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 چکیده

 بی تالشی و نمود¬می الینفک جزیی آن در خودش حتی و موجودی هر زوال که نهاد دنیایی ورطه در پای خلقت بدو از بشر

 بودن قاتمخلو اشرف و آورده خود سیطره تحت بیشتر و بیشتر ولی اندک چند هر را خلقت های زیبایی تا نمود شروع را بهشائ

 رفع خصوص در طبیعت اعجاز و بکشد  بوده دنیوی پهنه بر حکمرانی متمادی سالیان طی در او استاد برترین که طبیعت رخ به را

 گرانقدر یافتهایی ره دنیوی فانی مسیر طی در متعال خالق. سپرد فراموشی به ناخواسته و خواسته بارها را بشری اولیه نیازهای

 قران، ازاعج وصف در نیست، پوشیده کسی بر آیاتش اعجاز و هست و بوده قران رت¬ارزشمند همه از که نهاد ودیعه به بشر برای

 دفتر رد و آیات این در تا کرده رهنمون تعقل و تفکر به را انسان طبیعت در نهفته عظمت بیان با آن جای جای در که بس همین

 انقر اعجاز از بخشی آنها، وخواص گیاهان پرورش  خصوص در اعجازگونه هایی رهنمود. بیاموزد و نگریسته او آفرینش بزرگ

 واصخ با گیاهی. است داده نوید را استبرق از هایی پوشش همچون الهی، هایی وعده حقش، به بندگان برای ادامه در و است کریم

 که رایطیش در. میدهد نوید را ابریشم از لطیفتر لباسی دنیوی، اولیه نیازهای مهمترین از یکی رفع جهت در که فرد، به منحصر

 دگر تا اشدب است، شده روبرو خشکسالی و آب بحران نام به مشکلی با گیاهان از مطلوب پوشاک اولیه مواد تهیه برای امروز، بشر

 . باشد مطلوب کمال به نیل برای بشر راهگشای قران، اعجاز بار

 استبرق آیات، اعجاز قران،:  کلیدی واژگان

  مقدمه

 رنگی با دیدج نقشی بار هر که بوده گیاهان از وسیع ای گستره از دلنواز و زیبا لطیف، ای مجموعه ،هستی آفرینش بخش زیباترین

 یکتا ارهاب را است گیاهی طبیعت این دل در که اعجازی. هستند او حیات اصلی منبع و میدهند قرار بشر دیدگان برابر در دلپذیر

! بود واندت توانا، کردگاری بی و دلیل بی و ناگاه به عظمت همه این دیشیان¬می که شده متذکرش و کشیده انسان رخ به آفریدگار

 پوشاک برترین در تورا شگرف، خلقت این عمق به کنی اندیشه اگر بشر ای حال(. 49: یوسف و 57: اعراف ،27: سجده سوره)

 و ای پرورانده سر در را رویایش زدیربا از که ساخت خواهم مند¬بهره جاویدان زندگی نعمت از جایگاه زیباترین در خوراک و

 سریر، این هک دریافته انسان قرنها گذشت از بعد حال که استبرق جنس از کشیده بشر تصور به را ابریشم از برتر سریری ادامه در

 نبدی یمکر قرآن از آیه درچهار. لطیفتراست ابریشم از آن الیاف براستی و است استبرق درخت بذرهای ظریف کرکهای ماحصل

 شده اشاره گیاه
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 جنس بیان رد و تنهایى به بار یک و بهشتى هاى لباس جنس بیان منظور به«  سندس» واژه مقابل در مرتبه سه استبرق، نام. است

 (.1،3) است آمده بهشتى هاى گاه تکیه آسترى

 تَّکِئِینَمُّ وَإِسْتَبْرَقٍ سُندُسٍ مِن خُضْرا ثِیَابا وَیَلْبَسُونَ ذَهَبٍ مِن أَسَاوِرَ مِنْ افِیهَ یُحَلَّوْنَ الْآنهارُ تَحْتِهِمُ مِن تَجْرِی عَدْنٍ جَنَّاتُ لَهُمْ أُوْلَئِکَ»

 )31: کهف) «مُرْتَفَقا وَحَسُنَتْ الثَّوَابُ نِعْمَ الْأَرَائِکِ عَلَى فِیهَا

 (53: دخان) «مُتَقَابِلِینَ وَإِسْتَبْرَقٍ سُندُسٍ مِن یَلْبَسُونَ»

 (54: رحمن) «دَانٍ الْجَنَّتَیْنِ وَجَنَى إِسْتَبْرَقٍ مِنْ بَطَائِنُهَا فُرُشٍ عَلَى مُتَّکِئِینَ»

 (21: انسان) «طَهُورا شَرَابا رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ فِضَّۀٍ مِن أَسَاوِرَ وَحُللوا وَإِسْتَبْرَقٌ خُضْرٌ سُندُسٍ ثِیَابُ عَالِیَهُمْ»

 ورتص از تر عمیق اعجازی و باشد الهی وعده یک صرفاً قران در استبرق نام ذکر از فهد تنها که نمیرسد نظر به سو، دیگر از

 انسان هتوج مثال، طور به. نماید رهسپار خلقت از عمیق شناختی سوی به را انسان تا است داشته وجود میان دراین انسان گذرای

 رصهع در خاکی پهنه این در را انسان زندگی است قادر که نماید می معطوف آن از صحیح برداری بهره چگونگی و گیاه این به را

 .سازد متحول پوشاک

 مقام و ردف کننده توصیف حتی لباس جنس و نوع که حدی در است بوده بشر احتیاجات مهمترین از یکی همواره پوشاک، صنعت

 این در. است داده نشان صیخا وسواس همواره لباس انتخاب خصوص در مترقی انسان لذا. باشد می کننده مصرف اجتماعی،

 ایجاد  و آب انتقال و جذب هوایی، تبادل و حرارتی عایق از، عبارتند مناسب لباس انتخاب و فیزیولوژی در مهم نکته سه راستا

 لیو ندارد وجود باشد ماده یک برپایه که محصولی نساجی، صنعت در امروزه واقع به گرچه. پوست بروی مطلوب تماس حس

 جانوری، یا گیاهی از اعم طبیعی الیاف. داشت خواهد تولیدی لباس ماهیت در مهمی بسیار نقش مصنوعی یا طبیعی اولیه مواد میزان

 پوشش .دارند بهتری پذیری رنگ طبیعی الیاف جمله، از دارند، پوشاک تهیه در مصنوعی الیاف به نسبت بسیاری های مزیت

 به تبدیل سوختن از بعد. دارند را بدن عرق جذب توان لذا هستند دوست آب اغلب. کنند می ایجاد انسان بدن برای راحتتری

 در یشتریب طرفدار شده ذکر نکات تمامی به توجه با. هستند زیست محیط دوستدار و گردند می باز طبیعت به و شده خاکستر

 ظاهر شستشو و استفاده مدتها از پس یول باشد¬می باالتر پوشاک از دسته این تولید پایه قیمت گرچه دارند انسانی پوشاک تهیه

 مصنوعی فالیا از شده ساخته البسه اگرچه. کند می توجیه را آن بودن گرانتر اقتصادی لحاظ از که میکنند حفظ خوبی به را خود

 بر هایلباس دیگر سوی از. هستند محیطی زیست معایب انواع دارای ولی دارند تجاری عرصه در تولید جهت از مناسبتری قیمت

 می دست از نیز سریع خیلی را خود مطلوب ظاهر شستسو، اثر بر و زمان طی در مصنوعی الیاف شکل تغییر دلیل به آنان پایه

 (. 8)دهند

 در آنجاییکه از .کرد اشاره ابریشم و پشم کتان، پنبه، به توان می هستند متداول لباس تهیه در امروزه که طبیعی الیاف مهمترین از

 از ابریشم که انگراینستبی ابریشم، الیاف خصوصیات به گذرا نگاهی دانسته، ابریشم از برتر را استبرق برپایه لباسهای کیفیت قران

 آن مولکولی نجیرهز مبنای بر ابریشمی لباس راحتی و شیمیایی فیزیکی، خواص که شده ساخته پروتئینی مولکولهای بلند زنجیره

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
 

61 
 

 

 انعطاف و استحکام از دلیل همین به و گرفته قرار کریستالی های الیه در الیاف این. شود می مشخص الیاف، داخل در آنها جهت و

 که شود می ساخته نظیر بی و زیبا هایی پارچه آن از. دارد را سرد و گرم لباس ماهیت دو هر ابریشم. اند¬برخوردار باالیی پذیری

 متراکم یبرهایف اگرچه. دارد بدن بر خنکی تاثیر و خوابیده وستپ بروی نرمی به و نداشته خوبی به را هوا کردن محصور قابلیت

 براحتی شمیابری فیبرهای و پوست بین یافته تجمع گرم هوای الیه گرمای، دلیل همین به و هستند خوبی حرارتی عایق ابریشم

 اینکه بدون ددار آب جذب قابلیت وزنش سوم یک تا ابریشم. شود می بدن طبیعی دمای حفظ سبب و نبوده بیرون به نفوذ قابل

 االییب استحکام و میگذارد جا به پوست بروی نرمی همتای بی و لطیف حس پوششی لحاظ از. شود حس لباس بودن مرطوب

 .دارد مذکور ابریشم از برتر خواصی که شده داده وعده و معرفی انسان به پوشاک اولیه ماده عنوان به گیاهی حال(. 7)دارد

 تاسفانهم و داشته کمتری رنگپذیری قابلیت مصنوعی الیاف. هست رنگ پوشاک، صنعت خصوص در ذکر بلقا موارد دیگر از 

. است شده یلتبد آبی منابع کننده آلوده بزرگترین و زیست محیط های کننده آلوده بزرگترین از یکی به نساجی در رنگ صنعت

 اثرات بشر زندگی سطوح تمامی بر مصنوعی رنگهای کاربرد. باشند می نیز مصنوعی های رنگ نیازمند مصنوعی الیاف که خصوصا

 سنگین فلزات و صابون اسید، استیک نیترات، نفتول، گوگرد، حاوی نساجی، کارخانجات های¬پساب. میگذارد برجای نامطلوب

 اغلب که ودهب ستیزی تجزیه قابل غیر رنگرزی شیمیایی مواد سایر و کبالت و نیکل جیوه، کادمیوم، سرب، آرسنیک، مس، مانند

 دارای لباسهای تماس از ناشی آلرژیک های واکنش از بسیاری از شود نمی اگرچه(.  10) هستند نامطلوب نتیجه در و زا سرطان

 ایبر شده کارگرفته به طبیعی رنگهای و طبیعی الیاف که درحالیست این(. 13)گذشت سادگی به انسان پوست بروی مواد، این

 (.14, 11)باشند می بشر سالمت دوستدار و زیستی محیط آلودگی کمترین با یریتجدیدپذ منابع آنها

 است رسیده نآ بودن مفید دانش به تازه بشر و شد پرداخته امروزه زندگی در گیاهی الیاف مزایای از بخشی بررسی به تنها کنون تا

 که قران اعجاز ازدیگر  آید، می حساب به معجزه یک قطع طور به مردم، جهالت دوران در گیاهی الیاف معرفی در قران تاکید و

 برقاست آنجاییکه از نموده معرفی را آن زادگاه و پرورش مکآنهای از یکی که است این برشمرد، توان¬می استبرق خصوص در

 معناى به «راستب» و «ستبر» فارسى در کلمه اصل و( 1)باشد¬می ضخیم دیباى معنای به و فارسی ای واژه نویسان معرّب نگاه در

 که است آمده واژه این درباره دهخدا نامه لغت در سو دیگر از(. 2) است شده معنی ضخیم دیباى نام به آخر در که است ضخیم

 بررسی از پس(. 6) است تُنُک دیباى سندس معنای صورتیکه در. باشد زربافت که ستبر دیباى معنای، به است استبرک معرب

 بدان زمان، آن در قران در که است بوده ایران زبان پارسی کشور گیاه این های زادگاه از یکی افتدری توان¬می مذکور، موارد

 .است شده اشاره

 لباس تهیه منظور به کریم قران در شده ذکر ابریشمین کرک همراه به آن درون بذرهای و استبرق میوه از نمایی

 جنوب تا افریقا غرب از آن های گونه انواع از وسیعی گستره گرچه ،است ایران بومی گیاهان از( Calotropis procer) استبرق

 و کمکزی استرالیا، در و شده دیده مالزی تا هندوچین اسیا، جنوب عرب، جزیزه شبه ماداگاسکار، آفریقا، شرق و شمال آنگوال،

 (.12) است شده بومی مرکزی و جنوب آمریکای

 آن زیبایی گلهای و استبرق درختچه از نمایی
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 هرمزگان و بلوچستان و سیستان خوزستان، فارس، خلیج سواحل ، جنوبی نواحی تمامی استبرق درخت رویش جغرافیایی محدوده

 درجه 20 دمای و کرده رشد خوب زهکشی با لومی -شنی های خاک در که خشک مناطق با سازگار دائمی درختچه یک. است

 وسیعی رطو به که تواند می که داده نشان خود از آب و خاک شوری به سبتن خوبی، نسبتا مقاومت و کند¬می تحمل را صفر زیر

 گیاه ینا شیرابه حتی و بوده دارویی خواص دارای گیاه این سو دیگر از. گیرد قرار استفاده مورد بیابانی مناطق احیاء عملیات در

 یها ریشه از حال عین در است آور¬قی اثر دارای و ادرارآور نفخ، ضد آور، خلط استبرق تلخ ریشه. است گزنده حشرات دافع

 هایگل. رود می کار به غیره و بدن اندام سستی ها، زخم سوختگی، ورم، درمان در که کنند می تهیه ضمادی استبرق شده پودر

 یاهگ این دیگر توجه جالب صفات از آن عمیق های ریشه و آمده حساب به گیاه این های جاذبه از یکی سبز همیشه درختچه این

 باالی صددر و بلند طول با لطیف الیافی باال، مدول و مقاومت چون مزایایی با که دارد ساقه در الیافی گیاه این حال عین در. است

 (.4،12)دارهستند را منسوجات و ها کامپوزیت درساخت استفاده پتانسیل که ،(درصد 75( سلولز

 بحث و گیری نتیجه

 انجام حقیقاتت نیز امروزه و داشته تاثیر او جسم و روح در دیرباز از طبیعت با دوستی و وانیهمخ تاثیر و است طبیعت زاده بشر

 و برده پی گیاهی و ارگانیک محصوالت ارزش طبیعت، حفظ ارزش به تازه امروز بشر(. 9)است نکته این موید راستا این در شده

 هزینه بهای هب پوشاک تولید برای مصنوعی رنگهای و الیاف ولیدت تکنولوژی دریافته تازه نموده، ها¬رفته ازدست احیای در سعی

 دنیا مناطق از یبسیار آبی کم بحران که است چندسالی. بیاورد روی طبیعت به بایستی و بوده مضر بشر برای چقدر اندک تولید

 ذکر کاتن تمامی برآورد از ده،قراردا شعاع تحت را مختلف کشورهای اقتصادی و سیاسی تدابیر تمامی و قرارداده تاثیر تحت را

 نعی در و دارد ابریشم همپای را کیفیت بهترین که گیاهی گردد، می روشن بار 4 آنهم گیاهی نام ذکر و تاکید و قران اعجاز شده،

 و بناسم گیاهانی که کتان و پنبه با مقایسه در مناسب، نا شرایط و آبی کم به مقاوم است گیاهی و بوده کم آن آبی نیاز حال

 فرد به منحصر و غنی منبع یک عنوان به گیاه این کشت حال. باالست بسیار آنها آبی نیاز ولی هستند پوشاک تولید برای مطلوب

 !نیست زانگی بر تامل واقع به نساجی نادرست صنعت اثر بر زیست محیط شدید آلودگی و آب بحران شرایط در گیاهی، الیاف

 تواند می هامروز صحیح کشت و بهینه استفاده صورت در که گیاهی معرفی است، قران زاتمعج از یکی استبرق معرفی براستی

 در نسان،ا دید به بخشی لطافت و سرسبزی ایجاد با و نموده مرتفع را شور و شنی خشک، مناطق دامنگیر مشکالت از بسیاری

 است راهی نیز منسوجی تولیدی مراکز ایجاد و گیاهی های¬ابریشم استحصال باشد، گشا راه نیز روان های¬شن تثبیت راستای

 .گرفت نادیده توان نمی نیز را گیاه این دارویی خواص گرچه زایی درآمد سوی به

 و یازن تامین زرع، و کشت برای خداوند معجزه و هدیه برترین و هستند بشری حیات ادامه منبع گیاهان و زمین قران دیدگاه از 

 ...الهی سریری و مطلوب کمال به رسیدن تا انسان زندگی معاش

 :منابع

 .الرسالۀ مطبعه قاهره، القرآن، فى اللغات ،(ق1365) عباس ابن 
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 .العالمیۀ اإلسالمیۀ الدعوۀ جمعیۀ الکریم، القرآن فى المعرب ،(ق1369) محمدسیدعلى بالسى، 

 المیزان تفسیر ،(ه14) طباطبایی حسین محمد سید 

 گیاه تراکم بین روابط بررسی ،1391 کوپایی، خراتی محمود و شمسی فالح یدرشیدس تقوایی؛ منصور صادقیان؛ طاهره 

 مایشه سومین فارس، استان جنوبی های رویشگاه خاک شیمیایی فیزیکی خصوصیات برخی و( Calotropisprocera.L) استبرق

 اراک واحد اسالمی زادآ دانشگاه اراک، ایران، کویری های تاالب پایدار توسعه و زایی بیابان با مقابله ملی

 کریم قران 
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