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چکیده
خاک بخش زنده ای از کره ی زمین است که زندگی همه¬ی موجودات زنده به آن وابسته است .قرآن کریم ،توجه و عنایت
ویژه¬ای به طبیعت و عناصر موجود در آن دارد ،که در این میان خاک از مهمترین عناصر طبیعت به شمار می رود؛ که در کنار آن
زمین نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .از جمله¬ی آیاتی که به خاک اشاره شده( ،ملک( ،)15 ،نوح( ،)19 ،نمل( ،)61 ،ذاریات،
( ،)20طه( ،)53 ،بقره( ،)61 ،یونس( ،)24 ،فصلت( ،)39 ،زخرف( ،)10 ،مرسالت( ،)25 ،حج( ،)5 ،قمر( ،)12 ،یوسف،)55 ،
(اعراف( ،)69 ،زلزله )4 ،و (اسراء )44 ،می باشد .همانگونه که در آیات گفته شد ،در قرآن بیان شده که خاک محل رویش گیاهان
است و می تواند به عنوان رکن اصلی کشاورزی محسوب شود .هدف از این پژوهش ،بررسی اهمیت خاک و زمین از دیدگاه
قرآن بود .بنابراین مشاهده شد که در آیات بسیاری از قرآن کریم به اهمیت خاک پرداخته شده ،که این مسئله اهمیت باالی خاک
و زمین را در قرآن نشان می دهد.
واژگان کلیدی :خاک ،زمین ،کشاورزی ،قرآن.
مقدمه
در کشاورزی ،خاک خوب از جمله مهم¬ترین عوامل موثر در تولید محصوالت کشاورزی به ویژه در بخش زراعت و باغبانی
می¬باشد .حاصلخیزی خاک در کنار فراهمی آب از عوامل بهبود عملکرد گیاهان زراعی محسوب می¬گردد .حاصلخیزی یا به
بیان بهتر ،توانایی خاک در فراهم ساختن عناصر مورد نیاز جهت تغذیه و رشد گیاه و دسترسی به یک خاک مرغوب و با کیفیت،
ویژگی¬ای نیست که در کوتاه¬مدت دست آید .هر چند که در اثر اقدامات انسانی ممکن است در کوتاه¬مدت از دست برود.
بنابراین ،از جمله اهداف بیشتر روش¬های زراعی ،مانند کشاورزی پایدار  ،حفظ حاصلخیزی و صفات مرتبط با خاک است.
البته توجه به کمیت خاک حاصلخیز نیز بسیار مورد توجه است .کمیت خاک مسئله¬ای است که به شدت تحت تاثیر پدیده¬ی
فرسایش قرار می¬گیرد .در طول تاریخ کشاورزی تمدن¬های بشری ،بی-توجهی یا سوء مدیریت منابع آب و خاک از جانب
انسان از جمله عوامل مستقیم نابودی یک تمدن ذکر شده است .هر چند که برخورداری از منابع آب و خاک و جوامع گیاهی
مطلوب نیز انگیزه¬ی مهمی جهت هجوم سایر اقوام تجاوز¬گر در تاریخ بیان شده است (.)2
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روند فرسایش خاک در کشور از سیر صعودی چشم¬گیری را برخوردار بوده و هم¬اکنون ایران مقام نخست فرسایش خاک
جهان را دارد .میانگین فرسایش خاک در ایران سه برابر کشورهای آسیایی است .برای تشکیل یک سانتی¬متر خاک صرف زمانی
در حدود سیصد سال نیاز می¬باشد .در حالیکه ممکن است در عرض چند روز یا چند ماه نتیجه¬ی سال¬ها زمان تشکیل آن،
در اثر مدیریت غلط از بین برود .این مسئله نشان¬دهنده¬ی اهمیت زیاد خاک می¬باشد .صرف نظر از شرایط محیطی و
فرسایش¬های آبی و بادی ،بسیاری از عوامل فرسایش خاک بطور مستقیم تحت تاثیر عوامل انسانی قرار دارند .میانگین فرسایش
خاک در ایران ساالنه  15تن در هکتار می¬باشد .که با احتساب این مورد ،سرانه¬ی خاک هر شهروند  0/2هکتار می¬باشد .در
حالیکه متوسط سرانه¬ی خاک در جهان برای هر فرد حدود  0/5هکتار می¬باشد ( .)3در ادامه به اهمیت زمین و خاک از دیدگاه
قرآن خواهیم پرداخت.
مطالب اصلی
اهمیت زمین و خاک در قرآن
در دین اسالم به اهمیت خاک ،توجه و سفارش شده است .در قرآن ،آفرینش انسان از خاک (تراب)  6بار ،ازگل (طین)  8بار و
از گل خشک (صلصال) 4بار ،صحبت شده است .واژه¬های تراب ،طین و صلصال مکمل یکدیگر بوده و با هم تناقضی ندارند.
بدین معنی که هر یک ،مرحله¬ای از آفرینش انسان را توصیف می-کنند .خداوند انسان را از گل آفرید که مخلوطی از آب و
خاک بود؛ سپس این گل ،شکل یافت و خدا از روح خود در آن دمید و مطابق دستور او که فرمود "ایجاد شو" به شکل آدم تجسم
یافت .قرآن بیان می¬کند که نه تنها آفرینش حضرت آدم ،بلکه همه¬ی انسان¬ها به همین صورت بوده و همانطور که خاک از
مواد آلی و غیر آلی تشکیل یافته ،بدن انسان نیز از مواد آلی و معدنی به وجود آمده است .آیه¬ی مناسبی که روند آفرینش انسان
را به صورت خالصه بیان می¬کند ،آیه¬ی  55سوره¬ی طه است (( :شما را از خاک آفریدیم و به خاک برمی¬گردانیم و بار
دیگر از خاک خارج می-کنیم)) 1( .و .)4
مراحل آفرینش انسان و مواد بکار رفته در آفرینش او در سوره¬های متعدد قرآن از جمله انعام ،حج ،مومنون ،مومن ،روم ،سجده،
رحمان ،مرسالت و طارق آمده است .در هر یک از این سوره¬ها به بخشی از این مراحل پرداخته شده و واژگان بکار رفته برای
هر مرحله متفاوت است .برای مثال ،مراحل خاک (تراب) ،اسپرم (نطفه) ،لخته¬ب چسبیده (علقه) و تکه گوشت (مضغه) در
سوره¬ی حج آیه¬ی  5آمده است .حال آن که در سوره¬ی مومنون آیه¬ی  ،12گل (طین) به جای خاک (تراب) بکار رفته
است .در سوره¬ی رحمان ،آیه¬ی  14فقط به گل خشک (صلصال) اشاره شده و مراحل دیگر شامل تراب ،طین ،نطفه ،علقه و
مضغه ذکر نشده¬اند .هم¬چنین در سوره¬ی انعام ،آیه¬ی  2به طین و در سوره¬ی روم ،آیه¬ی  20به تراب و انسان کامل
اشاره شده و بقیه¬ی مراحل ذکر نشده¬اند .خاک اگرچه دنیایی از شگفتی¬ها است ،ولی اکثر مردم توجهی به اهمیت خاک
ندارند .تمام مواد از نباتات و خود نباتات از خاک گرفته می¬شوند .قرآن می¬فرماید (( :وَ استمعَمَرَکُم فِیهَا)) (هود .)61 ،یعنی
زمین را آباد می¬کنیم ( 1و .)4
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در قرآن به دفعات از واژه¬ی زمین استفاده شده که در اکثر آن¬ها به اهمیت توجه به زمین (و بطور غیرمستقیم توجه به خاک)
اشاره شده است .برخی ویژگی¬های زمین در قرآن عبارتند از (: )5
جَعَلَ لَکُمُ االرضَ ذَلُوال فَامشُوا فِی مَنَاکِبِهَا (ملک )15 ،رام است،
االرضَ بِساطا (نوح )19 ،مهین است،
جَعَلَ االَرضَ قَرَارا (نمل )61 ،محل زندگی است،
وَفِی االرضَ آیَاتُ لِلمُوقِنِیِنَ (ذاریات )20 ،کالس درس است،
جَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهدا (طه )53 ،گهواره است،
تُنبِتُ االرضُ (بقره )61 ،مواد غذایی خود را در اختیار ما می¬گذارد،
وَازَّیَّنَت (یونس )24 ،خودش را برای ما آرایش می¬کند،
تَرَی االَرضَ خَاشِعه (فصلت )39 ،آب و بذر ما را می¬پذیرد،
جَعَلَ لَکُم فِیهَا سُبُال (زخرف )10 ،به ما راه می¬دهد،
ألم نَجعَلِ االَرضَ کِفَاتا (مرسالت )25 ،زنده¬ی ما را حمل و مرده¬ی ما را بایگانی می¬کند
تَرَی االرضَ هَامِدهً (حج )5 ،آرام و بی سرو صدا در حرکت است،
فَجَّرنَا االَرضَ عُیُونًا (قمر )12 ،آب زالل را بایگانی و به ما می¬دهد،
خَزَائِن االَرضِ (یوسف )55 ،گنج¬ها و معادن را برای ما حفظ می¬کند،
بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاالَرضِ (اعراف )69 ،زمین وجود با برکتی است،
تُحَدِّثُ أََخبَارَهَا (زلزله )4 ،حوادث ما را می¬گیرد و ضبط می¬کند،
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السِّبعُ وَاالَرضُ (اسراء )44 ،تسبیح خدا دارد.
در روایات آمده است که ما درباره¬ی زمین مسئول هستیم (إِنَّکُم مَسئُولُونَ حَتَّی عَنِ البِقَاعِ وَ البَهَائِمِ ) .ما حتی درباره¬ی قطعات
زمین هم مسئول بوده و نباید زمین را رها کرد .پیغمبر اکرم (ص) فرمود اگر آب و خاک باشد و مردم از جای دیگر گندم بخورند،
این مردم مورد لطف خدا نیستند (مَن وَجَدَ مَاءَّ وَ تُرَاباً ثُمَّ افتَقَرَ فَأََبعَدَهُ اللَّهُ ) .حضرت علی (ع) فرمود ( :مَن وَجَدَ مَاءً وَ تُراباً ثُمَّ
افتَقَرَ فَأَبعَدَهُ اللّه ) .یعنی کسی که با داشتن آب و خاک ،باز هم فقیر باشد ،از رحمت خداوند متعال دور است ( 1و .)4
نتیجه گیری
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همانگونه که مشاهده می¬شود ،خاک در کتاب قرآن بسیار مورد اهمیت بوده و در آیات بسیاری از آن صحبت شده است.
می¬بینیم که خداوند متعال از یک¬سو انسان را از گِل می¬آفریند و از سوی دیگر برای مجازات انسان¬های گناهکار بارانی از
گِل بر سرشان می¬بارد .عالوه بر این ،خداوند انسان را از خاک می¬آفریند .گاهی در اوج انسانیت خویش از گِل پرنده¬ای
می¬سازد که با ترنم نسیم رحمت به پرواز درمی¬آید و گاه از گِل بنایی می¬سازد که گرچه در ظاهر به سمت آسمان است ،اما
حقیقتش فرورفتن در پست¬ترین مرداب¬های زمینی است.
همچنین همانگونه که در آیات گفته شد ،در قرآن بیان شده که خاک محل رویش گیاهان است و می¬تواند به عنوان رکن اصلی
کشاورزی محسوب شود .بنابراین در آیات بسیاری از قرآن کریم به اهمیت خاک پرداخته شده ،که در متن به آن اشاره شد .روشن
است آنچه که در این مقاله گفته شد تنها جنبه¬¬های مادی خاک بود .در حالی¬که خاک از جنبه¬های معنوی نیز قابل بررسی
و مطالعه است که پرداختن به این مسئله از حوصله¬ی این مقاله خارج می¬باشد.
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