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 قرآن و نبوي سيره در كشاورزي جایگاه و اهميت به نگاهی نيم

 1مظفری حسن1*نجفی مژگان

 سئولم نویسنده. ) ایران ،شیراز، شیراز دانشگاه کشاورزی، یدانشکده نباتات، اصالح و زراعت ، کشاورزی مهندسی کارشناسی دانشجوی 1

 :Email: mojgan.najafi73@yahoo.com) 

 . ایران شیراز، شیراز، دانشگاه کشاورزی، ی¬دانشکده خاک، علوم کشاورزی، مهندسی ارشدکارشناسی دانشجوی 1

 

 : چكيده

 های سنت عنوان به همچنین و قرآن از بسیاری آیات دارد، کشاورزی و زرع کشت، به ایویژه عنایت اسالم مبین دین: مقدمه

 بوده قدیم های زمان از انسان برای غذایی مواد تولید مهم منبع یک کشاورزی. دارند تاکید کشاورزی اهمیت روی بر اکرم پیامبر

 .شود گرفته نادیده نباید نتیجه، در و است

  ,SCOPUS, PUBMED اطالعاتی های پایگاه در جستجو طریق از قعمی و جامع حکایی مرور مطالعه، این در: بررسی روش

PROQUEST ,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN ,سال 5 در محدودیت بدون گوگل پیشرقته جستجوی و 

 .شد انجام اخیر

 و ویقتش مورد ورزىکشا مسئلۀ نیز، اسالمى روایات  در و است بزرگ خداوند خواستۀ که زمین کردن آباد:گیری نتیجه و بحث

 هایالعمل دستور است، برخوردار: معصومین نزد ایویژه و خاص جایگاه از کشاورزی که آنجایی از و است گرفته قرار ترغیب

 .دارد اهمیت ها انسان تمام برای بلکه مسلمانان برای تنها نه و است توجه شایان بسیار که اندنموده ارائه نیز خاصی

 نبوی سیره ، قرآن ، اسالم ، اهمیت ، رزیکشاو: کلیدی واژگان

 

  مقدمه

 هدف این به رسیدن مقدمۀ تولید، و است اقتصادی عرصه جمله از ، ها عرصه تمامی در مسلمین اقتدار و عزت خواهان اسالم،

 فمختل های تفعالی به را خود پیروان و مسلمانان و است شده قائل ویژهای اهمیت تولید برای اسالم رو این از. است رگ بز

 دعوت بخش سه این ترویج و توزیع راستای در بخشها این تولیدات تجارت نیز و  دامداری کشاورزی، تولیدات همچون تولیدی

 (1.)کند می
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 ادیان و لمل تمام میان در انسان تغذیه اصلی منابع از یکی و کارها ترینپسندیده از یکی دامداری و کشاورزی کنون، تا زمان دیر از

 مندىعالقه کمال با خود آنکه بر عالوه عصر، هر در مذهبى پیشوایان و دانسته مقدس شغلی را کشاورزی الهى ادیان تمام و ت؛اس

 (2.)ساختندمی وادار کار این به نیز را مردم اند،داشته اشتغال کشاورزى کار به

 کىی و است میسّر مختلف طرق به آن، ذخائر و نابعم از بردارىبهره همچنین و است بزرگ خداوند خواستۀ که زمین کردن آباد

 بسیاری دتأکی اسالم دین و است کشاورزى مسئلۀ گرفته، قرار ترغیب و تشویق مورد نیز اسالمى روایات در که ها راه بهترین از

 .ودب خواهد جامعه سیاسی بلکه و اقتصادی استقالل در مهمی پایه کشاورزی پیشرفت زیرا( 3)دارد؛ آن مورد در

 و تعلیم ابعاد و اسالم در کشاورزی اهمیت به توجه با است یافته ترویج انبیاء و خداوند توسط که است مقدس علمی کشاورزی

 .است شده انجام قرآن در کشاورزی مختلف های جنبه بررسی منظور به پژوهش ،این اسالمی تربیت

 مهم بعمن یک کشاورزی. دارند تاکید کشاورزی اهمیت روی بر رماک پیامبر های سنت عنوان به همچنین و قرآن از بسیاری آیات

 و کشاورزی طریق از درآمد. شود گرفته نادیده نباید نتیجه، در و است بوده قدیم های زمان از انسان برای غذایی مواد تولید

 ( 4.)شود می حاصل شرافتمندانه تالش با کارآفرینی

 و مزارعه اسالم، در قراردادها ترینمهم از یکی اساس، این بر. دارد کشاورزی و رعز کشت، به ایویژه عنایت اسالم مبین دین

 اسالمی، ظامن تأسیس اوایل از جهت، همین به. کند پیدا تریبیش توسعه کشاورزی تا است کشاورزی به مربوط که است مساقات

 عمل با دین انپیشوای و بوده افتاده، وا و بایر زمینهای مودنن آباد نیز و معادن و طبیعی منابع از مناسب برداریبهره بر اسالم تأکید

 (5. )نمودندمی تشویق و هدایت آن به را مردم خود،

  اسالم دیدگاه از کشاورزی حرفه اهمیت

 یم بازی را مسلمان یک روزمره زندگی در مهمی بسیار نقش که پردازد، می کشاورزی موضوع مورد در زیادی جزئیات به اسالم

 (6.)است کشاورزی صنعت تحکیم منظور به اسالم تعالیم .کند

 سه این ارزش متعال خداوند. دارد تام وضاحت کریم درقرآن مسئله این نمیباشد وگیاه خاک آب، از تجمعی جز انسان زندگی

 داوندخ چنانچه. سازند آگاه را وآنان دهند تشریح آنهارا خود امتان به آنان تا است کرده بیان خویش پیغمبران از یک بهر را چیز

 مینز گیاه ، ریختیم فرو آسمان از را آن که است آبى بسان دنیا زندگى حقیقت در: »فرمودند چنین 24 آیه یونس  سورۀ در بزرگ

 اهل نوقتآ گردید آراسته و برگرفت را خود وزینت تازگی زمین که آنگاه پس بخورند حیوانات و مردم  تاازآن درآمیختیم آن رابا

 جودو دیروز گویى که کردیم نابود چنان را آن و آمد ما ویرانى فرمان روزى یا شبى. دارند قدرت آن بر آنان که میکردند گمان آن

 .«کنیممى بیان روشنى به  میکنند، فکر و اندیشند می که مردمى براى را خود هاىنشانه اینگونه. نداشت

 طریق این از و کنند آشکار را کشاورزی خاص اهمیت و نقش مختلف ایهروش با دارند سعی اسالمی هایآموزه از بسیاری

 دقت، .کنند جلب آن به را مردم نظر و توجه و سازند مشخص وریبهره و آبادانی فرهنگ در را بزرگ فعالیت و تالش این جایگاه

 ایجلوه که آن از حفاظت و مراقبت و درخت و نهال کاشتن درباره السالم اطهارعلیهم ائمه فرمایشات از فرازی در تأمل و تعمق
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 است ایگونه به آن آثار و درختکاری و زراعت عظمت و فضیلت. کند می بیان را موضوع جایگاه و اهمیت باشد،می کشاورزی از

 .نهدمی ارج و داردمی دوست را نیک و خیر عمل این متعال خداوند و یابدمی ضرورت شرایط ترینسخت در که

 ششىپو و غذایى منافع از اعم را آن منافع و آورده میان به سخن زرع و کشت موضوع از آمیزىتشویق لحن با  ، رآنق  الهی کتاب

 ادهد قرار انسان اختیار در متعال خداوند که فراوانی نعمتهای و زمین آفرینش به اشاره با هود، سورۀ در مجید قرآن. شمردمى بر

 زمین از را شما که اوست(»7)؛«فیها اسْتَعْمَرَکُمْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ: »فرمایدمی داده فرمان زمین کردن آباد به را انسانها است،

 .«دارید آبادانش که خواست و آورد پدید

 یَخْرُجُ بِمَا هِمْلِمَعَایِشِ سَبَباً ذَلِکَ لِیَکُونَ بِالْعِمَارَۀِ أَمَرَهُمْ قَدْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَأَعْلَمَنَا: »فرمایدمی شریفه آیۀ این تفسیر در( ع)علی حضرت

 آبادانی به را مردم که کرد اعالم سبحان خداوند(8)لِلْخَلْقِ؛ مَعَایِشَ اللَّهُ جَعَلَهُ مِمَّا ذَلِکَ شَاکَلَ مَا وَ الثَّمَرَاتِ وَ الْحَبِّ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ

 اوندخد که اموری از آنها نظیر و هاثمره و هادانه زمین، از که نحو این به شود؛ گیشانزند گذران سبب مطلب این تا است کرده امر

 .«بِروید است، داده قرار زندگی مَمَر برای

 .«کیمیاست ترینبزرگ کشاورزی(9)؛ الزِّرَاعَۀُ الْأَکْبَرُ اَلْکِیمِیَاءُ: »فرمایدمی زراعت اهمیت درباره نیز( ع)صادق امام

 .«دارد دوست انبیائش براى را چوپانى و کشاورزى شغلها، و کارها میان از جلّ و عزّ خداوند: » فرمایدمی دیگر جای در

 کشاورزی و انبیاء

 برئیلج حضرت با کرد، پیدا آب و غذا به نیاز و شد رانده زمین به بهشت از ابوالبشر آدم که روز آن: فرمود( ع)صادق امام حضرت

 اینیازمندیه خواهی می اگر آدم، ای.« حراثا کن آدم یا: »کرد راهنمایی راچنین آدم جبرئیل. طلبید اریی او واز پرداخت مشورت به

 . شد زمین روی کشاورز اولین انسانها پدر که بود گونه این( 10.)بپرداز زراعت به و باش کشاورز کنی، طرف بر را خود

. دآوردن می دست به راه همین از را خود روزی و پرداختند می زیکشاور شغل به الهی پیامبران اکثر بلکه آدم حضرت تنها نه

 راه از ادریس، جزحضرت الهی، پیامبران همه: فرمود پاسخ در امام: پرسید کاردهقانان ارزش از( ع)صادق امام یاران از یکی روزی

 :فرمود دیگری بیان در امام. بود مشغول خیاطی کار به ادریس حضرت ولی ;کردند می معاش امرار کشاورزی

 .است قرارداده دامداری و زراعت در را خویش پیامبران روزی متعال خداوند

 خویش برای کارها بهترین از یکی عنوان به را کشاورزی که دارد،می رهنمون مهم این به را ما دین بزرگوار ائمۀ سیرۀ بررسی

 و دست در بیل که دیدم اشمزرعه در را(  ع)کاظم امام: »گویدمی رسالت خاندان دوستداران از یکی چنانکه اند؛گزیدهبرمی

 د؟ریزیمی عرق گونهاین خودتان که هستند کجا شما کارگران پس! گردم فدایت: کردم عرض ایشان به. کردمی کار ریزانعرق

 چه نآنا: پرسیدم آنکه از پس و.« کردندمی کار خویش مزرعۀ در دست با بودند، بهتر پدرم و من از که کسانی! علی ای: » فرمود

 کار خویش دستان با که بودند کسانی همگی( ع)گرانقدرمان پدران و( ع)امیرالمومنین و( ص)پیامبر: » فرمود هستند؟ کسانی

 (11.«)است صالحین و اوصیاء مرسلین، پیامبران، سیرۀ تالش و کار که چرا کردند؛می
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 .دکر می اقدام امر این به مختلف فرصتهای در نیز( ص)مصطفی محمد حضرت ایشان خاتم الهی، بزرگ پیامبران بر عالوه

 و ینزم نابودی آستانه در حتی: فرمودمی خود پیروان به که دادمی اهمیت آنچنان درختکاری و کشاورزی به(  ص)اکرم پیامبر

 که کند انچن بتواند اگر باشد، هالىن شما از یکى دست در و شود پا بر قیامت اگر: » کرد کشاورزی فعالیت باید هم عالم انقراض

 (12.«)بکارد باید بکارد، را آن قیامت از پیش کمى

 

 قرآن در كشاورزي

 زمین کردن آباد و شده شناخته الهی مقدس های شغل از یکی کند، می تهیه را جامعه غذایی مواد که جهت آن از کشاورزی

 روز دخداون و. است دین و شریعت قوانین جزء هم و طبیعت قوانین زوج هم کار اساسا. است بوده الهی پیامبران شغل و خواسته

 از ها باغ زمین در و  است آفریده او خدمت در و انسان برای را ثروت منابع همه و است قرارداده روزی و معاش کسب برای را

 شکر را خدا و کنند تناول ها غبا آن میوه از مردم تا است کرده جاری آب های چشمه آن در و قرارداده انگور و خرما نخل

 (13.)کنند

 هدد قرار خاک در دانه و بپاشد بذر کشاورز ، گردد آماده باید زمین.  نیست آسانی و ساده کار کشاورزی محصوالت کردن فراهم

 .آورد بر سر زمین از و شکافته را خاک دانه تا

 را کشاورزی ، قرآن..... و( 99 انعام) باران بارش  ، گیاهان رویش همانند.  بشر فعل  نه دانسته خدا فعل را فرایند این کریم قرآن

 خوشه و(141 انعام( )الحصاد) عنوان به را دانه برداشت و برده نام(  117 انعام() حرث) عنوان به گیاهان کشت از و دانسته نعمتی

 (.141و 99انعام) است کرده یاد نیز کشاورزی التمحصو برخی از و. است نامیده( 59 انعام ،261 بقره()  الحبه)  را دانه و سنبل و

 قیممست طور به را انسان غذای سویی از.  دارند فراوانی سودمندی آدمیان برای گیاهان( ع) معصومان سخن و قرآن آیات طبق بر

 یعصنا در و زدایند می دل از اندوه و آورده نشاط به را آدمیان زمین کردن خرم و سبز با طرفی از آورند می فراهم مستقیم غیر و

 زیرا اشدب داشته بسیار فضیلت کشاورزی اسالم در که است شده سبب مسائل این. آیند می کار به نیز زندگی نیازهای و دیگر

 (4.)اوست روانی نیازهای از بخشی و مادی نیازهای شدن آورده بر ابزار و شده آفریده انسان برای گیاهان

 قرآن در كشاورزي علمی مباحث

 :فرماید می و کند می اشاره گیاهان و ابرها شدن زایا و آمیزش مسئله به کریم رآنق

 آسمان، از و فرستادیم باردارکننده را بادها و« » 14» بِخازِنِینَ لَهُ أَنْتُمْ ما وَ فَأَسْقَیْناکُمُوهُ ماءً السَّماءِ مِنَ فَأَنْزَلْنا لَواقِحَ الرِّیاحَ أَرْسَلْنَا وَ» -

 .«نیستید آن دار خزانه شما و نمودیم، سیراب بدان را شما پس کردیم، زلنا آبى
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 از دیگر یکى« 15. »اند دانسته ابرها دنیاى و( گیاهان) نباتات عالم در تلقیح به ناظر را حجر سوره 22 آیه نویسندگان از برخى

 در و دهند می حرکت را ابرها که «نر ادهاىب» به اشاره را آنها( 47/ روم -22/ حجر) بحث مورد آیه دو طرح با نویسندگان

 .داند می شود، می تبدیل باران به و برند می دیگر هاىسرزمین

 لمىع هاى پیشگوئی از یکى را آن و کند می مطرح را کشاورزى و گلها افشانى گرده در بادها نقش فوق، آیات ذیل در سپس و

 .داند می قرآن

 :نویسند می و دانسته گیاهان مورد در را فوق آیه نیز نویسندگان از دیگر برخى

 صالو این اصلى عامل باد خصوصا و حشرات از بعضى ندارند حرکتى گونههیچ یکدیگر به رسیدن براى گلها و گیاهان چون

 «17. »است نداده قرار حیوان و انسان مخصوص را ازدواج قانون قرآن که کنند می استفاده حتى ایشان« 16. »است گردیده

 لقاح عوامل سپس و است دانسته گیاهان لقاح به اشاره را( 22/ حجر) بحث مورد آیه الطب و القرآن کتاب در سلیمان محمد مداح

 مهم نهزمی این در را بادها نقش سپس. کند می تقسیم...(  و انسان و آب مثل)اصلی غیر عوامل و( حشرات مثل)اصلی عوامل به را

 از قرآن هک روست این از و شوند می تلقیح باد وسیله به آبى و خشکى گیاهان ترینمهم که کرده کشف علم: گوید می دانسته

 قرن اوایل یا 18 قرن اواخر در بشریت که چرا داند؛ می قرآن اعجاز را مطلب این سپس و کرد ذکر را باد عامل لقاح عوامل میان

 «18. »بود داده تذکر آن از قبل هاقرن قرآن که حالى در. برد پى تلقیح مسئله به 19

 

 پرچم از هگرد هایدانه انتقال به افشانی گرده خالصه بطور. است دار دانه گیاهان در مثل تولید چرخه در مهم فرآیندی افشانیگرده

 (19.) شودمی گفته گونه همان از دیگری گل یا گل همان مادگی کالله روی به آیدمی حساب به گیاه نر عضو که گل یک

. ودش منتقل گیاه همان گلهای هایکالله به گیاه یک گلهای در موجود پرچمهای از گرده آن در که است حالتی افشانیهگرد خود

 (19)شود منتقل جنس همان از دیگر گیاهان هایکالله به گیاه یک هایگرده که افتد می اتفاق هنگامی افشانیگرده دگر

  باد ی زنده غیر افشان گرده وسیله به باروری ذرت، مثال برای ، افشان گرده دگر گیاهان برای حال، این با

 در(. 14) لقاح برای کردیم ارسال را بادها ما: است شده ذکر قرآن در نباتات و گیاهان لقاح در باد اهمیت. است مهم بسیار عاملی

 .کند نمی تولید دانه تهنیاف لقاح تخمک که آنجا از ذرت، جمله از زراعی، گیاهان بعضی که باد، وجود عدم صورت

 .گیرد می صورت هستند، دسترس در اکسیژن و آب که هنگامی و است مناسب محدوده در خاک دمای که زمانی بذر زدن جوانه

 زمانی ها هورمون این دارند، را آنزیم سازی فعال در مهمی نقش و آزاد گیاهی های هورمون از برخی بذر زنی جوانه در البته

 برای آب ضرورت. است مهم بسیار ها آنزیم سازی فعال برای آب بنابراین،. باشد کرده جذب کافی آب دانه که شوند می تولید

 (20.)است آمده قرآن در نیز زنی جوانه وقوع
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 ششىپو سانى چه و رویش چگونگى به نگریستن.  است الهى حکمت و عظمت واالى هاى جلوه از یکى گیاهى پوشش و رویش

 هاى ونهگ گاه و رویند مى زمین در گیاهان از بسیارى هاى گونه.  است انگیز شگفت راستى به زمین در اهانگی وجود کیفیّت و

 نىسرزمی در نیست انگیز شگفت آیا. دهد مى قرار انسان جان در را شگفتى واحد سرزمین در متضاد هاى ویژگى با مختلف

 !پدیدآید؟ گون گونه گىویژ با غذایى هاى دانه و ها میوه واحد آبشخورى با همگون

 . است ساخته مترتب آسمان از آب نزول بر را گیاهان رویش ، جمله ساختار در((  ثم)) و(( فاء)) گرفتن کار به با قرآن

 گیاهى هاى گونه زمین در پس فروفرستادیم آبى آسمان از ؛(20(() کریم زوج کلّ من فیها فاءنبتنا مآء السّمآء من اءنزلنا و)) -

 . پدیدآوردیم سودمند

 خداوند که ندیدى آیا ؛(21(() اءلونه مّختلفا زرعا به یخرج ثمّ االءرض فى ینبیع فسلکه مآء السّمآء من اءنزل اللّه اءنّ تر اءلم)) -

 .آوردپدید مختلف هاى رنگ به هایى کشت بدان سپس ، ساخت جایگزین زمین هاى چشمه در را آن و فروفرستاد آبى آسمان از

 ما که اند ندانسته آیا ؛(22...(() اءنفسهم و اءنعمهم منه تاءکل زرعا به فنخرج الجرز االءرض الى المآء نسوق اءنّا یروا اءولم)) -

 ... .دبخورن آن از ستورانشان و خود تا رویانیم مى کشتزاران بدان و رانیم مى دست تهى و گیاه بى زمین سوى به را باران آب

  اسیخداشن درس عنوان به کشاورزی

 الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیَّ یُخْرِجُ: »فرماید می روم سوره نوزدهم آیه در و دانسته رستاخیز نماد را گیاهان رویش قرآن در متعال خداوند

 را زمین و آورد بیرون زنده از را مرده و مرده از را زنده ؛« تُخْرَجُونَ وَکَذَلِکَ مَوْتِهَا بَعْدَ الْأَرْضَ وَیُحْیِی الْحَیِّ مِنَ الْمَیِّتَ وَیُخْرِجُ

 که بیند می را جانی بی جسم گویی مینگرد خشکی سرزمین به وقتی انسان...« .گرداند زنده باز گیاهان مرگ و خزان فصل از پس

 اتحی روح و آورد برمی سر خاک از نشاط و سبزی رسد، می فرا بارش فصل که آن از بعد. پراکند می سو هر به را آن ذرات باد

 اعتقادش و ایمان و افتاده آخرت رستاخیز یاد به طبیعت رستاخیز دیدن با تواند می کشاورز. شود می دمیده زمین خشک کالبد رد

 بزس را هایشان دل طبیعت سبزی آموزد؛ می اخالق و معرفت که است درسی کالس طبیعت از جلوه هر. شود تر راسخ معاد به

. دهد یم تعلیم آنها به را پایداری و صبر درس محصول رسیدن و باران انتظار. آموزد می کرامت آنها به زمین بخشندگی. کند می

 در انسان اگر که هایی درس آموزد؛ می مقاومت درس آید، می بیرون سخت، زمین شکافتن با زدن جوانه از پس که ای دانه از

 .شود می الهی درگاه مقرب بپوشاند عمل جامه آنها به خود زندگی

 خداوند. کرد مشاهده آن در توان می را خداوند حکمت و تدبیر زیبایی، قدرت، که است ای آیینه است، آن در آنچه هر و جهان

 تا فرستاد فرو باران آسمان از که خدایی اوست هم و: »است فرموده خود معرفی در و داده توجه نکته این به بارها کریم قرآن در

 مآوری پدید شده چیده هم روی بر که هایی دانه و ها سبزه آن در و آوریم بیرون زمین از را اه سبزه و برویانیم آن از را نبات هر

 است هم هب نامشابه برخی و شبیه برخی که انار و زیتون و انگور های باغ و برانگیزیم پیوسته هم به های خوشه خرما نخل از و

 با و بصیرت چشم با انسان اگر(23.«)بنگرید تعقل چشم به برسد و آید پدید آن میوه که هنگامی ها باغ آن در شما. کنیم خلق

 .شود می بیشتر ایمانش و تقویت خدا به اعتقادش بنگرد طبیعت به پاک فطرتی
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 ثروت بهترین عنوان به كشاورزي

 در( ع)قصاد امام. شودمی زندگی و مال در برکت موجب که است خدادادی ثروتهای و کارها ترینبرکت پر از یکی کشاورزی

 که] هستند کشاورزان[ آنها] «الزَّارِعُونَ: »فرمود پرسید،( 24)«الْمُتَوَکِّلُونَ فَلْیَتَوَکَّلِ اللَّهِ عَلَى وَ»... آیۀ دربارۀ که کسی سؤال به پاسخ

 .[ «است متعال خداوند به امیدشان و توکل

. است ودهنم انتخاب را کشاورزی کارها، میان از مبرانشپیا برای متعال خداوند و کیمیاست ترینبزرگ کشاورزی گذشت، چنانکه

 ظیمیع بخش نمودن برآورده توان که است کشاورزی اوالً که چرا اند؛بردهپی کشاورزی اقتصادی ارزش به قدیم روزگار از انسانها

 زمینۀ شود، افزوده بدان شرب همّت و تالش هرگاه و نیست خاک و آب جز آن اولیۀ سرمایۀ ثانیاً و داراست، را نیازها این از

 .است فراهم تربیش آن ارزشمند محصوالت به یابیدست

 خاک و آب کس هر ؛(25)اللَّهُ فَأَبْعَدَهُ افْتَقَرَ ثُمَّ تُرَاباً وَ مَاءً وَجَدَ مَنْ: »فرمود که است( ع)ششم امام بار گهر سخن همان مطلب این

 .«است بدور اوندخد رحمت از باشد، نیازمند باز و باشد داشته

 زراعتی( 26)حَصَاده؛ یَوْمَ حَقَّهُ أَدَّى وَ أَصْلَحَهُ وَ صَاحِبُهُ زَرَعَهُ زَرْعٌ: »فرمود بهتراست؟ مال کدام: شد سؤال( ص)خدا رسول از و

 .«بدهد را آن( زکات) حق کردن، درو از پس و سازد، بارور و بکارد را آن صاحبش که

 گیختبرنین را پیامبری هیچ خداوند و نیست کشاورزی از تر محبوب خداوند نزد کاری هیچ کارها یانم در: »فرمودند( ع)صادق امام

 و اند مردم های گنج کشاورزان: »است فرموده زیباتری بیان در و(  27)«کرد می خیاطی که ادریس مگر بود کشاورز که آن جز

 هب و دارند خداوند نزد را مقام برترین قیامت روز در اینان. آورد یم بیرون زمین دل از را آن خداوند و کارند می را چیز بهترین

 اسالمی ادبیات در(. 28.«)گیرند می لقب خجسته و فرخنده افراد عنوان به آنان روز آن در و شوند می شناخته مردم بهترین عنوان

 ارکمب ما برای را نان! خدایا: »فرماید می( ص)اسالم گرامی پیامبر. کنند می یاد احترام به آن از و شده معرفی معاش سمبل «نان»

 ترغب نه و گرفتن روزه طاقت نه و داشت خواهیم خواندن نماز توان نه نباشد نان اگر که چرا نینداز؛ جدایی آن و ما میان و فرما

 هب عبادت نوعی دگیبن و عبادت به پرداختن همانند دیگران تغذیه و معاش تأمین گفت توان می رو این از(.28)«واجبات انجام

 .رود می شمار

 انبياء دیدگاه از كشاورزي

 یها ریشه ;بخشند می وزیبایی طراوت آن به و کرده آباد را خشک های زمین فرسا طاقت وزحمات کوشش با مؤمن کشاورزان

 می تزحم که حال درعین کشاورزان نماند گفته نا. آوزند می ارمغان به استقالل کشورخویش برای و خشکانند می را وابستگی

 اگر. ندباش داشته نظر در را الهی حقوق و حدود و نکنند فراموش را خدا بایدرضای کنند، می تولید کشاورزی محصوالت و کشند

 سولر روزی. گیرند قرار فرشتگان تمسخر مورد و شوند دچار الهی بالی به است ممکن کنند، سرپیچی امر این از ناکرده خدای

 می دیموار در آری،: کرد عرض خندند؟ می و کنند می گریه مانندانسانها نیز فرشتگان آیا: پرسید جبرئیل از( ص) اسالم گرامی

 بینند می را کشاورزی که است وقتی خندند، می تمسخر ازروی که مواردی از یکی. خندند می تمسخر روی از گاهی و گریند
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 غییرت را خویش مزرعه که است آن هدفش ولی راببرد، هرز علفهای و کند اصالح را خویش مزرعه حدود تا گرفته دست به بیل

 حاال د،نکر سیر را تو زراعی باغهای و زمینها همه این: گویند می و خندند می آسمان فرشتگان اینجا در. بیفزاید زمینش بر داده،

 (29)کرد؟ خواهد سیرت اندک مقدار این

 یموتقس موردآبیاری در یا نکنند تجاوز خود همسایگان به داشته، نگه را مرزخویش و حد ;بکشند زحمت کشاورزان اگر پس

 لمشمو نکنند، کوتاهی فقرا مورد در الهی، حقوق و زکات پرداخت برداشت،ضمن هنگام و نورزند ستم یکدیگر به آن بندی

 .تاس توکل داشتن و خداوندی عنایات به او توجه کشاورزی بارزکار خصوصیات از یکی. شد خواهند الهی بیکران رحمتهای

 رس زراعتش است وار امید همیشه و است الهی رحمت منتظرنزول پاشد، می زمین در تخمی یا نشاند می را نهالی وقتی کشاورز

 و» هشریف آیه در متوکالن از مراد( ع)صادق امام خاطر، همین به خداست یاد به همیشه نتیجه در. بماند محفوظ آفات شده،از سبز

 :فرمود( ع)جعفر بن موسی امام( 31. )داند می کشاورزان را( 30« ) المتوکلون یتوکلفل اهلل علی

 (32. )داشت خواهد برکتی با بخرد،روزی را باغ که کس آن و است زیانکار بفروشد را باغی که کسی

 اسالم در كشاورزي هايدستورالعمل

 کاشت زمان در نیز خاصی هایالعمل دستور است، رخوردارب: معصومین نزد ایویژه و خاص جایگاه از کشاورزی که آنجایی از

 اهدخو کمک محصول شدن بهتر به[ شد اشاره باال در که موانعی عدم با البته و] آنها به عمل و آگاهی که اندنموده ارائه داشت و

 :نمود

 از هک است متعال خدای که داشت توجه باید که حالی در دانند،می خویش زحمت نتیجه را محصول بودن فراوان افراد برخی. 1

 (33.)رویاندمی بسیار گیاه و دانه آن وسیلۀبه و کرده نازل فراوان آبى زاباران ابرهاى

 أَنْتُمْ أَ لْقُ وَ قِبْلَۀَالْ اسْتَقْبِلِ ثُمَّ بِیَدِکَ الْبَذْرِ مِنَ قَبْضَۀً فَخُذْ زَرْعاً تَزْرَعَ أَنْ أَرَدْتَ إِذَا: »فرمایدمی( ع)باقر امام که است خاطر همین به

 لَا وَ مُتَرَاکِباً حَبّاً اجْعَلْهُ وَ التَّمَامَ وَ السَّلَامَۀَ فِیهِ ارْزُقْنَا وَ مُبَارَکاً حَرْثاً اجْعَلْهُ اللَّهُمَّ قُلْ ثُمَّ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ( 34) الزَّارِعُونَ نَحْنُ أَمْ تَزْرَعُونَهُ

 اللَّهُ شَاءَ إِنْ دِکَیَ فِی الَّتِی الْقَبْضَۀَ ابْذُرِ ثُمَّ الطَّاهِرِینَ الطَّیِّبِینَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ مَنَعْتَنِی بِمَا تَفْتِنِّی لَا وَ أَبْتَغِی امَ خَیْرِ مِنْ تَحْرِمْنِی

 و! نیم؟رویامى ما یا رویانیدمى ار آن شما آیا: بگو بار سه و کن قبله به رو و بردار بذر مشتى کنى کشت خواهى چون( 35)تَعَالَى؛

 مرا و ر،آو بوجود بسیار دانه آن از و کن، عنایت ما به چیز همه و سالمت آن بوسیله و بدار مبارک را کشت این خداوندا: بگو بعد

 ربذ مشت آن عدب او؛ پاک بیت اهل و محمّد بحق نکن امتحان نعمت ندادن با مرا و مفرما محروم دارم نظر در آن از که خیراتى از

 .«بخواهد متعال خداوند اگر بپاش، است دستت در که را

( ع)صادق امام چنانکه اند؛نموده منع آن از و ندانسته مناسب محصول برداشت و بذر کاشت برای را هنگام شب دین، اولیای. 2

 شبانه را خود کشت! نچین شبانه را باغ میوۀ(36)؛... بِاللَّیْلِ تَبْذُرْ لَا وَ بِاللَّیْلِ تُضَحِّ لَا وَ بِاللَّیْلِ تَحْصُدْ لَا وَ بِاللَّیْلِ تَصْرِمْ لَا: »فرمایدمی

 .«نپاش بذر شبانه و! نکش شبانه نیز را قربانی و! نکن جمع
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 سورۀ در کریم قرآن چنانکه باشد؛می اولویت در خدا راه در انفاق نیز و واجب زکات پرداخت نیز، محصول برداشت هنگام. 3

 هنگام به هک نکنید فراموش ولى بخورید؛ نشست، ثمر به که هنگامى به آنها میوۀ از: »فرمایدمی گوناگون، نعمتهاى ذکر از پس انعام

 .«کنید ادا باید را آن حق چیدن،

 گیری نتیجه

 اورزىکش مسئلۀ ته،گرف قرار ترغیب و تشویق مورد نیز اسالمى روایات  در و است بزرگ خداوند خواستۀ که زمین کردن آباد

 به هم را خویش تالش نتیجه و کنند می کوشش و تالش و گذارند می مقدس راه این در پای خدا بر توکل با کشاورزان. است

 دست در را کارها بقیه و کارند می درخت و پاشند می بذر دهند؛ می انجام است آنها به مربوط که وکارهایی بینند می خوبی

 جودو طبیعت و کشاورز میان که ای ویژه ارتباط همین دلیل به.  دانند می حق حضرت توجهات بذل و اتعنای متوجه و خداوند

 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،

 یمانا و کار پیوند این و هستند غیره و ها دانه نشستن بار به جوی، دمساع شرایط زمین، از گیاهان خوب رویش آسمان، از باران

 . سازد می بزرگ یکتاپرستانی آنان از

 :منابع

 دوم مارهش بیستم، سال اسالمی، اجتماعی پژوهشهای ، سمیه یوسفی ، محمد علی میرجلیلی ، اسالم دیدگاه از تولید اولویتهای -1

 1393 تابستان ،( 101 پیاپی)

 ، بابل شهرستان کشاورزی جهاد حسین، یوسفی هادی، هاللی مؤمنی اسالم، دین بستر در کشاورزی یجترو -2

Available at: http://www.jkmaz.ir 

  ،1391 مبلّغان، سخنرانی سوژه ، مهدی محمد فرجی ، اسالم در کشاورزی -3

Available at: http://www.magiran.com 

 1388 زمستان ; اخالقی معرفت: مجله ، سیدمحمود نبویان ، علی رمضانی ، غرب و اسالم در کشاورزی اخالق تطبیقی بررسی -4

 1 شماره -

5- Available at: velayat.agri-jahad.ir 

 قرآن در کشاورزی انداز چشم -6

 ,61/ هود -7

 ,35ص ،19ج ق، 1409 قم، ،:البیتآل مؤسسه عاملى، حر شیخ الشیعۀ،وسائل  -8

 ,34 ص ، 9ج ق، 1409 قم، ،:البیتآل مؤسسه عاملى، حر شیخ یعۀ،الشوسائل  -9
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 ,37ص ،19ج ق، 1409 قم، ،:البیتآل مؤسسه عاملى، حر شیخ الشیعۀ،وسائل -10

 ,42ص ،17ج ، ق 1409 قم، ،:البیتآل مؤسسه عاملى، حر شیخ الشیعۀ،وسائل -11

 460،ص13اول،ج چاپ ،:تالبی آل مؤسسه قم، نورى، حسین میرزا الوسائل،مستدرک -12

 .شود مراجعه 35-34: یس  و 29:بقره  ،11: .نبأ: آیات و سور به -13

 ,22/حجر -14

 ,62 ص قرآن، انگیزشگفت مطالب نجفى، گودرز -15

 ,23 ص ،2 ج حدیث، و قرآن در جدید دانش فروغ حقیقى،. م و 263 و 259 ص راستین، رهبران نژاد، هاشمی الکریم عبد  -16

 .سبحانى جعفر استاد ترجمه 118 ص اعجاز، مرزهاى خوئى، اللّه آیۀ: ک. ر -17

 .بیروت العودۀ، دار 26 -24 ص الطب، و القرآن سلیمان، محمد احمد از برگرفته -18

19-  

 Availableat: 

http://www.aftabir.com/articles/view/science_education/biology 

 ,10/ لقمان -20

 ,21/  زمر -21

 ,27/ سجده  -22

 ,99/ انعام -23

 ,12/ابراهیم -24

 ,41ص ،17ج الشیعه،وسائل -25

 ,350ص ،1362 چهارم، چاپ اسالمیه، کتابخانه انتشارات صدوق، األمالی،شیخ -26

 336.ص ق،1422 دارالحدیث، قم، شیخی، رضا: ترجمه الحکمه، میزان گزیده شهری، ری محمدی -27

 194.ص ،13ج ق،1397 االسالمیه، مکتبه طهران، ه،الشیع وسایل عاملی، حر شیخ -28

 ,115 ص ،2 ج تهذیب، -29
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 ,145 ص العددیه، المواعظ - 30

 ,12 ابراهیم، -31

 ,42 ص ،17 ج وسائل، -32

 ,16 – 15/ نبأ -33

 ,64/ واقعه -34

 ,353ص االخالق، مکارم -35

 .565ص ،3ج الکافی،. 36
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