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 اسالمی روایات و قرآن در كشاورزي و خاک اهميت بررسی

 *خاقانی رقیه

 کشاورزی،رودهن،ایران دانشکده خاکشناسی، گروه ،استادیار رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه
roghaye.khaghani@gmail.com 

 چکیده

 همه ماده و کار و کشت اصلی بستر که است؛چرا ربش اقتصادی و اجتماعی زندگی در موثر و تولید عوامل ترین مهم از یکی خاک

. خیزند برمی کشاورزان تالش با و خاک دامن از دیگر گیاه هزاران و ها دانه ها، میوه ها، سبزه.است کشاورزی محصوالت ی

 و دهآفری یا گونه به را خاک متعال خداوند.  است آن به نیازمند ، خود عمر بقای برای بشر که مهم بسیار ای پیشه کشاورزی

 نیازهای زا بسیاری تواند می ببرد، بهره خوب خاک سنجیده،از و دقیق مدیریتی پرتو در آدمی اگر که بخشیده بدان هایی ویژگی

 شگفت و یچیدهپ دقیق، بسیار قوانین که باشد می کشاورزی برای مناسب بستری و طبیعی ارزشمند عنصر خاک. کند تأمین را خود

 بر را نانسا کریم قرآن. اوست صفات از گروهی و پروردگار هستی ،آیت نباتات پویش و رویش و گیاه و آب،خاک رابطه انگیز

 امامان و وپیامبر نمایانده مردم به را کشاورزان منزلت و ساخته واقف ها آن سودمندی و وکشاورزی خاک فضیلت و اهمیت

 یکی کشاورزی.اند گفته مردم برای را کشاورزی اهمیت و خاک زشمانندار رساوبی باتعابیر رساندندو فرجام رابه راه این معصوم

 ها انسان قرآن و اسالم که باشد می زمین کره آبادی برای هایی زمینه کننده فراهم و مردم به رسانی خدمت های روش بهترین از

 و حیدتو با دو این رابطه کشاورزی،و خاک جایگاه بیان و بررسی به تا برآنیم نوشتار این در ما. سازد می متوجه امر این به را

 .ایم پرداخته اسالم دز عناصر این اهمیت و ارزش خداشناسی،و

 کشاورزی،آبادی قرآن،روایات،خاک،: کلیدی های واژه

 

 مقدمه

 اب و امیدوار اما خسته ای چهره با خورشید غروب گاه به دوش بر بیل کشاورز و دهقان که هنگامی است دیدنی و زیبا چه    

 خورد می حالل رزق از که بالد می خود به ناخودآگاه نشیند می سفره کنار بر که شبانگاه گرددو بازمی خانه به زمین  سر از شاطن

 خاک و آب از وری بهره با و داشته شام تا بام از که است ریزانی های عرق و پایان بی های تالش حاصل دارد سفره بر آنچه و

 می و.شود می آنان حیات بقای سبب و آورد می فراهم را همنوعانش از بسیاری و او غذای که یابد دست محصولی به توانسته

 که آورند می بر گیاهانی و گلها ها، میوه ها، دانه خاک، و آب از چه اند؛ زمین روی بر خداوند های گنجینه کشاورزان گفت توان

 یم طراوت و زیبایی زمین، به طرفی از و آورد می فراهم را نآدمیا های مندی نیاز دیگر و پوشاک از بخشی و خوراک سویی از

 ملل تمام میان در کارها ترینپسندیده از یکی گفت، توان می اینرو از( 148،ص1382 حسینی،.)امید و شادابی آدمیان به و بخشد
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 آنکه بر عالوه عصر، هر در ذهبىم پیشوایان و دانسته مقدس شغلی را کشاورزی الهى ادیان تمام چنانچه است؛ کشاورزی ادیان، و

 واستۀخ که زمین کردن آباد. ساختندمی وادار کار این به نیز را مردم اند،داشته اشتغال کشاورزى کار به مندىعالقه کمال با خود

 در نکهآ طرق بهترین از یکى و است میسّر مختلف صورتهای به آن، ذخائر و منابع از بردارىبهره همچنین و است بزرگ خداوند

 در ولی نیست، اقتصادی کتابی که این با کریم قرآن. است کشاورزى مسئلۀ گرفته، قرار ترغیب و تشویق مورد نیز اسالمى روایات

 در.تاس کرده راهنمایی و دعوت دیگران به رساندن بهره و بیشتر آبادانی راه در زمین روی بر تالش به را انسان فراوانی آیات

 یمعرف ها انسان آگاهی و بصیرت مایه و الهی قدرت از ای نمونه عنوان به زمین از گیاهان روییدن و تکش جریان آیات بعضی

 و کرده معرفی کشاورزی محصوالت و گیاهان رویاننده و زارع را خود خداوند که است این اساسی و کلیدی نکته و است شده

 منابع هک آید می دست به کشاورزی فضیلت بر افزون روایات، و قرآن آیات از.است فراخوانده مسئله این در تدبر به را ها انسان

 سیارب ای رابطه گیاهان رویش و باران بارش خاک، آب،. است الهی بزرگ های نعمت از کشاورزی برای بستری عنوان به طبیعی

 چهارده از را بشر قرآن.سازد ونرهنم الهی حکمت و علم قدرت، به را آدمیان تواند می ها آن در تامل که دارند دقیق و پیچیده

 در آنچه هر جاودانه، آسمانی کالم این.است داده توجه کشاورزی جمله از و انسان زندگی در منابع ارزش و اهمیت به پیش قرن

 هب پاسخگویی درصدد حاضر پژوهش. است خوانده فرا آنها در تأمل به را انسانها و کرده ذکر باشد می کشاورزی و کشت مورد

 دارد؟ قرآن و اسالم در منزلتی چه خاک و کشاورزی( 1:است قرار این از التسوا

 دارند؟ اشاره کشاورزی و شناسی خاک مسأله به کریم، قرآن در آیات کدام( 2

 چگونه؟ دارند؟ توحید و خداشناسی به ارتباطی کشاورزی و خاک آیا(3

 یک طالعهم این اینرو از و است نگرفته صورت امروز به تا صخصو این در تخقیقی رسد می نظر به که قبیل این از سواالتی و

 .رسد می نظر به نو و جدید مطالعه

 انسان خلقت و حیات منشأ خاک

 که نیست نگس تنها. آید می وجود به حیاتی و فیزیکی،شیمیایی مختلف عوامل اثر بر که است زمین پوسته سطحی قسمت خاک

 جز گرا و ندارند ارتباطی سنگ به وجه هیچ به که است موثر نیز دیگری عوامل خاک، لتشکی در آورد،بلکه می وجود به را خاک

 تمام سرآمد انسان( 41ص ،1387 کردوانی،.)بود می شناسی سنگ علم از قسمتی شناسی خاک علم صورت آن در بود، این

 می زمین را انسان خلقت  منشأ 32/مالنج و61/هود مبارکه سوره در کریم قرآن.باشد می خاک و گل از شده وآفریده مخلوقات

 شما کند، می رشد و روید می زمینی مواد از گیاه که همانطور یعنی هستند، استعاری تعابیری ، تعابیر این گفت توان می که داند

 به و ددمی روح شما خاک در خدا بودید، خاک شما که هنگامی یعنی بخشید، حیات شما به خداوند که بودید زمین مواد همان نیز

 هم(327،ص1388یزدی، مصباح.) باشد است،می زمین از بخشی نیز آن که تراب انسان پیدایش منشأ لذا.آمدید در انسان صورت

 انسان قتوخل...ماءٍمَهِینٍ؛ مِنْ سُاللَۀٍ مِنْ نَسْلَهُ جَعَلَ ثُمَّ طِین مِنْ وَبَدَأَخَلْقَالِْإِنْسانِ...  ":فرماید می 8و 7/سجده مبارکه سوره در چنین

 دمیانشریفه،فردفردآ آیه در طباطبایی،مرادازانسان دیدگاه طبق".مقدارپدیدآوردبى آبى اوراازعصاره نسل سپس. آغازکرد راازگل

 افراد همه ،کهبوده گل نوع این مبدأپیدایش: خواهدبفرمایداست،مى آدمى نوع مراد نبوده،بلکه فردفردازگل خلقت نیست،تابگویى
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 ولدوت تناسل ازراه فرزندانش شده،چون خلق اوازگل اندکهپدیدآمده ازفردى نوع افراداین تمامى وند،وخالصهشمى وى به منتهى

 موردبحث جمله دنبال که است گفتارمااین دلیل. است( ع)وحوا آدم شده خلق ازگل که فردى اندومرادازآنپدیدآمده ومادر ازپدر

 نظورازم فهماندکهمى تعبیر کرد،واین خلق بىمقدار اوراازآبى نسل سپس ،یعنى"ماءٍمَهِینٍ ۀٍمِنْسُاللَ مِنْ نَسْلَهُ جَعَلَ ثُمَّ ":فرمایدمى

 ودکهش اند،تامعناچنینشده مقدارخلق بى ازآبى ها،که فردانسان فرد شده،نه خلق ازگل که است فردى اولین انسان،همان مبدأخلقت

 -ماءمهین من سالله جعله ثم ":بفرماید بودجاداشت مراداین زیرااگر. ردادقرا مقداررا،ازگل بی ازآب مخلوق انسانهاى خداابتداى

 معناى به نسل کلمه نبود،چون ذکرنسل به حاجت دیگر ،و"مقدار بى خوارو کردازآبى اىوخالصه راسالله انسان همان سپس

 ،کهاست نوع مرادازانسان که ندفهمامى خوبى به "نسل "وبین "بدءخلق "بین پدرومادراست،ومقابله فرزنداز وجداشدن والدت

 واو نموده آغاز راازگل انسان عبارتی،آفرینش به(373ص ،16ج ،1417طباطبایی،.)است مهین ازآب گل،ونسلش از خلقتش ابتداى

 رزندانف یعنى انسان نسل سپس.یافت وزندگى دمیده براو روح سپس گردیدو خشک شدو ساخته گل ازخاک بودکه آدم خلقت

 مرداست نطفه مقصود دراینجا شودو می گفته بریزد چیزى از که اىشده صاف آب قطرات به«سالله» قراردادو ازسالله را آدم

 انسان خداوندآغازآفرینش( 212ص ،19ج ،1372 طبرسی،. )است تعبیرشده کندازاوسالله می مردریزش ازصلب که جهت وبدین

 ارزشى وکم ساده موجود چنین رااز اىبرجسته مخلوق چنان آن که دهد نشان خودرا  قدرت و عظمت تاهم قرارداد  راازگل

. رفت کجاخواهى وبه اىکجاآمده تواز که دهد هشدار انسان به وهم کرده خلق "ماءوطینى "رااز نقش "آویزدل "وآن آفریده

 دلیل آیه این ،وظاهراست مطرح بعد اودرآیه نسل و آدم انسانها،چراکه همه گوید،نهمى "آدم "ازآفرینش سخن آیه این پیدااست

 عمران آل/ 59 آیه به باتوجه معنى این(. انسان نوع درمورد الاقل) انواع تحول فرضیه ونفى انسان مستقل خلقت -بر است روشنى

 عجیبىچیز پدر دوجو بدون عیسى تُرابٍ؛آفرینش مِنْ خَلَقَهُ آدَمَ کَمَثَل عِنْدَاللَّهِعِیسى مَثَلَ إِنَّ": فرمایدمى شود،آنجاکهمى روشنتر

 حَمَِإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ خَلَقْنَاالِْإِنْسانَ  وَلَقَدْ":فرمایدمى 26/ حجر ودرسوره. "آفرید اوراازخاک که است آدم همانندآفرینش نیست

 به آدم ینشآفر شودکهمى استفاده چنین آیات ازمجموع. "بودگرفتیم شده آفریده بدبوى ازگل که خشکیده راازگل مَسْنُونٍ؛ماانسان

 چنین آیات دسته این مجموع از(125،ص17ج ،1374 شیرازی، مکارم.)است وجودآمده به وگل مستقل،ازخاک خلقت یک صورت

 : نویسد می حافظ که همانطور.است بوده سرشته و خشک گلی انسان آفرینش نخستین ی ماده که آید برمی

 "حافظ".زدند پیمانه به و بسرشتند آدم گل                    زدند میخانه در مالئک که دیدم دوش

 از مراحل ودرتمام کرده آنهااعطا خدابه را موجودات خواص وتمام شده خداوندآفریده ازسوى جهان نگارنده، اعتقاد به

 دشو می خارج مرد صلب از که ارزش بی و پست آبی از نسل ادامه و خاک از آفرینش وآغاز شودمى برآنها فیض خداوندافاضه

 به دشو وعمل علم داراى حیات رشدو بعداز که است آن در دهدوتنهاارزششنمى پولى نشده قائل ارزشى نطفه آن براى سىک که

 که سک برسد،آن الهی قرب مقام باالترین به تواند می که است شده انسانى خمیرمایه اش هستی تمام با خاک. کند خدمت جامعه

 .است تقدیر و ستایش هرگونه شایسته بیافریند شگرفى زنده موجود چنان خاک از

 روایات و قرآن در کشاورزی و خاک فضیلت
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 ستهدان بشر برای حق بیکران لطف را کشاورزی و خاک و خواند می فرا هستی در تأمل و تدبر به را ها انسان همواره کریم قرآن

 مِنَ أَنْزَلَ وَهُوَالَّذِی": فرماید می 99/انعام مبارکه سوره در جمله از.است کرده اشاره امور این به متعددی آیات در و

 ابٍوَالزَّیْتُونَن مِنْأَعْ جَنَّاتٍ دانِیَۀٌوَ قِنْوانٌ طَلْعِها مِنْ النَّخْلِ مُتَراکِباًوَمِنَ حَبًّا مِنْهُ خَضِراًنُخْرِجُ مِنْهُ فَأَخْرَجْنا ءٍشَیْ کُلِّ نَباتَ السَّماءِماءًفَأَخْرَجْنابِهِ

 که است ردهک نازل آبى ازآسمان که یُؤْمِنُون؛اوست لِقَوْمٍ آیاتٍ لِکُمْلَ إِنَّفِیذ یَنْعِهِ إِذاأَثْمَرَوَ ثَمَرِهِنْظُرُواإِلى مُشْتَبِهاًوَغَیْرَمُتَشابِهٍا وَالرلمَّانَ

 آوریممى یدپد چسبیده هم روى هاىدانه ازآن که ایمپدیدآورده اىسبزه جمله واز ایمپدیدآورده بدان هرچیزى رویش

 هک هنگامى. ناهمانندهستند مانندو بیکدیگر که ایموانار،بوجودآورده تاکهاوزیتون وباغها،از نزدیک هاىآن،خوشه وازنخل،ازطلع

 9/ ق مبارکه سوره در اینکه یا  ".هاستدارند،نشانه ایمان که آنان براى دراینها که. بنگرید آن شدن ورسیده آن میوه دهد،بهثمرمى

 روشدنى هاىدانهباغهاو وبدان فرستادیم پربرکت وَحَبَّالْحَصِید؛وازآسمان،آبى جَنَّاتٍ السَّماءِماءًمُبارَکاًفَأَنْبَتْنابِهِ مِنَ وَنَزَّلْنا " ":مایدفر می

 هاىمیوه ساماقو انواع درآن راکه باغهایى آبهارویاندیم این وسیله به و فروفرستادیم پرمنفعت هاى ازآسمان،باران: یعنی".رویانیدیم

 ذِی غَیْرِ بِوادٍ ذُرِّیَّتِی مِنْ أَسْکَنْتُ رَبَّناإِنِّی ":فرماید می 37/ابراهیم مبارکه سوره در یا و( 243،ص23،ج1372طبرسی،.)لذیذوجوددارد

 من !یَشْکُرُون؛پروردگارا لَعَلَّهُمْ الثَّمَراتِ مِنَ وَارْزُقْهُمْ إِلَیْهِمْ یتَهْوِ أَفْئِدَۀًمِنَالنَّاسِ فَاجْعَلْ لِیُقِیمُواالصَّالۀَ رَبَّنا الْمُحَرَّمِ بَیْتِکَ عِنْدَ زَرْعٍ

 نماز ات( کردم چنین! )پروردگارا. ساختم ساکن تو باحرم و گرامى خانه گیاه،درکناربى( و آببى اىودرّه) امرادروادىازذرّیّه( یکى)

 رد چنین هم. ".گزارند سپاس تاشاید ده ثمرات،روزى رااز وآنان گردان یلما آنان سوى رابه ازمردم گروهى هاىدل برپادارند،پس

 اهمیت بیانگر همگی که دیگری آیات  و "نیکو هاىوکشتزارهاوخانه کَرِیم؛ مَقامٍ وَ وَزُرُوعٍ ":فرماید می 26/دخان مبارکه سوره

 این از... ،و(33/یس)،(27/سجده)،(21/زمر)،(32و24/عبس) ،(15و14/نبأ) ،(141/انعام سوره) نظیر. باشند می خاک و کشاورزی

 به ار خداوندآدمیان و دارد وجود عمیقی ارتباط گیاهان پویش و رویش و باران،خاک بارش میان که میآید دست به نکته این آیات

 .خواند می فرا انگیز شگفت نظام این در تأمل

 در. تاس بوده الهی پیامبران زندگی در توجه قابل و متعال یخدا عنایت مورد و ارزشمند بسیار کشاورزیشغلی نیز، روایات در

 از ترمحبوب خدا نزد کاری هیچ کارها میان در و هستند زمین در خدا هایگنج کشاورزان: است آمده( ع) صادق امام از حدیثی

 حر. )بود خیاط هک( ع) ادریس جز به بود، کشاورز آنکه مگر نیانگیخت بر را پیامبری هیچ خداوند و نیست کشاورزی

 (42ص ،17،ج1409عاملی،

 کارنیکو. خورندمی آن از بدکار و نیکوکار و کاریمی را آن است؛ کشاورزی کارها بهترین:  فرمایند می حدیثی در( ع) باقر امام

 نیز پرندگان و چرندگان و کندمی نفرین و لعن را او خورده آنچه و خوردمی بدکار و طلبدمی آمرزش خدا از برایت و خوردمی

 یا باغ خود برای: فرمودند "مصاف" خود غالم به فرمایشی در( ع) صادق امام( 260ص ،5،ج1365کلینی،.)شوندمی مندبهره آن از

 تحمل د،شومی تأمین اشخانواده آن با که دارد ایپشتوانه بداند مرد و شود نازل مصیبتی و بال گاه هر زیرا کن، فراهم کشتزاری

 عرصه در خود که این بر عالوه( ع)معصوم پیشوایان(92ص ،5 ،ج1365کلینی،. )"گرددمی آسان او برای کندن جان و گرفتاری

 و کستگانورش و دیدگان آسیب به و کردندمی حمایت کشاورزان و تولیدکنندگان از بودند، پیشگام اقتصادی هایتالش و تولید

 .کردندمی فراوانی هایکمک بود، شده مختل طبیعی التمشک دلیل به آنها اقتصادی زندگی که دارانی قرض
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 عمال به همیشه امیرمؤمنان: فرمایدمی باره این در( ع)صادق امام. داشت ایویژه عنایت کشاورزان و تولیدکنندگان به( ع)علی امام

 (216 ص ،13 ج ،1409حرعاملی،.)نمودمی را کشاورزان سفارش کارمندانشان و

 اریک صیفی مدینه نزدیکی در: گویدمی شخصی کرد،می حمایت زیاد مدینه کنندگان تولید و کشاورزان از( ع)کاظم موسی امام

. ودمب بدهکار شتر دو پول با را مزرعه خرج من. کردند نابود را آن هاملخ شد، نزدیک محصول برداشت فصل که موقعی. داشتم

 ی؟ناراحت چرا: فرمود. دید مرا و بود آنجا از عبور حال در که دیدم را( ع)جعفر بن موسی امام ناگهان. کردممی فکر و بودم نشسته

 و صد یک: کردم عرض ای؟کرده ضرر چقدر: فرمود حضرت.اندکرده نابود مرا کشاورزی هاملخ که این خاطر به: کردم عرض

 و مخارج لاص اضافه به سود دینار سی بده او به دینار پنجاه و صد یک: فرمود خود غالم به حضرت. شتر دو پول با دینار بیست

 من حق در و شوید من زمین وارد: کردم عرض گرفتم، تحویل را کمک این وقتی: گویدمی مرد آن!بده تحویل وی به هم شتر دو

 نگهداری محکم مشکالت، بازماندگان از: فرمود و کرد نقل( ص)خدا رسول از سپس. کرد دعا و شد زمین وارد حضرت. کنید دعا

 (16ص ،15 ج تا، بغدادی،بی خطیب.) نیدک

 آنها خداوند که کارند می را ای پاکیزه( های دانه) آنان اند مردم های گنج کشاورزان: فرماید می دیگر جای در( ع) صادق امام از

 می( مبارک) ها آن به و دارند را منزلت ترین نزدیک و مقام بهترین قیامت روز و آورد می بیرون زمین از را

 مورد تو حضور در نباید کشاورزان علی ای: فرمود( ع)علی به وفات هنگام( ص) اهلل رسول(  261،ص5،ج1365کلینی،.)یندگو

 (154ص ،7،ج1365طوسی،)گیرند قرار ستم

 خسارت دچار آنها زراعت که کشاورزانی کمک به چگونه که آموزندمی جامعه افراد و مسؤوالن به معصوم پیشوایان سان بدین

 و نقرآ در آن اهمیت و شغل این انتخاب شک، بی. کنند دعا و برکت و رحمت طلب آنان برای خداوند از و بشتابند ست،ا شده

 افراد یمعنو و روحی بالندگی در شریف شغل این که چرا.دارد رضایت شغل این از نیز خداوند که است نکته این بیانگر روایات

 .دارد بسزایی نقش

  قرآن در خاکشناسی علمی های روش

 ماده و آید می وجود به زمین،تغییراتی پوسته قسمت ترین سطحی در واقع اولیه سنگ در زنده، موجودات و جوی عوامل اثر بر

 وگیاهشناسى شناسىزمین جالب نکات سلسله یک به 4/رعد مبارکه سوره در کریم قرآن. شود می فراهم خاک صورت به جدیدی

 فىمختل قطعات مُتَجاوِراتٌ؛درزمین قِطَعٌ الْأَرْضِ وَفِی ":فرمایدومى کرده اشاره است آفرینش دهش حساب نظام نشانه کدام هر که

 یهمسایگ در اگرچه خاکی های قطعه این که آید می دست به چنین آیه ظاهر از "یکدیگرند درهمسایگى و کنارهم در وجودداردکه

 یرین،برخیش برخی و شور برخی ها قطعه این. ندارند یکسانی آثار و تندنیس یکنواخت لیکن اند، چسبیده هم به و داشته قرار هم

 رمیب سر گیاهان از برخی شور خاک آید،از برمی متنوعی و گوناگون برکات و آثار ها آن همه از و هستند...  و سفت برخی و نرم

 و حیوانات از گروهی حیات ینهزم و( 201ص ،1ج ،1423 هائم، ابن ؛97،ص7ج ،1415آلوسی، ؛251ص ،1،ج1412 شبر،)آورند

 را آدمی نیازهای توانند می ـ ای گونه به کدام هر ـ ها خاک ی همه و. دیگر گروهی نیز شیرین خاک از و آید می پدید پرندگان
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 تمانیساخ مصالح قبیل از انسان نیازهای دیگر انواع برآورنده و معادن تکوین و بالندگی و رویش محل خاک اینکه برای کنند، فراهم

 .است... و

 به خصوصم واستعدادى ساختمان ومربوطند،هرکدام متصل بایکدیگر همه قطعات این بااینکه :نویسند می نمونه تفسیر صاحب

  میوه تانودرخ ازگیاهان خاصى نوع پرورش براى استعداد وهرکدام شیرین شور،بعضى نرم،بعضى محکم،بعضى خوددارند،بعضى

 کىی برآوردن ماموریت زمین از هرقطعه است،گویى متفاوت زیادو بسیار زمینى وجانداران انسان هاىنیاز که رادارد،چرا وزراعت

 بود،انسان نشده تقسیم زمین قطعات درمیان صحیحى صورت یااستعدادهابه بودند،و یکنواخت نیازهارادارد،واگرهمه ازاین

 وبخشیدن ماموریت این شده حساب شد،اماباتقسیمىهام نیازمندی وسایر ودارویى ازنظرموادغذایى کمبودهایى گرفتارچه

 زمین درهمین دیگراینکه. گرددمى برطرف طورکامل نیازمندیهابه این همه زمین مختلف قطعات به آن استعدادپرورش

 قهوسا پایه ازیک آنها،گاهى مختلف وانواع درختان این که این وعجب انگوروزراعتهاونخلها وجودداردازانواع باغهاودرختانى

 دهد،ممکنمى راتحویل ازمیوه خاصى ها،نوعشاخه ازاین یک هر شودکهمى گاه اینکه جالب. مختلف هاىپایه از رویندوگاهمى

 زاینا زنندوهرکداممى مختلف پیوند چند پایه بریک گاه که باشد پیوند براى درختان استعداد مساله به اشاره جمله این است

 اوتومتف مختلف ومحصولش یکى،امامیوه وساقه یکى،وریشه دهد،خاکمى ماتحویل رابه یوهازم خاصى ونوع پیوندهارشدکرده

 متفاوت هاورنگهاى طعم وجودداردکه جنس ازیک هایىشاخه،میوه یک یادر درخت یک در که ایمبسیاردیده حتى! است

 این. ندکمى عرضه مختلف کامال هاىرنگ به شاخه،گلهایى یک وحتى گل بوته یک که است شده بسیاردیده گلها دارند،ودرجهان

 لفمخت کامال یکسان،ترکیبات کامال ازمواد که است شده کارگذارده به درختان درشاخه البراتواراسرارآمیزى و آزمایشگاه چه

 توان دیگرمی عبارت به( 118،ص10ج ،1374شیرازی، مکارم.)سازدمى برطرف را انسان ازنیازمندى بخشى یک هر کندکهتولیدمى

 او و دان خاضع او برابر در چیز همه ذات و طبیعت که دارد وجود مدیری و مدبر طبیعت، شکوه با نظام پرده پشت در که فتگ

 یعتطب ها آن خاک اینکه یا چسبیده هم به زمین های قطعه که است آن نکته این دلیل.اندازد می جریان به را ها آن بخواهد هرگونه

 ینب از رو آن از قرآن.روید می مختلف انگورهای انواع با ها باغ و ها تاکستان آن است،در گرفته رقرا هم کنار در و دارد یکسانی

 شکل، لحاظ به آن پرشمار و مختلف انواع که دارد قرار هایی میوه زمره در انژور که است کرده انتخاب را انگور میوه، همه آن

 ستنده یکسانی طبیعت دارنده که ها خاک همین از نیز و دارند عظیم گاه های تفاوت یکدیگر با خوبی و اندازه،لطافت طعم، رنگ،

 یکسان طبیعت با خاک همین از نیز و روید می دارد، هم با بسیار اختالف گوناگون های جهت از که کشاورزی های دانه انواع

 خاک و آب یک از ها آن همه و روید می دارند، جداگانه ریشه یک هر که درختانی و اند روییده ریشه یک از که خرمایی درختان

 (295ص ،11،ج1417 طباطبایی، ؛631ص ،8ج ،1386رفسنجانی، هاشمی.) شوند می تغذیه

 فراهم نآ سازی بهینه و حفاظت برای خوری در و مناسب بستر تواند می خاک جایگاه و اهمیت به توجه که است معتقد نویسنده

 .بشمارد ارزش بی و حقیر موجودی را خاک ناآگاهی، روی از نباید آدمی لذا.کند

 خداشناسی و توحید با کشاورزی و خاک  ارتباط
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. کرد مشاهده وضوح به آن در توان می را خداوند حکمت و تدبیر قدرت، که است ای آیینه است، آن در آنچه هر و هستی جهان

 انتظار که کشاورزان. میشود  تر راسخ معاد به دشاعتقا و ایمان و افتاده آخرت رستاخیز یاد به طبیعت رستاخیز دیدن با کشاورز

 خت،س زمین شکافتن با زدن جوانه از پس که ای دانه از دهد، می تعلیم آنها به را پایداری و صبر درس محصول رسیدن و باران

 و تقویت داخ به اعتقادش بنگرد طبیعت به پاک فطرتی با و بصیرت چشم با انسان اگر. آموزند می مقاومت درس آید، می بیرون

 الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیَّ یُخْرِجُ ":فرماید می مورد این در13/روم مبارکه سوره در کریم قرآن در متعال خداوند. شود می بیشتر ایمانش

 ازمُردنش راپس وزمین. رااززنده مرده دوآر بیرون راازمرده زنده تُخْرَجُونَ؛ مَوْتِهاوَکَذلِکَ بَعْدَ الْأَرْضَ وَیُحْیِ الْحَیِّ مِنَ الْمَیِّتَ وَیُخْرِجُ

 است "ازمیت حى "خروج یکى که "دنیا پایان صحنه "و "معاد صحنه "یعنى ".شوید بیرون ازگورها سازدوشمانیزاینچنینمى زنده

 میرندب زنده موجودات همه جهان پایان در که تعجب جاى چه شود،بنابراینشماتکرارمى دربرابرچشم مرتبا "ازحى میت "ودیگرى

 مساله براى بارهادرقرآن که مرده درموردزمینهاى "میت از حى خروج "اما! بازگردند؟ جدیدى زندگى انسانهابه ودررستاخیزهمه

 لىگ روید،نهمى ازآن گیاهى آید،نهدرمى مرده صورت به زمین زمستان فصل در که است روشن همه شده،براى تکیه آن روى معاد

 شود،همهپیدامى درزمین بارانجنبش حیاتبخش قطرات ریختن فرو هواو باتعادل بهار کفد،امادرفصلشمى اىشکوفه خندد،ونهمى

 ىبرا آنچه. بینیممى جهان دراین که معاداست صحنه شوند،واینهابرشاخهاآشکارمىخندندوشکوفهرویند،گلهامىمى جاگیاهان

 حیات شوندولباسمى زنده موجودات دائماجزءاندام  مرده موجودات که است این است ودرک لمس قابل وکامال مامحسوس

 موجودزنده یک به تبدیل شد ماکه نیست،اماجزءبدن اىموجودزنده خوریممامى که وغذایی پوشانند،آبمى درتن

 دیلتب پیکرى قوى نیرومند جوان به راه همین شیرخواراز طفل که گرددچنانمى ماافزوده بدن برسلولهاى اىتازه شود،وسلولهاىمى

 (387،ص16،ج1374شیرازی، مکارم.) گرددمى

 های ابکت در شده بیان ضوابط براساس خدادادی، های نعمت شکرانه به و برد می طبیعت و زمین از که سودی برابر در کشاورز

 فوظای. ودش می اسالمی جامعه اقتصاد تقویت باعث عمل، این با و داده نیازمندان و فقیران به را خود اموال از بخشی فقهی،

 موارهه اسالمی، جامعه برای آنها کار اقتصادی اهمیت نیز و کشاورزان کار دشواری به باتوجه ، کشاورزان برابر در اسالمی دولت

 .بنمایند خدمات ارائه ونیز مالیات گرفتن در را کشاورزان حال مراعات خواستند می مسئوالن از و داده قرار حمایت مورد را آنان

 دلیل هب چنین هم است، پذیر آسیب جهانی شرایط از ها بخش دیگر از کمتر که آن دلیل به کشاورزی بخش زیکشاور توسعه

 مواد از یبرخ و موادغذایی کننده تأمین که بخش این. است نیازمند ویژه و مناسب تحوالت به دارد، موادغذایی تولید در که نقشی

 مورد، این در سنگین رسالت. آید می شمار به اقتصادی های بخش مجموعه در حیاتی و مهم بخش یک است، کشور صنایع اولیه

 از زینیا بی و کشاورزی محصوالت در خودکفایی سمت به حرکت اقتصادی، توسعه و رشد اهداف و جمعیت ازدیاد به باتوجه

 (21ص ،1378 ابراهیمی،.) بود خواهد واردات

 او ناحیه از اگر که دانند می خداوند دست در را کارها بقیه و کارند می تدرخ و پاشند می بذر کشاورزان نگارنده، اعتقاد به

 وجود اکخ و کشاورز میان که ای ویژه ارتباط همین دلیل به. بود خواهد ثمر بی شان سعی و ضایع تالششان تمام نشود، عنایتی

 انتظار چشم آنان. گذرد می خداوند به توکل با تالششان و زندگی تمام و بوده خدا سوی از ای هدیه انتظار در لحظه هر دارد،
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 یمانا و کار پیوند این و هستند غیره و ها دانه نشستن بار به جوی، مساعد شرایط زمین، از گیاهان خوب رویش آسمان، از باران

 .سازد می بزرگ یکتاپرستانی آنان از

 

 رستاخیز و معاد با زمین خاکی مواد رابطه

 اینکه یا و. باشد داشته وجود تواند می هوایی آبو شرایط نوع هر در و جا همه در عموما که ستا طبیعی پدیده یک خاک      

 در و مناطق کلیه حاصلخیزی اولیه شرط باز است بلند آتمسفر کیلومترها و زمین سنگی ضخیم قشر بین در و نازک نسبتا پوششی

 هر زندگی رد که طبیعی پدیده این دقیق بررسی و است زمین کره روی بر مادی تمدن و حیات پیدایش مهم شرایط از یکی نتیجه

 معاد به اعتقاد(43،ص1387 کردوانی،.)است ضروری و الزم جغرافیا علم گاه نظر کند،از می ایفا را مهمی بسیار نقش زنده موجود

 بر فراوانی تأکید الهی انبیای و است آسمانی ادیان ی همه در اعتقادات ترین اصلی از یکی آخرت، عالم در انسان هر شدن زنده و

 تبهکاریها أمنش گفت توان می که طوری به.اند برده بسیاری های رنج مردم، دلهای در عقیده این تثبیت برای و اند داشته اصل این

 به را برخی ذهن که مطالبی از یکی( 342،ص1391یزدی، مصباح.)است حساب روز و معاد انکار یا و کردن فراموش رویها کج و

 این بر تاریخ درطول که هایی انسان اگر که صورت این به. است زمین روی خاکی مواد کمبود مسأله است، ساخته مشغول خود

 می اکخ به تبدیل ها آن ی همه کنیم فکر و بگیریم، نظر در نهند می قدم دنیا پایان تا که هایی انسان و اند نهاده قدم خاکی کره

 این پاسخگوی بتواند است مشکل زمین روی موجود های خاک مجموع که داد خواهد تشکیل را خاک از مقادیرعظیمی شوند،

 به عجیب هم آن و شوند می محشور کوچکی بسیار آدمکهای صورت به روز آن در ها انسان بگوییم اینکه مگر باشد، عظیم عدد

 حساب این با و است، آب انسانی هر بدن رصدد 70 تا 65 حدود که است این شود می داده سوال این به که پاسخی.رسد می نظر

 خاکی مواد همان را بدن وزن تمام کنیم می فرض ما یابد،ولی می تنزل درصد30  به انسان یک بدن ساختمان برای خاکی مواد

 زنو کیلوگرم شصت متوسط طور به انسانی هر اگر و دارد وزن تن سه الی دو حدود خاک مکعب کیلومتر یک.دهد می تشکیل

 در که مکعب کیلومتر یک حساب این روی.باشد انسان چهل بدن ساختمان جوابگوی تواند می خاک مکعب متر باشد،یک اشتهد

 نزمی کره امروز موجود جمعیت برابر هشت حدود در جمعیتی پاسخگوی تواند می است، خاک"مکعب متر میلیارد" یک واقع

 زندگی اریخت طول تمام در که نیست بوده،معلوم بسیارکم امروز به نسبت گذشته در زمین کره جمعیت اینکه به توجه با باشد،و

 کره جمح برابر در که است خاک مکعب کیلومتر یک به مربوط حساب این تازه. باشند آمده خاک کره بر نفر میلیلرد بشر،چهل

 تا کشد می طول سال چند دیگر یرتعب به است؟یا سال چند انسان یک عمر متوسط حد کنید می فکر حال.است ناچیز بسیار زمین

 کمی یا کمتر کمی یا باشد سال پنجاه آن متوسط حد شود؟شاید  آن جانشین دیگری نسل و برود میان از کلی طور به نسل یک

 عمر سال میلیون یک برای بنابراین.برگیرد در را چهارصدسال یعنی نسل هشت تواند می خاک مکعب کیلومتر یک بنابراین. بیشتر

 و.است زمال خاک مکعب کیلومتر هزار ده فقط سال چهارمیلیون برای و است کافی خاک مکعب کیلومتر پانصذ و دوهزار تنها بشر

 اصلهف چقدر دنیا پایان تا دانیم نمی و رسد، نمی سال میلیون چهار به ای نظریه هیچ مطابق زمین کره روی بشر عمر دانیم می

 جای زمین از کوچکی گوشه یک در تناه تاریخ طول تمام در انسانها بدن خاکی مواد باشد که حسابی هر به ترتیب این به باشد؟
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 تهگف است ممکن کسی سوی از تنها جسمانی معاد به پاسخگویی برای زمین کره های خاک کفایت عدم ادعای پس. گیرد می

 (348،ص5،ج1392شیرازی، مکارم.)نباشد ساده حسابهای با آشنا که شود

 گیری نتیجه

 و کشاورزی. است کشاورزی برای مناسبی و زیبا بستر و الهی باارزش های نعمت از یکی خاک و شده آفریده خاک از انسان    

 گاه اما.رسدب مطلوب کمال به بتواند و باشد داشته زندگی قدرت بشر آن وسیله به تا انسان به زمین سوی از است ای هدیه خاک،

 نآ کشاورزی های ویژگی از یکی. کند می صنعت صرف را خود توجه بیشتر و است غافل ودخ زندگی در آنها اهمیت از انسان

 منطقی یبردار بهره شرط به سویی از و دهد ی قرار انسان اختیار در سخاوتمندانه و رایگان به را آن اولیه سرمایه طبیعت، که است

 گفت وانت می لذا. سازد می شکوفا را آن ای گونه به بلکه ندارد، زیست محیط برای زیانی هیچ ها آن طبیعی ظرفیت با منطبق و

 آن اهمیت و جایگاه بیان به حاضر پژوهش.بود خواهد جامعه سیاسی بلکه و اقتصادی استقالل در مهمی پایه کشاورزی پیشرفت

 می امعهج شکوفایی و عزت مایه که خدادای ثروت بهترین کشاورزی که است رسیده نتیجه این به و پرداخته روایات و قرآن در

 تأمل و گیاهان رویش و زمین و آب و خاک رابطه و بوده الهی انبیاء برای مقدس شغلی خلق، به خدمت برای راه زیباترین و شود

 و نعمت این از خوبی به که دارد ضرورت انسان بر لذا.سازد می رهنمون الهی حکمت و علم قدرت، به را ها انسان ها آن در

 .باشیم شکوفا و آباد ای جامعه شاهد تا نماید تفادهاس خداوند لطف
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