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 1393اول، بهار  ي ، شمارهپنجمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ي مجلّه 

 
  ينقرآ دگاهيدز اهان  ايگ زير بناي حقوق

 
 ج زاده يحامد نق، ب مانيمستق يموس، *الف يمحمد كرم

 
 مازندران يدانشگاه علوم پزشك ،يسار يداروساز هدانشكد يو فارماكولوژ يشناس ار گروه سميدانش الف

 مازندران يعلوم پزشك دانشگاه ،يسار يداروساز هدانشكد يمسئول نهاد رهبر ب
 مازندران يپزشكعلوم  دانشگاه ،يسار يداروساز هدانشكد يداروساز يدكتر ج

 

 چكيده
آنـان را در اسـالم را    يحقـوق  يشـود كـه زيربنـا    ياهان استخراج مياز آيات قرآن كريم چند اصل بسيار مهم درمورد گ: سابقه و هدف

 يوئاهان داريطور اعم و گ اهان بهياخالق انساني درمورد گ يكننده دانشمندان در رعايت مبان تواند هدايت ياين اصول م. دهد يتشكيل م
 .طور اخص باشد به

مانند، قرآن كـريم ،   يو منابع غيرالكترونيك Pubmed يمانند،  بانك اطالعات ين مقاله  از منابع و كتب الكترونيكيدر ا: ها مواد و روش
 .است الشيعه استفاده شده مانند وسايل ياسالم يتفاسير الميزان و نمونه و كتب فقه

از  ييكـ . اسـت  استفاده شده» و بهجت  يماية شاد« ، » ماية عبرت«مانند  ياز قرآن كريم از تعابير  يدر آيات: اصل خلقت  -1 : ها افتهي
حـق   يگياهـان مخلوقـات خداونـد و دارا   : ات يـ حق ح -2. اهداف ذكر خلقت گياهان در قرآن، يادآوري قدرت و حكمت خدا است

سورة حـج، مفهـوم  عبـادت و     18ة يبراساس آ: اصل عبادت  - 3.ستكردن اين حقوق ني بنابراين انسان مجاز به پايمال. هستند يزندگ
ـ  يهـا  شيآزمـا : درك وشعور  – 4. سجده اشاره به تسليم  گياهان در برابر تصميم خداوند و در مسير منافع انسان است نشـان   يتجرب

از ديـدگاه  : اصل جزا و رستاخيز  -5. از درك وشعور از وضعيت خود و محيط پيرامون برخوردارند يداده كه گياهان نيز از سطح باالي
روح حياتي   يعنيصعود به يك سطح باالتر است و گياهان  دو روح از چهار روح،  يبه معن ي، معاد درمورد هر موجوديفلسفة اسالم

 .  و روح نباتي  را دارا هستند
مند بوده و از احساسـات و   از درك و شعور بهره  ياهان هرچند قوة ناطقه و عاقلة انسانى را ندارند، وليسالم گاز ديدگاه ا: يريگ جهينت

دانـد و در صـورت اسـتفاده دارويـي از      يل فقه اسالمى، انسان  را مجاز به تخريب زندگي گياهي نميبه همين دل. عواطف برخوردارند
 .ا گياه جزوي از وجود انسان شودم توسط بيمار خورده شود تيمستقطور  گياه، بهتر است عضو مؤثره گياهي به

 
 .م، اصل خلقتياهان، درك وشعور، قرآن كريحقوق  گ يربنايز :ها كليد واژه

 
 :مقدمه
داراي  ،ياز داروهــا  در كنــار اثــرات فارمــاكولوژ ياريســب

مانند عوارض  يا داخلي يطيثار سوء محآاثرات جانبي از قبيل، 
. هسـتند  يو وابسـتگ  يا اثرات مركزي و يعروق و يقلب -يكبد

جانبي باشد به دنيـاي طـب    اتفاقد اثر كهآل  دارويي ايده هنوز
 اءبـا منشـ   ييقات جهت يـافتن داروهـا  يتحق. است معرفي نشده

درد، سـرطان،   هايي مانند عوارض و بيماري گياهي براي درمان
هــاي  اخــتالالت مغــزي از اولويــت و هــاي ويروســي بيمــاري

 92آذر : افتيدر خيتار
93ارديبهشت: تاريخ پذيرش
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 رسـيدن  يبرا در حين تالش .رود به شمار مي تحقيقاتي در دنيا
ممكـن اسـت در مراحـل كاشـت،      ياهيبا منشاء گ ييبه داروها

اصـول  شـود كـه    ناديده گرفتـه  ي، مسائل اهيداشت و برداشت گ
 . كند يراتييدستخوش تغرا اه يو رفتار با گ يطيمح ستيز

در اين مقاله با استفاده از متون اسالمي مانند، قرآن كـريم و  
 تفاسير مربوط به آن و كتب فقه اسـالمي و احاديـث منقـول از   

معصومين ، به اهميت زندگي گياهان از ديدگاه اسالم و حفظ و 
 . است حراست از اين نعمت خدادادي پرداخته شده

 
 :مواد و روش ها

 يا شـده براسـاس منـابع كتابخانـه     يه اطالعات گـردآور يكل
هـا   مشتمل بر مقـاالت و گـزارش   يكيرالكترونيو غ يكيالكترون
الميزان و نمونـه و كتـب    هايي مانند قرآن كريم ، تفاسير وكتاب

اهـان  يالشـيعه و كتـاب مرجـع گ    فقهي اسـالمي ماننـد، وسـايل   
ق يكه ماحصل تحق ياتياست و تجرب يو مفردات پزشك يداروئ

 يها گونه يبر رو ياهيك به ده سال مطالعات گيو تفحص نزد
قـات در  ين تحقيـ از ا يج بعضـ ينتـا . اسـت  بـوده  يمختلف بوم
   .است منتشر شده يو خارج يمقاالت داخل

 
 :جينتا

 :اصل خلقت گياهان -1
در آيات بسياري از قرآن كريم بـه خلقـت گياهـان توسـط     

« ، » مايـة عبـرت  «است و از تعابيري ماننـد   خداوند اشاره شده 
خداوند در قـرآن ايـن   . است استفاده شده» ماية شادي و بهجت 

الم، شود كه خلقت تمام موجـودات عـ   مساله را بارها متذكر مي
از جمله گياهان به دست تواناي اوست و يكي از اهـداف ذكـر   

 .خلقت گياهان در قرآن، يادآوري قدرت و حكمت خداست
 :اصل عبادت  - 2

. اصل عبادت در گياهان ، اطاعت كامل از قوانين الهي است
افتـادن نيسـت، بلكـه نمـاد اوج      خـاك  سجده لزوماً به معني بـه 

 .ل خداوند استفرمانبرداري و تواضع در مقاب
 :ات يحق ح -3

. گياهان مخلوقـات خداونـد و داراي حـق زنـدگي هسـتند     
 .كردن اين حقوق نيست بنابراين انسان مجاز به پايمال

 :درك و شعور يدارا -4
آور نشـان داده كـه گياهـان نيـز از سـطح       ات شگفتيتجرب

بــااليي از درك و شــعور از وضــعيت خــود و محــيط پيرامــون 
 .برخوردارند

از ديـدگاه فلسـفه اسـالمي معـاد     : اصل جزا و رستاخيز -5
. درمورد هر موجودي به معني صعود به يك سطح باالتر اسـت 

شـدن   خـورده : براي گياهان اين ارتقاي درجه  عبارت اسـت از 
شـدن بـه جزيـي از آن     توسط يك حيوان و يا انسـان و تبـديل  

  يعنـ يدر ضمن گياهان نيـز از دو روح از چهـار روح،   . موجود
 .   روح حياتي و روح نباتي  را دارا هستند

 
 :بحث

 :اصل خلقت گياهان
سورة واقعـه بـه ايـن مسـاله بـه وضـوح اشـاره         72در آية 

 60در آيـة  . »آيا شما درختش را آفريديد يـا مـا ؟  « : است  شده
يا كيست كه آسمان و زمين را آفريـد و  « : است سورة نمل آمده

هــاي خــرم  وســيله آن بــاغاز آســمان آبــي فــرو فرســتاد و بــه 
 .»توانيد درختان آن را برويانيد  ايم كه شما نمي رويانده

است كه كار انسـان   در توضيح اين آيه در تفسير نمونه آمده
بذرافشاني است و اما كسي كه حيات در دل اين بذر آفريـده و  

بخش باران و ذرات خاك فرمـان   به نور آفتاب و قطرات حيات
 .)1(را بروياند ، خداست دهد كه اين دانه مي

سوره حج نيز به مطالب جـالبي درمـورد اهميـت     5در آية 
و زمـين را پژمـرده بينـي ، آنگـاه     .... « : است گياهان اشاره شده

چون برآن آب نازل كنيم ، جنبش يابد و رشد كند و چه بسـيار  
 .»هاي گوناگون گياهان خرم بروياند  از زوج

مشابه ، رويش و رشد و نمـو  در اين آيه و آيات با مضامين 
عنـوان   طور كيفيت و تنوع محصوالت گياهي بـه  گياهان و همين

گـرفتن   اي بـراي عبـرت   نماد قدرت و حكمت خداوند و نشانه
سـورة نحـل    11در آيـة  : طـور مثـال   به. است ها بيان شده انسان
با آن براي شما زراعت و زيتون و خرما و انگـور  « : است  آمده

گمان در اين مسـاله   روياند و بي ت ديگر ميو هرگونه محصوال
 .»ماية عبرتي براي متفكران است 
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 :اصل عبادت گياهان
اي كه هركـه   آيا نينديشده« : است سورة حج آمده 18در آية 
ها و هركه در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان  در آسمان

ها و درختان و حيوانات و بسـياري از مـردم بـر خداونـد      وكوه
 ».كنند مي سجده

در تفسير نمونه دربارة اين آيه سخن از سجود همگـاني در  
از ديد نويسندگان اين تفسير ، عبـادات  . است ميان آمده جهان به

، سـجود ، حمـد و نمـاز مخصـوص انسـان        چهارگانه، تسـبيح 
نيست، بلكه گياهان و حيوانـات و حتـي موجـودات بـه ظـاهر      

 .)2(دهند يم جان هم اين عبادات را انجام بي
 . »كنند مي سجده) براي خدا ( و گياه و درخت « : 6الرحمن 

ستاره و از قول بسياري از راويان ، گياهان ) نجم(منظور از 
منظور از شجر، درخت است كـه در زمسـتان هـم    . علفي است

 ).3(روند نمي  اند و از بين زنده
در تفسـير مجمــع البيـان يكــي از معـاني ســجده گياهــان ،    

 ).4(محض از پروردگار است اطاعت
عالمــه طباطبــايي در تفســير الميــزان مقصــود از ســجده را 
روييدن گياهان به اذن خدا و رشد و نمو به اذن خدا و دوانـدن  

 .)5(داند ريشه در زمين براي تغذيه به اذن خدا مي
از نگاه نگارندان تفسـير نمونـه ، مفهـوم سـجده اشـاره بـه       

ر برابـر تصـميم خداونـد و در    قيد و شـرط گياهـان د   تسليم بي
مسير منافع انسان است ، چرا كه تمام غذاي انسان و حيوانـات  

در . شـود  طور مستقيم و يا غيرمسـتقيم از گياهـان تـأمين مـي     به
ضمن اين آيـه اشـاره بـه اسـرار توحيـدي گياهـان هـم دارد ،        

هـاي   چنانچه در هر برگ و يا دانه و هر بخـش گياهـان نشـانه   
 .)6(عظمت پروردگار موجوداست عجيبي از علم و

از ديدگاه اسالمي، تمام موجـودات عـالم مشـغول عبـادت     
معناي واقعي عبادت درمورد هر موجـودي از  . پروردگار هستند

جمله انسان ، گياهان و جانوران اطاعت محض از پروردگـار و  
 .تبعيت كامل از قوانين طبيعي است

 :وجود درك وشعور در گياهان
جود عقل و شعور در گياهان يكي از بحث در طول تاريخ و

  گفتـه . اسـت  برانگيزترين مسـائل در بـين گيـاه شناسـان بـوده       

هنـد   در زمان امپراتوران مغـولِ  به نام تنسن يشود دانشمند يم
 .شد يم ها گل سبب شكفتن يقيموس يبا نواختن نوع

شكر در پاسـخ بـه   ين باور بودند نيبر ا ياريز بسيم نيدر قد
عسـل   يوحشـ  يها و زنبورها وآمد سوسك ن رفتيآهنگ يصدا
 .كند يم رشد

ز يـ برانگ  مناقشـه  يه تجربينظر ةدهند ن كه ارائهيچارلز دارو
تـالش   ،اهـان يقـات خـود درمـورد گ   يتحق ضـمن  ،تكامل است

اه يـ اهـان ازجملـه گ  يگ يبـرا  )ياه نيس(ين كرد با نواختن قره يم
افـت  يدر ياما پاسـخ  ،ر قراردهديتأث آن را تحت ،كايموسا پوديم

ن بـاره دسـت   يـ در ا يا هيـ نظر  كه بتواند براسـاس آن بـه   نكرد
ـ يو. داكنديپ ز در سـال  يـ ن يسـت آلمـان  يولوژيزيف ،ففـر  يلهلم پ

نوره ياه سيگ ك پرچميرا درخصوص تحر يتجربه ناموفق 1877
 .رساند انجام به

 ياز دانشـمندان بـا اسـتفاده از دسـتگاه     يكـ يت ياما در نها
ز يـ اهـان ن يكـه گ  نيبر ا يمبن يمحكمد شواه ،سنج مشابه دروغ

قبال اتفاقات و اعمال  خود در ةتوانند به نوب ياحساس دارند و م
 .واكنش دهند، ارائه داد

گـراف و   يپلـ  يهـا  كلو باكستر، متخصص كـار بـا دسـتگاه   
 ةدربـار  خـود  بـا ارائـه مشـاهدات    را يسنج، جامعه علمـ  دروغ
ثابـت   بـود كـه   ين شخصياو نخست. داد نشاناهان يت گيحساس
 .ادراك هستند ياهان دارايكرد گ

اه بـاال  يـ طـور كـه آب از گ   باكستر فرض كرد همـان  يروز
در مقاومـت   يد كاهشـ يـ شـوند با  يع مـ ها اشـبا  رود و برگ يم

گراف بتواند  يپل دين اختالف را بايدا شود و ايبرگ پ يكيالكتر
 .ثبت كند

كرد  يرا به انگشتان فرد متصل ماو درمورد انسان الكترودها 
اه يــك گيــم و بـزرگ  يبــه دو طـرف بــرگ ضــخ اهـان  يدر گ و

 .الكترودها را متصل كرد
كـرد و   يابياه را رديگ يها ك ساعت واكنشيحدود  باكستر
ك خـط  يـ ش يآزمـا  ياز ابتـدا  كـه  نيـ رخ نداد جز ا يامر مهم

ـ م شـده يكاغـذ ترسـ   يگراف رو ياز اثر مركب پل ينزول او . ودب
 ك لحظـه يـ امـا در  . قش را نداشتيت در تحقيموفق تظار عدمان

اه تـا  يـ آن گ يانجام داد كه بـر مبنـا   يشياو آزما ،فرد به  منحصر
مشابه احسـاس انسـان در آن    ياحساس و شد يك ميتحر يحد
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اه داخل ين گيباكستر به ا كه كلو يدرواقع در زمان. آمد يم  ديپد
 انسـان در آن  يتمندير حـس رضـا  يـ نظ يگلدان آب داد حسـ 

 ير صـعود يكاغذ س ين بار اثر مركب رويدرواقع ا. دار شديپد
 .داشت

فرض  شين پيبا ا بود، كلو باكستر يرعاديغ يكم يگام بعد
شـخص را فـراهم    يو جسـم  يش فكـر يآسـا  كه ياگر عمل كه

بدانـد كـه    خواسـت  يشود، مـ  يز مياه نيت گيآورد موجب رضا
 يز مانند انسان واكنش منفين يمنف يها ا در برابر كنشياهان آيگ
ن نكته واقف بـود  يباكستر به ا. ريا خيداد  نشان خواهند خود از

ط تـرس و اضـطراب سـبب    يجاد شرايج و ايمه كه كنش حاد و
شود، حال او  يراف مگيدر افراد متصل به پل يالعمل فور عكس

ز يـ ن اهـان يدرمـورد گ  ييهـا  ن واكـنش يا چنيخواست بداند آ يم
 .كند يم صدق
را در فنجان قهوه  يم گرفت برگين اساس باكستر تصميبر ا
اه يـ گ ياز سـو  يبـرخالف انتظـار او واكنشـ    اما. ندازديسوزان ب

ه انسان باشد امـا  ياه شبيگ او انتظار داشت واكنش. مشاهده نشد
 .گونه نبود نيا

انجـام داده بـود كـه     ين كار را با برگـ ين بار اياو كه نخست
را كه الكترود  يبار تالش كرد برگ نيد انبو الكترود به آن متصل

او با هدف سوزاندن . قرار دهد شيبه آن متصل است مورد آزما
امـا   ،كنـد  يت برداشت تا فكرش را عملـ يبرگ چند چوب كبر

ر يسـ  يناگهـان  يگـراف در حـالت   ين لحظه رسم پليدرست در ا
 .دا كرديپ يصعود

ش اول يبـاورتر از آزمـا  قابل ريار غيد باكستر بسيتجربه جد
دست دراز نكرده بود و بعد باكستر  اهيلمس گ يچراكه برا ،بود
متصل بـه الكتـرود    خود را به اجرا درآورد و برگ يد جديتهد

 اضطراب را يها گراف نشانه ين زمان رسم پليرا سوزاند در هم

  .ان كردينما
 د كه ادراكيده رسين عقيش باكستر به اين آزمايجه ايدر نت

 يا هيـ و نظر وجود دارد ياه در سطح سلوليگمافوق احساس در 
 .مرموز دارند يادراك ، آن نباتات يبر مبنا كه ارائه داد يتجرب

ــا ــا شيدر آزم ــام   يد يه ــه تم ــتر متوجــه شــد ك گــر باكس
ــمت ــا قس ــ يه ــك گي ــه تحري ــاتياه ب ــارج ك ــنش  يخ واك

كـرد كـه ادراك در نبـات     ن مسـئله مشـخص  يدهند و ا يم نشان

ه ين فرضـ يـ اكنون بـه ا  .باشد يك سطح سلوليدر  ممكن است
 .نديگو ياثر باكستر م

ــر از   ــش نفـ ــتشـ ــتر را در ايدسـ ــار باكسـ ــن تحقيـ ق يـ
داد كـه در   شـنهاد يپ ياز آنهـا بـه و   يكـ يكردنـد،   يمـ  يهمراهـ 
ـ يند با گيناخوشا يگر رفتاريد يشيآزما . شـود  ش گرفتـه ياه در پ

 ياهيـ از دو گ يكيمور شد كه أاران باكستر مياز دست يكي سپس
 يوقتـ . ده بودند را بسوزانديشانه قد كش كه در كنار هم شانه به

اه واكــنش يــن گيـ ا ك شـد يــاه مـوردنظر نزد يــن فــرد بـه گ يـ ا
 اران بهير دستيدر آن هنگام سا. از خود نشان داد يزيآم خشونت

اه تنهـا  يـ امـا گ . ب نشود رفتنديگر كه قرار بود تخرياه ديكنار گ
ب يـ مور تخرأكه مـ  يكه فردداد  يمنشان واكنش  از خود يزمان
 .كرد يعبورم ياه اول شده بود از كنار ويگ

ر يـ گـر نظ يد يهـا  بافـت  يگر باكستر رويد يها شيدر آزما
كنده شده از بدن انسـان بـه    يها تكه يجات و حتيها، سبز وهيم

گـراف نشـان    يپلـ  م شده توسطيپرداخت و نمودار ترس يبررس
 رسـد اسـتعداد   ينظـر مـ   زنده بـه  يها داد كه تمام اشكال بافت

 .)7(باشند داشته يكات خارجيدر پاسخ دادن به تحر يكساني
 :اصل جزا و رستاخيز

اثبات وجود حشر و معاد و درك و شعور در گياهـان ، بـه   
درك بهتر مفهوم عبـادت و فرمـانبرداري گياهـان از خداونـد ،     

 . كند مي يكمك موثر
اعمال خود نسبت به  بديهي است كه انسان درمورد رفتار و

موجوداتي كه در حـال عبـادت و اطاعـت از خداونـد هسـتند      
 .مسئوليت بسياري دارد

به اين دليل است كه كاشتن و جان بخشيدن به گياهان جزء 
اگـر  « : پيامبر بزرگوار اسالم فرمودند. است  عبادات معرفي شده

، چنانچـه  قيامت فرا رسد و در دست يكي از شما نهـالي باشـد  
اين حـديث،  » .، برنخيزد، مگر زماني كه آن نهال را بكاردبتواند

 . بخشيدن به گياه است  بيانگر اهميت كاشتن و زندگي
كاشت نهال از جمله صدقاتي است كه ثواب و اثر خيـر آن  

اين اعمال و صدقات بـه عنـوان صـدقات    . تا ابد ماندگار است
پـنج  «: فرمايد رسول خدا در اين باره مي. شوند مي جاريه معرفي

انـد كـه ثـواب آن ، پيوسـته در نامـة       گروه داراي صدقه جاريـه 
كسي كه نهالي بكارد، كسي كه چاه آبـي  . شود مي اعمالشان ثبت
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حفر كند، كسي كه مسجدي به خاطر خداوند بسازد، كسي كـه  
قرآني را كتابـت كنـد و كسـي كـه فرزنـد صـالحي بـه يادگـار         

 .)8(»بگذارد
آمـده اسـت كـه    ) السـالم  هيـ عل(دق از امـام صـا   يتيدر روا

 ند كـه يگو يم يبرخ: ديپرس) ه السالميعل(از حضرت  يشخص

در پاسـخ  ) ه السـالم يـ عل(حضـرت   آن. مكروه است يكشاورز
 از آن يچ عمليد، كه هيكن يد و كشاورزيدرخت بكار « :فرمود

 سوگند بـه خـدا كـه هنگـام ظهـور     . ستيتر ن زهيتر و پاك حالل

ـ   ار يبســ يو كشـاورز  ي، درختكــار)عـج (عصــر  يحضـرت ول
 .)9(»شود يم  گسترده

پيامبر اسالم دربارة اهميت كاشـت و نگهـداري از گياهـان    
ــي ــد م ــداري و  « :فرماي ــاند و در راه نگه ــي بنش ــركس درخت ه

ميوه دهـد ، در قبـال هـر    ) درخت(رسيدگي به آن صبر كند تا 
 .)10(»شود ميوه ، يك صدقه نزد خدا منظورمي

ور كه بـا كاشـت يـك گيـاه و زنـدگي بخشـيدن و       ط همان
اسـت، در   مراقبت از آن ، يك كار خير با اثر جاري انجـام شـده  

بردن زندگي گياهان  كردن درختان و از بين تعاليم اسالمي ، قطع
 .است مورد نكوهش قرار گرفته

درختان ميوه « : در اين مورد فرمودند) ع(امام جعفر صادق 
ـ   د بـر سـر شـما عـذابي سـخت فـرو       را قطع نكنيد كـه خداون

 .»ريزد مي
وجـود دارد كـه   » الضـرر «در قواعد فقهي ، قانوني بـه نـام   

هـا،   اشاره به منع انسان از ايجاد آسيب براي خود ، ديگر انسـان 
شيخ انصاري ، آخوند . حيوانات و گياهان و محيط زيست دارد

خراساني و آقاضياء عراقي در شرح اين قانون مطالـب فراوانـي   
 .)11( اند ا نوشتهر

بخشيدن به يك موجود زنده اجر فراواني  طور كه جان همان
ات و زنـدگي نيـز مسـتوجب    يدارد، قطع ح همراه براي انسان به
 .عذاب است

مسأله خلقت گياهان در آيـات قرآنـي در دو محـور مـورد     
 :است بررسي قرار گرفته

 :ها ماية عبرت براي انسان
و اوسـت كـه از آسـمان    « :است  سورة انعام آمده 99در آية 

آبي فرستاد ، و با آن هرگونه گياه برآورديم و از آن جوانه سـبز  

آوريـم و از   هاي درهم رسته بيرون مي رويانيديم كه از آن ، دانه
هاي انگـور و   هاي دردسترس و باغ شكوفة درخت خرما شكوفه

زيتون و انـار پديـدآورديم كـه هماننـد و ناهماننـد هسـتند بـه        
هاي آن چون ميوه دهد و بـه رسـيدنش بنگريـد ، در ايـن      ميوه

 ».براي اهل ايمان ماية عبرت است 
هـا باتوجـه    از نظر علّامه طبرسي در آفرينش گياهان و ميـوه 

انگيز به كار رفته در  به گوناگوني موجود و دقت و تدبير حيرت
هاي روشني است كه كـه تمـام    خلق آنها، براي اهل ايمان نشانه

هاي گياهي داراي خالقي هستند كه بـا علـم و هـدف     هاين گون
 .)13،12(است قبلي اين گياهان را به اين شكل خلق كرده 

از نظر مفسران تفسير نمونه، هدف اول از اين آيه اشاره بـه  
خداوند در اين . ها يعني گياهان است ريشه و مادر اصلي نعمت
در گيـاه و   زدن گياه، سـپس ايجـاد دانـه    آيه به روييدن و جوانه

از مظـاهر قـدرت خداونـد ايـن     . كنـد  دادن اشاره مي سپس ميوه
رغم اينكه درختان و گياهـان گونـاگون در بيشـتر     است كه علي
هاي با تركيبـات مشـابه بـوده و از مـواد غـذايي       موارد در خاك
كنند ، ولي تنوع و تفاوت بسياري از نظر نـوع   مي  مشابه استفاده

اين تنوع يكي ديگر . وجود داردمحصول و طعم و خاصيت آن 
 .)13،15(از مظاهر قدرت و خلقت خداوند است

: است سورة نحل هم ، به اين مضمون اشاره شده 11در آية 
براي شما زراعت و زيتون و خرما و انگـور  ) آب باران(با آن « 

گمان در اين مسـاله   روياند و بي و هرگونه محصوالت ديگر مي
 .»است ماية عبرتي براي متفكران

باتوجه به آيات و روايات و تفاسير شاخص ، منشاء اصـلي  
در بحث زنجيرة غذايي نيز . ها، گياهان هستند بسياري از نعمت

گياهان در پايين هرم غذايي قراردارنـد، يعنـي تغذيـه و حيـات     
 .بسياري از جانداران وابسته به وجود گياهان است

اسـت،   بيان شده »موزون«نظم دنياي گياهان در قرآن با واژه 
و زمين را گسـترانديم و در  « : است سورة حجر آمده 19در آية 
هاي اسـتوار نهـاديم و از هـر چيـز مـوزون و متناسـبي        آن، كوه
 .»رويانديم

ها و نظم دنياي گياهان توجـه   بنابراين انسان بايد به شگفتي
 . كرده و از اين مسايل به قدرت و حكمت خداوند پي ببرد
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 :بهجت ماية شادي و
و زمـين را  .... « : فرمايـد   سورة حـج مـي   5خداوند در آية 

پژمرده بيني ، آنگاه چون برآن آب نازل كنـيم ، جنـبش يابـد و    
هـاي گونـاگون گياهـان خـرم و      رشد كند و چه بسـيار از زوج 

 .»آفرين بروياند شادي
انداز زيبايي است كـه انسـان بـا تماشـاي آن      بهجت چشم 

 .شود ميغرق در سرور و شادي 
و نشاط در انسان  رويش گياهان در روي زمين باعث شادي

شود، گياهان منبع تغذيه بسياري از حيوانات و يكي از منابع   يم
اصلي غذايي انسان هستند، اهميت رويش و رشـد گياهـان بـه    

بردن شك مـردم   قدري است كه خداوند در اين آيه براي ازبين
ش و رشـد گياهـان و   نسبت به وجود قيامت و رسـتاخيز، رويـ  

 . زند  ايجاد مناظر زيبا را مثال مي

« : اسـت  سورة نمل نيز مضمون مشابهي بيان شده 60در آية 
است و از آسمان بـراي   ها و زمين را آفريده يا كيست كه آسمان

انگيـز   هـاي بهجـت   وسيلة آن ، باغ شما آبي فرو فرستاده، پس به
 .»....ايم  رويانده

قدري اسـت كـه در سـورة انفـال      اهميت پوشش گياهي به
عنوان اموالي كه اختيار آن در دست حكومت اسالمي اسـت ،   به

 .است معرفي شده
 

  :يتشكر و قدردان
 يكشـ زپ در دانشـگاه علـوم   يندة مقام معظـم رهبـر  ياز نما

ن يـ ا يو فنـ  يو مسـاعدت علمـ   يت معنـو يمازندران، كه حما
 .  شود يم ياسگزارپمانه سيق را فراهم كردند صميتحق

. 
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