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  منظور تأکید بر پایستگی آن پژوهش قرآنی بایستگی خاك به
  

  *اسماعیل اسالمی
   مذاهب اسالمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده مذاهب، قم، ایران تطبیقی آموخته دکتري مطالعات دانش

  06/03/1400؛ تاریخ پذیرش:  17/08/1399تاریخ دریافت: 
  1چکیده

که خداوند تبارك و  در علوم دینی باور بر این است که آغاز آفرینش انسان از خاك بوده است، این سابقه و هدف:
خلقت انسان از   عنوان ماده اولیه ن است. خاك بهکرده خود دلیل بر ارزش و اهمیت آ تعالی انسان را از خاك خلق

تر نیازهاي انسان را در خودش جاي داده است. خاك عنصر ارزشمند در تداوم زمین است و  عناصري است که بیش
ات جان این ماده اي به آن وابسته است که درواقع نجات جان همه موجودات مرتبط با نج حیات هر موجود زنده

  حیاتی است.
  

خصوص آیات  هچنین از کتب و منابع معتبر دینی، ب اي و هماز روش کتابخانه پژوهشدر انجام این  ها: مواد و روش
هاي آن از  کلی تمامی آیات و ترجمهطور شده است. به اسالمی استفاده قرآن، معانی و تفاسیر معتبر و مشهور و روایات

البالغه، بحاراالنوار، تفسیر نمونه، تفسیر راهنما، اصول کافی و قرآن  هاي نهج چنین از کتاب اسالمی، همسایت دانشنامه 
  ها استفاده شد. ها و تحلیل آن منظور استخراج داده آیه قرآن به 60کریم و نزدیک به تعداد 

  

 وخاك است است که ترکیبی از آبشمرد مراد از خاك همان طین (گل) قرآن آفرینش انسان را از خاك می ها: یافته
هاي الهی ترین نعمت زیست ما یعنی آب، خاك و هوا که از بزرگ ) محیط20(روم/ این موضوع نیز سزاوار توجه است؛

وابسته هستند که حذف هرکدام مساوي با مرگ  پیوسته و هم حیات به اي بنام زنجیرهزنجیرهبراي بشریت هستند، مانند 
کند: (تَرَى الْأَرض خاشعۀ؛ زمین را خشک  خاك زیباست. خاك بذر و آب را به خود جذب می و نابودي حیات است.

آیا  ،لَم نَجعلِ الْأَرض کفاتاًکند: (أَ را دفن میکند و مرده ما  ). خاك زنده ما را حمل می39(فصلت/ بینی)، جان) می (و بی
شده است که براي  ). این نعمت الهی طوري ساخته25ت/)، (مرسالها قرار ندادیم رکز اجتماع انسانزمین را م

  کشاورزي شل و آسان باشد و براي ساخت بنا سفت و محکم.
  

عنوان رکن اصلی حیات موجودات محسوب شود. هدف از  تواند به خاك محل رویش گیاهان است و می گیري: نتیجه
همیت ت. در آیات بسیاري از قرآن کریم به ااین پژوهش، بررسی بایستگی خاك و زمین از دیدگاه خالق تعالی اس

خداوند در آیاتی از قرآن کریم  دهد. له اهمیت باالي خاك و زمین را در قرآن نشان میأشده، که این مس خاك پرداخته
                                                

  dr.eslami53@gmail.comمسئول مکاتبه:  *

 پژوهشی -مقاله کامل علمی
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واژه طین در قرآن بکار  بار 12و بار واژه ارض  40ته است؛ بیش از این چرخه زیستن را به هم مرتبط و پیوسته دانس
گونه برداشت  حیانی اینوهاي  عنوان محل رزق انسان یادشده است. از آموزه است در بسیاري از موارد از خاك بهرفته 

راي حقوق، مسئولیت و انسان مسلمان در برابر خاك دا ،(بایستگی) شود که خاك مقدس و با ارزش است می
چنین باید براي حفظ و سالمت آن  هم )، وو از این نعمت الهی باید به خوبی محافظت کند (پایستگی محدودیت است

  تالش و کوشش کند.
  

   نعمت الهیحفاظت خاك، حیات، قرآن، آفرینش،  هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
قرآن کتاب مقدس تمامی مسلمانان که "

آیه است تنها یک متن  6236سوره و  114دربردارنده 
اي از اصول و  دهنده مجموعه دینی نبوده و نشان

هاي زندگی  هایی است که پوشاننده تمامی جنبه آموزه
هاي انسانی است. کتاب مقدس قرآن شامل  و فعالیت

مفاهیم مذهبی، احکام اخالقی و روانی به همراه 
هاي مختلف زندگی  قوانین و مقررات براي جنبه

هاي متمادي در  بشر براي قرن ").14روزمره است (
شده  آن ارائهخصوصی که در قر همطالعه اطالعات ب

میالدي مردم  20است ناتوان بوده است. اما در قرن 
کننده  متوجه شدند که بسیاري از آیات قرآن توصیف

 ").8ها است ( هاي طبیعی و اجزاي اکوسیستم پدیده
هاي قرآن و  رو بررسی دقیق آیات و سوره ازاین

تواند منبعی بسیار  همچنین استفاده از تفاسیر آن می
 ت طبیعت و اجزاي آن باشد.غنی در شناخ

زیست و اجزاي آن را با اشاره به  قرآن، محیط
طور مثال عبداهللا  کند. به کلمات مختلفی تشریح می

زیست را  قرآن مقدس محیط"کند که  ) بیان می2001(
با بیان کلماتی همچون الْعالَمین (جهان)، السماء 
(آسمان)، االرض (زمین) و البیاح (محیط زیست) 

طبیعت تجلیگاه خداوند متعال  ").1کند ( ح میتشری
جاي آن حضور الهی را  است که انسان در جاي

(بقره/ » و اَینَما تُولُو فَثَم وجه اهللا«کند.  دریافت می
). قرآن کریم از آسمان، ستارگان، خورشید، ماه، 115

ها در دریاها،  ابر، باران، جریان باد، حرکت کشتی
ت و باالخره هر امر محسوس را که گیاهان، حیوانا

بیند به عنوان موضوعاتی که  بشر در اطراف خود می
درباره آن باید اندیشید و تفکر کرد یاد نموده است 

که خداوند انسان را به دقت و مطالعه در  چنان ").17(
قُلْ انظروا ماذا فی «خواند  ها و زمین فرامی آسمان

 .)101(یونس/ » السموات و االرض...

ترین اجزاي طبیعت خاك است و  یکی از اصلی"
ترین روابطی  روابط بین انسان و خاك یکی از مهم

ها و حقایق جدید  هستند که دانشمندان به دنبال روش
 ").29و  7، 4، 3، 2اند ( سازي این زمینه در شفاف

ها و مسائل  تعامالت بین انسان و خاك شامل زمینه
پیدایش و خلقت ) نقش خاك در 1چون  مختلفی هم

  ) نقش خاك در تغذیه گیاهان و انسان، 2انسان، 
) نقش این 4) نقش خاك در سالمت انسان و 3

طورقطع تغذیه  تعامالت در امنیت خاك است. به
طور اساسی به خاك و وضعیت  ها به گیاهان و انسان

دیگر، تغذیه کافی و مناسب  عبارت آن وابسته است. به
کند.  ها نقش کلیدي را ایفا می گیاهان در سالمت انسان

شده است:  طه مطرح در سوره 55طور که در آیه  همان
منْها خَلَقْنَاکُم وفیها نُعیدکُم ومنْها نُخْرِجکُم تَارةً أُخْرَى 

ما شما را هم از این خاك آفریدیم و "که معناي آن 
گردانیم و هم بار دیگر (روز  هم به این خاك بازمی

است، این  "آوریم قیامت) از این خاك بیرون می
چرخه عناصر و مواد غذایی  تواند توسط حقیقت می
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ها نشان  که در خاك، گیاه و انسان تاکنون وجود آن
شده است اثبات شود. این مواد شامل کربن،  داده

  ").5نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند (
هاي  جمعیت مسلمانان در قاره "براین، آمار عالوه

 2020تا سال  1950دهد از سال  مختلف نشان می
 6میلیون) به  10~( 2اروپا از  تعداد مسلمانان در

 321~درصد ( 22میلیون)، در آسیا از  42~درصد (
میلیون) و  454یک میلیارد و ~درصد ( 30میلیون) به 
درصد  94/0هزار) به  448~درصد ( 13/0در آمریکا 

 ").12 ،11، 10میلیون) افزایش پیدا کرده است ( 9~(
رویج گیري از قرآن جهت آموزش و ت رو بهره از این

اهمیت بایستگی و پایداري خاك در طبیعت و زندگی 
انسان این جمعیت بزرگ از انسان بر روي کره زمین 

  اي مناسب قلمداد گردد. توان شیوه می
طور اساسی متکی بر رابطه  تاریخ مدنی انسان به

ها بر روي  قوي بین انسان و خاك و همچنین اثر انسان
مدیریت  کیفیت خاك و نگرش انسان در چگونگی

تاکنون چندین محقق  ").13منابع خاکی بوده است (
اند و  به بررسی طبیعت از نگاه قرآن مقدس پرداخته

مطالعاتی در این زمینه در زبان فارسی و انگلیسی به 
) به 2017طور مثال منظمی ( انتشار رسیده است. به

هاي قرآن پرداخته است  بررسی ارزش مراتع در سوره
) به بررسی 2019و همکاران (آل رمدي  ").16(

با  ").6(خلقت انسان از خاك در قرآن پرداخته است 
وجود مطالعات گسترده در زمینه قرآن، تاکنون 

له خاك توسط أمطالعات زیادي با تمرکز بر مس
این مطالعه در  بنابراین انجام نشده است. پژوهشگران

 نظر دارد تا با نگاه تخصصی به قرآن به بررسی اهمیت
ها و آیات قرآنی بپردازد و از بایستگی  خاك در سوره

خاك در قرآن پایستگی آن (حفاظت و بقاء آن) مورد 
تأکید قرارگیرد. بایست اشاره کرد که چون خاك بر 
بستر زمین گسترده شده و وجود آن از زمین منشأ 

بعضی از آیات قرآن که با ذکر واژه  بنابراینگیرد،  می

یم به خاك دارند نیز در غیرمستقزمین (االرض) اشاره 
  اند.  موردبررسی قرارگرفته پژوهشاین 

  
  ها مواد و روش

اي و همچنین  مقاله پیش رو از روش کتابخانه
استفاده از کتب و منابع معتبر دینی، ازجمله آیات 
قرآن، معانی و تفاسیر معتبر و مشهور و روایات 

 منظور رو، به اسالمی استفاده شده است. از این
استخراج مفاهیم مرتبط با خاك، مطالعه دقیق آیات 
قرآن به همراه معانی و تفاسیر معتبر آن ازجمله تفسیر 

اهللا اکبر  اهللا مکارم شیرازي و تفسیر آیت نمونه آیت
هاشمی رفسنجانی صورت گرفت و تمامی مطالب 

بندي شدند. درنهایت  شده دسته صورت کدگذاري  به
فیق شده و تالش شد در کدهاي نزدیک به یکدیگر تل

  هاي مختلف نتایج ارائه گردد. بخش
  

 نتایج و بحث
اي به  هاي دین اسالم خداوند توجه ویژه در آموزه

دهنده طبیعت دارد و از میان این اجزاء  اجزاي تشکیل
ها است و همسان آن  ترین آن خاك ازجمله بااهمیت
سزایی برخوردار است. خاك  هزمین نیز از اهمیت ب

عنوان رکن  تواند به ویش گیاهان است و میمحل ر
اصلی حیات موجودات محسوب شود. هدف از این 
پژوهش، بررسی بایستگی خاك (و زمین) از دیدگاه 
خالق تعالی است. بنابراین در آیات بسیاري از قرآن 

له أشده، که این مس کریم به اهمیت خاك پرداخته
دهد.  اهمیت باالي خاك و زمین را در قرآن نشان می

یکی از معجزات قرآن، جامعیت است. قرآن 
ولَقَد صرَّفْنَا فی هذَا الْقُرْآنِ للنَّاسِ منْ کُلِّ « فرماید: می
و در این قرآن، از هرگونه مثلی " )54(کهف/» مثَلٍ

ایم؛ ولی انسان بیش از هر چیز،  براي مردم بیان کرده
  ."پردازد به مجادله می
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اي از  . پارهاست جهانقرآن آیین زیستن دو
 عالمه حسینی تهرانی. معادشناسی؛) 1ها مانند  کتاب

 شهید مطهري. معاد؛ )3 االسالم قرائتی. حجت معاد؛) 2
   منشور جاوید، )5 اهللا مکارم شیرازي. آیت معاد،) 4

تنها زیستن اخروي را  ... اهللا سبحانی و آیت ،9ج 
موردتوجه قرار داده است اما قرآن براي چگونه 

علوم  که همه براي اثبات اینزیستن دنیوي هم است. 
بشري در قرآن وجود دارد، به این آیات بنگرید: 

»ءکُلِّ شَیانًا لیبت تَابالْک کلَینَزَّلْنَا ع؛ 89(نحل/» و(  
یم) را فرستادیم تا و ما بر تو این کتاب (قرآن عظ"

  ."حقیقت هر چیز را روشن کند

)؛ 19نوح/ » (واللَّه جعلَ لَکُم الْأَرض بِساطًا«در آیه 
اي قرار  و خداوند زمین را براي شما فرش گسترده"

أَمّنْ جعلَ الْأَرض قَرَارا وجعلَ خلَالَها «چنین  . هم"داد
أَنْهارا وجعلَ لَها رواسی وجعلَ بینَ الْبحرَینِ حاجِزًا 

یا کسی ") 61(نمل/» أَإِلَه مع اللَّه بلْ أَکْثَرُهم لَا یعلَمونَ
را مستقرّ و آرام قرار داد، و میان آن نهرهایی که زمین 

هاي ثابت و پابرجا ایجاد  روان ساخت، و براي آن کوه
کرد، و میان دو دریا مانعی قرار داد (تا با هم مخلوط 

حال) آیا معبودي با خداست؟ نه، بلکه  نشوند؛ بااین
 ."اند) دانند (و جاهل تر آنان نمی بیش

» رٍ قَدلَى أَمع اءونًا فَالْتَقَى الْمیع ضّرْنَا الْأَرفَجو
رهاي  و زمین را شکافتیم و چشمه")؛ 12(قمر/  »قُد

اندازه مقدر با  بهزیادي بیرون فرستادیم؛ و این دو آب 
أَلَم نَجعلِ «. "هم درآمیختند (و دریاي وحشتناکی شد)

آیا زمین را مرکز ")؛ 25(مرسالت/ »الْأَرض کفَاتًا
اي دیگر  و یا در آیه "ها قرار ندادیم اجتماع انسان

الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض مهدا وجعلَ لَکُم فیها سبلًا «
همان کسی که زمین را ")؛ 10(زخرف/  »لَعلَّکُم تَهتَدونَ

هایی  محل آرامش شما قرار داد، و براي شما در آن راه
  ."د (و به مقصد برسید)آفرید باشد، که هدایت شوی

» هِمائمبِأَس مأَهّا أَنْبفَلَم هِمائمبِأَس مأَنْبِئْه ما آدقَالَ ی
قُلْ لَکُم إِنّی أَعلَم غَیب السّماوات والْأَرضِ قَالَ أَلَم أَ

فرمود: ")؛ 33(بقره/ »وأَعلَم ما تُبدونَ وما کُنْتُم تَکْتُمونَ
اي آدم! آنان را از اسامی (و اسرار) این موجودات «

که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود:  هنگامی» آگاه کن
ها و زمین را  غیب آسمان آیا به شما نگفتم که من،

کنید، و  چه را شما آشکار می دانم آن میدانم؟ و نیز می
  ."داشتید چه را پنهان می آن

»ضِ قَالَ اهی الْأَرف لَکُمو ّودضٍ ععبل ضُکُمعبِطُوا ب
از «(فرمود: ")؛ 24(اعراف/ »مستَقَرٌّ ومتَاع إِلَى حینٍ

که بعضی از شما  مقام خویش) فرود آیید، درحالی
نسبت به بعض دیگر، دشمن خواهید بود (شیطان 
دشمن شماست، و شما دشمن او) و براي شما در 

گیري تا زمان معینی  زمین، قرارگاه و وسیله بهره
 )1(زلزال/ إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزَالَها«. "خواهد بود

  (به نام خدا ")؛ 2(زلزال/ »وأَخْرَجت الْأَرض أَثْقَالَها
اش همیشگی)  اندازه است و مهربانی که رحمتش بی

که زمین شدیداً به لرزه درآید، و زمین بارهاي  هنگامی
تُسبِّـح لَه السّماوات السّبع «. "گرانش را بیرون اندازد

 هدمبِح بِّـحسإِلَّا ی ءنْ شَیإِنْ میهِنَّ ونْ فمو ضالْأَرو
 »نَّه کَانَ حلیما غَفُوراولَکنْ لَا تَفْقَهونَ تَسبِیحهم إِ

هاي هفتگانه و زمین و کسانی که  آسمان")؛ 44(اسراء/
گویند؛ و هر  ها هستند، همه تسبیح او می در آن

گوید؛ ولی شما تسبیح  موجودي، تسبیح و حمد او می
  ."فهمید؛ او بردبار و آمرزنده است ها را نمی آن

 در دین اسالم به اهمیت: اهمیت خاك در قرآن
 با توجه خاك، توجه و سفارش شده است. در قرآن،

بار)، از  6آفرینش انسان از (خاك، تراب  ،1 به جدول
بار)  4بار) و (گل خشک، صلْصال  8(گل، طین 

  صحبت شده است. 
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  1 جدول
  عبارت تراب

Soil  
  ترجمه آیه  متن آیه  سوره/ آیه  شماره

ثم من نطفه ثم  تراب  هو الذي خلقکم من  67غافر /   1
  من علقه ..... لعلکم تعقلون

اي.... باشد که از  که شما را از خاکى سپس از نطفه اوست آن
  روى خرد حق را دریابید.

  11فاطر /   2
ثم من نطفه ثم  تراب  و اهللا خلقکم من

  جعلکم ازواجا و ....... ان ذلک علی اهللا یسیر

اي آفرید،  و خداست که شما را از خاکى و سپس از نطفه
ق که حاکم بر یقین این تدبیر دقی آنگاه شما را جفت .... به

  جهان است بر خدا آسان است.

  59عمران /  آل  3
عند اهللا کمثل آدم خلقه   ان مثل عیسی

  ثم قال له کن فیکون تراب  من

گمان، حکایت آفرینش عیسى نزد خدا همچون حکایت  بی
ش آدم است که خدا او را از خاك آفرید، سپس به او آفرین

  گفت: باش، و او بدون پدر به وجود آمد.

قال له صاحبه و هو یحاوره ا کفرت بالذي   37کهف /   4
  ثم من نطفه ثم سواك رجال  تراب خلقک من

کرد ـ در پاسخ وى  وگو میکه با او گفت رفیقش ـ درحالی
اي  کسی که تو را از خاکى و سپس از نطفه گفت: آیا به آن

صورت مردى اعتدال بخشید، کافر  آفرید و آنگاه تو را به
  دانی؟ اثر می اي که اراده او را در آفرینش بی شده

  5حج /   5
ریب من البعث فانا   یا ایها الناس ان کنتم فی

ثم من نطفه ثم من علقه  تراب  خلقناکم من
  ....... انبتت من کل زوج بهیج

اى مردم، اگر در رستاخیز و زنده شدن مردگان تردید دارید، 
جان آفریدیم،  آفرینش خود بنگرید، ما شما را از خاکى بیبه 

شده...... از هر نوع گیاه  آنگاه از نطفه و سپس از خونى بسته
  نیکو و شاداب برویاند.

  20روم /   6
ثم اذا انتم   ابتر و من آیاته ان خلقکم من

  بشر تنتشرون

هاي ربوبیت خدا آن است که شما را از خاك مرده  و از نشانه
هایی شدید که براى  جان پدید آورد و ناگهان انسان و بی

  شوید. جا پراکنده می تنظیم امور زندگى در همه
  عبارت صلْصال

Clay  

من حما   صلصال  و لقد خلقنا االنسان من  26حجر /   1
  مسنون

راستی ما انسان را از گلى خشک که از گلى سیاه و بدبو  و به
  بود آفریدیم.آمدهشده پدیدو دگرگون

  28حجر /   2
و اذ قال ربک للمالئکه انی خالق بشرا 

  من حما مسنون  صلصال  من

و یاد کن زمانى را که پروردگار تو به فرشتگان  ترجمه :
گفت: من از گلى خشکیده که آن از گلى سیاه و بدبو و 

  هم آفرید.دگرگون شده است بشرى خوا

  33حجر /   3
قال لم اکن السجد لبشر خلقته 

  من حما مسنون  صلصال  من

ام که براى بشرى که او را از گل خشکى  گفت: من آن نبوده
اي  پدید آمده از گلى سیاه و بدبو و دگرگون شده آفریده

  ه کنم.سجد

  کالفخار  صلصال  خلق االنسان من  14الرحمن /   4
خشکیده که همچون سفال  خداى رحمان انسان را از گلى

  .بود آفرید
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  1 جدولادامه 
  طینعبارت 

mud  

  61اسراء /   1
و اذ قلنا للمالئکه اسجدوا آلدم 

فسجدوا اال ابلیس قال ا اسجد لمن 
  طینا خلقت

روند یاد کن زمانى را که به  که بدانى چگونه مردم به راه خطا می و براى این
ه کنید. پس همه جز ابلیس سجده کردند. او فرشتگان گفتیم: براى آدم سجد

  اي سجده کنم ؟ به خداوند گفت: آیا براى کسى که او را از گل آفریده

و لقد خلقنا االنسان من سالله   12مؤمنون /   2
  طین من

  ا انسان را نخستین بار از عصاره گلى آفریدیمهمانا م ترجمه :

  2انعام /   3
  ثم قضی طین هو الذي خلقکم من

اجال و اجل مسمی عنده ثم انتم 
  تمترون

آنگاه براى شما سرآمدى که شما آدمیان را از گلى آفرید،  اوست آن ترجمه :
شده و دگرگونى ندارد نزد اوست،  مقرر داشت، و سرآمدى که تعیین

  کنید. حال شما در یکتایى او در اداره امور جهان تردید می بااین

  12اعراف /   4
تسجد اذ امرتک  قال ما منعک اال

من نار و   قال انا خیر منه خلقتنی
  طین خلقته من

خداوند به او گفت: آنگاه که به تو فرمان دادم براى آدم سجده  ترجمه :
کنى، چه چیز مانع شد و تو را واداشت که سجده نکنى ؟ گفت: من از او 

  بهترم، مرا از آتشى آفریدى و او را از گلى پدید آوردى.

ء خلقه و بدا  الذي احسن کل شی  7سجده /   5
  طین خلق االنسان من

خدایى که آنچه را آفرید زیبا و نیکویش ساخت، و آفرینش آدمى  ترجمه :
  را از گل آغاز کرد.

اذ قال ربک للمالئکه انی خالق بشرا   71ص/   6
  طین من

یاد کن زمانى را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من از گل،  ترجمه :
  ؛بشرى خواهم آفرید

من نار و   قال انا خیر منه خلقتنی  76ص/   7
  طین خلقته من

ابلیس گفت: من از او بهترم، چون مرا از آتش آفریدى و او را از  ترجمه :
روآن را اطاعت  دانم، ازاین گل پدید آوردى. من این فرمان تو را نادرست می

  نخواهم کرد.

فاستفتهم ا هم اشد خلقا ام من   11صافات /   8
  الزب طین خلقنا انا خلقناهم من

حال از مشرکان نظر بخواه که آیا آنان در خلقت استوارترند یا  ترجمه:
ها را از گلى  ؟ ما انسانایم  ها و زمین و فرشتگانى که پدید آورده آسمان

  ترند و هرگز بر ما چیره نخواهند شد. روآنها ضعیف ازاین ؛ایم چسبنده آفریده
  

هاي تراب، طین و صلصال مکمل یکدیگر واژه
بدین معنی که هر یک،  بوده و باهم تناقضی ندارند.

کنند.  میاي از آفرینش انسان را توصیف مرحله
خداوند انسان را از گل آفرید که مخلوطی از 

وخاك بود؛ سپس این گل، شکل یافت و خدا از  آب
 روح خود در آن دمید و مطابق دستور او که فرمود

به شکل آدم تجسم یافت. قرآن بیان  "ایجاد شو"
 تنها آفرینش حضرت آدم، بلکه همه کند که نه می

طور که خاك از انبوده و هم ها به همین صورت انسان
ل یافته، بدن انسان نیز از آلی و غیر آلی تشکی مواد

آلی و معدنی به وجود آمده است. آیه مناسبی که مواد 
بیان  زیبا و کاملصورت  روند آفرینش انسان را به

شما را از آن  ما"طه است:  سوره 55کند، آیه  می
گردانیم؛ و بار دیگر  (خاك) بازمیآفریدیم؛ و در آن 

 ."آوریم) در قیامت) شما را از آن بیرون می(

مراحل آفرینش انسان و مواد بکار رفته در آفرینش 
هاي متعدد قرآن ازجمله انعام، حج، او در سوره

مؤمنون، مؤمن، روم، سجده، رحمان، مرسالت و 
ها به بخشی طارق آمده است. در هریک از این سوره

رفته براي  شده و واژگان بکار از این مراحل پرداخته
هر مرحله متفاوت است. براي مثال، مراحل (خاك: 
تراب)، (اسپرم: نطفه)، (لخته چسبیده: علق) و (تکه 

  آمده است. 5 گوشت: مضغه) در سوره حج آیه
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یا أَیّها النَّاس إِنْ کُنْتُم فی ریبٍ منَ الْبعث فَإِنَّا «
فَۀٍ ثُمّ منْ علَقَۀٍ ثُمّ منْ خَلَقْنَاکُم منْ تُرَابٍ ثُمّ منْ نُطْ

مضْغَۀٍ مخَلَّقَۀٍ وغَیرِ مخَلَّقَۀٍ لنُبیِّنَ لَکُم ونُقرُّ فی الْأَرحامِ 
ما نَشَاء إِلَى أَجلٍ مسمّى ثُمّ نُخْرِجکُم طفْلًا ثُمّ لتَبلُغُوا 

م نْکُممفَّى وتَونْ یم نْکُممو ّکُمذَلِ أَشُدإِلَى أَر ّرَدنْ ی
الْعمرِ لکَیلَا یعلَم منْ بعد علْمٍ شَیئًاوتَرَى الْأَرض هامدةً 
فَإِذَا أَنْزَلْنَا علَیها الْماء اهتَزَّت وربت وأَنْبتَت منْ کُلِّ 

 ).5(حج/» زوجٍ بهِیجٍ

این اي مردم! اگر در رستاخیز شک دارید، (به "
نکته توجه کنید که:) ما شما را از خاك آفریدیم، 

شده، سپس از  سپس از نطفه، و بعد از خون بسته
]، که  چیزي شبیه گوشت جویده شده» [= مضغه«

بعضی داراي شکل و خلقت است و بعضی بدون 
شکل؛ تا براي شما روشن سازیم (که بر هر چیز 

معینی در  هایی را که بخواهیم تا مدت قادریم) و جنین
دهیم (و آنچه را بخواهیم ساقط  رحم (مادران) قرار می

آوریم،  صورت طفل بیرون می کنیم)، بعد شما را به می
سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خویش 

میرند؛ و بعضی  برسید. در این میان بعضی از شما می
کنند که به بدترین مرحله زندگی (و  قدر عمر می آن

چنان که بعد از علم و آگاهی،  رسند؛ آن پیري) می
دانند، (از سوي دیگر،) زمین را (در فصل  چیزي نمی

که آب  بینی، اما هنگامی زمستان) خشک و مرده می
آید و  فرستیم، به حرکت درمی باران بر آن فرو می

  ."رویاند روید؛ و از هر نوع گیاهان زیبا می می
ز گل ) ا12 که در سوره (مؤمنون، آیه آن حال

کار رفته است. در  هجاي خاك (تراب) ب (طین) به
) فقط به گل خشک (صلصال) 14 سوره (رحمان، آیه

ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منْ سلَالَۀٍ منْ «شده است.  اشاره
اي از گل  و ما انسان را از عصاره")؛ 12(مؤمنون/ »طینٍ

  ."ریدیمآف
)؛ 14(رحمان/» خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ صلْصالٍ کَالْفَخَّار«

 ال آفرید. همچون سف اي هم انسان را از گل خشکیده"

او کسی است که شما را از گل آفرید؛ سپس مدتی 
مقرّر داشت (تا انسان تکامل یابد)؛ و اجل حتمی نزد 

همه، شما  اوست (و فقط او از آن آگاه است). بااین
(مشرکان در توحید و یگانگی و قدرت او) تردید 

  ."کنید می
همین دلیل ها است، و بهخاك دنیایی از شگفتی

عنایت خاصی  کثر دانشمندان به آن توجه واست که ا
دارند. تمام مواد از نباتات و خود نباتات از خاك 

هو أَنْشَأَکُم منَ «فرماید: شوند. قرآن میگرفته می
اوست که شما ")؛ 61(هود/» الْأَرضِ واستَعمرَکُم فیها

  ."را از زمین آفرید، و آبادي آن را به شما واگذاشت
شده که در  زمین استفاده دفعات از واژه بهدر قرآن 

طور  هب ها به اهمیت توجه به زمین واکثر آن
غیرمستقیم توجه به خاك اشاره شده است. برخی 

هو الَّذي «) 23هاي زمین در قرآن عبارتنداز: (ویژگی
  جعلَ لَکُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فی منَاکبِها وکُلُوا 

النُّشُور هإِلَیو هقنْ رِزاو کسی است که ") 15(ملک/» م
هاي آن راه بروید  زمین را براي شما رام کرد، بر شانه

رید؛ و بازگشت و اجتماع هاي خداوند بخو و از روزي
 »واللَّه جعلَ لَکُم الْأَرض بِساطًا«. "سوي اوست همه به
براي شما فرش و خداوند زمین را ")؛ 19(نوح/

أَمّنْ جعلَ «. "(بساطی پرنعمت) اي قرار داد گسترده
یا کسی که زمین را مستقرّ ")؛ 61(نمل/ »الْأَرض قَرَارا

  ."و آرام قرار داد.(محل زندگی است)
و در ")؛ 20ذاریات/» (وفی الْأَرضِ آیات للْموقنینَ«

زمین آیاتی براي جویندگان یقین است. (کالس درس 
)؛ 53(طه/» الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض مهدا« ."است)

را براي شما محل آسایش  همان خداوندي که زمین"
)؛ 61(بقره/ » تُنبِت ااالرض« ."(گهواره است) .قرار داد

  مواد غذایی خود را (رویاند  تا از آنچه زمین می"
تا " )؛24(یونس/» وازّیّنَت« ."گذارد) در اختیار ما می

گردد  انی که زمین، زیبایی خود را یافته و آراسته میزم
تَرَي االرض «. "کند)(خودش را براي ما آرایش می
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ین را خشک (و که زم")؛ 39(فصلت/ » خَاشعه
جعلَ « ."پذیرد) آب و بذر ما را میبینی. ( جان) می بی

براي شما در آن ")؛ 10(زخرف/» لَکُم فیها سبال
 ."دهد) د (به ما راه میهایی آفرید باش راه

آیا زمین ")؛ 25(مرسالت/» ألم نَجعلِ االَرض کفَاتا«
ها قرار ندادیم، (مکان براي  را مرکز اجتماع انسان

هم " )؛26(مرسالت/» اء وأَمواتًاأَحی«. "اجتماع ماست)
ما را حمل و   حال حیاتشان و هم مرگشان؟ (زندهدر 

» تَرَي االرض هامده«. "کند) ما را بایگانی می  مرده
زمین را (در فصل زمستان) خشک و مرده ")؛ 5(حج/ 

فَجّرنَا «. "سروصدا در حرکت است) بینی (آرام و بی می
و زمین را شکافتیم و ")؛ 12(قمر/» ااالرض عیونًا

هاي زیادي بیرون فرستادیم (آب زالل را  چشمه
  ."دهد) بایگانی و به ما می

(یوسف) گفت: ")؛ 55(یوسف/» خَزَائن االرضِ«
ها مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده. (گنج«

برَکَات مّنَ السّماء « ."کند)ومعادن را براي ما حفظ می
برکات آسمان و زمین را بر ")؛ 96(اعراف/ » واالرضِ

 ."گشودیم. (زمین وجود با برکتی است) ها می آن
در آن روز زمین تمام ")؛ 4/ه(زلزل» تُحدّثُ أَخبارها«

گیرد و  کند (حوادث ما را می خبرهایش را بازگو می
 . "کند) ضبط می

براثر عوامل اقلیمی و ": شناسی در قرآنعلوم خاك
ترین  موجودات زنده، در سنگ مادر واقع در سطحی

آید و ماده قسمت پوسته زمین، تغییراتی به وجود می
این  ").30شود (صورت خاك فراهم می جدیدي به

خاك بسته به جنس سنگ مادر و نحوه تأثیر عوامل 
اقلیمی و موجودات زنده تنوع زیادي دارد که منتج به 

گردد که به این نکته نیز در آیات  تنوع رویشی می
قرآن کریم در  قرآن اشاره روشن صورت گرفته است.

وفی الْأَرضِ قطَع «فرماید: می 4سوره مبارکه رعد/
متَجاوِرات وجنَّات منْ أَعنَابٍ وزرع ونَخیلٌ صنْوانٌ 

ضَهعّلُ بنُفَضو داحو اءقَى بِمسانٍ ینْورُ صغَیلَى وا ع

 »بعضٍ فی الْأُکُلِ إِنَّ فی ذَلک لَآیات لقَومٍ یعقلُونَ
هایی مختلف و گوناگون، و  در زمین قطعه")؛ 4(رعد/

هایی از انگور و کشتزار و درختان خرمایی است  باغ
رویند]. ما برخی  که بر یک ریشه و غیر یک ریشه [می

یک آب  از آنان را در میوه و محصول با آنکه از
دهیم.  شوند بر برخی دیگر برتري می سیراب می

کنند،  تردید در این امور براي مردمی که تعقّل می بی
  ."هایی [بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا] ست نشانه

این  "آید کهاز ظاهر آیه چنین به دست می
هاي خاکی اگرچه در همسایگی هم قرار داشته و  قطعه

نواخت نیستند و آثار یک ولیاند، به هم چسبیده
ها برخی شور و برخی یکسانی ندارند. این قطعه

شیرین، برخی نرم و برخی سفت هستند و از همه 
آید، از ها آثار و برکات گوناگون و متنوعی برمی آن

و  ").19آورند (خاك شور برخی از گیاهان سر برمی
زمینه حیات گروهی از حیوانات و پرندگان پدید 

  اك شیرین نیز گروهی دیگر. و همهآید و از خ می
توانند نیازهاي آدمی  اي ـ می گونه ها ـ هر کدام به خاك

برطرف کنند؛ گویى هر قطعه از زمین مأموریت  را
برآوردن یکى از این نیازها را دارد، و اگر همه 

صورت صحیحى در  ها بهیکنواخت بودند، و یا ویژگی
ن گرفتار میان قطعات زمین تقسیم نشده بود، انسا

هایی ازنظر مواد غذایى و دارویى و کمبودها و نقص
که در همین زمین،  شد، دیگر اینها میسایر نیازمندي

ها و درختانى وجود دارد از انواع انگور و باغ
که این درختان و  ها و عجب این ها و نخل زراعت

رویند ها، گاهى از یک پایه و ساقه میانواع مختلف آن
شود هر که گاه می هاى مختلف. جالب اینیهو گاه از پا

ها، نوع خاصى از میوه را تحویل یک از این شاخه
له استعداد أدهد، ممکن است این جمله اشاره به مسمی

درختان براى پیوند باشد که گاه بر یک پایه چند پیوند 
زنند و هرکدام از این پیوندها رشد کرده و  مختلف می

دهد، خاك  ما تحویل می نوع خاصى از میوه را به
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یکى، و ریشه و ساقه یکى، اما میوه و محصولش 
این چه آزمایشگاه و "مختلف و متفاوت است! 

البراتوار اسرارآمیزى در شاخه درختان به کار گذارده 
شده است که از مواد کامالً یکسان، ترکیبات کامالً 

کند که هر یک بخشى از نیازمندي مختلف تولید می
  ").18سازد (برطرف می انسان را

توان گفت که در پشت پرده نظام می دیگر عبارت به
باشکوه طبیعت، مدیر و مدبري وجود دارد که طبیعت 

اند و او هرگونه چیز در برابر او خاضع و ذات همه
اندازد. دلیل این نکته آن ها را به جریان میبخواهد آن

که خاك هاي زمین به هم چسبیده یا ایناست که قطعه
ها طبیعت یکسانی دارد و در کنار هم قرارگرفته آن

ها با انواع انگورهاي  ها و باغ است، در آن تاکستان
روید. و نیز از همین خاك با طبیعت مختلف می

اند و یکسان درختان خرمایی که از یک ریشه روییده
روید و درختانی که هر یک ریشه جداگانه دارند، می

  ").9شوند (وخاك تغذیه می بها از یک آهمه آن
ولَقَد خَلَقْنَاکُم ثُمّ صوّرنَاکُم «: آفرینش انسان از خاك

لْمقُلْنَا ل ّثُممآدوا لدجکَۀِ اسما شما را "). 11(اعراف/» لَائ
بندي کردیم؛ بعد به فرشتگان  آفریدیم؛ سپس صورت

ها همه سجده  آن» براي آدم خضوع کنید«گفتیم: 
. و نیز "کردند؛ جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود

وإِذْ قَالَ ربّک للْملَائکَۀِ «؛ 29و  28در سوره حجر آیات 
» إِنّی خَالقٌ بشَرًا منْ صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ

که  و (به خاطر بیاور) هنگامی") 28/(حجر
ري را از گل من بش«پروردگارت به فرشتگان گفت: 

. "آفرینم شده، می اي که از گل بدبویی گرفته خشکیده
»س وا لَهی فَقَعوحنْ رم یهف نَفَخْتو تُهّیوینَفَإِذَا ساجِد «

که کار آن را به پایان رساندم، و  هنگامی") 29/(حجر
در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) دمیدم، 

إِذْ « 71یه آ و سوره ص، ."همگی براي او سجده کنید
)؛ 71(ص/» قَالَ ربّک للْملَائکَۀِ إِنّی خَالقٌ بشَرًا منْ طینٍ

و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به "
  ."آفرینم ا از گل میفرشتگان گفت: من بشري ر

همین  9و  8چنین در سوره سجده، آیات  و هم
 ثُمّ جعلَ نَسلَه منْ سلَالَۀٍ منْ ماء«مضمون را دارد. 

اي از  سپس نسل او را از عصاره")؛ 8(سجده/ »مهِینٍ
ثُمّ سوّاه ونَفَخَ فیه منْ «. "قدر آفرید آب ناچیز و بی

و هوحا ریلًا مةَ قَلدالْأَفْئو ارصالْأَبو عّمالس لَ لَکُمعج
سپس (اندام) او را موزون ") 9(سجده/» تَشْکُرُونَ

ساخت و از روح خویش در وي دمید؛ و براي شما 
تر شکر  ها قرار داد؛ اما کم ها و دل گوش و چشم

  ."آورید هاي او را بجا می نعمت
جهان هستی و : خداشناسیارتباط خاك با توحید و 

اي است که حکمت، چه در آن است، آیینه هر آن
وضوح  توان در آن بهقدرت و تدبیر خداوند را می

مشاهده کرد. آدمی با دیدن رستاخیز طبیعت به یاد 
رستاخیز آخرت افتاده و ایمان و اعتقادش به معاد 

شود. با انتظار باران و رسیدن محصول تر میراسخ
اي که پس از آموزد. از دانهپایداري را می درس صبر و

آید، زدن با شکافتن زمین سخت، بیرون می جوانه
آموزد. اگر انسان با چشم بصیرت و درس مقاومت می

با فطرتی پاك به طبیعت بنگرد اعتقادش به خدا 
شود. خداوند متعال در تر می تقویت و ایمانش بیش

این مورد در  19قرآن کریم در سوره مبارکه روم/
ویخْرِج الْمیِّت منَ  یخْرِج الْحیّ منَ الْمیِّت«فرماید:  می

او "؛ »الْحیِّ ویحیِ الْأَرض بعد موتهاوکَذلک تُخْرَجونَ
آورد، و مرده را از زنده، و  زنده را از مرده بیرون می

بخشد، و به همین  زمین را پس از مردنش حیات می
  ."شوید روز قیامت (از گورها) بیرون آورده میگونه 

 
 گیري کلی نتیجه

بناي ترین زیرخاك یکی از منابع و شاید مهم
تمدن در هر کشور است، در قرآن مجید آیات 
متعددي براي تبیین و اهمیت خاك و زمین (بایستگی) 

 است و آن را منشأ خیرات و برکات براي همه آمده
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انسان از خاك آفریده داند؛ ویژه انسان می موجودات به
گردد. خاك یکی از  شده و در نهایت به خاك برمی

هاي با ارزش الهی و بستر زیبا و مناسبی براي نعمت
تأمین مواد غذایی است، ناسپاسی و خسران این نعمت 

چون دیگر نعمات خداوند باعث از دست  الهی هم
دادن نعمت، فقر و گرسنگی، خوف و ناامنی، 

شود. ز رضایت و محبت خداوند... میمحرومیت ا
وسیله  اي است از سوي خالق به انسان تا به خاك هدیه

آن قدرت زندگی داشته باشد و بتواند به کمال مطلوب 
وهوا و رویش گیاهان ارتباط  برسد. خاك و آب

ها ما را به  تنگاتنگ باهم دارند؛ تفکر و تأمل در آن
 بنابرایند. ساز و حکمت الهی رهنمون می قدرت، علم

در اسالم انسان در مقابل حفظ و نگهداري خاك 
(پایستگی خاك) مسئولیت دارد و باید براي تداوم آن 

خوبی از این  ریزي صحیح داشته باشد و بهبرنامه
اي آباد و نعمت الهی استفاده نماید تا شاهد جامعه

رو در پایان موارد زیر  از این سالم و شکوفا باشیم.
  گردد: میپیشنهاد 

) براي پایستگی خاك باید به شناساندن بایستگی 1
  خاك و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی پرداخت.

زدایی از آن براي هاي آسیب ) ارزش خاك و زمینه2
  عموم مردم تبیین شود.

ها برگزار ) سمینارهاي فراوان براي خاك در دانشگاه3
  گردد.

  

اهمیت خاك ) صداوسیما و علوم تکنولوژي پیرامون 4
  فعالیت داشته باشند.

هاي نماز جمعه براي اهمیت خاك در اسالم ) تریبون5
  فعال شوند.

ها و روحانیون براي شناساندن اهمیت ) امام جماعت6
  خاك در مساجد تبلیغ نمایند.

) در مدارس و کتب درسی مطالبی پیرامون اهمیت 7
  خاك در اسالم گنجانده شود.

وان یک عنصر مقدس عن ) و درنهایت خاك به8
 شناسانده شود.

  
  تقدیر و تشکر

هاي اساتید و داوران محترم و از راهنمایی
چنین همراهی همسرم در این پژوهش تقدیر و  هم

 نمایم.  تشکر می
  

  ها و اطالعات داده
رو با استفاده از کتب و منابع معتبر  پیش پژوهش

دینی، ازجمله آیات قرآن، معانی و تفاسیر معتبري 
اهللا مکارم شیرازي و تفسیر  تفسیر نمونه آیت چون
  اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی صورت گرفت. آیت
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Abstract1 
Background and Objectives: In religious sciences, it is believed that the beginning of the 
creation of man was from the earth, that God created the blessed and exalted man from the earth 
is itself a proof of its value and importance. Soil as the raw material of human creation is one of 
the elements that accommodate most of human needs. Soil is a valuable element in the 
continuity of the earth and the life of every living thing depends on it, in fact, saving the lives of 
all creatures is related to saving the lives of this vital substance. 
 
Materials and Methods: In conducting this research, the library method as well as authentic 
religious books and sources, especially Quranic verses, authentic and famous meanings and 
interpretations, and Islamic traditions have been used. In general, all its verses and translations 
from the site of the Islamic Encyclopedia, as well as the books of Nahj al-Balaghah, 
Baharalanvar, sample commentary, guide commentary, sufficient principles and the Holy Quran 
and about 60 verses of the Quran were used to extract data and analyze them. 
 
Results: The Qur'an considers the creation of man from dust. The meaning of soil is the same as 
mud (mud) which is a combination of water and soil. This issue also deserves attention; 
(Romans 20) Our environment, water, soil and air, which are the greatest divine blessings for 
humanity, are like a chain called the chain of interconnected and interdependent life, the 
removal of each of which is equal to the death and destruction of life. The soil is beautiful. The 
soil absorbs seeds and water: (that you see the earth barren, you see the earth dry (and lifeless), 
(Fossilat / 39). The living soil carries us and the dead bury us: (Have We not made the earth (as 
a place) to draw together, Did we not make the earth the center of human society, (Morsalat/25). 
This divine blessing is made in a way that is easy for agriculture and to build a rigid building. 
 
Conclusion: Soil is the place where plants grow and can be considered as the main element of 
life. The purpose of this study is to investigate the need for soil and land from the perspective of 
the Creator. Many verses of the Holy Qur'an address the importance of soil, which shows the 
high importance of soil and earth in the Qur'an. In verses of the Holy Qur'an, God has 
considered this life cycle to be interconnected and continuous; The word earth is used more than 
40 times and the word mud is used 12 times in the Qur'an. In many cases, soil is mentioned as a 
place of human sustenance. It is understood from the teachings and beliefs that the soil is sacred 
and valuable (necessity), the Muslim man has rights, responsibilities and limitations against the 
soil, and he must protect this divine blessing well (conservation), and he must also preserve it. 
And its health to strive. 
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