانايي نگهداشتن رطوبت را به مد

 آب بماند. پس نيازمند تواند مدت زيادي در اين زمين بي نمي
قرشي دفعات آبياري زمينآبياري هميشگي خواهد بود. 
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 الشامل . انواع كود در كتاب2جدول
 سبب / مورد استفاده آوري روش عمل ويژگي/ اجزا منشآ زبل

 محمود

. اسب و استر و 1
 خر

ارضيتش زياد، 
 حرارتش كم

كنند تا عفن و ناعم  انباشته كرده و رها مي برهم
 (لين) شود. بهتر است بعد از سه سال استفاده شود.

 لينت و حرارت بخشيدن به زمين.

 . انسان2
تر، و  تر، لزج گرم
 تر از نوع اول عفن

آميزند و مدتي رها  با رماد سياه و خاك ناعم مي
 ود.هم آميخته ش كنند تا اين سه به مي

جاتي مانند كدو  مناسب براي صيفي
 و بادنجان و خيار و...

 . مضاف3
مركّب از بقاياي 
 گياهان، زبل، و...

كنند تا  بعد از جمع كردن به مدت سه سال رها مي
 عفن شود و بر اثر عفونت سخونت در آن راه يابد.

لينت و حرارت بخشيدن به زمين 
(اگر يكسال يا كمتر از آن گذشته 

به سبب دارا بودن رطوبت،  باشد،
شود و  موجب پيدايش كرم و... مي

 رساند). به گياه آسيب مي

 . رماد حمام4
 (رماد اسود)

خاكستر تون حمام 
است كه به شدت 

 يابس است

اغلب با چيزهاي ديگر مانند زبل انسان مخلوط 
شود تا رطوبت كود معتدل شود (اگر مراد  مي

هايي  ها باشد، گودال تسريع در آماده شدن ساير زبل
ها را از رماد اسود پر  كنند و آن در مزبله حفر مي

كنند  كنند و كود را يك ماه به حال خود رها مي مي
 تا آماده شود).

 حرارت و لينت بخشيدن به زمين.

 رود. كار مي گاه نيز تنهايي به

لينت بخشيدن به زمين. مناسب 
هاي صلبي كه اجزاي آن  براي زمين

(به هم چسبيده) باشد، مانند  ملزّز
 زمين حمرا.

. زبل 5
 متولّد

(ساختگي، 
 صناعي)

5-1 
مركب از گياهان و 

 ها برگ

رسد  در زميني كه آب باران يا نم فراوان بدان مي
كنند و مواد را در آن ريخته، خاك  گودالي حفر مي

افزايند. گودال را از آب پر كرده  و رماد و... بدان مي
كنند. گاه، كود را هم زده بدان  ا ميبه حال خود ره

ها و گياهان آن  كنند تا وقتي برگ رسيدگي مي
 منهدم شود.

كود خوب و نافعي است براي 
 حرارت و لينت بخشيدن به زمين.

5-2 
زبل مضاف + سه 

 برابر آن خاك
آميزند و يكسال يا بيشتر رها  خوب با هم مي

 كنند. مي
 حرارت و لينت بخشيدن به زمين.

5-3 
رماد حمام + 

بيست برابر آن 
 خاك

آميزند و يكسال يا بيشتر رها  خوب با هم مي
 كنند. مي

 لينت بخشيدن به زمين.

 مذموم

. مرغان دريايي و 1
 مانند آن

به شدت حاد و 
بسيار يابس (مانند 

نوره)؛ غالباً 
 سفيدرنگ

 كاربرد ندارد. 

. خوك و مانند 2
 آن

داراي عفونت و 
(به حرارت زياد 

سبب فساد غذا در 
 بدن حيوان)

 .6كاربرد ندارد 
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هاي كشاورزي . تفاوت فعاليت3جدول

 نمونه مراتب و نوع عمل عمل

 زدن) حرث (شخم
 مانند خيار كثير

 مانند گندم و جو متوسط
)9(كتان؛ شفتالو به هنگام كاشت  قليل

 سقي (آبياري)
 مانند برنج كثير

 )9(نگام كاشت مانند گردو به ه متوسط
 گندم و جو قليل

 بندي) تقطيع (كرت
 هاي ديم در كشت نياز ندارد

 مانند باقالي غيرديم هاي مربع يا مستطيل) به شيوة احواض (كرت
 مانند خيار و هليون (مارچوبه) به شيوه طوارق (كرت به صورت خطوط موازي)

تنقيه (پاكسازي و وجين)
 مانند خشخاش كثير

 انند گندم و جوم متوسط
 مانند باقال قليل

 
 

 لين در فصل تابستان را ماهي دوبار ذكر كرده است.
شود به استفاده از كود  لينت و حرارت اين زمين موجب مي

ويژه در فصل تابستان نياز چنداني نباشد. زمين لين با  در آن به
ترين زمين براي كشت و كاشت  هايش مناسب توجه به ويژگي

 مر گياه در آن نيكو خواهد بود.است و ث
 زمين غليظ

در معناي ارض غليظ گذشت كه زمين غليظ زميني است 
رسد. پس جزئي كه در  غيرسهل كه صالبت آن به سنگ نمي

اين زمين غالب است خاك است. اين خاك به سبب يبوستي 
 8كه دارد بر اثر آميزش با آب، بدل به گل شده و لزوجت

بب ضيق مسام زمين شده و در نتيجه، يابد. اين لزوجت س مي
9توانند به آساني از آن خارج شوند زمين نمي ةبخارات حار .

زيرين زمين  ةحبس شدن اين بخارات سبب گرم شدن الي
نياز  شود و در نتيجه، زمين غليظ از كوددهي فراوان بي مي

 است.
هوا   و  شود آب ضيق مسام زمين غليظ همچنين سبب مي

سادگي در آن نفوذ كنند. آب مدت بيشتري بر سطح نتوانند به 
 رود. پس از فرو رفتن نيز  كم در آن فرو مي ايستد و كم زمين مي

 

 
به سبب سخت بودن خروج رطوبات از آن، رطوبت در الية 

شود. در  ماند و سبب رطب شدن زمين مي زيرين باقي مي
آبي  نتيجه، گياهان موجود در آن بيشتر قادر بر تحمل بي

 خواهند بود.
شود بر اثر حرارت  از سوي ديگر، لزج بودن زمين سبب مي

هاي بزرگ پديد آيد. اين  خورشيد در سطح رويين آن شكاف
ها در واقع راه نفوذ هوا و حرارت خورشيد به الية زيرين  شكاف

زمين و خروج بخارات و رطوبات از آن است. حاصل آنكه در اين 
رت و نفوذ هوا، مادة پيدايش سبب وجود رطوبت و حرا زمين به

شود براي كشت و  گياه و غذا فراوان است و همين موجب مي
كاشت مناسب باشد. زمين غليظ، براي كاشت نباتاتي چون 

ها نيكوست، زيرا اين درختان به سبب  انگور، خرما و مانند آن
هايشان در نزديكي الية  نيازي كه به جذب هوا دارند ريشه

 شود. مي رويين زمين گسترده
 زمين جبلي

زمين جبلي با دو صفت صلب و متكاثف معرفي شده است. 
شود. پس  سختي و فشردگي اين زمين سبب ضيق مسام آن مي

 هم نفوذ آب و هوا در آن اندك است و هم به سبب خارج نشدن 
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ها، الية زيرين اين زمين گرم خواهد بود. از  بخارات و حبس آن
الغذا و الية زيرين  ن زمين جبلي قليلنظر غذائيت نيز، الية رويي

 آن كثيرالغذاست.
ها، زمين جبلي براي كاشت دو دسته از  براساس اين ويژگي

درختان خوب است: نخست، درختاني مانند زيتون و انجير كه 
مانند)  هاي ساقه داراي جرم غليظ و كثير در اسافل خود (ريشه
م و پسته و بلوط هستند و دو ديگر، درختاني مانند گردو و بادا

اند كه تا  هاي عروقي طويل ها كه داراي ريشه و صنوبر و مانند آن
يابد. در مجموع، همة نباتات كثير  الية زيرين زمين امتداد مي

 اند. االرضيه براي كاشت در اين زمين مناسب
زمين جبلي هم نياز به آبياري فراوان دارد و هم نيازمند 

تا بخش رويين خاك نيز براي كوددهي و رسيدگي فراوان است 
ويژه اگر قصد كاشت گياهي در آن  كشاورزي آماده شود، به

 هاي عروقي طويل و ممتد است. داشته باشيم كه فاقد ريشه
 زمين رملي

زمين رملي داراي سعة مسام است. پس آب در آن به 
يابد و چون توانايي  سرعت نفوذ كرده و زود نيز تحليل مي

ندارد نيازمند به آبياري زياد است. هوا و  نگهداشتن رطوبت را
كنند و بخارات  نور خورشيد نيز به آساني در اين خاك نفوذ مي

 متصاعد از الية زيرين زمين نيز مانند رطوبات به آساني از مسام
شوند. در نتيجه، مزاج زمين رملي گرم است و الية  آن خارج مي

الغذاست. روشن است الغذا و الية رويين آن كثير زيرين آن قليل
كه گياه در چنين زميني در ابتداي پيدايش خود به سرعت 

تر شد به سبب نداشتن  كند، ولي وقتي كمي بزرگ رشد مي
 شود. غذاي كافي رشدش متوقف مي

زمين رملي براي كشت گياهاني مانند انگور و انجير مناسب 
 گيرند نه از الية زيرين است كه غذايشان را از سطح زمين مي

آن. نخل نيز درختي است كه براي كاشت در اين زمين مناسب 
 ويژه اگر آن زمين شوري قوي داشته باشد. است، به

 زمين سودا
زمين سودا زميني است كه الية زيرين آن متكاثف و الية 
رويين آن مستصحف (مستحكم) و داراي ضيق مسام است. 

 شود  عد ميبخاراتي كه از الية زيرين به سوي الية رويين متصا

 است. 10نيز از نوع بخار دخاني
ماندن آن در الية زيرين اين زمين  حبس دخان حاره و باقي

شود كه  به سبب ضيق مسام و استحكام الية رويين، موجب مي
حار و يابس باشند؛ ثانياً  -ويژه الية زيرين به-اوالً، هر دو اليه 

يد؛ و ثالثاً رنگ زمين به سبب سياهي رنگ دخان به سياهي بگرا
از تأثير حرارت دخان بر يبوست زمين، طعم تلخ (مر) در زمين 

آميزد، از امتزاج رطوبت  پديد آيد. وقتي آب به چنين زميني مي
شود و  و يبوست و حرارت، طعم تلخي خاك به شوري بدل مي

در نتيجه، زمين سودا به شدت شور  .11آيد ملح (نمك) پديد مي
 است.

شود: الف) كمتر  اين زمين موجب مي حار و يابس بودن
نيازمند به اصالح با كود باشد؛ ب) گياهان آن در برابر سردي 
هوا، بارش برف، و سردي فصل زمستان مقاوم بوده از سرماي 
شديد كمتر آسيب ببينند؛ ج) در برابر گرما و رسيدن فصل 
تابستان مقاومت كمتري داشته به شدت آسيب ببينند؛ د) بر 

فرارسيدن زمستان، به سبب تأثير حرارت غريبة هوا در اثر دير 
ها راه يابد؛ ه) با رسيدن فصل  در آن 12رطوبت گياه، عفونت

تابستان بر اثر گرمي هوا رطوبت زمين به سرعت خشك شده و 
آبي شوند. در نتيجه، در فصل  گياهان، مبتال به جفاف و كم

ري سنگين بار آبيا اي، يك صورت دوره تابستان الزم است به
صورت گيرد تا آب به الية زيرين زمين برسد و پس از آن با 

 مقدار كم از خشك شدن زمين جلوگيري شود. تكرار آبياري به
سبب تعادلي كه در فصل  ها، به با توجه به اين ويژگي

شود،  زمستان ميان سردي هوا و گرمي خاك برقرار مي
ه است و ترين گياه براي اين زمين گياهان زمستان مناسب

 آيد. دست مي  ترين ثمر نيز در اين فصل به خوب
زمين سودا براي كاشت انجير و انگور و نخل نيكو و اگر در 
اجزاي آن رمل نيز داخل باشد، براي كاشت انار بسيار مناسب 

 13است.
 زمين بيضا

اين زمين با صفت بارد معرفي شده است كه اصالح آن، 
فراوان است. نياز كمي به نيازمند رسيدگي بسيار و كوددهي 

آبياري سنگين دارد و عشب (سبزيجات) نيز در آن به سرعت 
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شوند. در اين زمين، كشت انجير و زيتون و انگور  خشك نمي
 خواهد بود. -يعني گوارا و لذيذ-خوب است و ثمرشان طيب 

نويسد:  دربارة زمين بيضا مي مفاتيح االرزاقصاحب كتاب 
ست بر مزاج آن برودت و يبوست. برودت زمين سفيد ... غالب ا«

رسد  هم مي آن بيشتر از يبوست است. اينكه كمي گياه در آن به
اند بر آن. گياه هر  واسطة برودت و يبوست است كه غالب به

زميني به قدر ماده و استعداد آن زمين است در كلفتي و 
باريكي و راستي و كجي. هر گاه زبل بسيار به آن زمين دهند، 

ر به رطوبت و حرارت زبل، زمين را به اصالح آورد و معتدل نظ
گرداند و از زبول، احشاء البقر و كاه گندم و درد زيت مناسب 
است. از اشجار، انجير و زيتون و بادام و رز (انگور) را سزاوار 

علت برودت و  خواهد. به است و لكن اين زمين خدمت بسيار مي
ارت و رطوبت در آن پديد يبوست محتاج است به زبل كه حر

 ).18(» آورد، لكن آب چندان نخواهد
 زمين حمرا

زميني است صلب كه الية رويين آن مستصحف و مسام آن 
ضيق است. پس: الف) الية زيرين اين زمين به سبب تجمع 
ماده و كمي تحليل بخارات حاره گرم است؛ ب) آب زمان 

رود،  در آن فرو ميكم  ايستد و كم درازي بر الية رويين آن مي
ويژه اگر آب غليظ باشد، مانند آب چاه؛ ج) حرارت نور  به

كند؛ د) صالبت  خورشيد و هوا نيز كمتر در اين زمين نفوذ مي
اين زمين  شود سبزيجات كمي در آن برويند. زمين سبب مي

نيازمند اصالح است و براي ايجاد تخلخل كافي در آن به منظور 
زدن و زيرورو  خورشيد، نياز فراوان به شخمآساني نفوذ هوا و نور 

شدن دارد. كوددهي اين زمين براي ايجاد تخلخل و لينت در 
آن است، زيرا اين زمين گرم است و نياز به حرارت ندارد. در 
 چنين زميني، كاشت سيب و توت و آلو و گل سرخ خوب است.

نوري دربارة زمين حمرا نوشته است كه بر مزاج زمين قرمز، 
ارت و يبوست غالب بوده و غلبة حرارت در آن از يبوست حر

رويي اين زمين سخت است، به رسيدگي  بيشتر است. چون الية 
زدن فراوان نياز دارد. اين زمين به سبب  و پاكسازي و شخم

 زدن نيازمند زبل زياد نيست، اما به گرمي، در صورت شخم
 .)18(» ها آب بيشتري الزم دارد نسبت ساير زمين 

 زمين صفرا
زمين صفرا زميني است كه حال آن بين زمين سودا و 
بيضاست. زميني بد (ردئ) است كه كشت و زرع در آن فقط با 

 رسيدگي زياد و استفاده از سرگين فراوان ممكن خواهد بود.
زمين زرد «دربارة اين زمين آمده است:  مفاتيح االرزاقدر 

مگر آنكه اين  ... در طبع و جوهر قريب به زمين سفيد است
زمين احتياج زياد به خدمت و عمارت و معاونت زبل بسيار با 
اصرار و تكرار دارد كه حرارت و رطوبت در آن پديد آورد و 
اصالح مزاج آن را نمايد. بعد از اصالح، حال آن چون ساير 

هاي خوب خواهد بود. به هر حالت، اين زميني فاسد و  زمين
به معاونت زبل بسيار و خدمت  ضعيف است. اصالح و قوت آن،

شمار است. بدون خدمت و معاونت زبل، سعي  و زحمت بي
 .)18(» حاصل و حاصل فال بي

 زمين حرشاء
در لغت عرب، به هر چيز خشن يا به هر چيزي كه ظاهرش 

. بر همين وزن، در زبان )12(شود  خشن باشد حرشاء گفته مي
و » األَرض الغليظه«خوريم كه آن را  خشناء برمي ةعرب به واژ

. در )12(اند  معني كرده» فيها حجاره و رمل«أَرض خَشْناء را 
هر حال، خشونت در لغت به معني پستي و بلندي است كه آن 

خوانيم. پس مراد از زمين حرشا  مي» ناهموار«را به فارسي 
هاي  زمين پشته«آورده  مفاتيح االرزاقگونه كه صاحب  همان

عني زميني كه پستي و بلندي آن فراوان است؛ ي» بلند و اطالل
 است.

گونه وصف كرده است: زميني  قرشي زمين حرشا را اين
عمق در  اي ولو كم است به شدت صلب و حجري كه اگر حفره

رسند. پس،  اي در زير آن مي اي صخره آن ايجاد كنند به اليه
 طبيعي است اگر منفعت زمين حرشا كم باشد.

كند كه  حرشا به موردي اشاره مياو از ميان انواع زمين 
نويسد:  صالبتش كمتر و حراشتش اندك است و دربارة آن مي

طبع چنين زميني به زمين جبلي نزديك است و كاشت گردو و 
 شود. بادام و انجير و انگور در آن خوب مي

اين «دهد:  نوري دربارة اين زمين اطالع بيشتري به ما مي
آن كه روي [آن] اندك خاكي زمين بر دو قسم است: قسمتي از 
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داشته [و] چون خاك را پس نمايند زير آن سنگ است، قابل 
هاي بلند كه باال و زير آن خاك  زراعت نيست. [اما] آن پشته

است از عيب پاك است. غالب است بر طبع آن برودت و خشكي 
 .)18(» و رطوبت كمي. قابل زبل و آب است

 زمين مكدي
داللت بر وجود صالبت در  دي) در لغت عرب (ك ةريش

ناظر به صالبت زمين است » كُديه«شيء دارد. از اين رو، لفظ 
 هالشيء الصلْب بين الحجار«). فيروزآبادي نيز آن را 10(

زمين «جز  منظور به ). اما ابن11معني كرده است (» والطِّينِ
را نيز ذكر كرده است: » زمين مرتفع«، معني »صلب و غليظ

 ).12» (االرتفاع من األَرض ه... والكديهاألَرض المرتفع هوالكدي«
در هر حال، زمين مكدي زميني دانسته شده كه به صالبت 

زند. در اين زمين نيز، فقط  برد و رنگ آن به سرخي مي راه مي
به شرط رسيدگي و ايجاد لينت در زمين با بهره بردن از كود 

 فراوان، زراعت نيكو خواهد بود.
 ولزمين مجه

اگر حال زميني روشن نباشد، بايد به گياهاني كه در آن 
اند نظر كرد تا معلوم شود كشت چه نوع گياهي در آن  روييده

خاك مناسب است. پس اگر گياه در يك زمين زياد و حالش 
آن  -شود ديده مي 14هاي بياباني چنانكه در واحه-نيكو باشد 

 زمين زكيه (خوب و بابركت) است.
قرشي در كتاب خود دربارة انواع خاك و  مجموع آنچه

توان  ها آورده همين است، اما از همين مقدار اندك مي احكام آن
الگوي ذهني او را دريافت و با استخراج قواعد كلي شناخت 

هاي ديگر نيز به همين  خاك و اصالح انواع خاك، دربارة خاك
 روش رفتار كرد.

 گيري: نتيجه
هاي اصالح  شاورزي و روشيكي از داليل حضور مباحث ك

نفيس قرشي پيوستگي مباني  ابن الشاملخاك در كتابي مانند 
هاي علم طبيعيات محسوب  اين دو دانش است كه از شاخه

شوند. مبناي واحد سبب يكساني بسياري از اصطالحات اين  مي
 ها نيز شده است. قرشي در كتاب خود  هاي آن دو حوزه و روش

حكماي گذشته به موضوع شناخت  نشان داده است كه نگاه
خاك و اصالح مزاج آن در فالحت از همان مباني و قواعدي 

كند كه در طب ايراني براي شناخت بدن انسان و  پيروي مي
 اصالح مزاج آن و تيز تدبير بيماري و حفظ صحت وجود دارد.

دهد كه در كشاورزي كهن،  پژوهش حاضر نشان مي
ك، آب، اقليم و مانند آن شناخت كافي از وضعيت گياه، خا

هاي آبياري،  ضروري است. حتي رسيدگي به زمين در بخش
هاي  بندي و پاكسازي نيز مبتني بر شناخت زني، كرت شخم
ترين مسئله در  گفته است. در موضوع اصالح خاك كه مهم پيش

كشاورزي است و بدون آن كشت و كاشت ممكن نخواهد بود، 
دة ضد در پزشكي هستيم و تدابير به ويژه، شاهد استفاده از قاع

هاي گرم، سرد، خشك، صلب و مانند  كار رفته در اصالح زمين به
سازد.  خوبي حضور اين قاعده را در فالحت روشن مي آن به

هاي هر زمين و نحوة  هاي قرشي در تبيين ويژگي استدالل
ها و گياه مناسب براي كشت و كاشت در هر  اصالح و آبياري آن

هاي اين ميراث كهن و نحوة ارتباط دو  گر ارزشيك، نمايان
 دانش طب و فالحت است.

 ها: نوشت پي
اطبا اتفاق دارند بر دو قاعده: يكي «حكيم ارزاني نوشته است: 1

» كه عالجِ مرض به ضد  كه حفظ صحت به مثل است؛ دوم آن  آن
). مراد از قاعدة ضد، اصالح اضداد با يكديگر است؛ مثالً 17(

ن از حرارت با استفاده از برودت و كاستن از يبوست با كاست
 بهره گرفتن از رطوبت و بالعكس.

 ).12( »هالخشون هالسهلُ: كل شيء إِلي اللِّين وقل« 2
 ).9( »موضع العشب هو ظاهر االرض« 3
در اوستايي، كوث و در سانسكريت، گوثه به معني گُه، پس  4

ان است كه جهت قوت بر لغتاً به معني پليدي آدمي و جانور
 .)23(زمين زراعتي ريزند 

ها به قسمتهاي  بندي: كردبندي. تقسيم مزارع و باغچه كرت 5
. تقسيمات زمين زراعي و باغچه به قطعات )24( تقريباً مساوي

 .)25(مستطيل شكل محدود به مرزهاي برآمده از خاك 
  را اشجار و ها زرعسرگين خوك همة «بيرجندي گفته است:  6
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  .)26(» بود نافع را آن كه تلخ بادام درخت سواي كند خشك
» جنوب-شمال«و » قبله به پشت-قبله«ها را  نوري اين جهت 7

 .)18(ذكر كرده است 
 وذلك الن اللزج هو الذي هغيربسيط همزاجي هكيفي هاللزوج« 8

يسهل تشكيله باي شكل ازيد ولكن يعسر تفريقه بل يمتد 
و يابس شديدي االلتحام و االمتزاج.  متصال فهو مؤلف من رطب

فادعانه من الرطب و استمساكه من اليابس. فانك ان اخذت ترابا 
و ماء و جهد في جمعهما بالدق و التخمير حتي يشتد 

 ).7، 4( »امتزاجهما حدث لك جسم لزج
ان التراب اذا ابتل بالماء انسدت مسامه «قرشي گفته است:  9

 و يلزم ذلكه من االبخرة الحارفيقل حينئذ تحلل ما يتحلل 

 ).9( »اغتذاء اصول الشجر هباطن االرض و يلزم ذلك كثر هسخون
 از اجسام ممزوجه غيرمزاجيه بر دو قسم است: يكي ممزوج« 10

اجزاي صغار مائي و هوايي و اين را بخار رطب خوانند. دويم 
ممزوج از اجزاي صغار ناري و ارضي و اين را بخار يابس و 

ها بر دو قسم است كه مجموع  هر يك از اين وانند. ودخاني خ
چهار قسم باشد: يكي اينكه جزء هوائي غالب باشد بر جزء مائي 
و اين را بخار رطب لطيف خوانند. دويم بالعكس و اين را بخار 
رطب كثيف و غليظ خوانند. سيوم اينكه جزء ناري غالب باشد 

ند. چهارم بالعكس بر جزء ارضي و اين را بخار يابس لطيف خوان
  .)20(» و اين را بخار يابس كثيف و غليظ خوانند

إن الجوهر الحامل للطعم إما أن يكون كثيفاً أرضياً، و إما أن « 11
، و هيكون لطيفاً، و إما أن يكون معتدالً. و قوته إما أن تكون حار

. و الكثيف األرضي ه، و إما أن تكون متوسطهإما أن تكون بارد
 إن كان بارداً فهو عفص، و إن كانراً فهو مرّ، و إن كان حا

معتدالً فهو حلو. و اللطيف إن كان حاراً فهو حريف، و إن كان 
بارداً فهو حامض، و إن كان معتدالً فهو دسم. و المتوسط في 

، إن كان حاراً فهو مالح، و إن كان بارداً فهو هو اللطاف هالكثاف
 .)21( »ا إنه تفهقابض، و إن كان معتدالً، فقد قالو

 هالغريب هالحرار هتحدث من احال هفاسد ههي كيفي العفونه« 12
منه مع بقاء  هالمقصود هللجسم الرطب الي ما هو مخالف للغاي

 .)22( »نوعه
باشد. در فرهنگ جامع علوم زمين  Black earthشايد مراد  13

 رنگ. شود مي گفته سياه هاي خاك به: آمده زمين ايندربارة 
ها  وموس، كربن و يا بعضي نمكه وجودة نتيج ها خاك سياه
 .)27(باشد  مي
 شود. گفته مي» واحه«به مناطق سرسبز ميان صحرا،  14
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