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 قرآن در آنها جایگاه و درختان اهميت

 2روشن عطار مصطفی*1میری حسین محمد سید

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه اسالمی معارف گروه استادیار

 علمیه حوزه پژوهشگر

 چکیده

 رینت گسترده از یکی. است انفسی و آفاقی آیات و هستی اسرار و آفرینش نظام مطالعه خداوند شناخت برای راه ترین روشن

 نیز دهارزن و مفید آثار نظر از همچنین و ها زیبایی ها، شگفتی عجایب،، کثرت، و تنوع نظر از که درختانند زمین روی موجودات

 یک تنها که موجوداتی نموده، دعوت آفرینش جهان بدیع موجودات این اسرار مطالعه به را نسانا قرآن. دارند قرار اول ردیف در

 نهنمو و پروردگار قدرت نظیر بی نشانه و الهی آیات از ای آیه درخت. دهد ارائه را کردگار معرفت از دفتری تواند می آن برگ

 ورشع ذی است موجودی درخت قرآن منظر از. است شده مترسی آن سیمای تدوین کتاب در که است الهی تکوین کتاب از ای

 صولا و اهمیت الهی، انبیای و ها،درخت زشتی و ها خوبی به تمثیل در درخت نقش. پردازد می خداوند سجده و تسبیح به که

 .است الهی آیه این از مصادیقی دوزخی و بهشتی درختان و درخت کاشت

 تمثیل تسبیح، آیه، قرآن، درخت،: کلیدی کلماتی

 

 مقدمه

 عنوان به نیز طبیعی مظاهر. باشد نیازمند آن به کندو رشد طبیعت دامن در که زد رقم ای گونه به را انسان سرنوشت متعال خداوند

 750 بر افزون کریم قرآن در. باشد او حیات و بقا ساز زمینه و برآورد را او های نیاز تا گرفته قرار انسان خدمت در الهی مواهب

: ،1375 گلشنی،.)است یافته اختصاص طبیعت موضوع به کتاب این آیات درصد ده از بیش و داشته اشاره طبیعی های پدیده هب آیه

111-193) 

-15/،تکویر7-1/شمس ،2-1/ تین.)کرده یاد سوگند طبیعی های پدیده از برخی به نگریسته، طبیعت به گوناگون زوایای از قرآن

 مثیلت در قرآن. است خوانده فرا آن در تدبر و طبیعت شناسایی به را انسان راه، این از و شمرده الهی آیات را طبیعی مظاهر( 16

 انانس و داند، می پروردگار قدرت و عظمت معرف را آن و است جسته بهره آن آثار و طبیعت از خود های توضیح و تعبیرها ها،

 متعال پروردگار( 28/دهر ،20/،عنکبوت101/ یونس ،50/ روم ،20/ ذاریات. )میکند دعوت هستی در عبرت و نظر تفکر، به را

 .داند می خود های نشانه و آیات و معرفت سرچشمه را( تکوین کتاب) طبیعت و( تدوین کتاب) قرآن
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 درختان و یاهانگ پرندگان، آبزیان، حیوانات، دریا، چشمه، نهر، کوه، باد، ابر، باران، آب، قبیل از طبیعت سیمای ترسیم به کریم قرآن

 ( 42 و 17: 1386 رستمی،. )است پرداخته

 و درخت به ای ویژه اهتمام( السالم علیهم) معصومان روایات در قرآن بر عالوه که است درخت طبیعت برجسته مظاهر از یکی

 (2670 و 2671: 1384 شهری، ری محمدی:  )فرماید می( آله و علیه علی صلی) خدا رسول.است شده کاری درخت

 ندهجوی روزی که آن از ای میوه هر قبال در دهد، میوه تا کند صبر آن به رسیدگی و نگهداری راه در و بنشاند درختی که سک هر

 .شود می منظور خدا نزد صدقه یک بخورد، ای

 و تنوع هآنهم و کند باز ظاهر چشم همراه را دل چشم و بگذارد سرسبز و خرم باغهای از یکی میان در گام انسان اگر بنابراین

 سیراب، ودیتعب جام از و سرمست توحید باده از چنان ببیند را مختلف های میوه و برگها و رنگارنگ گلهای و زیباییها و شگفتیها

 زمین از که گیاهی هر: که شود می معترف حقیقت این به و شده مترنم توحید نغمه به اختیار بی که گردد می مفتون و مسحور

 (305: 1381 همکاران، و شیرازی مکارم.)گوید می «شریک ال وحده»روید

 

 کریم قرآن در درخت جایگاه 

 که یکتاپرستی و توحید آیات از سرشار است ایسوره درخت. است پروردگار قدرت نظیر بی نشانه و خداشناسی آیت درخت

 الیتناهی و مقدس ذات آن علم و ییتوانا و قدرت بر آیتی و شودمی دیده متفاوت واشکال مختلف صورتهای به طبیعت کتاب در

  باشندمی

 : قرآن در شجر واژه

  است شده یاد «شجر»  واژه با درخت از موارد اغلب در ، کریم قرآن در -

 « دارد تنه که ها روئیدنی از چه هر: »  شناسی لغت نظر از شجر -

 (446: 1412 اصفهانی، راغب. )نامندمی«  حشیش و عشب ، نجم»  ، ندارد تنه ولی رویدمی زمین از که آنچه اما

 است رفته بکار قرآن آیات در مرتبه 27 مجموعاً آن مشتقات و«  شجر»  کلمه -

 درختان پیرامون قرآنی شده طرح مباحث

 : خداوند تسبیح و درخت -1

( اغَفُورً مًاحَلِی کَانَ إِنَّهُ ٰ  تَسْبِیحَهُمْ تَفْقَهُونَ لَّا کِنٰ وَلَـ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ لَّاإِ شَیْءٍ مِّن وَإِن ٰ  فِیهِنَّ وَمَن ضُوَالْأَرْ السَّبْعُ السَّمَاوَاتُ لَهُ سَبِّحُ) 

 او دحم و تسبیح موجودى، هر و گویند؛مى او تسبیح همه هستند، آنها در که کسانى و زمین و هفتگانه آسمانهاى(  44/  اسراء)
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 را وا آنهاست در که کس هر و زمین و هفتگانه آسمانهای. است آمرزنده و بردبار او ید؛فهمنمى را آنها تسبیح شما ولى گوید؛مى

  یابید یدرنم را آنها تسبیح شما ولی گوید می او تسبیح ، ستایش حال در اینکه مگر نیست چیز هیچ و گویند می تسبیح

 ، جمادات از اعم ، آمده«  وجود»  به«  عدم»  از و پوشیده هستی لباس ، آفرینش عالم در هرچه کریم قرآن هایآموزه براساس

 است مشغول شخوی توانای آفریننده تهلیل و تحمید ، تسبیح به شام و صبح ، قال زبان و حال زبان با جملگی ، حیوانات و نباتات

 : معتقدند«  درخت»  جمله از موجودات تسبیح چگونگی درباره اسالمی مفسران

 قائلند را حال زبان با تسبیح به ایعده -

  دارند اعتقاد ، قال زبان با تسبیح به برخی -

 :  معتقدند( ره) طباطبایی عالمه مرحوم

 نیست الزم ( تسبیح)  بودن قالی ، هست که چیزی. است قالی و حقیقی تسبیح ، موجودات تمامی تسبیح که است این حق...  »

 ( 108-112:ه1390طباطبایی،« ) باشد قراردادی و شنیدنی الفاظ با حتماً

 :  خداوند برابر در سجده و درخت  -2

هَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ)  ٰ  نَّاسِال مِّنَ وَکَثِیرٌ وَالدَّوَابُّ وَالشَّجَرُ وَالْجِبَالُ وَالنلجُومُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ ضِالْأَرْ فِی وَمَن السَّمَاوَاتِ فِی مَن لَهُ یَسْجُدُ اللَـّ

هُ یُهِنِ وَمَن ٰ  الْعَذَابُ عَلَیْهِ قَّحَ وَکَثِیرٌ  در که کسانى تمام که ندیدى آیا( 18/ حج( ) یَشَاءُ مَا یَفْعَلُ اللَّـهَ إِنَّ ٰ   مٍمُّکْرِ مِن لَهُ فَمَا اللَـّ

 ان،جنبندگ و ندرختا و هاکوه و ستارگان و ماه و خورشید( همچنین) و! کنند؟مى سجده خدا براى زمینند در که کسانى و آسمانها

 گرامى را او کسى کند، خوار خدا را کس هر و است؛ حتمى آنان درباره عذاب فرمان( و دارند، ابا) بسیارى اما! مردم از بسیارى و

 !دهدمى انجام( بداند صالح و) بخواهد را کار هر خداوند! داشت نخواهد

 !کنندمى سجده او براى درخت و گیاه و( 6/ الرحمن( )یَسْجُدَانِ وَالشَّجَرُ النَّجْمُ)

 ساقه بدون گیاهان معنی به گاه و آید می ستاره معنی به گاه نجم، است فروتنی اظهار و خضوع ، تذال معنای به لغت در سجده -

  است ساقه بدون گیاهان منظور( درخت) شجر قرینه به اینجا در و

 انسانهاست افعمن مسیر در و آفرینش قوانین برابر در آنها شرط و یدق بی تسلیم به اشاره( کنند می سجده دو این) یسجدان تعبیر

 (103: 23 ج ،137 شیرازی، مکارم. )پیماید می کاست و کم بی را آن و کرده، تعیین آنها برای خدا که مسیری

 :    سجودند گونه دو دارای عالم موجودات

    تکوینی سجود

 تشریعی سجود
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 نهاستآ تکوینی سجود همان جهان این بر حاکم نظام و آفرینش قوانین و حق اداره برابر در اآنه شرط و قید بی تسلیم و خضوع

 خود عالم در آن موازات به و شعورند و درک نوعی دارای جهان ذرات تمامی بنابراین شود می شامل را موجودات ذرات تمام که

 درک و شعور و عقل صاحبان از که است خضوعی نهایت همان تشریعی سجود اما دارند، صاله و سجود و گویند می خدا تسبیح

 (49-50 ، 14 ،ج1371 شیرازی، مکارم.)یابد می تحقق پروردگار برابر در معرفت و

 : خداوند قدرت نشانه درخت -3

هِال مَّعَ هٌٰ أَإِلَـ ٰ  هَاشَجَرَ تُنبِتُوا أَن لَکُمْ کَانَ مَّا بَهْجَۀٍ ذَاتَ حَدَائِقَ بِهِ فَأَنبَتْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِّنَ لَکُم وَأَنزَلَ ضَوَالْأَرْ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ أَمَّنْ)  ٰ  لَـّ

 از ماش براى و! آفریده؟ را زمین و آسمانها که کسى یا( بهترند هستند شما معبود که بتهایى آیا( )60/ نمل( )یَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ

 معبود یاآ! برویانید را آن درختان نداشتید قدرت هرگز شما رویاندیم؛ سرورانگیز و زیبا باغهایى آن، با که فرستاد آبى آسمان،

 !دهندمى قرار( پروردگارشان) همطراز( را مخلوقات نادانى، روى از) که هستند گروهى آنها بلکه نه،! خداست؟ با دیگرى

 به پس ، آورد فرود آسمان از آبی شما برای و کرد خلق را زمین و آسمانها که کس آن یا است بهتر پندارند می شریک آنچه آیا

 قومی نانآ بلکه ، نه خداست؟ با معبودی آیا. برویانید را درختانش که نبود شما کار. رویانیدیم انگیز بهجت باغهای ، آن وسیله

 .منحرفند

»  زا انگیزتر شگفت اما شویممی آن کوفهش و میوه و برگ و ظاهری جمال محو هرچیز از پیش نگریممی درخت به هرگاه ما همه

  شودمی آن حیات و سبزی باعث که است نیرویی آن همانا ،«  سبز درختان برگ

 ریدهآف بذر این دل در را حیات که کسی اما ، است آبیاری و بذرافشانی تنها آدمیان ما کار آنها نمو و رشد و درختان رویش امر در

 شیرازی، مکارم)خداست تنها ، برویانید را دانه این تا دهدمی فرمان خاک ذرات و باران بخش حیات قطرات و آفتاب نور به و

 (15:514،ج1371

 اسیخداشن درس انسان به که نیست درخت شمایل و شکل و ، قامت و قد و شکوفه و میوه ، ریشه و شاخه ، ساقه و برگ تنها -

 از هک نیرویی همان ، کندمی مشاهده را ترالعاده فوق نیرویی و تر عظیم قدرتی ظواهر، این ورای در اندیشمند انسان بلکه دهدمی

  نمایدمی انگیز شگفت و زیبا مخلوقی به تبدیل را آن و گیردمی قرار نهال و بذر در خداوند سوی

 : قرآن در تمثیل برای درخت از استفاده -4

 تاثیر تحت را او انچن و باشد داشته بیننده یا برشنونده را تاثیر بهترین تواند می که است قرآنی بیان های شاخصه از یکی تمثیل

 .کند می مشاهده نزدیک از را حوادث و دارد حضور معرکه در شخصاً کند می گمان که دهد می قرار

 زیبای و زشت مناظر مخاطبان تا اند کشیده ترسیم به را نظر مورد اوضاع و حاالت ماهرانه تابلویی مانند قرآن های تمثیل از هریک

 (308 ،1371 معرفت،) گیرند عبرت آن از و کنند مشاهده را بشر حیات گسترده

 :از است عبارت بشری زندگی واقعیات تمثیل و ترسیم در درخت از قرآن استفاده نمونه
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 :  طیبه شجره

هُ بَضَرَ کَیْفَ تَرَ أَلَمْ)   خداوند چگونه ندیدى آیا( 24 ابراهیم( )السَّمَاءِ فِی عُهَاوَفَرْ ثَابِتٌ أَصْلُهَا طَیِّبَۀٍ ۀٍکَشَجَرَ طَیِّبَۀً کَلِمَۀً مَثَلًا اللَـّ

 ست؟ا آسمان در آن شاخه و ثابت،( زمین در) آن ریشه که کرده تشبیه اىپاکیزه درخت به را( پاکیزه گفتار و) «طیبه کلمه»

 هایشاخه و دباشمی استوار و محکم ایریشه دارای که فرموده تشبیه بار و برگ پر و تنومند درختی به را طیبه کلمه متعال خدای -

 خود به را ایبیننده هر توجه بسیارش هایمیوه ، رسدمی فرا آن باردهی فصل چون که فراگرفته را آسمان پهنه فراوانش و انبوه

   آوردمی شگفتی به و کرده جلب

  ؟ چیست طیبه کلمه از مقصود

 دارد جای بشر نهاد و قلب اعماق در اشریشه که حقی عقاید از است عبارت ، طیبه کلمه از مراد: »  است معتقد ییطباطبا عالمه

 ( 72ص ، 12ج ، المیزان... « ) 

 : خبیثه شجره

 را( آلوده سخن و) «خبیثه کلمه» همچنین()26 ابراهیم) (ارٍقَرَ مِن لَهَا مَا ضِالْأَرْ فَوْقِ مِن اجْتُثَّتْ خَبِیثَۀٍ ۀٍکَشَجَرَ خَبِیثَۀٍ کَلِمَۀٍ وَمَثَلُ) 

 .ندارد ثباتى و قرار و شده، برکنده زمین روى از که کرده تشبیه ناپاکى درخت به

 درختی به هک خداست به شرک ، خبیثه ازکلمه مقصود و...  است طیبه کلمه مقابل در خبیثه کلمه: » نویسد می طباطبایی عالمه

 و شر جز است خبیث چون و ، نداشته معینی و آرام و قرار و ثابت اصل ، نتیجه در و باشد شده کنده جای از ، شده تشبیه خبیث

 (52:  12 ج ، ه1390طباطبایی،« ) نیاورند ببار دیگری اثر ضرر

 : ملعونه شجره

 فَمَا وَنُخَوِّفُهُمْ ٰ  آنِالْقُرْ فِی الْمَلْعُونَۀَ ۀَوَالشَّجَرَ لِّلنَّاسِ فِتْنَۀً إِلَّا یْنَاکَأَرَ الَّتِی ؤْیَاالرل جَعَلْنَا وَمَا ٰ  بِالنَّاسِ أَحَاطَ بَّکَرَ إِنَّ لَکَ قُلْنَا وَإِذْ) 

 نوضعشا از و) دارد؛ مردم به کامل احاطه پروردگارت: »گفتیم تو به که را زمانى( آور یاد به( )60 اسراء( )اکَبِیرً طُغْیَانًا إِلَّا یَزِیدُهُمْ

 نفرین درخت)  ملعونه شجره همچنین بود؛ مردم آزمایش براى فقط دادیم، نشان تو به که را رؤیایى آن ما و.( است آگاه کامال

 !«افزایدنمى آنها بر چیزى عظیم، طغیان جز اما کنیم؛مى( انذار و) داده بیم را آنها ما. ایمکرده ذکر قرآن در که را( شده

 نفرین و لعنت مورد که فرموده تشبیه درختی به شیطانی خوی و خلق نیز و ناپسند اعمال واسطه به را آدمیان از گروهی خداوند

 باشندمی درخت آن برگهای و شاخ همگی و بوده اصل و ریشه یک از تماماً آنها گویی. دارند قرار خداوند

 کنندیم گیرینتیجه ، منافقین و مشرکین ، هودی گانه سه گروههای و اسالم صدر احوال و اوضاع بررسی از پس طباطبایی عالمه

 و کردندمی اسالم به تظاهر و بودند مسلمان ظاهر در: » ...  که هستند منافقین همانا بحث مورد آیه در «ملعونه شجره»  از مراد که

 شدند مسلمانان فتنه هم بعدی عصارا ودر یافته دوام و بقا ، مسلک و عقیده پیروزی راه از یا و فامیلی راه از یا مسلمانان میان در

 (138:  13 ج ، ه1390طباطبایی،« )
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 : الهی انبیاء زندگی در درخت نقش -5

 ( :السالم علیه) آدم -الف

 و( 35/ بقره( )الظَّالِمِینَ مِنَ فَتَکُونَا ۀَرَالشَّجَ ذِهِٰ هَـ بَاتَقْرَ وَلَا شِئْتُمَا حَیْثُ غَدًارَ مِنْهَا وَکُلَا الْجَنَّۀَ وَزَوْجُکَ أَنتَ اسْکُنْ آدَمُ یَا وَقُلْنَا) 

 این نزدیک( اما) بخورید؛ گوارا خواهید،مى جا هر از آن،( نعمتهاى) از و کن؛ سکونت بهشت در همسرت با تو! آدم اى: »گفتیم

 شد خواهید ستمگران از که نشوید؛ درخت

 ( : السالم علیه) یونس - ب

 در را او( و بخشیدیم رهایى را او ما حال هر به( )146 و 145 صافات( )یَقْطِینٍ مِّن ۀًشَجَرَ عَلَیْهِ وَأَنبَتْنَا  سَقِیمٌ وَهُوَ اءِبِالْعَرَ فَنَبَذْنَاهُ)

 و پهن برگهاى سایه در تا) رویاندیم او بر کدوئى بوته و( 145! )بود بیمار که حالى در افکندیم گیاه از خالى خشک سرزمین یک

 (یابد شآرام مرطوبش

 :  (السالم علیه) موسی حضرت - ج

هُ أَنَا إِنِّی ٰ  مُوسَى یَا أَن ۀِالشَّجَرَ مِنَ کَۀِالْمُبَارَ الْبُقْعَۀِ فِی الْأَیْمَنِ الْوَادِ شَاطِئِ مِن نُودِیَ أَتَاهَا فَلَمَّا)   پس( 30/ قصص( )الْعَالَمِینَ بُّرَ اللَـّ

 خداوند، ، من ، منم ، موسی ای که آمد ندا درخت آن از مبارک جایگاه آن در وادی استر جانب از ، رسید آتش آن به چون

 جهانیان پروردگار

 (: السالم علیه) عیسی حضرت - د

 نَذَرْتُ یإِنِّ فَقُولِی أَحَداً بَشَرِال مِنْ تَرَینَ فَِإِمَّا عَیناً قَرِّی و اشْرَبِی و فَکلِی جَنِیاً رُطَباً عَلَیک تُساقِطْ النَّخْلَۀِ بِجِذْعِ إِلَیک هُزِّی و)  

 (26 و 25 مریم( ) إِنسِیاً الْیوْمَ أُکلِّمَ فَلَنْ صَوْماً لِلرَّحْمانِ

 کسی اگر پس. دار روشن دیده و بنوش و بخور و ریزد می تازه خرمای تو بر ، بتکان و بگیر خود طرف به را خرما درخت تنه و

 گفت نخواهم سخن انسانی با مطلقاً امروز و ام کرده نذر روزه رحمان خدای ایبر من بگوی دیدی را آدمیان از

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اسالم پیامبر - ه

 (18/ فتح( )یباًقَرِ فَتْحاً ابَهُمْأَثَ و عَلَیهِمْ السَّکینَۀَ فَأَنْزَلَ قُلُوبِهِمْ فی ما فَعَلِمَ الشَّجَرَۀِ تَحْتَ یبایعُونَک إِذْ المُؤمنینَ عَنْ اللَّهُ رَضِی لَقَدْ)

 و بازشناخت بود دلهایشان در آنچه و شد خشنود آنان از کردند می بیعت تو با درخت آن زیر مؤمنان که هنگامی خدا راستی به

 داد پاداش آنها به نزدیکی پیروزی و فرستاد فرو آرامش آنان بر

 در حج مراسم انجام برای ، مکه سوی به حرکت مسیر در مسلمانان و افتاد اتفاق هجری هفتم سال در رضوان بیعت ماجرای

 و( ص) حضرت آن امداد و یاری نیز و پیامبرش و خدا به ایمان بر و نمودند بیعت مجدداً حضرت آن با«  حدیبیه»  نام به مکانی

  کردند تأکید اسالم مبین دین
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 :  بهشتی درختان -6

 (14/ دهر( ) تَذْلِیالً قُطُوفُها لَتْوذُلِّ ظِاللُها عَلَیهِم دَانِیۀً و) 

 رام چیدن برای هایش میوه و است نزدیک آنان به درختان های سایه و

 : مانند است شده اشاره نیز دارند محصولی و میوه چه که این و بهشتی درختان نوع به کریم قرآن آیات از برخی در

 (  64/ الرحمن) خرما و انار درختان

 ( 23/ عهواق) سدر درخت

 (29/ واقعه) بهشتی موز درخت

 :  دوزخی درختان -7

 فَِإِنَّهُمْ نِالشَّیاطی رُءُوسُ کأَنَّهُ طَلْعُها الجَحیمِ أَصْلِ فی تَخرُجُ شَجَرَۀٌ إِنَّها لِلظَّالمینَ فِتْنَۀً جَعَلْناها إِنَّا  الزَّقلومِ شَجَرَۀُ أَمْ  نُزُالً خَیرٌ أَذَلِک) 

 (67 - 62/ صافات( ) حَمِیمٍ مِن لَشَوْباً عَلَیها لَهُمْ إِنَّ ثُمَّ البُطُونَ مِنها فَمالِئُونَ مِنْها آلکلُونَ

 درختی نآ.گردانیدیم عذابی و آزمایش مایه ستمگران برای را آن ما حقیقت در! زقوم؟ درخت یا است بهتر این پذیرایی نظر از آیا

 و خورند می آن از حتماً دوزخیان پس ، است شیاطین های کله چون گویی اش میوه ، روید می سوزان آتش قعر از که است

 است جوشان آب از آمیغی ، آن سر بر را ایشان سپس ، کنند می پر آن از را شکمها

 :  دنیوی درختان -8

 :  خرما درختان - الف

 عجم در دیگر آیه دوازده در و شده ذکر تنهایی به نخل آیه هشت در. است آمده قرآن در نخیل، و نخله نخل، عناوین با آیات این

 رطب از است آمده( 5/ حشر) لینه از خاصی نوع نام نخل، کلمه بر افزون است گردیده ذکر انگور و انار زیتون، مانند هایی میوه

 در خرما و( 34/  یس)آورده شمار به الهی آیات از را خرما سرسبز های باغ قرآن. است شده یاد( 25/مریم) مریم سوره در نیز

 (293-294: 1386 رستمی،. )است کرده معرفی بهشتی میوه را( 68/ الرحمن)الرحمن سوره

 علی و آدمی حیات در درخت این اهمیت بیانگر تعداد این و است شده تصریح درخت این نام به آیه 20 در کریم قرآن در

  باشدمی قرآن نزول دوره عرب الخصوص

 : انگور درخت -ب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن

 1394 اسفند ماه

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 

305 
 

 

 رسیدن و آمدن پدید در گاه. است شده مطرح قرآن در بار ده از بیش. است شده یاد آن از«  اعناب»  و«  عنب»  کلمات با قرآن در

 خداوندی های نشانه از آن آمدن پدید دیگر بار و( 4/رعد)کیفیت نظر از ها انگور نبودن یکسان در تامل برای گاه و( 99/انعام)آن

 (288:1386رستمی،)«نیکو رزق» را انگور از آمده پدید شربت دیگر ای آیه در( 34،یس ،11/نحل)است شده معرفی

 : زیتون درخت - ج

 . است گرفته قرار اشاره مورد کریم قرآن در بار 6 مجموعاً ، گرددمی اطالق آن میوه به هم و درخت به هم که زیتون کلمه

 : انار درخت - د

 و(  141 و 99/ انعام)  دنیوی انار برای بار دو کریم قرآن در شودمی گفته هم میوه نای درخت به و است انار معنی به که رمان

  است آمده(  68/ الرحمن)  بهشتی انار برای هم بار یک

 :سدر درخت - ه

 رآنق در بار 4 سدر، کلمه. کندمی عمر سال هزار دو تا گویندمی. رسدمی متر 40 تا اشبلندی که است کنار درخت همان سدر

 تشبیه آن از غرض ولی شده دانسته سایه و پربرگ درخت لغت در سدره( 16-14/نجم ،28/واقغه ،16/ سبا) است آمده کریم

 22 ج ،1371 همکاران، و شیرازی مکارم. )است سدر درخت به دارد قرار حق رحمت قرب جوار در که است عظیمی سایبان

:449) 

 :انجیر درخت -و

 (1/تین)است شده یاد سوگند آن به و است شده نهاده نام( انجیر)تین نام به قرآن از ای سوره

 : معروشات -ز 

 هر و ارب دو معروشات کلمه.باشد رفته باال انگور درخت مانند داربست وسیله به هایششاخه که گویند را درختی معروشه شجره

 .است آمده انعام سوره 141 آیه در نیز بار دو

 انجیر و سدر انار، زیتون، انگور، نخل، شامل که درختان این برد پی هم درختان کاشت اولویت به توان می قرآن آیات در تامل با

 از برخی( 109-106: 1393 تر، سالم محیط تر، مقاوم اقتصاد.)دارند ای ویژه گردشگری درمانی، محیطی، زیست خاصیت هستند

 خنک و صفیهت اکسیژن، اقلیم،تولید کنترل مفرّح، و شاد فضای ادایج شهرها، زیبایی سایه، تامین درختان محیطی زیست فواید

 .است زارها شن حرکت از چلوگیری خاک، دوام و کیفیت از حفاظت هوا، کردن

 گیری نتیجه

 است کشر گونه هر نفی و ربوبیت توحید بر ای زنده دلیل و پروردگار نمایی قدرت از ای نشانه آنها محصوالت و درختان تنوع

 زمینه ندرختا خلقت اسرار و برکات و فواید به توجه. است نهفته آنها در آفریدگار عظمت و قدرت و ها شگفتی از یاییدن زیرا
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 یم سیراب را انسان عواطف و عقل آفرینش نظام در تفکر. است نظم برهان یعنی خداوند وجود اثبات مهم براهین از یکی ساز

 جهت به انگور و خرما زیتون، مانند ها میوه از برخی بر قرآن تاکید. شود یم انسان در شکرگزاری حس احیای باعث و کند

 موجودات آفرینش در خداوند حکمت و علم از بارزی نمونه که دارند غذایی مواد نظر از ها میوه این که ایست العاده فوق اهمیت

 وبیخ ترسیم برای قرآن. است الهی قدرت ظاهرم از خداوند برابر در سجده و تسبیح با الهی آیات از یکی قرآن در درخت. است

 کارکردهای از برخی. است محسوس به معقول امور تشبیه از ای نمونه که برده بهره تمثیل قالب در درخت از ها زشتی و ها

 هب را درختان کاشت اولویت قرآن همچنین. است دوزخ و بهشت در آن جایگاه و الهی انبیای زندگی در آن نقش قرآن در درخت

 .آموزد می ما

 منابع فهرست

 کریم قرآن 

  دارالشفاء بیروت، القرآن، قرآن الفاظ مفروضات ه،1412 محمد، بن حسین اصفهانی، راغب 

 دوم چاپ کتاب، بوستان موسسه قم، قرآن، در طبیعت سیمای ،1386 حسن، محمد رستمی 

 االعلمی موسسه روت،بی القرآن، تفسیر فی المیزان ه 1390 حسین، محمد سید طباطبایی، 

 مطهر نشر تهران، طبیعت، علوم و قرآن ،1375 مهدی، گلشنی، 

 14 ،22 ،23 جلد دهم، االسالمیه،چاپ دارالکتب تهران نمونه، تفسیر ،1371همکاران، و ناصر شیرازی، مکارم 

 2 دجل هشتم، االسالمیه،چاپ دارالکتب تهران قرآن،، پیام ،1381،                            

 اول چاپ نصایح، انتشارات، قم، تر، سالم محیط تر، مقاوم  اقتصاد ،1393 ن،.  س نجفی، مجتهد 

 پنجم، چاپ الحدیث، دار فرهنگی موسسه قم، رضا، حمید شیخی، الحکمه، میزان ،1384 محمد، شهری، ری محمدی 

 6 جلد

 موسسه و( سمت) دانشگاهها انسانی علوم تدوین و مطالعه سازمان قم، تهران، قرآنی، علوم ،1379 هادی، محمد معرفت، 

 اول چاپ التمهید فرهنگی
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