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 كشاورزي به كریم قرآن توجه

 3فربختیاری مرضیه ،2خدابخشی سعید ،1*ریابی میالد

 اهواز چمران شهید دانشگاه خاک، علوم مهندسی ارشد کارشناسی آموختهدانش

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه خاک، علوم مهندسی ارشد کارشناسی آموختهدانش

 خوزستان رامین عیطبی منابع و کشاورزی دانشگاه خاک، علوم مهندسی کارشناسی دانشجوی

(milad.biria1990@gmail.com) 

  چكيده

 تا نیز یسیاس استقالل است، کشور هر اقتصادی استقالل های¬اهرم از یکی و است انسان تغذیه اصلی منابع از یکی کشاورزی

. است برشمرده االییب ارزش آن برای و داده زیادی اهمیت کشاورزی به اسالم دین رو، این از. است وابسته آن به فراوانی حد

 در خداوند. است داده توجه کشاورزی جمله از و انسان زندگی در منابع ارزش و اهمیت به پیش قرن چهارده از را بشر قرآن

 شسرزن کنند،¬می ایجاد مقدس کار این در را فسادی گونه هر که را کسانی و تشویق کشاورزی به را ها¬انسان مختلف آیات

 آیات واقعه،) ،(27 سجده،) ،(21 زمر،) آیات جمله از. است شده اشاره کشاورزی و زراعت به قرآن از آیه چندین در. است نموده

 توان¬می آیات بررسی از(. 58 و 57 اعراف،) و( 99 انعام،) ،(29 بقره،) ،(19 روم،) ،(35-34 یس) ،(11 نبأ،) ،(11 نحل،) ،(63-65

 قرآن اهدیدگ از. است شده اشاره آن به زیادی آیات در و بوده برخوردار کریم قرآن در باالیی اهمیت از کشاورزی که گرفت نتیجه

 . باشد¬می مهیا زمین در است، زندگی ادامه برای انسان نیاز مورد چه¬آن

 .انسان کشاورزی، قرآن،: کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 تا نیز یسیاس استقالل است، کشور هر تصادیاق استقالل های¬اهرم از یکی و است انسان تغذیه اصلی منابع از یکی کشاورزی

 از. است برشمرده باالیی ارزش آن برای و داده زیادی اهمیت کشاورزی به اسالم دین رو، این از. است وابسته آن به فراوانی حد

 بیان ار بوده انسان هدایت هدف، این در چه¬آن است، واقعی سعادت و حقیقی کمال بشر هدایت برای کریم قرآن که جا¬آن

 .است هدف همان راستای در دارد، وجود زراعت و کشاورزی ی¬درباره قرآن در که آیاتی جهت بدین(.3) است کرده

 : است شده اشاره زراعت و کشاورزی به آیه چندین در
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 طبقات) در که هاییچشمه به را آن پس آورد، فرود آبی آسمان، از خداوند ندیدی مگر: ))که است شده بیان( 21 زمر،) یآیه در

 اهآنگ گردد،می خشک سپس آورد،می بیرون است گوناگون آن هایرنگ که را کشتزاری آن با آنگاه داد، راه است زمین( زیرین

 (.2و1(( )است عبرتی خرد صاحبان برای( هادگرگونی) این در قطعاً. گرداندمی خاشاکش سپس بینی،می زرد را آن

 که مآوریبرمی ایکشته آن با و رانیم،می بایر زمین سوی به را باران ما که ایدننگریسته آیا: ))خوانیممی( 27 سجده،) یآیه در

 (.2 و 1(( )بینند؟نمی مگر خورند؟می آن از خودشان و هایشان¬دام

 کنید،-می زراعت( ما یاریبی) را آن شما آیا اید؟¬کرده مالحظه کنیدمی کشت چهآن آیا: ))خوانیممی( 63-65 واقعه،) یآیه در

 (.2 و 1(( )افتیدمی( تعجّب و) افسوس در پس گردانیم،می خاشاکش قطعاً بخواهیم اگر کنیم؟می زراعت که ماییم یا

 ایجاد و بذرافشانی کشاورز کار و خداست دست به درختان و گیاهان رویش و باران نزول که شود¬می استفاده آیات این از

 کشاورزی ایهارزش باالتریم از یکی این و باشد، داشته توکل خدا به باید کارش در کشاورز ابراینبن. است گیاه رویش ی¬زمینه

: دفرمایمی و کرده اشاره کشاورزی محصوالت از صحیح یاستفاده برای مردمان تشویق و کشاورزی به را انسان خداوند. است

 بعضی در و( 14 انعام،...(( )است نیازبی طعام از خود و خشدمی یروز و طعام خلق به او و خداست زمین و آسمان آفریننده))....

 معرفی ها¬انسان آگاهی و بصیرت ی¬مایه و الهی قدرت از ای¬نمونه نوان به زمین از گیاهان روئیدن و کشت جریان آیات از

 کشاورزی محصوالت و انرویانندهگیاه و زارع را خود خداوند که است این اساسی و کلیدی ی¬نکته(. 11 نحل،) است شده

 (.2 و 1( )64-63 واقعه،) است فراخوانده مسئله این در تدبر به را انسان و کرده معرفی

 در خداوند. است داده توجه کشاورزی جمله از و انسان زندگی در منابع ارزش و اهمیت به پیش قرن چهارده از را بشر قرآن

 شسرزن کنند،¬می ایجاد مقدس کار این در را فسادی گونه هر که را انیکس و تشویق کشاورزی به را ها¬انسان مختلف آیات

 با کینزدی ی¬رابطه که جوی تغییرات و هواشناسی اصالعات به که است کتابی اولین قرآن که است ذکر به الزم. است نموده

 در مطلب این بیان از قرآن هدف هاگرچ(. 4 رعد، ؛99 انعام، ؛58-57 اعراف، ؛164 و 22 بقره،) است نمده توجه دارد؛ کشاورزی

 ت؛هاس-انسان وجدان ساختن بیدار و الهی صفات و توحید به آن دادن توجه و ¬انسان ی¬اندیشه کردن بیدار همانا اول ی¬درجه

 مواد که جهت آن از کشاورزی مقدس شغل(.  3) دهد یاری کشاورزی بهبود در را ما تواند¬می آیات این در عمیق تفکر امّا

 بوده الهی پیامبران شغل و خواسته زمین کردن آباد و شده شناخته الهی مقدس های¬شغل از یکی کند،¬می تهیه را جامعه یغذای

 روزی و معاش کسب برای را روز خداوند و)) دین و شریعت قوانین جزء هم و است طبیعت قوانین جزو هم کار اساساً. است

 خرما نخل از ها¬باغ زمین در)) ،(29 بقره،(( )آفریده او خدمت در و انسان برای را تثرو منابع ی¬همه)) ،(11 نبأ،(( )داده قرار

(( کنند شکر را خدا و کنند تناول ها¬باغ آن ی¬میوه از مردم تا است کرده جاری آب های¬چشمه آن در و داده قرار انگور و

 زنده از را مرده و مرده از را زنده: ))فرماید¬می و تهدانس رستاخیز نماد را گیاهان رویش قرآن در متعال خداوند(. 35-34 یس،)

 (. 2 و 1( )19 روم،...(( )گرداند زنده باز گیاهان مرگ و خزان فصل از پس را زمین و آورد بیرون

 و تدبیر زیبایی، قدرت، که است ای¬آیینه است، آن در آنچه هر و جهان که داده توجه نکته این به بارها کریم قرآن در خداوند

 فرو باران آسمان از که خدایی اوست¬ هم و: ))است فرموده خود معرفی در و کرد مشاهده آن در توان¬می را خداوند حکمت
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 های¬خوشه خرما نخل از و آوریم پدید شده چیده هم روی بر که هایی¬دانه و ها¬سبزه و برویانیم آن از را نبات هر. فرستاد

 ها¬باغ آن در ماش. کنیم خلق است، بهم نامشابه برخی و مشابه برخی که انار و زیتون و ورانگ های¬باغ و برانگیزیم پیوسته ¬بهم

 (.2 و1( )99 انعام،(( )بنگرید تعقل چشم به برسد و آید پدید آن ی¬میوه که هنگامی

 گیری نتیجه

 به یزیاد آیات در و بوده اربرخورد کریم قرآن در باالیی اهمیت از کشاورزی که گرفت نتیجه توان¬می آیات بررسی از کل در

 آن معنای به امر این اما. مهیاست زمین در است، زندگی ادامه برای انسان نیاز مورد چه¬آن قرآن دیدگاه از. است شده اشاره آن

 باید انسان هک معناست بدین بلکه اوست، اختیار در تالش و کار بدون و بالفعل بصورت انسان های¬نیازمندی ی¬کلیه که نیست

 .آورد تدس به طبیعت منابع از را خود روزی تالش، و ابتکار و خالقیت ی¬سایه در و آبادانی و عمران ی¬روحیه کارگیری به با

(( وَکللونَالمُتَ فَایَتَوَکَّلِ اللَّهِ عَلَی وَ)) ی¬شریفه ی¬آیه تفسیر در صادق امام. کنیم¬می اشاره( ع) صادق امام از سخنی به  پایان در

 ،13ج ق، 1397 االسالمیه، مکتبه طهران، الشیعه، وسایل عاملی، حر شیخ(( )هستند کشاورزان مومنان، از منظور: ))فرمودند

    (.193.ص

 منابع

 .کریم قرآن 

 1393. معتبر انتشارات(. تألیف) کشاورزی دانش و قرآن. 1393. بند،ا¬آینه 

 .راسخوان وبگاه. 1390. م فراهانی، 
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