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 چکیده
نظریۀ عناصر چهارگانه به همراه  نظام مبتنی بر طبع (یا طبایع) که در ایـن مقالـه آن را   

نامیم، از ارکان طبیعیات فلسفه یونانی خاصه از ارسطو به بعد است. با  نظام طبایعی می
راه یافت و مبناي نظري غالـب   ترجمه و انتقال علوم یونانی، این نظریه به جهان اسالم

علــوم دوره اســالمی را تشــکیل داد. از آن میــان در حــوزه علــوم کشــاورزي دوره 
اسالمی(فالحت) نیز به صورت گسترده مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در مقالـۀ      

کوشیم تأثیر این نظریه را در دو قسمت علمی و تکنولوژیکی نشـان دهـیم.    حاضر می
توسعۀ طبیعیات ارسطویی بر مبناي نظام طبایعی دانسـت و بخشـی    توان قسمتی که می

 بخشی براي آن دارد.          که در زمرة فن و تکنولوژي است و نظام طبایعی نقش الهام

ها، علم یونـانی و دوره اسـالمی، نظـام     نامه فالحت دوره اسالمی، فالحت :ها واژهکلید
 طبایعی.
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هایی در خصوص علم و تکنولوژي دارد و عدم توجه به دستاوردهاي فلسـفۀ   فرض پیش
خـام و   هـاي  فـرض  علم و تکنولوژي تنها موجب غفلت مورخ و استفاده از همان پـیش 

نادرست در تاریخنگاري و ماالً موجب خطاي خلط مقوله و از آن جمله، خلـط علـم و   
که برخـی نویسـندگان در    شود. راه جلوگیري از این خلط و خطاها، چنان تکنولوژي می

، چـه رویکـرد   2اند، ارایۀ تعاریفی براي تمایز علم و تکنولوژي نیست این طریق کوشیده
انجامد که هم راهگشا نیسـت و هـم تبعـات     گرایی می به ذات به نوعی "گرایانه تعریف"

ها براي ایضاح مفاهیم، یک سلسلۀ نامتنـاهی اسـت و    نامطلوبی دارد. اساساً ارایۀ تعریف
به منزلـه   توانند یم صرفاً "ها تعریف". 3توان با تعریفی دیگر کنار گذارد  هر تعریفی را می
مورد استفاده قـرار گیرنـد و    ها گمانهها و  اي نظریهگوهاي نقادانه بر مبن  و نقطه آغاز گفت

ها نیازي باشد) عمـالً بـه پایـان     به آن اساساًنیز (اگر  "تعریف"، وظیفۀ ها گمانهبا معرفی 
گیـري از   در این نوشتار نیز قصـد مـا نـه اسـتفاده از تعـاریف، بلکـه بهـره        4.رسد یم

تکنولـوژي، جهـت شـناخت دو    شناسانه در حوزه علم و  اي معرفت دستاوردهاي نظریه
 وجه متمایز از علوم فالحتی در دوره اسالمی است.

شناختی تمایز آشکاري میان دو مقولـه علـم و تکنولـوژي (یـا فـن)       از منظر معرفت
چه در سـنت قـدما    یا هر آن "معرفت" ای "علم"توان  وجود دارد. به اختصار و ساده می

نـاظر  اي آن دسته از محصوالت ذهن خواند که ی برنامشده را،  ذیل عنوان طبیعیات بیان 
 عنـوان  "يتکنولوژ"که  . در حالیاست تیشناخت واقع يبرا یآدم ازیبه ن ییبه پاسخگو

ـ ی( يابـزار  لیتسـه  ای یمعرفتریغ يهاازیناظر به نمحصوالتی   امتـداد حـواس) در   یعن
توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که محصول نهـایی   5.است یمعرفت يتکاپوها

داراي ارزش صدق است. بنـابراین تحویـل    در هر تکاپوي معطوف به شناخت واقعیت
و امثـال آن بـدون لحـاظ کـردن      "بخشـی  وحدت"، "نمایش"، "بینی پیش"شناخت به 

ر معنـایی  بهره از صـدق (د  ناقص است. زیرا شناخت غیر صادق یا شناخت بی "صدق"
توان گفـت میـان علـم و     شناخت نیست. بنابراین می اساساًکه در باال توضیح داده شد) 

تکنولوژي از حیث اهداف اختالف اساسی وجود دارد. هدف تکاپوي علمی یا معرفتـی،  
هـاي آدمـی در هـر مقطـع      دستیابی به شناختی صادق (یا تقریباً صادق در حد ظرفیـت 

هاي تکنولوژیک موفقیـت در حـل مسـائل     هدف از فعالیت زمانی) از واقعیت است. اما
هاي عینـی در عرصـه واقعیـت     عملی است. تمایز میان علم و تکنولوژي، بیانگر تفاوت

در عین حـال، ایـن    6.ندیآ یماست و علم و تکنولوژي به واقع دو هستار متمایز به شمار 
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ی بـاهم ندارنـد. ارتبـاط    سخن بدین معنا نیست که علم و تکنولوژي هیچ ارتباط و تعامل
میان علم و تکنولوژي ارتباطی پیچیده است که الگـوي آن در طـول زمـان دسـتخوش     

اي کم و بیش جـداي از هـم    ها این دو هستار به گونه تغییر فراوان شده است. براي قرن
هـاي   اند. اما در زمانه کنونی، بـه خصـوص در عرصـه علـوم و تکنولـوژي      تطور یافته

ط میان آن دو چنان وثیق و نزدیک است که جدا سـاختن مرزهـاي آن دو   پیشرفته، ارتبا
بسیار دشوار شده است. همین دشواري است که برخی را بـه ایـن برداشـت ناصـواب     
رهنمون شده که این دو هستار قابل تحویل به یکدیگرند. البته تکنولوژي بر علـم تقـدم   

از به حدود سـه میلیـون سـال پـیش     تاریخی دارد و پیشینه انسان به مثابۀ موجود ابزارس
هزار سال اسـت   نزدیک به سه 7مند گردد. درحالی که پیشینۀ جستجوي معرفت نظام برمی

 .است بوده يا اسطوره شیب و کم اطراف يایدن از انسان نییتب آن از شیپ و
تـوان از منظـر    چه گفته شد محتواي آثار فالحتی دورة اسالمی را مـی  با توجه به آن

اختی داراي دو بخش دانست. قسمتی از این محتوا با استفاده از نظریـه چهـار   شن معرفت
پـردازد.   عنصر و نظام طبایعی به ادامه یا توسعه شناخت طبیعیاتی در قلمرو نباتـات مـی  

ـ منشـاء و پ هدف این قسم شناخت واقعیت و پاسخ به مسائلی از قبیل  و   نباتـات  شیدای
ها است. اما در بررسی متون یادشـده   ي آنها یژگیو ریو تفس یاهیگ يها گونهي بند دسته

هـا دانسـت و    بایست در شمار تکنولـوژي  قسمت دیگري نیز قابل شناسایی است که می
هاي مناسب براي کشاورزي است؛ این قسمت به بررسی مسـائلی   اش تمهید روش هدف

هـاي   مانند چگونگی کشت و پرورش گیاهان و استفاده از خاك و کود مناسـب و روش 
 پردازد.   مناسب پیوند زنی و به طور کلی ارتقاء کم و کیف محصوالت کشاورزي می

دهیم که چگونه در آثار فالحتـی از یـک سـو بـا نظـام       در مقاله حاضر توضیح می
شـده، و از   طبایعی، شأن معرفتی یعنی تالش براي کشف واقعیت و توضـیح آن دنبـال   

وجوه تکنولوژیک فالحت داشته اسـت. بـه    بخشی براي سوي دیگر این نظام نقش الهام
این منظور توضیح مختصري در باب نظریه تلفیقی عناصر اربعه و طبـایع و میـزان نفـوذ    

نماید. در ادامه طـی دو بخـش مجـزا بـه      آن در آثار فالحتی دورة اسالمی ضروري می
 پردازیم.      نقش این نظام تلفیقی در آثار فالحتی دورة اسالمی می
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نظریه عناصر چهارگانه یکی از دستاوردهاي پردامنه و نسـبتاً پیچیـده فیلسـوفان یونـان     
توان گفت تاریخ علم و فرهنگ دنیـاي باسـتان و قـرون میانـه را      است که به جرئت می

یابی علمی و فلسفی تغییرات طبیعت و تقلیل بنیاد مواد متنوعی که در  آکنده است. سبب
یا الگوي مشخص و محدودي از عناصري ازلـى و  » هیولی اولی«داریم، به یک  سراغ  آن

ابدى و از حیث کمیت متعادل شامل آتش، هـوا، خـاك و آب، دو هـدف اصـلی ایـن      
نظریه بود؛ چهار عنصر نهایی و تغییرناپذیر که اشیاء عالم را با اختالط و انشـقاق خـود   

 )30: 1390(آزبورن،  سازند. می
گذار نظریه عناصـر چهارگانـه بـود. راي او را حـد      ق.م) پایه490-430کلس(امپدو

ــواس     ــهادت ح ــود) و ش ــذیري وج ــر ناپ ــل تغیی ــام پارمنیدس(اص ــین نظ ــط ب وس
هـاي   ریشـه «امـا قبـول عـام و رواج آنچـه او      )78/ 1: ج 1380(کاپلستون،  اند. دانسته

بـر اسـاس پـژوهش     کرد، مدیون تصدیق از سوي ارسطو بود. چـه،  عنوان می» چیز همه
دست کم هشت نظام عنصري رقیـب در دوره میـان تـالس     Conrad Gessner کنراد گسنر

ارسطو درباره سرشت مواد قائل بـه تنهـا    )7: 1389(بال،  تا امپدوکلس عرضه شده بود. 
دانسـت   تر از آن مـی  تر و ناشناخته نیافتنی یک جوهر آغازین بود، اما این جوهر را دست

 ه ماده قرار گیرد. با عتقاد اوکه اساس فلسف

هـا اشـاره کـردیم، یعنـی      فیلسوفانی که به ماده واحد خارج از اجسامی که بـه آن 
اند، بر خطاینـد، زیـرا غیـرممکن اسـت کـه چنـین        اي جسمانی و مفارق قائل ماده

در حالی که خود کامالً محسـوس  باشد  جسمی بدون اضداد محسوس وجود داشته 
 الف) 329 :1377(ارسطو،  .است

هـاي   برانگیـزش در تحویـل پرسـش    گیري از شـم تحسـین   از این رو ارسطو با بهره
کیهانی به سؤاالت معقول و عینی، چهار عنصر امپـدوکلس را بـه عنـوان واسـطه میـان      

   )14: 1389(بال،  جوهر ناملموس خود و دنیاي ملموس پذیرفت.
هـاي   عظیمـی از پدیـده   اي مبسوط و نافذ درباره رشـته  حاصل تالش ارسطو نظریه

او در  )74: 1394(لینـدبرگ،   طبیعی از افالك در باال تا زمین و ساکنان آن در پایین بود.
ها را به چهار نوع گرم و خشک، گـرم   این نظام، طبایع چهارگانه را به عناصر افزود و آن

      و تر، سرد و خشک، سرد و تر تقسیم کرد و زمـین را ثقیـلِ مطلـق و آتـش را خفیـف
کـرد.   مطلق خواند و از دو عنصر دیگر، آب را ثقیل نسبى و هوا را خفیف نسبى قلمداد 

بودند و هیچ یـک بـه     ها در تضاد با یکدیگر شناسی او این عناصر و صفات آن در جهان
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ها وجـود نداشـت،    شدند. اما مانعی نیز براي ترکیب و تغییر در جایگاه آن هم تبدیل نمی
، اجسام را به وجود آورده بود و پیوند و جدایی هـر کـدام از   بلکه ترکیب همین عناصر

هـا و تغییـرات عـالم را     ها و استحاله از جوهري به جوهر دیگر اساس تمام حرکـت  آن
طرح نظریه عناصر چهارگانه و نظـام طبـایعی    آورد. بازتاب این نگرش به عالم پدید می

تی و علمی یونانیان بود. چنـدان کـه   ها در نظام معرف به عنوان الگوي اصلی تبیینی پدیده
 بـه اوج خـود رسـید.     شده توسط جالینوس،  هایی چون پزشکی با اخالط بنیان در رشته

  مـزاج  دم، سودا، صفرا و بلغم  میان  و واکنشهاي  از آمیزشاخالط چهارگانه   نظریه هبرپای
هـا بـاز    آن  میـان   لاخالط و وجود تعـاد   سالمت  به  آدمى  تندرستىو  دمآ پدید مىآدمی 
 بود.    بسته

طبیعتاً مبانی نظري این دسته از علوم نیـز   در پیِ ترجمه علوم یونانی در جهان اسالم
هاي مختلف علوم به صورت گسترده به کار گرفته شـد. چنـدان    انتقال یافت و در شاخه

که با وجود تمام اختالف آراء و تفاوت مشرب فکري و فلسـفی، محوریـت و جایگـاه    
ه ویـژه  خاص نظریه عناصر چهارگانه در نظام اندیشگی اغلب دانشوران دوره اسالمی، ب

در آثار طبیعیاتی به روشنی پیدا است. در واقع در منظومه فکـري ایـن دانشـوران تمـام     
صفات اجسام از قبیل طعم، رنگ، بوى، سنگینى، سبکى، سکون، نرمى، زبـرى، سـختى،   
سستى، همگی متکون از  عناصر و اخالط چهارگانه بود. قبول عام این نظریـه در میـان   

طبـایعی و  «اطالق، در کنار تعبیر فالسفه و حکما، گاه عنـوان  ایشان چندان بود که براي 
دلیـل   )124/ 1: ج 1381(یاقوت حموي،  رفت. نیز به کار می» علوم طبایعی«و » طبایعیان

این امر همان محوریت نظریه طبایع در آراء آنان و در برخی مـوارد پیمـودن راه افـراط    
هان اسالم بود که این نظریه را به وفـور  در این زمینه بود. کندي از نخستین فیلسوفان ج

الصـفا کـه بـه     در آثار فلسفی و طبیعیاتی خود استفاده کرد. برخی دیگـر ماننـد اخـوان   
هـاي   هاي رمزي و روابط عددي در علوم عالقه داشتند، بر دامنه کاربرد و پیچیدگی جنبه

یشـتري  روابط بنیادین این عناصر با عالم طبیعـی پـیش چشـم آدمـی، شـاخ و بـرگ ب      
آنان اصول متناظر با عناصر چهارگانـه را تقریبـاً در    )82: 1387(اخوان الصفا،  بخشیدند.
تـوان تمـام اعـداد را     هاي علمی دنبال کردند؛ در ریاضیات برآن بودند که می تمام رشته
ها را به عنصـر   به دست آورد و در نجوم هر یک از سیارات و فلک آن 4تا  1با ترکیب 

) پزشکان و داروشناسان دوره 62-66و  34-5دادند.(همان، ص سبت میو طبع خاصی ن
هاي بقراط و جالینوس بودند، سـالمتی   اسالمى نیز که همگی پیرو مکتب اخالط و مزاج
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هـا و عـوارض آن را ناشـى از     را حاصل اعتدال این چهار خلط بنیادى و ماالً بیمـاري 
هـا هـم    طبیعتاً نظر به چهارگـانگى درمـان  دانستند.  ها مى اعتدالى در مقدار یکى از آن بى

 گرفت. عمدتاً بر مبناي آن صورت می
 
 
 

 اسالمی  ةنقش نظام طبایعیِ عناصر چهارگانه در فالحت دور. 3
هـایی بـا    مجموعهدر کشاورزي در دوره اسالمی  اط بتبهاي مر مجموعه دانش و مهارت

هاي علـم دوره   مانند سایر شاخه اند. این متون به جمع و تدوین شده  »نامه فالحت«عنوان 
هـاي   اسالمی ماهیتی التقاطی داشت و نتیجه تالشِ وسـیع در ترجمـه و ترکیـب سـنت    

هـاي   هـاي مدیترانـه و حتـی سـرزمین     علمی عهد باستان در منطقـه خاورمیانـه، کرانـه   
دوردستی چون هند بود. از آن جمله میراث کالسیک یونانی و رومـی بـا نـام عمـومی     

بود، که تأثیر به سـزایی در شـکل و محتـواي ایـن آثـار داشـت.        geoponic جئوپونیک
تـوان در قالـب پـذیرش نظریـه نظـام طبـایعیِ عناصـر         بارزترین وجه این تأثیر را می

ها در این دست متون دیـد. بـر    ترین مبانی تبیین پدیده چهارگانه به عنوان یکی از اصلی
(یا طبیعیـات) و تکنولـوژي گفتـه شـد     شناختی بین علم  چه در تفکیک معرفت مبناي آن

تأثیر این نظـام طبـایعی در آثـار فالحتـی در دو بخـش مجـزاي اصـول طبیعیـاتی و         
 کاربردهاي تکنولوژیکی قابل تفکیک است.    

وحشـیه؛   توان در اثر ابن ترین تحریر درباره مبانی طبایعیِ متون فالحتی را می مشروح
نخستین نگاشتۀ مستقلِ علـم فالحـت    از محققانْیافت، که به زعم بسیاري  فالحۀ النبطیۀ

تـر دوره اسـالمی    هاي متأخر نامه در جهان اسالم است. این مبانی در دیگر آثار و فالحت
خورد. اما این امـر بـه    به تفصیل و صراحتی که در متن فالحۀ النبطیۀ آمده، به چشم نمی

ام شدن این مبانی نیاز به تکـرار  معناي رد مبانی طبایعی نیست، بلکه ظاهراً با پذیرفته و ع
نمود. چه اینکه با کمی دقت در آثار ایشان فرضِ آن مبـانی   ها ضروري نمی و تصریح آن

هـاي میانـه    توان دید. نمونه این مطلب را در مباحث مطرح شده در سـده  را آشکارا می
ـ   بصال؛ القصد و البیان می دورهاسالمی مانند متن فالحتی ابن (ابـن   د.توان به وضـوح دی

و  وحشیه و تکرار کـم   از این رو و با عنایت به تأثیر عمیق ابن به بعد) 39: 2001بصال، 
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نگاري دوره اسالمی، مـا آراء او در ایـن    نامه بیش مطالب و نظریات او در سنت فالحت
 کنیم.   خصوص را با تفصیل بیشتري بررسی می

 الف) نقش نظام طبایعی در بخش طبیعیات متون فالحتی
نظام طبایعی در بخش طبیعیات متون فالحتی عمدتاً بـا هـدف شـناخت واقعیـت و     

هـاي متـافیزیکی ارایـۀ     شود. هـدف نظـرورزي   فرآیندهاي مرتبط با آن به کار گرفته می
بندي واقعیت باشـد. نظـام طبـایعی نیـز بـه مثابـۀ        هایی است که مطابق با مفصل حدس
کند. این نظام نظري در آثار فالحتـی   ال میاي در طبیعیات قدیم همین هدف را دنب نظریه

هاي گیـاهی و   بندي گونه در دو زمینۀ توضیح منشأ و پیدایش نباتات و همچنین در دسته
 پردازیم. ها به کار گرفته شده که در ادامه به شرح آن می بیان خواص آن

 
 توضیح نظام طبایعی دربارة منشاء و پیدایش نباتات 1,3

دوره اسالمی، ترکیب عناصر چهارگانه نقطـه آغـاز پیـدایش تمـام     به باور اندیشمندان 
آیـد. در   ها در درجه نخست جمادات به وجود مـی  اجسام تحت قمر بود و با آمیزش آن

غاذیـه،  «تر این عناصر به پیدایی نفس نباتی داراي سـه صـفت    مرحله بعد ترکیب معتدل
و ولـد گیـاه را تضـمین     صـفاتی کـه تغذیـه، رشـد و زاد     -انجامـد  می» منمیه، مولده

مشابه چنین تحلیلی از ترکیـب عناصـر چهارگانـه بـراي      )78: 1383سینا،  (ابن کنند. می
وحشیه تمام امور مربـوط   پیدایش گیاهان در متون فالحتی منعکس شده است. به نظر ابن

 )217: 1993وحشـیه،   (ابـن  یابد. به نهال و بذر بر اساس هماهنگی چهار عنصر سامان می
بق شرح مفصلی که او از این تلقی و مراحل مختلف آن به دسـت داده، طبـع زمـین    مطا

گیـرد. امـا ایـن     به خودي خود سرد و خشک است و نشو و نمایی در آن صورت نمـی 
زمین استعدادي براي قبول انقالب و استحاله دارد که با رطوبت باران یـا آب چشـمه و   

اعتدالی است که میـان رطوبـت و    مرحلۀین نخست شود. این ترکیب با مواد رودها تر می
متخلخل گشته و هوا در اجزاى آن  واسطه این اعتدال، خاك شود. به  خشکی حاصل می

شـود. از   تر از رطوبـت آب حاصـل مـی    مراتب لطیف  کند و رطوبتی گرم و به نفوذ می
رسد. مجموع ایـن عناصـر در مـزاج     سوي دیگر،  با تابش آفتاب گرمى در آن به هم می

. کنند که ممیز میان نباتـات و اجسـام اسـت    اي را ایجاد می کند و قوه نامیه خاك اثر می
شـود و قـوت    حرارت و رطوبت هوا و رطوبت آب به مرور باعث تصـاعد بخـار مـی   
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رساند و اجسام نباتى به حرکت نشوى انبسـاط   جاذبه نباتى را به حد اعتدال باالتري می
 یابند؛ می

هاي ستارگان در شـب را بـه دسـت     گیاه حرارت خورشید در روز و حرارت اشعه
هوا به اوج رسید و شدید یافت، در نبات جذب آورد. هنگامی که این گرمی در  می

یابـد. همـان  کـه     شود چیزي از درون نبات خارج و به بیـرون آن راه   و باعث می
اش. این طالع برآمـده رشـد    نامند می» طالع نبات«شود،  وقتی بر روي زمین ظاهر می

 شـود. بـا   تر مـی  بزرگ  اش کند و با در آمدن آب و جوهر لطیف خاکی در جسم می
گیرد و این زیادت وتغذیـه از   گفته زیادت جسم آن فزونی می حرارت دو منبع پیش

براي  ) /نیز1316-17: 1993وحشیه،  (ابن .نامند گیاه می» نمو«آب و خاك را رشد و 
 )263: 1980(ارسطو،  بیانی مشابه منسوب به ارسطو در پهنه جهان اسالم؛ 

اهمیت و تـأثیر مضـاعف    نشاء نباتاتنکته شایان توجه در متون فالحتی، در بحث م
گـر   وحشیه در ایـن بـاره روشـن    دو عنصر از میان عناصر چهارگانه است. اصل بیان ابن

 است:  

اجسام کل موجودات مرکب از چهار اصل آتش، آب، هوا و خاك است که منشـاء  
شـوند و   اند. هیچ یک بـه تنهـایی پدیـدرا نمـی     حرارت، سردي، رطوبت و یبوست

بینـیم. در نباتـات هـم، آب و زمـین بـدون       ا را در ترکیب چهارگانه میهمیشه آنه
الجملـه   ماند. فی توانند گیاه را پرورش دهند و کار ناتمام می دخول آتش و هوا نمی

شـود و   گیرد و آبسـتن مـی   زمین براي نباتات به مانند مادري است که آنها را بارمی
آتش نقش مربیان و مصـلحان و منشـیان   اند. اما هوا و  آب، غذا و ماده اولی گیاهان

 )  674: 1993وحشیه،  (ابن دو دیگر را دارند

وحشیه به مالحظـه اهمیـت دو عنصـر آب و زمـین در عملیـات       ظاهراً در متن ابن
شوند. اهمیـت   ها وارد می کشاورزي این دو عنصر، اصل قرار گرفته و دیگر عناصر بر آن

شـود.   تر می ارسطو در همان روزگار مشخص این مطلب در قیاس با نظر ترجمه شده از
چندان که در قول منسوب به او منشاء غذاي نبات زمین، اما منشـاء تولـد آن آفتـاب و    

      )249: 1980(ارسطو،  متناظر آن؛ زمین مادر و آفتاب پدر نباتات قلمداد شده است. 
چگونـه روي  اما این اختالف در میزان و ترکیب عناصر از کجا نشأت گرفته است و 

دهد؟ چرا در ترکیب این عناصر تعادل و تکافوي مطلق وجود نـدارد؟ در پاسـخ بـه     می
اند که اساسـاً بـه اقتضـاي     این سواالت حکماي مسلمان به پیروي از ارسطو تأکید کرده
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آید. در ترجمـه   عالم تحت قمر کمال مطلوب در ترکیب این عناصر هرگز به دست نمی
ترین دلیل تفـاوت در گیاهـان معرفـی شـده اسـت.       ایع عمدهالنبات ارسطو اختالف طب

ها اجزاء، شکل و رنگ، سخافت و کثافت، خشونت و لینت  محورهاي عمده این تفاوت
اند که همگی ناشـی   و سایر اعراض مانند بیشی و کمی موالید، بزرگی و کوچکی و غیره

الحتی نیز بـا تعبیـري   در متون ف )253-4: 1980(ارسطو،  ها است. از اختالف در طبع آن
مشابه بر این نکته تأکید شده که تکافوي مقدار، طبع و نهایتاً قـواي عناصـر در نباتـات    

یابی و رشد نبات بر تضاد و غلبه یکـی از عناصـر اسـتوار     محال است. چه اساساً شکل
وحشیه رشد برگ در درختـان موکـول بـه غلبـه رطوبـت       است. براي نمونه به باور ابن

ها نیز ناشى از بسـیارى و پراکنـدگى    ها بر شاخه ین تعداد و پراکندگى برگاست. همچن
ها است؛ کمى و بیشى این منفذها نیز بـه قـدر گرمـاى ذاتـى      ها و ساقه منفذها در شاخه

هـا و   موجود در گیاهان است. هرچه این گرماى درونـى منفـذهاى بیشـترى در شـاخه    
/ )733: 1993وحشـیه،   (ابـن  رویـد.  ها مـى  هاى بیشترى بر شاخه ها پدید آورد، برگ ساقه

: 1980(ارسـطو،   ها در گیاهـان؛  بیان مشابه در اثر منسوب به ارسطو درباره تشکیل شاخه
77-275( 

از سوي دیگر، در آثار فالحتی بر تـأثیر اجـرام و کواکـب آسـمانی در تحریـک و      
بسـته بـه    ،ناصـر بدین معنا که در امتزاج ایـن ع ترکیب این عناصر نیز تأکید شده است. 

و اثر هر یک از اجرام آسـمانی عنصـري    معرض تابشموقعیت مکانی و قرار گرفتن در 
بـه بیـان    )676: 1993وحشیه،  (ابن .کند بر دیگري غلبه یافته و طبع آن نبات را تعیین می

گردنـده در عناصـر    هفلک ثوابت و هفـت سـتار  یا  8»آباء علْوي«فالسفۀ دوره اسالمی 
شـوند. بـه    مرکّبات (معدن، نبات و حیوان) می یسبب پیدایگذارند و  میثیر چهارگانه تأ

وقـوع حـوادث    هافالك در تکوین موجودات عالمِ کون و فساد و نحوباور ایشان تأثیر 
و عناصر از حیث انفعال و پذیرنـدگی بـه    (آباء) پدران همنزلبه  از لحاظ فعل و تأثیرآن 
  (قطـب الـدین   انـد.  موالیـد  صري در حکـم فرزنـدان  مادران (امهات) و اجسام عن همثاب

این نظریه  البته در متون فالحتی با انـدکی اخـتالف بیـان شـده      )658: 1369،  شیرازي
خوانـده و  » اوالد کواکـب و نیـرین  «وحشیه عناصر چهارگانه را  است. به طوري که ابن

مبنا توضیح داده اسـت.  هاي گیاهان را بر این  دلیل دایره شکل بودن بسیار یا تمامی میوه
ترین شکل ممکن) و طبعـاً فرزنـدان    (کامل چه کواکب به واسطه تعادل طبع دایره شکل

 )1278و  704: 1993وحشیه،  (ابن ایشان هم به این شکل تمایل دارند.
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آینـد آن   و پـی » طـبخ «همچنین در جریان تابش آفتاب و کواکب، فرآیندي با عنوان 
هد و نمودار این غلیان در گیاهان به صـورت ظهـور بـرگ،    د در نباتات رخ می» غلیان«

ها است. این فراینـد طـبخ ماننـد سـوختن آتـش در       تیغ، میوه، گل، صمغ، شاخه و گل
طبیعت نیاز به هوا و باد دارد. از این رو در عالم نباتات نیز با وزیـدن بادهـایی خـاص    

 )735: 1993وحشـیه،   (ابن امد.انج گفته می شود و به مظاهر پیش این طبخ در گیاه آغاز می
ها در درختان را با جریان هضم غذا در بدن حیوانات و انسان مقایسـه   همو پیدایش میوه

سوزد، در نبات نیز رطوبـت   کرده است. همچنان که غذا و آب در معده و کبد آدمی می
از زمین جذب و در پیوند با عنصر هوا و آتش، طبخ و به صورت بخـاراتی در سراسـر   

تر شـده و بـه صـورت میـوه      شود. با ادامه فرآیند این بخارات غلیظ ندام گیاه پخش میا
 )744: 1993وحشیه،  (ابن شوند. نمایان می

گیـري و تحـول نباتـات     اي درباره شکل در سایر متون فالحتی نیز شاهد چنین نظریه
میوه بر اسـاس   بیدار و  هاي میوه الخیر اشبیلی تفاوت گونه هستیم. در متن منسوب به ابی

  نظاِم طبایع توضیح داده شده است. بر اساس این متن درختانی که حـرارت و رطوبـت 
هـا غالـب اسـت     دار و درختانی که سردي و خشکی بـر آن  ها است، میوه طبعِ غالب آن

هـا توضـیح    آمـد آن  اند. در ادامه متن شقوق مختلف ترکیب این چهار طبع و پی میوه بی
دار اگـر سـردي و رطوبـت     اي نمونه به باور نویسنده در درختان میوهداده شده است. بر
هاي سبک(خفیف) و سنگین(ثقیل) پوسته یـا   باشد به میزان غلبه طبع  نیز مشارکت داشته

   )150-51: 1357(اندلسی،  داخل میوه نرم و خوردنی خواهد بود.
 
 طبایعی ها بر اساس نظام هاي گیاهی و تفسیر ویژگی بندي گونه دسته 2,3

را بـر مبنـاي چـارچوب فکـري خـود        نظام طبایعی مانند هر نظام نظري دیگر واقعیـت 
هـا بـه    ها به مثابۀ چشمان ما هستند کـه از طریـق آن   کند. در واقع نظریه بندي می مفصل

دهیم. در آثار فالحتی تـالش شـده بـر     نگریم و ساختاري را به آن نسبت می واقعیت می
هاي ظاهري ماننـد شـکل و سـمت و     هایی براي ویژگی بندي ماساس عناصر اربعه تقسی

سوي رشد ارایه شود. در درجه اول شکل و اندازه هرگونه و ضـخامت و دقـت آن بـر    
شود. غلبه عنصرخاك باعث قـوت و بزرگـی گونـه     اساس عنصر غالب در آن تعیین می

ـ  عیف است و برعکس آن، در صورتی که عنصر خاك در آن کم باشد، گیاه کوچک، ض
وحشیه درباره شـکل   البته مطالب ابن )674-75: 1993وحشیه،  (ابن و لطیف خواهد بود.
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و اندازه گیاهان خالی از ابهام نیست. او در بخش دیگري از کتاب خود دو عنصر هـوا و  
آتش را در این زمینه تأثیرگذار دانسته است. بدین ترتیب که این دو عنصـر بـه جهـت    

هـاي   رود و عروق و برگ ها نبات رو به باال می رد و با غلبه آنسبکی تمایل به آسمان دا
شود. همچنین دو عنصر آب و زمین به واسطه ثقـل   تر از اصل و ساقه گیاه می آن بزرگ

شـود و بنـابراین    ذاتی تمایل به پایین دارند و با غلبه آنها، نبات طالب زمین و نزول مـی 
: 1993وحشـیه،   (ابـن  تر از ساقه و تنه اسـت.  ها اندام زیرخاك گیاه بزرگ در برخی گونه

33-732(   
اما تأثیر عنصر غالب منحصر به ظاهر نبات نیست و طیف وسیعی از اعـراض بـاطنی   

وحشـیه در یـاد کـرد از اعـراض بـاطنی ایـن مـوارد را         گیرد. براي مثال ابن را دربرمی
فـت و سـتبري،   ایحـه، رنـگ، لطا  ربرشمرده است: طبع، مزاج، ترکیب، اثر، قوت، طعم 

همچنـین بـر اسـاس ایـن      )677: 1993وحشـیه،   (ابن غلظت و رقت، سبکی و سنگینی.
شود و طعـم و رنـگ و عطـر     چارچوب، طبعی غالب به هر گونه گیاهی نسبت داده می

ترین عرضی اسـت کـه    شود. طبع اولین و اصلی گیاهان نیز بر اساس آن توضیح داده می
شود. اگر عنصر آتش مسلط باشـد، آن   یاه حاصل میبر اساس نسبت عناصر ترکیبی در گ

شود؛ اگر عنصر زمین دست باال را داشته باشـد، آن طبـع سـرد خواهـد      ترکیب گرم می
مزاج، تـر خواهـد بـود.     بود؛ اگر عنصر هوایی غلبه کند خشک و در نهایت با غلبه آب

ی و آبـی مـزاج   غلبه دو ترکیب نیز محتمل است و مثالً با فزونی ترکیب دو عنصر هوای
شود. از این رو مجموعاً هشت گونه طبع بسـیط یـا مرکـب بـراي      گرم و تر حاصل می

گیاهان وجود دارد. براي نمونه در جوهر پیاز به واسطه قوت عنصر زمینی و آبی، مـزاج  
در درجه بعدي همـین طبـایع،    )568: 1993وحشیه،  (ابن سرد و تر به وجود آمده است.

کنند و بر مبناي آن در پزشکی وداروسازي به چهـار دسـته    عیین میفعل و قوه گیاه را ت
 شوند.   بندي می ها طبقه عمده غذا، غذاـ دارو، دارو و سم

هاي اصلی متناظر با تعداد عناصر اصلی، چهـار اسـت.    وحشیه تعداد طعم به باور ابن
از زمـین  گی و گـوارایی از آب و شـوري    مزه تیزي و تندي از آتش، شیرینی از هوا، بی

ها ماننـد ترشـی را بـه وجـود      هاي اصلی، دیگر طعم شود. ترکیب همین طعم حاصل می
ها شانزده حالت متصور است، در نتیجـه او شـانزده    آورد. از آنجا که براي ترکیب آن می

هـا   طعم مختلف را در نظر گرفته و با ترکیب و خواص هر یک از عناصر به توضـیح آن 
البته او اختالف رأیی نیز در این بـاره گـزارش    )684: 1993، وحشیه (ابن پرداخته است.
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ها در زمین مکنـون اسـت و بـه نسـبت اخـالط       تمام طعم 9کرده است. به نظر طامثري
وحشیه با گزاره نخسـتین   شوند. اما خود ابن شوند، ظاهر می عناصري که با آن ترکیب می

اختـه اسـت.(همان)   هـاي ترکیبـی پرد   موافق است و به شرح چگونگی تشـکیل طعـم  
هـاي پزشـکی    ها از جهت تشخیص طبع و خواص گیاهـان و تجـویز   شناخت این طعم

اهمیت داشت. براي نمونه او برآن است که طعم تلخی از همراهی شـوري بـا قـبض و    
گیرد بـا حـرارت آفتـاب     شود. این امتزاج زمانی که در خاك قرار می عذوبت ایجاد می

رطوبت، هوا و سخونت آفتاب طعـم تلخـی شـکل     سوخته و در حد خاصی از اعتدال
 )  686: 1993وحشیه،  (ابن  .گیرد می

وحشیه هر یـک از   ها دیگر محور بحث درباره اعراض گیاهان است. به باور ابن رنگ
عناصر رنگ مختص به خود دارند؛ آتش زرد مایل به سـفیدي، هـوا سـرخی مایـل بـه      

با این حـال   )696: 1993وحشیه،  (ابن زردي،آب سفید کم رنگ و زمین سیاه تیره است.
باز به مناسبت اهمیت دو عنصر آب و زمین در کشاورزي او دو رنگ سـفید و سـیاه را   

ها را از ترکیب این دو دانسته اسـت.   هاي اصلی معرفی کرده و دیگر رنگ به عنوان رنگ
را نیـز  طبیعتاً با ترکیب این عناصر، عاملی که در طبع نبـات چیرگـی داشـته، رنـگ آن     

هـاي   توان به طبع و ویژگـی  کند. از این رو با توجه به رنگ هر گونه گیاهی می تعیین می
هاي گیاهی اسـت کـه    آن نیز پی برد. نکته شایان توجه در این میان، تغییر رنگ در گونه

وحشـیه در تفسـیر ایـن     دهـد. ابـن   به مرور زمان و رشد و تغییر شکل نباتـات رخ مـی  
کند. به زعم او تـابش   زمان اجرام سماوي و سیارات را تکرار می همرخدادها اصل تأثیر 
اند. او براي نمونه تغییر رنگ خرمـا را چنـین    ترین عامل در این زمینه خورشید و ماه مهم

توضیح داده است؛ شکوفه و غالف خرما در ابتدا سفید است و پس از انـدکی کـه بـه    
و این سبزي تا بزرگ شدن بلـح و تبـدیل   رود  شود رو به سبزي می بلح[غوره] تبدیل می

ماند. در نهایت با گذشت زمان و تأثیر تابش خورشـید و مـاه    می  آن به خالل خرما باقی
گیرد و رنگ آن به زردي و سـرخی بـدل    و تغذیه از زمین و هوا، خرما پخته و نضج می

   )696: 1993وحشیه،  (ابن شود. می
رض هر گونه به واسطه ضعف عنصر زمینی و ترین ع عطر گیاهان نیز به عنوان لطیف

ترین عامـل در   آید. عنصر آب مهم زمان عنصر آب و هواي گرم به وجود می اختالط هم
ایجاد عطر گیاهان است. اما نهایتاً این عنصر هوایی است که در گیاهان معطر غلبـه دارد  

ـ  ها را به وجود می بوي خوش آن و با تالقی عنصر آتش و آب،  زان بـو نیـز بـه    آورد. می
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گردد. در ایـن میـان    گفته تعیین می نسبت کم و زیادي هوا و یا میزان ترکیب عناصر پیش
ها فـائق شـود،    اگر در جریان اختالط این دو عنصر از گرماي هوا کاسته و برودت برآن

البته در مـتن   )678-80: 1993وحشیه،  (ابن این عطر به بوي بد گیاهان تبدیل خواهد شد.
النبطیۀ به این توضیحات کلی اکتفا شده و نحوه ایـن فرآینـد صـورت روشـن و      فالحۀ

 مشخصی ندارد.
 ب) نقش نظام طبایعی در فالحت به مثابۀ فن

شناختی مندرج در متون فالحتی که در باال شرح دادیـم، جنبـه عینـی و     نظام کیهان
ـ    گـزارد.   یملموس خود را در عملیات کشاورزي و تمهیدات مرتبط با آن بـه نمـایش م

ها است. ایـن قسـمت در پـی توصـیف      نامه فالحت به مثابۀ فن قسمتی مهم از فالحت
واقعیت نیست، بلکه هدف آن سـامان دادن عملیـات کشـاورزي و پیشـنهادهایی بـراي      

توان گفت بسیاري از تجویزات و بـه طـور کلـی سـامان      انجام مؤثر فالحت است. می
ـ  رورش گیاهـان، نـوع آب بـراي آبیـاري،     عملیات کشاورزي از جمله نحوة کشت و پ

انتخاب خاك و کود و نحوة پیوند مناسب در این متون، ملهم از نظریه عناصر چهارگانـه  
گیرد. در ادامه این نوشتار به برخی از محورهـاي اصـلی    و در چارچوب آن صورت می

 ازیم.  پرد هاي تکنولوژیکی و کاربردي فالحت دوره اسالمی می این تأثیرگذاري در جنبه
 
 
 ها بر اساس طبایع و زمان نجومی کشت و پرورش گونه 3,3

بایست با در نظر گـرفتن ایـن    بندي نباتات بر اساس طبع هر گونه گیاهی، ماالً می با دسته
ویژگی و زمان نجومی مختص آن طبع، کشت، آبیاري، حرث، پیونـد و بـه طـور کلـی     

طبایع اهمیـت داشـت و     سنگ سال همپرورش آن گونه سامان یابد. زمان نجومی و ایام 
آمد. در واقع در سنت  نقطه پیوند و تالقی دو رشته علمی نجوم و فالحت به حساب می

هاي علمی و از آن جملـه کشـاورزي پیونـد وثیقـی بـا       علمی یونانی بسیاري از شاخه
در  اند. شاهد این امـر را  داشته» احکام نجوم یونانی«نظریات نجومی و معتقدات ناشی از 

شناسی، و حتی قلمرو جانورشناسی بـه وفـور    معارف مربوط به پزشکی و داروها، کانی
است که در عین حال هـم بـه    Merecury توان یافت. مثال بسیار آشکار واژه مرکوري می

: 1375(نویگـه بـاور،    رود و هم براي اسم سیاره عطارد. عنوان نام عنصر جیوه به کار می
هـا و نمادهـاي نجـومی و     در دوره اسالمی نیز متـون فالحتـی آکنـده از نشـانه     )193
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اخترشناسی است که براي مردم آن روزگار سرشار از معانی گاه روشن و گـاه اشـارات   
هـاي   گانـه بـرج   هاي سـه  کنایی و استعاري پنهان بود. منجمان این دوره هر یک از دسته

به شرح ذیل به یکی از عناصر چهارگانه منسـوب  »  ههاى مثلّث برج«گانه را باعنوان  دوازده
   )352: 1362(بیرونی،  کردند. می

 عناصر البروج منطقۀ
 قوس/ اسد/ حمل
 جدي/ سنبله/ ثور
 دلو/میزان/ جوزا

 حوت/ عقرب/ سرطان

 آتش
 زمین
 هوا
 آب

از این رو براي هر یک طبعی قائل بودند. چندان که بیرونـی بـا اشـاره بـه  طبـع و      
 نویسد؛ ها می برجسرشت 

ها را به دو سطر نبیسى یکى زبر و آنک از پس اوست زیر تا به آخـر،   هرگاه که برج
هاى سرد همه بـه سـطر زیـرین افتـد.      هاى گرم همه به سطر زبرین افتد و برج برج

آنگاه هر برجى زبرین با زیرینش یا هر دو خشگ باشند یا هر دو تر، و همچنـین تـا   
گرم و خشگ است به آتش منسوب باشد از عـالم، و بگـش    به آخر...هر برجى که

هاى تن. و هر برجى که سرد و خشگ است منسوب بود بـه زمـین از    زرد از خلط
عالم و بگش سیاه از تن. و هر برجى که گرم و تر است منسوب اسـت بـه هـوا از    

-17: 1362(بیرونـی،   عالم و به خون از تن و آنک سرد و تر است به آب و به بلغم.
316(   

علماي فالحت نیز متناسب با این پندار منجمان، در هر مقطع زمـانی و طبـع متنـاظر    
کردند. این مقاطع  زمانی بـه گفتـه قرطبـی بـر اسـاس       با آن عملی خاص را تجویز می

هـا و طبـابع را بـه     ؛ کسانی که زمـان "اهل التعدیل و الحساب و األوائل من االطباء"مذهب 
کرده بودند، تعیین شده بود و کشاورزان براي رسیدن به مطلـوب  تجربه سنجیده و ثبت 

هـایی کـه مـردم در     آگـاهی «خود در کشت و پرورش محصوالت بدان نیازمند بودنـد: 
چینـی و   هاي برزگري از قبیل میـوه  شناخت امور زراعت و باغداري و بسیاري از فعالیت

ها و غیـر آن   دن میوهگیري و رشد و رسی کردن محصوالت و شناخت اوقات شکل ذخیره
 )Qurṭubī, 1961, p. 3( ».کند به ایشان کمک می

ترتیـب  «یـا  » انواء«هاي مستقلی با عنوان  بر این اساس در متون فالحتی و البته کتاب
گانـه آن بـه ترتیـب     هـاي دوازده  تقویم کشاورزي سال و طبع هر یک از مـاه » األوقات
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شده که دست کم دو نمونـه از آن   گاهشماري رومی معرفی و کارهاي مختص آن شرح
 ,Anonymous, López y, & López, 1990; Anonymous & Navarro( برجـاي مانـده اسـت.   

براي نمونه بنا به راي قرطبی، ماه رومی ینیر که تقریبـاً بـا کـانون دوم سـریانی و      (1990
و مهرماه شمسی برابر است، در طبع مشابه آب و داراي مزاج سـرد و مرطـوب اسـت. ا   

هـاي کوچـک خرمـا، پیونـد      مطابق با این طبع، حرث انگور، زیتون و انار، انتقال نهـال 
) ایـن دسـت تجویزهـا    Qurṭubī, 1961, p3 انگور و کاشت پیاز را توصیه کـرده اسـت.(  

هاي متون فالحتی را تشـکیل داده و شـواهد آن را    همواره بخش بزرگی از دستورالعمل
اي مشـابه بـا آنچـه از     . براي نمونه هـروي در توصـیه  توان یافت در متون متأخر نیز می

بایسـت سـاعتی را اختیـار     قرطبی نقل شد، برآن است که براي کشت بذر، کشاورز می
(هـروي،   کند که ماه در منازل متعلق به خاك و یا استثناً در سرطان قـرار داشـته باشـد.   

1346 :61( 
ها نیـز بـر مبنـاي     دارد که آن هاي دیگري نیز پیوند میان زمان نجومی و فالحت جنبه

هاي سال و بسته به موقعیـت   شود. از آن جمله در هر یک از فصل نظام طبایعی تفسیر می
وزیـد کـه هـر یـک      مـی  صبا، دبور، شمال ، جنوبها چهار نوع باد  جغرافیایی سرزمین

جنـوب گـرم و مرطـوب     بـاد  ،سرد و خشک ،شمال بادداراي طبع خاص خود هستند؛ 
و با وزش هـر یـک تغییـاتی     است و نهایتاً دبور سرد و مرطوب گرم و خشکا صب باد و

بندي دیگري از بادهـا   / براي تقسیم(tighnari, 2006, p. 64آید. در احئال نبات به وجود می
(اسکوراسیکه(کسـینوس   در قالب داوزده نوع اما همچنان از چهـار جهـت بنگریـد بـه؛    

   )27: 1388باسوس)، 
ها به عنـوان عامـل اصـلی در تعیـین      دیگر در این زمینه نقش طبع نکته شایان توجه

گیاهان است. چه در نظام فالحتی دوره اسـالمی تنهـا گیاهـان متقـارب قابـل      » تقارب«
زد.  هـا آسـیب مـی    کشت در یکجا بودند و کشت نباتات غیرمتقارب در کنار هم بـه آن 

اشت و دفع این آفات نیـز  همچنین در نظام طبایعی هر گونه آفات طبع خاص خود را د
 گرفت. بایست با مالحظه این طبایع صورت می می

 
 ها   ها و خواص طبایعی آن آب 4,3

هـا و آب   ها را به چهارگونه آب بـاران، آب رودهـا، آب چشـمه    دانشوران فالحتی آب
اي در نظـر   ها نیز خـواص و طبـع ویـژه    اند. براي هر یک از این دسته ها تقسیم کرده چاه
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(ابـن   باران با عنصر هوا مشابه و مشـترك اسـت.   شده است. از نظر ایشان طبع آبگرفته 
اما آب رودها به واسـطه اخـتالف منـاطق جغرافیـایی و امتـزاج بـا        )39: 2001بصال، 

شوند، مختلف است و تقریبـاً هـر چهـار طبـع یبوسـت،       هایی که بر آن جاري می زمین
هـا و   بـاران، آب چشـمه    افت. در مقابل آبها ی توان در آن رطوبت، زبري و نرمی را می

بر اسـاس   )40: 2001(ابن بصال،  اند. ها قرار دارند که منسوب به عنصر زمین و ثقیل چاه
نمـود. بـراي    ها براي کشت گونه خاصی مناسب می هاي یادشده هر یک از این آب طبع

ـ   نمونه آب باران به واسطه اعتدال و خلوص، مطلوب ت و بـراي  ترین و بهتـرین آب اس
 کـدو  بادمجان، تمام نباتات مطلوب بود و آب رودها براي محصوالتی چون سبزیجات،

عـوام بـر همـان مبنـا و      شد.(همان) ابـن  هویج و ... تجویز می سیر، پیاز، جعفري، تنبل،
بصـال آن را گسـترش داده و    بندي ابـن  اش، ضمن بیان تقسیم مطابق شیوه معمول تألیف

آب خالص و گـوارا، آب بـاران، آب رودهـا، آب    «ده است؛شش نوع آب را معرفی کر
 )520/ 1: ج 1433عوام اشبیلی،  (ابن »ها تلخ(زعاق)، آب تلخ(مر)، آب چشمه

 

 ها بر اساس نظام طبایعی    بندي خاك شناخت و دسته 5,3
ترین ارکان کشـاورزي در   هاي آن به جهت کشت و زرع از مهم شناخت خاك و ویژگی

حجاج، شناخت خـاك را   عوام به نقل از استادش؛ابن ت. تا آنجا که ابنمتون فالحتی اس
اي نـدارد بـه طـور     اول مرتبه دانش فالحت قلمداد کرده و کسی را که در آن سررشـته 

ایـن شـناخت نیـز     )321/ 1: ج 1433عـوام اشـبیلی،    (ابـن  مطلق جاهل خوانده اسـت. 
هـا، بـا    ه پیـدایی و تنـوع خـاك   وحشـی  درنگ به نظام طبایعی مرتبط بود. به زعم ابن بی

هاي متفاوت حاصل زیادي و کمی ترکیب این چهـار عامـل بـوده و هنـر مهـم       قابلیت
شخص کشاورز معرفت به احوال خاك از این جنبه است. طبـع اصـلی خـاك سـرد و     

شد. از این رو کشاورزان و علماي فالحتـی   خشک (با فزونی خشکی) در نظر گرفته می
هــا  از نظــر طبــع شناســایی و بــراي اصــالح و اعتــدال آن هــا را بایســت زمــین مــی

   )359و  319-20: 1993وحشیه،  (ابن بکوشند.
هـا   بصال ده نوع خاك را معرفی و هر کدام را با توجه به ماهیـت آن  از آن جمله ابن

خـاك نـرم و سسـت، غلـیط و سـخت،      در قالب طبایع چهارگانه بررسی کرده اسـت؛  
ه ، سـفید، زرد، سـرخ، خشـن و سـنگی، ماسـه سـنگ       کوهی، ریگی و شن، زمین سیا

 شناسـایی  بـراي  معمـوالً  و البته توصیفات او ابتدایی )41-48: 2001(ابن بصال،  سرخ. 
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هـا را بـه لحـاظ     با این حال او در ادامه خـاك  .نیست هاي مورد نظر او کافی خاك انوع
عبور هوا و آب به متخلخل و نفوذپذیر تقسیم کرده و محاسن و معایب هر یـک را بیـان   

هـا از قبیـل نحـوه و     کرده است. در این قسمت او به نحوه بهسازي هر یک از این خاك
داختـه  زنی و نوع کود مورد نیاز و محصوالت مناسـب بـراي هـر خـاك پر     زمان شخم

عوام نیز در مطلبی مشابه، سه دسته عمـده   ابن )55به بعد و  41: 2001(ابن بصال،  است.
ها معرفی کرده است. هـر چـه خـاك     خاك مرغوب، متوسط و بایر را بر اساس طبع آن

حاصـل اسـت.    خیزتر خواهد بود و در مقابل خـاك سـرد نیـز بـی     تر باشد، حاصل گرم
تـرین و بیضـاء و صـفرا     سـوداء و حمـراء گـرم   تشخیص این امر به کمک رنگ خاك(

   )225 3و ج  322ص 1: ج 1433عوام اشبیلی،  (ابن گیرد. سردترین) صورت می
 ها     کودها و خواص طبایعی آن ـ

انـد.   بنـدي شـده   هاي طبایعی و خواص هـر یـک دسـته    کودها نیز بر اساس ویژگی
اسـت. همـو در اثـر      دانستهبصال کود داراي خواص گرم و مرطوب را بهترین کود  ابن

هاپرداخته اسـت.   هاي طبایعی آن خود با برشمردن هریک از انواع کودها، به شرح ویژگی
هـاي گرمـی،    براي نمونه کود مخلوط از زبل حیوانات و گیاهان را داراي تمام خاصیت

عوام نیـز کودهـا را    ابن )49: 2001(ابن بصال،  رطوبت، لزوجت، ملوحت خوانده است.
ساس طبع به چهار نوع گرم، سرد، چرب و لین تقسیم کرده و استفاده از هـر یـک را   بر ا

گفته براي آن توصیه کرده است تا مثالً خاك گرم بـا   هاي پیش به تناسب خاك و ویژگی
عـوام   (ابـن  کود سرد و بالعکس و یا خاك خشک با کود چرب و بالعکس تعدیل شود. 

 )485/ 1: ج 1433اشبیلی، 
 
 هاي گیاهی بر اساس طبع   گونه پیوند 6,3

هاي گیاهی و مشخصـاً درختـان بـراي پیونـد بـه چهـار دسـته         در متون فالحتی گونه
اند. بدین معنا که براي به ثمـر نشسـتن    شده  تقسیم» متخالف، متوافق، متقارب و متباعد«

اشـته  ] وجـود د  شکلى، همسانى ] و مشاکله [هم پیوند باید میان دو گونه، مقاربه [نزدیکى
باشد. اگر درختى بر درخت دیگرى ترکیب شـود کـه از لحـاظ نـوع، شـکل، طبـع و       

 )1281: 1993وحشـیه،   (ابـن  شخصیت با آن متوافق باشد، پیوندپذیرى آن بیشتر اسـت.  
ها طبع است. چـه در واقـع در     بندي گونه معیار اصلی براي تشخیص این حالت و دسته

تحاله و انقالبی که در پیدایی نباتـات شـرح دادیـم،    پیوند میان دو گونه گیاهی، همان اس
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دهد تا امکان این فراینـد   دو گیاه پیوندي رخ می» جوهر و صورت«این بار در دو مقوله 
 میسر گردد.(همان)        

عوام عالم برجسته اندلسی  ترین شرح درباره تأثیر طبایع در پیوند درختان را ابن منقح
هـایی کـه    به سبکی و سنگینی و غلظت و رقیقی؛ ویژگیبه دست داده است. او با توجه 

شوند، درختان را از نظر تجـانس   اند و به واسطه آن نیز تشخیص داده می برگرفته از طبع
عوام اشـبیلی،   (ابن (سازگارى) یا تخالف (ناسازگارى) به چهار گروه بخش کرده است. 

دار اسـت، ماننـد    ها روغن ن. درختانى که بیرون و اندرون میوه آ1)44-45/ 3: ج 1433
دار اسـت، ماننـد درخـت زردآلـو،      ها صمغ . درختانى که تنه آن2درخت زیتون و بطم 
هاشـان   . درختانى که شیره آنها آبکى و سبک (رقیق) است و برگ3گوجه، بادام و پسته 

هـا   . درختانى که شیره آن4ریزد، مانند درخت گالبى، به، انگور و انار  در فصل سرما مى
ریزد، مانند درخت زیتون و بلـوط. او   هاشان در زمستان نمى سنگین (غلیظ) است و برگ
خوانده و به معتقد است، افراد هریـک از  » امهات األجناس«این چهار گروه را رؤوس یا 

چهار گروه با افراد گروه دیگر تنافر دارند و جز به روشهاى خاصى از افراد گروه دیگـر  
توان به آسانى به یکدیگر پیوند زد.(همـان)   ما درختان هر گروه را مىپذیرند، ا پیوند نمى
بندي مؤید این نکته است که نظریۀ طبایع به نوعی الهـامبخش فـن پیونـدزنی     این تقسیم

 در فالحت دوره میانه بوده است.
 

 گیري    نتیجه. 4
عیاتی و هـم  هاي شناخت طبی نظریۀ عناصر اربعه و نظام طبایعی مربوط به آن هم در جنبه

هاي عملی و فنی فالحت تأثیر داشت. این تأثیر در حـوزة طبیعیـات بـا هـدف      در جنبه
شناخت واقعیت و در بخش فن، با نقش الهام بخشی در  امور فناورانـه قابـل شناسـایی    
است. با توجه به بررسی حاضر از نقش نظریه عناصر چهارگانه در آثار فالحتی بـه نظـر   

شناسی و سامان رایج  می در دوره اسالمی به مبانی نظري و روشرسد، این شاخه عل می
در علوم کشاورزي حوزه تمدنی یونانی و رومی وفادار مانده است. به طوري که مبـانی  

گیري علوم در جهان اسالم کم و بیش طـی قـرون    گذاري شده در دوره شکل اولیه بنیان
سنت بومی و متفاوت عربی کـه  ها تکرار شده است. این در حالی است که  بعدي در آن

شـد،   نماینـدگی مـی  » ادب«از سوي مؤلفانی چون دینوري و در قالب آثار موسـوم بـه   
 متروك ماند.  
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رسد بدون خوانش و بررسـی   تر با عنایت به نتایج حاضر، به نظر می از منظري وسیع
سـت  هاي علوم دوره اسالمی و ارزیابی دقیـق از ایـن د   دقیق میراث مکتوب تمام شاخه

تـر مطـرح شـده در     هاي کالن ها و گزاره توان درباره پرسش ها، نمی مسائل و توضیح آن
هاي نوآورانه یا تقلیدي آن داوري  موضوعاتی چون ماهیت علم در دوره اسالمی یا جنبه

 متقن و معتبري داشت.  
 
ها نوشت پی

گذشـته را نبایـد بـا دیـد امـروزین      « الزم است بر این نکته تأکید شود که با تکیه بر آموزه  .1
تـوان مـانع از    ، نمـی اي درسـت اسـت   آموزه،  که البته »نگریست و دربارة آن قضاوت کرد

شناسـانه در تاریخنگـاري    شناسانه یا معرفت ها و دستاوردهاي روش استفاده و توجه به آموزه
شناختی است که محصول تکاپوهـاي معرفتـی    اي روش خود این آموزه، آموزهچه علم شد، 

 وردها به منزلـۀ معرفتـی درجـۀ دوم   م و تاریخنگاري علم است. این دستادر حوزة فلسفۀ عل
 کند.      مسائل تاریخی) کمک می  موقعیت ؛جا است که براي شناسایی بهتر واقعیت (در این

 بنگریـد  اسـت،  گرایانـه و زبـانی   ذاتشامل رویکردهـاي  که ها  تعریفبراي مروري بر این . 2
 (Mitcham & Schatzberg, 2009, pp. 27-64( ؛به

 )Radder, 2009, p. 87 ( .برد زیر سؤال میگرایانه از علم و تکنولوژي را  ردر هم تعاریف ذات .3
شناسـانه بنگریـد    هاي معرفتها در تکاپو و جایگاه آن "ها تعریف"باره . براي بحث تفصیلی در4

و روایـت   بـه بعـد)   655: 1380(پـوپر،   فصل یازده؛ بخش دوم جامعه باز و دشمنان آن؛به 
 :در منبع ذیلآن تر از  خالصه

popper, karl. (1985). A Popper Selection. (D. Miller, ed.). Princeton University Press. 

 .d. Miller, 1994, ppو ( )david Miller, 2009مایز بین علم و تکنولـوژي رك بـه(  براي تحلیل ت .5

 .)1397(پایا و منصوري،  همچنین براي تحلیل و معرفی منابع بیشتر رك به:) 28-45
هستند بدین معناست کـه  » واقعیت«در عرصۀ » هستار«نوعی  این سخن که علم و تکنولوژي .6

پوپري قرار دارند. در این خصـوص   3شناسانه در جهان  این دو برساخته بشري از نظر هستی
    )Popper, 1972, Chapter 3 ؛(رك به

، اشتراك لفـظ برقـرار   »معرفت« ي) و علم به معناscience يمعنا (در "علم"دو اصطالح  انیم .7
شـناختی در طـی زمـان     شـناختی و جامعـه   که علم جدید به لحاظ روش با وجود این است.

مراد از علـم و معرفـت   مقاله  نیدر اهاي زیادي با طبیعیات قدما پیدا کرده است،  اما  تفاوت
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هـاي   فـارغ از تفـاوت  ـ   گیـرد  هر نوع تالشی است که به منظور کشف واقعیت صورت می
 قدیم دارد.دیگري که علم جدید با علم 

آباء فلکی، آباء اثیري، آباء ثمانیه (فلک ثوابت و هفت سـیاره)، ابـاء سـبعه (هفـت     . تعابیر دیگر؛ 8
   .)1369(موحد،  بنگرید به؛ براي تفصیل. سیاره) و یا هفت آباء

ر دیگـر  وحشیه مدعی است اطالعات خـود را از وي و دو دانشـو   . از حکماي کهن بابلی که ابن9
 دست آورده است.  بابلی به 

 
 نامه کتاب

      ). فلسفه پیش سقراطی. تهران: ماهی.1390. (کاترین آزبورن،  
). کتاب الفالحۀ(القصد و البیـان). تصـحیح خوسـی    2001(. ابراهیم  بن محمد  ابوعبداهللا بصال، ابن  

      ماریه میاس و فواد سزگین. فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم العربیۀ و اإلسالمیۀ.
. همـدان:  2). دانشنامه عالئی (طبیعیات). محمـد مشـکوه. چـاپ    1383. (عبداهللا بن حسین سینا، ابن  

      دانشگاه بوعلی سینا.
). الفالحۀ األندلسیۀ. تصحیح أنور ابوسویلم، سمیر الدروبی، 1433. (یحیی زکریا ابی اشبیلی، عوام ابن  

      . عمان: مجمع اللغۀ العربیۀ االردنی.7–1و علی ارشید محاسنۀ. ج 
النبطیه. تصحیح توفیق فهد. دمشق: المعهد العلمـی   ). فالحۀ1993. (علی بن احمد ابوبکر وحشیه، ابن  

      راسات العربیۀ.الفرنسی للد
پژوه، و مؤسسۀ آل البیت علـیهم   ). مجمل الحکمۀ. ایرج افشار، محمدتقی دانش1387. (الصفا اخوان  

      . . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى2السالم الحیاء التراث. چاپ 
      ز نشر دانشگاهی.ي اسماعیل سعادت. تهران: مرک ). در کون و فساد. ترجمه1377. (ارسطو  
). فی النفس و یلیه اآلراء الطبیعیۀ و الحاس و المحسوس و النبات. مؤسسۀ آل البیـت  1980. (ارسطو  

      . بیروت: دار القلم.1علیهم السالم الحیاء التراث و عبدالرحمن بدوي. چاپ 
عـاطفی. تهـران:   ). ورزنامه. تصحیح حسـن  1388. (بن فسطوس ،)باسوس کسینوس(اسکوراسیکه  

      مرکز نشر دانشگاهی.
      ). کتاب فی الفالحۀ. تصحیح التهامی الناصري الجعفري. فاس.1357. (الخیر ابی اندلسی،  
      ي ماندانا فرهادیان. تهران: فرهنگ معاصر. ). عناصر؛ افسانه، تاریخ. ترجمه1389ل، فیلیپ. (با  
همایی. تهـران:    الدین . تصحیح جالل هیم الوایل صناعۀ التنجیم). التف1362. (احمد بن محمد بیرونی،  

      بابک.
». هـا  هـا، و تبعـات آن   ها، تعامل علم و تکنولوژي: تفاوت). «1397. (علیرضا  منصوري، و علی؛  پایا،  

      .134-105، ص 8، شماره 16فلسفه علم، جلد 
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      اهللا فوالدوند. تهران: خوارزمی. ي عزت مه). جامعه باز و دشمنان آن. ترج1380. (کارل پوپر،  
مسـعود    ). درة التاج. محمد مشکوه و محمـود بـن  1369. (مسعود  بن محمود ، شیرازي  الدین قطب  

      . تهران: حکمت.3. چاپ  شیرازي  الدین  قطب
      ). تاریخ فلسفه. تهران: سروش.1380. (فردریک کاپلستون،  
اي. تهـران: علمـی و    ي فریـدون بـدره   ). سرآغازهاي علم در غرب. ترجمه1394(. دیوید لیندبرگ،  

      فرهنگی.
. تهـران: مرکـز دائـرة    1در دایرة المعارف بزرگ اسـالمی. ج  ». آباء علوي). «1369. (صمد موحد،  

      المعارف بزرگ اسالمی.
زاده. تهـران: علمـی و    ون صنعتیي همای ). علوم دقیق در عصر عتیق. ترجمه1375. (اتو باور، نویگه  

      فرهنگی.
). ارشاد الزراعۀ. تصحیح محمد مشیري. تهـران: دانشـگاه   1346. (ابونصري یوسف بن قاسم هروي،  

      تهران.
. 1ي عبدالمحمـد آیتـی. چـاپ     ). معجم األدباء. ترجمـه 1381. (اهللا عبد بن یاقوت حموي، یاقوت  

      اسالمی ایران، انتشارات سروش.صدا و سیماي جمهوري تهران: 
 ) ورزنامه، تصحیح حسن عاطفی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.    1388اسکوراسیکه، فسطیوس( ابن
 ) الشفاء؛ طبیعییات، سعید زاید و دیگران، قم، مکتبۀ آیۀ اهللا المرعشى.1404سینا( ابن
أنور ابوسویلم و دیگران، اردن، مجمـع  ق) الفالحۀ األندلسیۀ، 1433زکریا یحیی( عوام اشبیلی، ابی ابن

 اللغۀ العربیۀ االردنی.
) فالحۀ النبطیۀ، توفیق فهد، دمشق، معهد العلمـی الفرانسـی   1993وحشیه، ابوبکر احمد بن علی( ابن

 للدراسات العربیۀ.  
پـژوه و   الصفا، محمـدتقی دانـش   اي از رسائل اخوان گونه الحکمه ترجمه  ) مجمل1387الصفا( اخوان
 ج افشار، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ایر

 ) در کون و فساد، اسماعیل سعادت، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.1377ارسطو(
 ، عبدالرحمن بدوي، بیروت، دارالقلم. م) فی النفس1980ارسطوطالیس(

 ) فلسفه پیش سقراطی، تهران، ماهی.1390آزبورن، کاترین(
 ) عناصر؛ افسانه، تاریخ، علم، تهران، فرهنگ معاصر.  1389بال، فیلیپ(

، مجلـۀ فلسـفۀ   »ها، و تبعات آنها ها، تعامل : تفاوتيعلم و تکنولوژ« )،1397پایا، ع و منصوري، ع (
 علم، شال هشتم،  شماره دوم،  پاییز و زمستان.  

 التاج، تهران، حکمت.    ) درة1369شیرازي، قطب الدین(
 اي، تهران، علمی فرهنگی. )، سرآغازهاي علم در غرب، فریدون بدره1394لیندبرگ، دیوید (

 .1موحد، صمد، آباء علوي، دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 
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 زاده، تهران، علمی فرهنگی.   ) علوم دقیق در عصر عتیق، همایون صنعتی1375نویگه باور، اتو(
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