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 چکیده

 هب کریم قرآن. است قایل بینس ادراک و شعور و عقل جمادات حتی موجودات همه برای متعدد آیات استناد به کریم قرآن   

 داتجما حتی موجودات همه  متعدد آیات استناد به. هستند خداوند گویتسبیح هستی عالم موجودات همه که گویدمی صراحت

 است کرده اجحاف و ظلم آنان به که کسانی از ناچار. دهندمی پس حساب قیامت در خداوند پیشگاه در و شوندمی محشور

 حفظ در و  داده قرار خود حمایت تحت را زیست محیط و طبیعت عوامل که است واجب  انسان  بر کرد،پس خواهند دادخواهی

 یانز موجب ندانسته و دانسته چرا که گرفته قرار بازخواست مورد قیامت باشددر کوشا  وحش حیات حتی و زیست محیط

 و ابر و خورشید و ماه روز، و شب که فرمایندمی قرآنی تآیا از تعدادی اگر پس. است شده موجودات دیگر یا و خود همنوعان

 ورشع و عقل از موجودات همه اوالً که گویندمی صراحت به آیاتی آن کنار در است شده آفریده هاانسان آسایش و رفاه برای باد

 و زیست محیط برابر وددرخ  اعمال مراقب باید انسان پس شوندمی محشور موجودات همه ثانیاً و برخوردارند نسبی ادراک و

 .باشد موجودات

 طبیعت زیست، محیط حیوانات، حقوق کریم، قرآن: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

. دارد جودو متضاد و مختلف نگاه دو زیستمحیط و حیوانات به نسبت تکلیف و حقوق کردن پیدا برای امروز حقوقی ادبیات در

 حورم انسان نگاه یا مدارانه انسان نگاه آن و بود رایج حقوقی متون در اخیر یهادهه تا که است تاریخی و سنتی نگاه اول نگاه

 یالام و خواست به هاانسان تا اندشده آفریده هاانسان برای حیوانات همه که است معتقد و است محور انسان  نگاه، این در. است

. ردبب لذت تا کند مصرف خواهدمی چه هر و برگیرد هبهر و برده لذت خواست که ایشیوه هر به تواندمی او. یابند دست خود

 دینی فسرینم یعنی. است کرده سرایت هم کتاب اهل مفسرین میان به نگاه این که است این توجه جالب. است بشر تمتع بر اصل

 برای ار جهان دخداون: گویدمی که هست عباراتی تورات کتاب در کردندمی تفسیر را دینی متون نگاه این با مسیحی و یهودی
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  ها دگاهدی این علت به است جهان به مدارانه انسان نگاه ، نگاه این. دارد وجود مشابهی نیزعبارات انجیل در  که است آفریده بشر

. اندردهب بین از را زیستمحیط اند،کرده آلوده را جهان ابراهیمی ادیان که زدند فریاد رسماً اروپا فالسفه دست این از تفاسیری و

 کند دگیزن تواندمی بخواهد که طوری هر بشر. است شده آفریده بشر برای جهان که اندگفته. اندکرده تنگ بشر برای را زندگی

 معنا حق نوانع به چیز هیچ و شودمی تفسیر انسان اساس بر حق. است انسان فقط ، حق معیار. بیفتد حیوانات و طبیعت جان به و

 نهضت که اخیر دهه سه دو در انددرآورده را جهان پدر که هستند ادیان این است حق کندمی انسان آنچه انسان خود جزء ندارد

 شده قعوا حمله مورد بیشتر مسیحیت متون شد بیشتری حمالت ابراهیمی ادیان به. شد مطرح زیستمحیط و حیوانات حقوق

 دغدغه و تاس بشر برای جهان که معتقدند مسیح نپیروا شود رستگار باید بشر است بشریت نجات مسیحی متون دغدغه است

 .خوردمی چشم به مسیح دین در نگاه این یابد نجات بشر که است این خدا

 و است زیستمحیط به افراطی و تند نگاهی که است گرفته اوج 1990 تا 1980 یدهه اواخر در نگاه این ضد بر دیگری نگاه

 حقیقت یکهمه و همه اهلی و وحشی از اعم حیوانات صحرا، کوه، طبیعت، جهان. داندمی واحد حقیقت یک سراسر را جهان

 از بشر مه و کندمی استفاده بشر از طبیعت هم. است طبیعی صرفاً نگاه این. است طبیعت موجودات از یکی نیز بشر و است

 حق بشر اندنشده آفریده دیگری برای مکداهیچ. ندارد معنا است شده آفریده دیگری برای یکی که نگاه این بردمی سود طبیعت

 ودنب کرامت دارای و بودن مخلوقات اشرف مقام از را بشر نگاه این کند تجاوز جنگل و دریا آب، صحرا، کوه، طبیعت، به ندارد

 طرف به و بگیرد سرمشق طبیعت از باید هم بشر  دیدگاه این اساس داندبرمی طبیعی موجودت سنگ هم را او و کشدمی زیر به

 یدمق را خود قدر هر است حیوانات مانند کردن زندگی بشر تکامل و. کند زیست حیوانی موجودات همچون باید برود طبیعت

 کندمی بدبختی احساس برسد تواندنمی خود هایخواسته به کنونی زندگی این با چون بشر و گیردمی را بشر آزادی جلوی کند

 نیستند مک نگاه این طرفداران نیز اکنون هم. بگذارد کنار و بگسلد است کرده درست خود ایبر قانون عنوان تحت که قیودی باید

 .است بشریت افول و بشر تعالی عدم معنی به  بگیریم فاصله و بشویم دور حیوانی زندگی از چه هر گویندمی و

  آن اقسام و حقوق

 بودن حق معنی به دیگرحق معنی یک و است داشتن حق معنی به حق معنی یک نیست معنی یک به همیشه حقوقی نظر از حق

 ینا یا است حق خدا که است آن بودن حق. هستند متفاوت یکدیگر با معانی این. است شدن حمایت حق دیگر معنی و است

 قح این که آن امثال  و منفعت بر حق مالکیت، حق مانند است حقی داشتن حق اما است حق که است روز اکنون است حق خبر

 بصاح چه اگر است حق که است حقی حق، نوع یک اما کند مطالبه تواندمی خود اراده با حق صاحب یعنی است مطالبه قابل

 موجودات حق این و است خاک و آب حق این و دریاست حق این و است طبیعت حق این و کند مطالبه که ندارد اراده قدرت حق

 حق موجودات یهمه یعنی است شدن حمایت حق این و ندارند اراده قدرت لیو دارند حق هااین همه است زیستمحیط حق و

. است تکلیف خالف حیوانات آزار. شودمی مؤاخذه خداوند پیشگاه در نکند حمایت اگر و کند حمایت را هاآن بشر که دارند

 هر بنابراین. است مقابل طرف از تکلیف وجوب با مساوی حق این. بگیرد قرار حمایت مورد دارد حق دارد جان چون مورچه

 . نیست شرط و قید بدون وجههیچبه اندداده را حیوانات کشتن اجازه ما به اگر اما دارد حیات حق ایزنده موجود
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  حیوانات حقوق و کریم قرآن آیات

 یمتقس دسته پنج به توانمی را هاآن یهمه است حیوانات مخصوصاً موجودات حقوق به ناظر کریم قرآن از که ایشریفه آیات

 .کرد

 . است شده آفریده هاانسان برای چیز همه که گویندمی  صراحت به که آیاتی -1

 . دارند شعور و خدایند گویتسبیح موجودات یهمه گویندمی صراحت به که آیاتی -2

 .برخوردارند یبرتر و شعور و درک از که تقدیرند قابل جانداران از بعضی گویندمی صراحت به که آیاتی -3

 .شوندمی محشور موجودات یهمه گویندمی صراحت به که آیاتی -4

 .کندمی یاد قسم موجودات از بعضی به هاآن در خداوند که آیاتی -5

 :است شده آفریده انسان برای چیز همه گویندمی صراحت به که آیاتی 

 هاآن از برداشتی چنین شریف احادیث روات و اسالمی منداندانش و مفسران که شودمی اشاره آیات این از تعدادی به اکنون

 قح خود آسایش و رفاه برای انسان گویندمی صراحت به هاآن که شودمی اشاره شریفه آیات از تعدادی به آن از پس و اندکرده

 ذهمؤاخ قیامت فردای در وگرنه است حمایت حق همان که دارند هاانسان گردن بر حقوقی هاآن کند تجاوز طبیعت عوامل به ندارد

 .شوندمی

 مبارکه سوره از 29 آیه. )عَلیمٌ ءٍشَیْ بِکُلِّ هُوَ وَ سَماواتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ جَمیعاً الْأَرْضِ فِی ما لَکُمْ خَلَقَ الَّذی هُوَ

 (بقره

 به را آن و پرداخت آسمانها خلق به آن از پس و آفرید شما برای را ینزم روی موجودات همه که است خدایی همان او: ترجمه

 و جماد از را زمین روی موجودات همه که فرمایدمی صراحت به آیه این. است آگاه چیز هر به او و داد قرار آسمان هفت طور

 .است آفریده شما آسایش و رفاه خاطر به و هاانسان شما برای حیوانات و نبات

 .مُبینٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ الشَّیْطانِ خُطُواتِ تَتَّبِعُوا ال وَ اللَّهُ رَزَقَکُمُ مِمَّا کُلُوا فَرْشاً وَ حَمُولَۀً الْأَنْعامِ مِنَ وَ

 (انعام مبارکه سوره از  142 آیه)

 از حال. دآفری شما برای رشف تهیه برای را دیگر بعضی و بارکشی برای را پایان چهار از بعضی که است کسی همان او:  ترجمه

 . نکنید پیروی شیطان گامهای از ولی بخورید کرد روزیتان خداوند آنچه
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 تَکُونُواْ لَّمْ لَدٍبَ إِلَى أَثْقَالَکُمْ وَتَحْمِلُ  تَسْرَحُونَ وَحِینَ تُرِیحُونَ حِینَ جَمَالٌ فِیهَا تَأْکُلُونَوَلَکُمْ وَمِنْهَا وَمَنَافِعُ دِفْءٌ فِیهَا لَکُمْ خَلَقَهَا وَاألَنْعَامَ

 از( 8-7-6-5 آیات. )تَعْلَمُونَ الَ مَا وَیَخْلُقُ وَزِینَۀً لِتَرْکَبُوهَا وَالْحَمِیرَ وَالْبِغَالَ رَّحِیمٌاولْخَیْلَ لَرَؤُوفٌ رَبَّکُمْ إِنَّ األَنفُسِ بِشِقِّ إِالَّ بَالِغِیهِ

 (النحل مبارکه سوره

 رکک و پشم از)  باشند دیگری منافع و پوشش وسیله شما برای هاآن که آفرید شما برای را پایان چهار( خداوند)  او:  ترجمه

 آغل به که اهشبانگ و فرستید می صحرا به را هاآن که هنگامی و بخورید هاآن گوشت از و( کنید استفاده پوشش تهیه برای بعضی

 هاآن اگر که کنند می حمل دور شهرهای به را شما سنگین بارهای حیوانات آن و دارند زیبایی و شکوه شما برای برمیگردند

 ماش برای را خران و قاطران و اسبان نیز و است مهربان و رئوف خداوند و رسیدید نمی فراوان مشقت با جز شهرها آن به نبودند

 .دانید مین که آفرید شما برای چیزهایی باز و باشند زینت شما برای و بشوید هاآن سوار تا آفرید

 .یَأْکُلُونَ وَمِنْهَا رَکُوبُهُمْ فَمِنْهَا لَهُمْ وَذَلَّلْنَاهَا مَالِکُونَ لَهَا فَهُمْ أَنْعَامًا أَیْدِینَا عَمِلَتْ مِمَّا لَهُمْ خَلَقْنَا أَنَّا یَرَوْا أَوَلَمْ

 (  یس مبارکه یسوره 73-72 آیه) 

 ردیمک رام برایشان را هاآن و شدند هاآن مالک هاآن که آفریدیم برایشان پایان چهار خود قدرتمند دستان با که ندیدید آیا:  ترجمه

 .است آنان برای نوشیدنیها و دیگر منافع برایشان و بخورند هاآن شیر و گوشت از و بگیرند سواری هاآن از تا

 هاانانس منافع برای را همه که دهد می توجه اهلی حیوانات باالخص حیوانات آفریدن به را هاانسان کریم قرآن الذکر فوق آیات در

 خاطر هب هاآن که است شده اشاره طبیعی منابع دیگر به نیز دیگری آیات در. برند می سود هاآن منافع از هاانسان و است آفریده

 .ببرد سود هاآن از هاانسان و اندشده آفریده هاانسان

 لِّکُ وَمِن وَاألَعْنَابَ وَالنَّخِیلَ وَالزَّیْتُونَ الزَّرْعَ بِهِ لَکُم یُنبِتُ تُسِیمُونَ فِیهِ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِّنْهُ لَّکُم مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلَ الَّذِی هُوَ

 لِّقَوْمٍ یَاتٍلَآ ذَلِکَ فِی إِنَّ بِأَمْرِهِ مُسَخَّرَاتٌ وَالْنلجُومُ وَالْقَمَرَ سَوَالشَّمْ وَالْنَّهَارَ اللَّیْلَ لَکُمُ یَتَفَکَّرُونَوَسَخَّرَ لِّقَوْمٍ آلیَۀً ذَلِکَ فِی إِنَّ الثَّمَرَاتِ

 ( النحل سوره از 12-11-10 آیات.  )یَعْقِلُونَ

 زا را خود حیوانات و برویند درختان آن از و بیاشامید آن از تا کرد نازل آب شما برای آسمان از که است کسی همان او:  ترجمه

 هااین ههم مسلماً. بدهید پرورش ها میوه نوع هر از و خرما و زیتون درختان و کشتزار برایتان آن با و بچرانید گیاهان و رختاند آن

 رام مسخر شما خاطر به را ستارگان و  خورشید و ماه و روز و شب که اوست و است او به ایمان برای شما برای روشنی دالیل

 .است هایی نشانه دارند خرد و عقل که گروهی برای هااین همه در البته. کرد خود

 مِنْهُ رِجُواْوَتَسْتَخْ طَرِیًّا لَحْمًا مِنْهُ لِتَأْکُلُواْ الْبَحْرَ سَخَّرَ الَّذِی هُوَ  یَذَّکَّرُونَ لِّقَوْمٍ آلیَۀً ذَلِکَ فِی إِنَّ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفًا األَرْضِ فِی لَکُمْ ذَرَأَ مَا وَ

 لَّعَلَّکُمْ وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا مْبِکُ تَمِیدَ أَن رَوَاسِیَ األَرْضِ فِی تَشْکُرُونَوَأَلْقَى وَلَعَلَّکُمْ فَضْلِهِ مِن وَلِتَبْتَغُواْ فِیهِ مَوَاخِرَ الْفُلْکَ وَتَرَى تَلْبَسُونَهَا ۀًحِلْیَ

 .یَهْتَدُونَ هُمْ وَبِالنَّجْمِ وَعَالمَاتٍ  تَهْتَدُونَ

 (النحل سوره 16-15-14-13 آیات)
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 هک گروهی برای است ای نشانه آن در که آفرید شما برای مختلف رنگهای با چیزهایی زمین روی در که است کسی او:  ترجمه

 ایلوس آن از و بخورید تازه و تر گوشت آن از تا کرد مسخر شما خاطر به را دریا که است کسی همان او و. کنند می پیدا تذکر

 وسیله به ات شدند و آمد در دریا امواج روی در که کرد مسخر را کشتیها که بینی می و کنید استخراج را خود پوشیدن ایبر زینتی

 آفرید یکوههای زمین سطح در که است کسی او باز و کنید گزاری شکر شاید تا کنید جستجو او نعمت و فضل از کشتیها آن ی

 هاآن با تا آفرید شما برای را ستارگان و شوید هدایت خود منزل سر به تا آفرید شما رایب را راهها و نلرزد شما پای زیر زمین تا

 .شوید هدایت خود راه به

 وَصِبْغٍ هْنِبِالدُّ تَنبُتُ نَاءسَیْ طُورِ مِن تَخْرُجُ وَشَجَرَۀً تَأْکُلُونَ وَمِنْهَا کَثِیرَۀٌ فَوَاکِهُ فِیهَا لَّکُمْ وَأَعْنَابٍ نَّخِیلٍ مِّن جَنَّاتٍ بِهِ لَکُم فَأَنشَأْنَا

 ( مؤمنون مبارکه سوره 20-19 آیه.  )لِّلْآکِلِینَ

 هاآن از که دادیم پرورش شما برای انگور و خرما از باغاتی شما برای کردیم نازل آسمان از شما برای که آبهایی آن با: ترجمه

 های همیو از تا آفریدیم شما برای سیناء طور کوه در فراوانی ختاندر و بخورید هاآن از تا آفریدیم شما برای فراوانی های میوه

 .باشد خورندگان برای خورش نان و( زیتون درخت)  بگیرید روغن هاآن

 هاانانس شما خاطر و شما برای را زیتون و انگور و خرما از اعم دار میوه درختان همه که شده بیان صراحت به شریفه آیات این در

 .ببرید بهره هاآن زا تا آفریدیم

 أَمْرِهِبِ الْبَحْرِ فِی لِتَجْرِیَ الْفُلْکَ لَکُمُ وَسَخَّرَ لَّکُمْ رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنزَلَ وَاألَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِی اللّهُ

 (براهیما سوره 32 آیه. )األَنْهَارَ لَکُمُ وَسَخَّرَ

 شما برای را ها میوه آن با و کرد نازل آب آسمان از آنگاه و بیافرید را زمین و آسمانها که است کسی همان خداوند:  ترجمه

 .کرد شما برای مسخر را روز و شب و ماه و خورشید باز و یابند جریان دریا در تا آفرید را کشتیها و آفرید هاانسان

 می هاانسان برای را روز و شب و نهرها و دریا آفرینش نیز و شده دار میوه درختان آفرینش به تری عجام اشاره شریفه آیه این در

 .شمارد

 نَّإِ أَنْعَامَکُمْ وَارْعَوْا لُواکُ شَتَّى نَّبَاتٍ مِّن أَزْوَاجًا بِهِ فَأَخْرَجْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنزَلَ سُبُلًا فِیهَا لَکُمْ وَسَلَکَ مَهْدًا الْأَرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِی

 ( طه مبارکه سوره 53-52 آیات. )النلهَى لِّأُوْلِی لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی

 از و داد قرار شد و آمد برای راههایی آن در و آفرید گهواره همچون شما برای را زمین سطح که است خدایی همان او: ترجمه

 از ار خود پایان چها و بخورید هاآن از تا آفریدیم شما برای زوجهایی فراوان نباتات از آن با و کرد نازل شما برای باران آسمان

 .آنهاست خالق عظمت بر فراوانی های نشانه خردمندان برای هااین آفرینش در البته بچرانید هاآن

 . کندمی اشاره نیز حیوانات و هاانسان استفاده برای مختلف نباتات آفرینش به شریفه آیات این در

 . یسمعون لقوم آلیات ذالک فی ان مبصرا النهار و فیه لستکنوا الیل لکم جعل الذی هو
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 ( طه سوره 56 آیه)

 هاآن آفرینش در و نگهداشت روشن شما برای معاش تهیه برای را روز و شما آسایش برای را شب که است کسی او:  ترجمه

 . است هایی هنشان دارند شنوا گوش که کسانی برای گونه بدین

 گویتسبیح و دارند شعور طبیعت کلی طور به و هستی عالم موجودات همه. روز و تست آسایش بهر از شب سعدی گفته به

 .هستند خداوند

 آن اقتضای به و شعورند و درک دارای هستی عالم موجودات همه که فرماید می صراحت به که ذکرشده ایشریفه آیه زیر در

 .فهمیم نمی را هاآن تسبیح هاانسان ما ولی گویندمی تسبیح را خود خالق

 ( انبیاء سوره از 79 آیه. )فَاعِلِینَ وَکُنَّا وَالطَّیْرَ یُسَبِّحْنَ الْجِبَالَ دَاوُودَ مَعَ وَسَخَّرْنَا

 .کردیم را ریکا چنین ما و بگویند خدا تسبیح السالم علیه داود همراه تا کردیم مسخر را پرندگان و کوهها ما:  ترجمه

 .گویندمی تسبیح را خداوند پرندگان و کوهها که: فرمایدمی صراحت به کریم قرآن

 فِی مَاوَ السَّمَاوَاتِ فِی مَا یَسْجُدُ وَلِلّهِ. دَاخِرُونَ وَهُمْ لِلّهِ سُجَّدًا وَالْشَّمَآئِلِ الْیَمِینِ عَنِ ظِالَلُهُ یَتَفَیَّأُ شَیْءٍ مِن اللّهُ خَلَقَ مَا إِلَى یَرَوْاْ لَمْ أَوَ

 . یَسْتَکْبِرُونَ الَ وَهُمْ وَالْمَآلئِکَۀُ دَآبَّۀٍ مِن األَرْضِ

 (النحل سورت از 49 و 48 آیه)

 می سجده خداوند برای کندمی حرکت راست و چپ از هایشان سایه و آفرید خداوند که چیزهایی همه که ندیدند آیا:  ترجمه

 مانهاآس در که ای جنبنده هر و است زمین در و آسمانها در که چیزهایی همه. کندمی خشوع و ضوعخ پیوسته خداوند برای و کنند

  تکبر و کنند می سجده را خدا مالئکه همه و دارد وجود زمین و

 .ورزند نمی

 .دکنن می سجده را خدا خشوع و خضوع با مالئکه همه و موجودات همه و جنبندگان همه میفرماید دیگر آیه وهمچنین

 (حشر سوره 1 آیه. )الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ وَهُوَ الْأَرْضِ فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا لِلَّهِ سَبَّحَ

 .است حکیم و عزیز او که گویید می تسبیح را خدا است زمین و آسمانها در آنچه هر:  ترجمه

 جای هب دیگر های سوره از بعضی و جمعه مبارکه هسور صدر در و شده تکرار دیگر های سوره از بعضی صدر در شریفه آیه این

 شعور از متعال خداوند مخلوقات و موجودات همه بنابراین است آمده است ماضی فعل که سبح صورت به مضارع فعل که یسبح

 .باشند متعال قادر خداوند گویتسبیح باید که هستند متوجه و برخوردارند نسبی

 .است قائل قداست جنبه هاآن برای که حدی به که داندمی برخوردار برتری شعور و درک زا را جانداران از بعضی کریم قرآن
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 :حیوانات گوشت و کریم قرآن

 ذَکَّیْتُمْ مَا إِالَّ السَّبُعُ أَکَلَ وَمَا وَالنَّطِیحَۀُ یَۀُوَالْمُتَرَدِّ وَالْمَوْقُوذَۀُ وَالْمُنْخَنِقَۀُ بِهِ اللّهِ لِغَیْرِ أُهِلَّ وَمَا الْخِنْزِیرِ وَلَحْمُ وَالْدَّمُ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ

 (مائده سوره از 3 آیه. )بِاألَزْالَمِ تَسْتَقْسِمُواْ وَأَن النلصُبِ عَلَى ذُبِحَ وَمَا

 و دشدن ذبح خداوند نام غیر با که حیواناتی گوشت و خوک گوشت و حیوانات خون و مرده حیوانات گوشت شما بر: ترجمه

 شاخ خاطر به هک آنانی و شدند کشته بلندی از شدن پرت اثر بر که حیواناتی یا و شدند کشته زجر با یا و شده خفه که حیواناتی

 حیوانات این اینکه مگر است خورده را آن از مقداری ای درنده حیوان که حیوانی از باقیمانده و شدند کشته دیگر حیوانی زدن

 حیواناتی گوشت همچنین و است شده حرام هااین همه باشند، کرده قربانی بتها برای که حیواناتی و اشندب کرده ذبح مردن از پیش

 مسلمانان برای خوردنش که حیواناتی گوشت شرح ودر( مائده سوره از 3 آیه)  کندمی قسمت خود بین بازی قمار چوبهای با که

 (  مائده سوره 4 آیه ترجمه:) فرمایدمی است حالل

 لَیْکُمْعَ أَمْسَکْنَ مِمَّا فَکُلُواْ اللّهُ عَلَّمَکُمُ مِمَّا تُعَلِّمُونَهُنَّ مُکَلِّبِینَ الْجَوَارِحِ مِّنَ عَلَّمْتُم وَمَا الطَّیِّبَاتُ لَکُمُ أُحِلَّ قُلْ لَهُمْ أُحِلَّ مَاذَا سْأَلُونَکَیَ

 .الْحِسَابِ سَرِیعُ اللّهَ نَّإِ اللّهَ وَاتَّقُواْ عَلَیْهِ اللّهِ اسْمَ وَاذْکُرُواْ

 و تاس حالل شما برای است پاکیزه و پاک آنچه که بگوی انان به است حالل برایشان چیزی چه که پرسند می تو از:  ترجمه

  تعلیم است داده تعلیم شما به خداوند آنچه طبق شکار برای را هاآن شما سگان که حیواناتی

 ردهب را خدا نام شکار سوی به هاآن فرستادن هنگام به که شرطی به است حالل اندکرده شکار شما برای( معلم سگان. )اید داده

 (مائده سوره از 4 شریفه آیه)  است الحساب سریع خداوند که بپرهیزید خدا معصیت از( باشید گفته اهلل، بسم) باشید

 

 :     عسل زنبور از کریم قرآن تجلیل

 ذُلُلًا کِرَبِّ سُبُلَ فَاسْلُکِی الثَّمَرَاتِ کُلِّ مِن کُلِی ثُمَّ. یَعْرِشُونَ وَمِمَّا الشَّجَرِ وَمِنَ بُیُوتًا الْجِبَالِ مِنَ اتَّخِذِی أَنِ حْلِالنَّ إِلَى رَبُّکَ وَأَوْحَى

 (النحل سوره 69 و 68 آیه. ) یَتَفَکَّرُونَ لِّقَوْمٍ آلیَۀً ذَلِکَ فِی إِنَّ لِلنَّاسِ شِفَاء فِیهِ أَلْوَانُهُ مُّخْتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونِهَا مِن یَخْرُجُ

 و بساز خانه خود برای سازند می مردم که هایی داربست و درختان و کوهها از که کرد وحی عسل زنبور به پروردگارت:  ترجمه

(  عسل زنبور)  آنان ایشکمه از خداوند بپیما است کرده اماده تو برای خداوند که راههایی و بخور ها میوه همه از آن از پس

 درتق بر روشنی نشانه امر این در و است مردم شفای موجب آن خوردن که آورد می بیرون مختلف رنگهای با شیرین نوشیدنی

 .اندیشند می که است گروهی برای خداوند

 حیو الیق را او خداوند که داندمی واال انقدر را آن مقام و قدر بلکه شمارد می خدا آیات از آیتی تنها نه را عسل زنبور کریم قرآن

 .برخوردارند کافی شعور و درک از جانداران که کندمی روشن خوبی به نکته این کندمی وحی او به و است دانسته خود

 جمادات و حیوانات نشر و حشر و کریم قرآن
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 قیامت در حیوان و نبات و جماد از بیعتط عوامل همه فرمایدمی و کندمی بیان را جمادات و حیوانات حشر صراحتاً کریم قرآن

 : فرمایدمی و کنند¬می دادخواهی کردند ستم آنان بر که افرادی از و شوندمی محشور

 38 شریفه هآی. )یُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ إِلَى ثُمَّ شَیْءٍ مِن الکِتَابِ فِی فَرَّطْنَا مَّا أَمْثَالُکُم أُمَمٌ إِالَّ بِجَنَاحَیْهِ یَطِیرُ طَائِرٍ وَالَ األَرْضِ فِی دَآبَّۀٍ مِن وَمَا

 (انعام مبارکه سوره از

 شما الامث از امتهایی آنان اینکه مگر نیست کندمی پرواز خود بال دو با که ای پرنده هیچ و زمین روی در ای جنبنده هیچ:  ترجمه

 ردگارشانپرو نزد قیامت روز اینکه مگر نیست لمعا در چیزی هیچ و نگذاشتیم ناگفته کریم قرآن در را چیزی هیچ ذکر ما بودند

 .شوندمی محشور

 : است آمده نمونه تفسیر در

 کارهای یا و صفات یا و واحد زبان یا دارند مشترکی قدر که است گروهی و جمعیت معنای به امت و است امت جمع. امم

 ندیهمان این اینکه. انسانند همانند امتی خود برای ندگانپر و حیوانات انواع از یک هر که فرمایدمی شریفه آیه این.دارند واحدی

 هاآن باهتش منظور که است مستفاد السالم علیه بیت اهل روایات و قرآن دیگر ایات از است گفتگو مفسران میان در است چگونه

 و شناسند می را خدا. هستند ادراک و شعور و علم دارای خود عالم در هاآن یعنی. است درک و شعور و فهم نظر از هاانسان با

 رجهد در هاانسان با مقایسه در لحاظ این از چند هر کنند می تقدیس و گویندمی تسبیح را او خود ادراک و شعور و فهم اندازه به

 می شورحم پروردگارشان سوی به همگی آنگاه: فرمایدمی چون کندمی تأیید را نظر این آیه همین انتهای در دارند قرار تری پایین

 در ارکیمد گویندمی عقیده این طرفداران.دارند رستاخیز هاانسان مانند پرندگان و حیوانات یعنی(. یحشرون ربهم الی ثم)  گردند

 بسیاری زندگی اینکه جمله از فهمند و شعور و درک دارای خود اندازه به پرندگان و حیوانات که دهد می نشان که است دست

 شگفت دنتم و پیچیده زندگی. آنهاست شعور و فهم عالی سطح گر روشن که است انگیزی شگفت و زیبا نظام با آمیخته هاآن از

 از ریبسیا که ای عالقه است مطلب این مؤید دیگر حیوانات از بسیاری و پرندگان از بعضی و عسلها زنبور و ها مورچه انگیز

 اشین تواننمی را امور این تمام که است مسلم است دیگری شاهد نشانصاحبا به هاآن وفاداری و دارند خود صاحبان به حیوانات

 پیش که گیردمی صورت خاصی شرایط در که اعمالی اما. است یکنواخت کارهای سرچشمه معموالً غریزه زیرا دانست غریزه از

 قرآن از متعددی آیات در این بر عالوه غریزه به تا است تر شبیه شعور و فهم به است العمل عکس معموال و نیست شدنی بینی

 لشگر ابربر از مورچگان کردن فرار داستان است حیوانات از بعضی شعور و فهم برای محکمی دلیل که شودمی دیده مطالبی کریم

 المیاس روایات در. مدعاست بر شاهد سلیمان برای انگیز هیجان اخبار آوردن و یمن و سبا منطقه به هدهد آمدن داستان و سلیمان

 مانند حیوانات آیا که است این آید می پیش اینجا که مهمی سوال. شودمی دیده حیوانات رستاخیز زمینه در متعددی احادیث نیز

 عورش و عقل و ادراک مرحله هر در دارد مراحلی تکلیف که گفت باید است عقل شرایط از یکی آنکه با. دارند تکلیف هاانسان

 حاصل هاآن در تکالیف این وجوب شرط زیرا دارد وجود اسالم در هاانسان برای مختلفی یفتکال. خواهدمی را خود متناسب

 برای شعور و همف مختصر است الزم که برآنهاست تکالیفی. انسانهاست تکالیف از تری پایین و ساده مرحله هاآن تکالیف. نیست
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 و ودکانک از چنانکه. بود منکر را پرندگان و حیوانات ادراک و عورش و فهم کلی طور به تواننمی بنابراین. باشد داشته هاآن انجام

 (.28) شوندمی مؤاخذه کنند سرپیچی آن از اگر که رود می ابتدایی چند هر انتظاراتی خودشان حد در دیوانگان

 :نتیجه

 منابع همه کلی طور به و هستی عالم موجودات همه که دهد می هشدار صراحت به متعدد آیات در که نیست شکی کریم قرآن

 کارند در فلک و خورشید و مه و باد و ابر. علیه اهلل رحمت سعدی قول به که است شده آفریده بشر  برای زیستمحیط و طبیعی

  یاد آیاتی آن کنار در اما. نخوری غفلت و آری کف به نانی تو تا

 عالندمت خداوند منکر هاانسان از تعدادی که صورتی رد. هستند خداوند گویتسبیح عالم موجودات همه گویندکهمی صراحت به 

 آیاتی از طرفی از و ترند خداشناس بشر از غیر جانداران نباتات و جمادات که گفت توانمی لذا گویندنمی خداوند نعمت شکر و

 و کنند می خواهی داد خداوند پیشگاه در و شوندمی محشور قیامت روز در عالم موجودات همه:  فرمایندمی که کندمی حکایت

 تنها هن که صالح حضرت ناقه مانند است جانداران از بعضی تجلیل و قداست از حاکی آیاتی از دیگر جای در دیگر طرفی از باز

 الیح در را آنان و آورد می فرود آنان سر بر صاعقه و کندمی مجازات آن کشتن خاطر به را ثمود قوم بلکه شمارد می محترم را او

 همان داخل در جوی خدا جوانان با همراهی خاطر به را کهف اصحاب سگ. کندمی نابود و نیست بودند هایشان خانه رد که

 اصحاب یاران آرامگاه که غار آن در بر و شود مدفون آنان کنار در تا میراند می هم را او میراند می را کهف اصحاب یاران که غاری

 بحوا آب سگان ماموریت از( ص) اهلل رسول. بشود خدا مردان عبادتگاه و شود بنا سجدیم بود ایمان با وفادار سگ آن و کهف

 گرلش. شدند السالم علیه امیرالمومنین با جنگ برای بصره عازم و کردند همدست خود با را عایشه زبیر و طلحه. دهد می خبر

 عایشه دندز می فریاد و کرده پارس شدت به آنان برای جاآن سگان. شد می گفته الحواب ماء آن به که( آبادی)  رسید آبی به شبانه

 همان این دگردانی باز مرا راجعون الیه انا و اناهلل: گفت عایشه الحواب ماء گفت یکی کجاست؟ اینجا گفت سگان پارس شنیدن با

 بکشند ادفری و کنند ارسپ تو برای حواب سگهای که مباش زن آن تو. است گفته من به خدا پیامبر که( است آبادی)  است آبی

 نانآ دروغ قسمهای با عایشه و نیست ماءالحواب اینجا که خوردند سوگند خدا به آنان و آوردند عایشه نزد مرد چند زبیر و طلحه

 رب بتواند بالیی هر و نداند مایشاء فعال را خود انسان که دارد ای دهنده هشدار آیات کریم قرآن این بر عالوه(. 30) خورد فریب

 همه لیو. گویندتسبیح موجودات همه -وبس آدمند بنی نه او گویتسبیح سعدی، قول به فرمایدمی چون. نیاورد طبیعت سر

 را زیستمحیط و طبیعت باید هاانسان که دهندمی هشدار قرآن آیات. نیستند خداوند نعمتهای گزار شکر و گویتسبیح هاانسان

 .طلبند می را او مجازات خداوند از و کنند می خواهی داد کرده، ستم هاآن به که ازموجوداتی قیامت روز در وگرنه. کنند حمایت

 طبیعت. ودنش بلند آسمان به دستشان متجاوز از و کنند تحمل را بالیی هر که نیستند جان بی موجودات زیستمحیط و طبیعت

 اگر ستا این در دینی متون سایر با کریم قرآن و اسالم دینی متون بارز فرق. باشد مند بهره زندگان حقوق از باید و است زنده

 شدند آفریده بشر آسایش و رفاه برای طبیعت عالم موجودات همه که گویندمی مسیحی و یهود دینی متون یا و انجیل و تورات

. انددهش آفریده بشر برای داتموجو همه گویندمی که آیاتی کنار در ببرند لذت و کند استفاده خود نفع به هاآن همه از بشر تا

 هم یعتطب. دارد فهم و شعور و درک هاانسان مانند هم طبیعت است، زنده طبیعت که است نگفته آنان دینی متون در دیگر آیاتی

 دادخواهی خود حقوق بر متجاوزان از قیامت در و شودمی محشور هم طبیعت. دارد حمایت حق هم طبیعت و دارد حیات حق
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 بشریت نجات خداوند دغدغه همه گویدمی مسیحیت متون باالخص ابراهیمی ادیان دینی متون گفتیم پیشتر که طورهمان. کندمی

 لکهب نیست بشریت نجات تنها اش دغدغه کریم قرآن ولی بکنند خود فدای را طبیعت مظاهر همه توانندمی هاانسان پس است

 تواننمی شرب رستگاری و نجات برای. زند می گره طبیعت رستگاری با را بشریت رستگاری. است طبیعت کامل نجات اش دغدغه

 تیجهن را دریاها و ها خشکی خرابی و تباهی و فساد دیگر جای در کریم قرآن. کرد نابود را آن و بود اعتنا بی زیستمحیط به

 اسدف دریاها وقتی قطع طور به. باشد هاانسان اعمال نتیجه تواندمی چطور دریاها خرابی و تباهی و فساد اما. داندمی هاانسان اعمال

 اشین را آن گیردمی صورت هاانسان دست به که را خشکیها خرابی مفسران چند هر کنند آلوده خود دست با هاانسان که شوندمی

 گناهان وقتی که نیست کیش آن امثال و خوری رشوه و ربا و زنا همچون بزرگی گناهان.دانند می هاانسان گناه و خالف اعمال از

 فساد این از مقصود اگر ولی شودمی خراب فاسدو هاانسان همه زندگی و افتند می عذاب در هاانسان همه یابد رواج بزرگ

 :فرمایدیم کریم قران. بشوند فاسد و خراب نیز هاآن که دارد دریاها به ارتباطی چه کبیره گناهان این. باشد کبیره گناهان ارتکاب

 (الروم سوره 41 آیه.  ) یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِی بَعْضَ لِیُذِیقَهُم النَّاسِ أَیْدِی کَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِی الْفَسَادُ هَرَظَ

 اهتب اعمال طعم ممرد تا شد آشکار خرابی و فساد آثار شوندمی مرتکب مردم که اعمالی خاطر به دریاها و ها خشکی در:  ترجمه

 زیستیطمح تباهی و فساد گویندمی مفسران اغلب. آیند باز راست راه به و بکشند دست کارهایشان از خود شاید. بچشند را خود

 ارتکاب تواندمی جامعه خرابی و تباهی و فساد علل از یکی چند هر شوندمی مرتکب مردم که است کبیره گناهان ارتکاب خاطر به

 امان در تواندنمی خود ناموس و مال و جان بر هیچکس و افتند می زحمت و رنج در مردم همه آن اثر در که باشد رهکبی گناهان

 و فساد فتگ باید این بنابر دانست مردم فاسد اخالق و مردم تباهی و فساد نتیجه توانمی چگونه را دریاها تباهی و فساد اما باشد

 کابارت دلیل به تنها اما است مردم اعمال نتیجه نیز دریاها خرابی و تباهی و فساد. است ممرد کارهای نتیجه اگر جامعه تباهی

 حفظ برای رراتیمق و قانون نبودن ولی باشد نشده تعیین اسالم شریعت در برایش مجازاتی اعمال نتیجه بلکه نیست کبیره گناهان

 اگر هک دهد می هشدار شریفه آیه این گفت توانمی نابراینب. نیست دریاها تخریب نبودن گناه برای دلیلی دریاها حرامت و

 .    گیردمی قرار خطر معرض در او هستی بلکه بشر آسایش بگیرد قرار خطر معرض در زیستمحیط

  مآخذ و منابع

  کریم قرآن ـ الف

  بقره سوره از 29 آیه ـ1

  انعام سوره از 143 و142 آیه ـ2

  لالنح سوره از 8 و 7ـ6ـ5 آیات ـ3

  یسسوره از 73 و72 آیه ـ4

  النحل سوره از 12 و11 ـ10 آیات ـ5
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  النحل سوره از 16 و15ـ 14 ـ 13 آیات ـ6

  مومنون سوره از 20 و 19 آیات ـ7

 (ع) ابراهیم سوره از 38 آیه -8

  طه سوره از 53 و 52 آیه ـ9

 اسراء سوره از47 آیه ـ 10

  انبیاء سوره از 79 آیه ـ11

  الرعد سوره از 15 آیه ـ12

 النحل سوره از49 و 48 آیه ـ13

  الحشر سوره از اول آیه ـ 14

  احزاب سوره از 72آیه ـ15

  هود سوره از 68 الی 60 آیه ـ16

  کهف سوره از 26 الی 9 آیه ـ 17

 مائده سوره از 4 آیه ـ 18

 مائده سوره از 3 آیه ـ19

 النحل سوره از 69 و 68آیه ـ 20

 النحل رهسو از 19 و 18آیه ـ21

  انعام سوره از 28 آیه ـ 22

  التکویر سوره از 5 آیه ـ 23

  زلزال سوره از 7 الی 1 آیات ـ 24

  الروم سوره از 41 آیه ـ25

  ماخذ و منابع دیگر ـ ب

  سعدی بوستان ـ26
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  المیزان تفسیر ـ27

  نمونه تفسیر ـ28

  کریم قرآن تفسیر و ترجمه ـ29

 (79و78)  دوم جلد آیتی مابراهی ترجمه بیهقی تاریخ -30

  یعقوبی تاریخ  -31

  حافظ خواجه دیوان -32

  اعتصامی پروین دیوان -33

  فردوسی شاهنامه  -34

  سعدی غزلیات ـ34

  سعدی گلستان ـ35
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