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 (چهارپایان) حيوانات نعمت از انسان مندي بهره مصادیق

 *اللهی نبی علی

 قم علمیه از حوزه 4 سطح

email: Nma1380@yahoo.com 

 چکیده

 مهم این به نرسید برای نماید مختصرتبیین صورت به را یانچارپا و اهلی حیوانات درباره قرآن دیدگاه تا است آن بر نگاشته این

 و ایاترو دیدگاه سپس گردید اصطیاد عنوان این با مرتبط آیات آن پی در و گرفت قرار بررسی مورد قرآن کریمه آیات ابتدا

 دسته تصور به مساله این حیوانات مختلف فوائد به عنایت با ادامه، در و گرفت قرار کاوش مورد یادشده آیات پیرامون مفسران

 شناسی آسیب به هم پایان در گیرد، قرار بحث مورد نیز آنها منافع قرآن، در حیوانات یادکرد ضمن تا گردید تبیین خاص بندی

 .گردید اشاره مختصر صورت به گفتار این

 .انسان – منافع – فوائد – چارپایان -حیوانات: کلیدی واژگان

 مقدمه

 یفِ ما لَکُمْ خَلَقَ الَّذِی هُوَ)کرد خلق او برای و او وجود طفیل به نیز را است زمین در آنچه و آفرید را سانان تعالی باری خداوند

 این به اشاره ضمن سخنانشان در ع هدی ائمه گاه و کریم قرآن در باری خداوند گاه اساس همین بر( 29 -2بقره جَمِیعاً الْأَرْضِ

 نعمتها این زا یکی اند پرداخته نیز نعمتها این با مواجهه در ناشایست موارد و آسیبها آنها، از داریبر بهره کیفیت و وجوه به نعمتها،

 رایب آنها سودمندی موارد نیز قرآن، در ها نعمت این یادکرد رهگذر این از سودمندترند، انسان برای که آنها اهلی بویژه حیواناتند،

 .است ارزیابی قابل راستا همین در انسان

 موارد تمامی تبیین صدد در نگاشته این که این به عنایت با نیز است، زیاد انسان برای سودمند حیوانات دایره که آنجا از ماا

 به تنها ذال است لحاظ چارپایان آنها میان از و اهلی حیوانات تنها نگاشته این نظر مد بلکه نیست انسان، برای حیوانات سودمندی

 .است شده اشاره بدان نوشتار این گنجایش حد در هم آن اخیر مورد

 اصلی مطالب

 حیوانات خلقت فلسفه

 یزن را دیگری هدف حال همان در و دانسته ایشان از گرفتن سواری را حیوانات برخی خلقت اهداف از یکی تعالی باری خداوند

 تفسیر فی التبیان طوسی،( )13-43 خرفز) باشد خالق از گزاری شکر نتیجه در و االهی نعمت این یادکرد همان که کرده تبیین

 سیک از  گیرد می بهره حیوانی از انسان که زمانی است بایسته کند می تاکید کریم قرآن که حال عین در( 186: ص ،9ج القرآن،
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 خداوند تسبیح با یتبایس مساله این بلکه نیست کافی نکته این یادکرد تنها البته کند، یاد نیز داد قرار انسان مطیع را حیوان این که

 همچنانکه( 108: ص ،15ج درخشان، انوار همدانی، حسینی) است خالق از سپاسگزاری و عبودیت شعار همان که باشد، همراه نیز

 .دارد تاکید مساله این بر نیز زخرف سوره 13 شریفه آیه

 دهد، می انپای را جمله نهایى غایات به آگاهی با و هکرد آغاز ابتدایى هاىبهره یادکرد با را آفرینش آیات کریم قرآن بیان دیگر به

 بیانگر ـ است آن در راههایى گشودن و انسان برای زمین بودن مهد نعمت بیان که ـ زخرف سوره 14 تا 10 آیات مثال عنوان به

 و کشتى از شما براى و آفرید را هاجفت او که مساله این یادکرد نیز آورد، فراهم را انسان هدایت زمینه بایستی نعمتها این که آنند

 پروردگار عمتن نتیجه در تا یابید استیال آنها بر و برآئید آنها پشت بر چون تا داد قرار شوید سوار آن بر که چیزهایى پایان چهار

 لَهُ نَّاکُ ما وَ هذا لَنا سَخَّرَ یالَّذِ سُبْحانَ تَقُولُوا وَ: »کنید اعالم پروردگار بسوى تکامل و انقالب براى را خود آمادگى آورده، بیاد را

 . «لَمُنْقَلِبُونَ رَبِّنا إِلى إِنَّا وَ بمقرنین،

 پشم، پوست، از انسان بهره و زمین و آسمانها آفرینش بیان فواصل در و 17 تا 3 آیه از نحل سوره در یادشده، موارد بر افزون

 از آنچه و ماه آفتاب تسخیر آن، نتایج و باران فرستادن فرو دارد، وی برای آنها آمد و رفت که جمالى حیوانات، باربرى گوشت،

 :فرماید می کشتى، اختراع و میآید، بدست آن از آنچه و دریا تسخیر آید؛مى پدید زمین

. یَذَّکَّرُونَ مٍلِقَوْ الْآیاتِ. یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ. فَکَّرُونَیَتَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ أَجْمَعِینَ لَهَداکُمْ شاءَ لَوْ وَ جائِرٌ مِنْها وَ السَّبِیلِ قَصْدُ اللَّهِ عَلَى وَ" 

 "تَشْکُرُونَ لَعَلَّکُمْ

. ستا شده اشاره بدان شریفه آیه در همچنانکه باشد انسان شکرگزاری موجب بایستی نهایت در نیز مساله این اساس، براین

 (14: ص ،1ج قرآن، از پرتوى طالقانی،)

 از هک دانستند انسان عبرت براى را است زمین در آنچه آفرینش حضرت که شده نقل نیز ع عسگری امام از روایتی رد معنا این

 تخلق دیگری حدیث در و کند حفظ را خود او آتش عذاب از نتیجه در شده متصل خدا خوشنودى و رضوان به انسان آن طریق

 (162: ص ،1ج القرآن، تفسیر فی البرهان بحرانی،. )است شده عنوان انسان آخرت و دنیا صالح تامین براى را است زمین در آنچه

 و "اهلل بسم" مرکب، رکاب در پا گذاشتن زمان ع مومنان امیر همچنانکه است رهگیری قابل نیز ع هدی ائمه سیره در مساله این

 الَّذِى انَسُبْحَ":  کرد می تالوت را شریفه آیه این سپس گفت؛ می "اللّه الحمد" آن، بر گرفتن قرار و مرکب بر شدن سوار وقت

 می "أکبر اللّه" و "الحمدللّه" بار سه ادامه در و "(14 و 13 -43 زخرف)لَمُنقَلِبُونَ رَبِّنَا إِلىَ إِنَّا وَ*  مُقْرِنِینَ لَهُ کُنَّا مَا وَ هَذَا لَنَا سَخَّرَ

 این بایستی و حیوانات از استفاده هنگام خدا یاد بایستگی بر نیز مساله این که( 1677: ص ،4ج القرآن، أحکام عربی، ابن) گفت،

 .کند می تاکید الهی، تسبیح صورت به یادکرد

 شناسی مفهوم
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 در اءت و حاء فتح به "حَیَوان" البته دارد، وجود زیادی اشارات آن مصادیق درباره ولی نرفته کار به "حیوان" واژه کریم قرآن در

 باشد حیات دارای که چیزی هر به و( 214: ص ،14ج العرب، لسان) است مصدر آن که( 64 - 29عنکبوت) رفته کار به قرآن

 (199: ص ،4ج التأویل، أسرار و التنزیل أنوار بیضاوی،. )ندارد حیوانات به اختصاصی گردیده، اطالق

 رابرب در بوده؛ خود جابجایی به قادر که دان زنده موجودات از بخشی جانور یا حیوان: گفت باید نیز آن اصطالحی تعریف در

 اشتهد ارادی بیش و کم حرکاتی موجودات این دیگر عبارت به دهند می نشان سریع واکنش خود از بیرونی یا داخلی های محرک

 هم روفیللک یا فتوسنتز که کند می هضم و بلعیده را گیاهان یا حیوانات سایر از شده جذب پروتئینی موارد مانند جامد خوراک و

 (724 ص ،1ج فارسی، المعارف دائره. )ندارند

 خیر به دستیابی برای آن از که است چیزی هر و( 158: ص ،2ج العین، کتاب فراهیدی،) ضرر ضدِ آن و است نفع دیگر، واژه

 راغب. )ودب خواهد رخی نفع، اساس براین است، خیر نیز شود می استفاده خیر به رسیدن برای آن از که چیزی و شده گرفته کمک

 (819: ص القرآن، ألفاظ مفردات اصفهانی،

 منافع نیز نگاشته این در( ق6690: ص ،10ج الکلوم، من العرب کالم دواء و العلوم شمس حمیری،) است منفعت جمع نیز منافع

 صورت به آن جز و آموزی عبرت: مانند آنها؛ معنوی استفاده و دست این از مواردی و سواری شیر، گوشت،: مثل حیوانات؛ مادی

 .گردد می بررسی مختصر

 قرآن در موضوع بسامد و جایگاه اهمیت،

 حیوانات نام با نیز سور برخی و( 1- عادیات مانند) خورده سوگند آنها به که جایی تا دارد حیوانات به ای ویژه عنایت کریم قرآن

 سوره 52 در حیوانات از قرآن یادکرد. اند شده گذاری نام( انعام مانند) هابدان مشیر عناوین یا(  آن جز و نحل – فیل - بقره مانند)

 دنیای به نگاهی. )دهد می خبر کریم قرآن منظومه در موجودات این ویژه جایگاه و اهمیت از نیز مساله این که است آیه 154 و

 .شود یافت شناسه( 8 صمتقی، تقی حیوانات،

 خبر آن اهمیت از نیز مساله این که( 72-36یس( )لهم ذللنا و) کند می یاد انسان برای واناتحی برخی شدن رام از کریم قرآن نیز

 دیلتب اهلی، حیوانات آن در که دنیایی تصور یعنی کنیم تصور ا آنر خالف که شود می هویدا زمانی نعمت این اهمیت دهد، می

-43فزخر) "مُقْرِنین لَهُ کُنَّا ما وَ هذا لَنا سَخَّرَ الَّذی سُبْحانَ": رددا اشاره نکته همین به شریفه آیه این! شوند وحشی حیواناتی به

13) 

 تولید یا پیچیده فرآیند طی ماده این که شیر مانند کند می اشاره هم دامی های فرآورده برخی به تعالی باری خداوند آن بر افزون

 (66-16نحل لِلشَّارِبینَ سائِغاً خالِصاً لَبَناً دَمٍ وَ رْثٍفَ بَیْنِ مِنْ) کرده اشاره آن از قسمتی به هم قرآن که شود می

 . دارد اشاره بشر زندگی در حیوانات جایگاه و اهمیت به( 21-23مومنون) "کَثیرَۀٌ مَنافِعُ فیها لَکُمْ وَ " عبارت با کریم قرآن نیز
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 تاس زمین روی بر رونده راه و جنبنده هر معنی به هک دواب مانند انهاست از عام اسامی عنوان تحت گاه حیوانات از قرآن یادکرد

 غریب فی المفردات اصفهانی، راغب. )رود می کار به حیوان مورد در اما( 124: ص ،1ج العربیۀ، صحاح و اللغۀ تاج - الصحاح)

 :زیراند شرح این به که "هبقر" و "ابل" مانند است خاص عناوین با یا آید می ادامه در قرآن در آن کاربرد که( 306: ص القرآن،

 ،7ج القرآن، فسیرت فی المیزان طباطبایی،. )شود می استعمال اسب در بیشتر ولى بجنبد، زمین روى بر که گویند را حیوانى هر: دابه

 11،38انعام ،11،6هود ،24،45نور – 16،61نحل 49 - 31،10 لقمان -35،45فاطر -42،29شوری -45،4جاثیه -2،164بقره( 72: ص

 82 ،27نمل -14 ،34سباء -

 28 ،35فاطر - 22،18حج - ،22 و 8،55انفال( 323: ص ،2ج قرآن، قاموس قرشی،. )است "دابه" جمع: دواب

 ،136 آیات( 208: ص ،3ج القدیر، فتح شوکانی،. )است بز و گوسفند گاو، شتر،: شامل که است چهارپایان ،(النَّعَم جمع: )انعام-

/ 12 مؤمنون،/ 21 فرقان،/ 49 و 44 فاطر،/ 28 غافر،/ 79 عبس،/32 شوری،/ 11 زمر،/ 6 حج،/ 34 و 30 ،انعام/ 142 و 139 ،138

 .یس/ 71 و طه/ 54 شعراء،/ 133 سجده،/ 27 عمران،آل/ 14 یونس،/ 24 نساء،/ 119 نحل،/ 80 ،66 ،5 نازعات،/ 32 محمد،

 .تکویر/ 5: وحشی جانور معنای به وحش جمع: وحوش -

/ 20 و 16 نحل،/ 79 ،17 ملک،/ 19 مائده،/ 110 ص،/ 19 سباء،/ 10 حج،/ 31 بقره،/ 260 انبیاء،/ 79 عمران،آل/ 14 رندهپ: طیر -

 .فیل/ 3 یوسف،/ 41 و 36 نور،/ 41 نمل،

 .4 ،5مائده: شکاری جانور ،”جارحه“ جمع: جوارح -

 (3 ،5مائده) درنده جانور: سبع -

 (146 ،6 انعام) دارناخن حیوان: ظفر ذی -

 (36 ،22حج) فربه و چاق شتر:  البُدن ـ

 (4-81تکویر( )98: ص ،5ج القرآن، إعراب نحاس،. )است حمل وضع آستانه در که شتری: العشار ـ

 قرآن هک گردندمی تقسیم وحشی و اهلی دسته دو به چارپایان این گفت توان می است چارپایان نگاشته این موضوع که آنجا از

 - 6 انعام) بز و گوسفند( 17- 88 غاشیه و 144- 6 انعام)  شتر مانند حیواناتی میان این در است، کرده یاد نوع دو هر از کریم

( 4-5 مائده) شکاری و( 18-18 کهف) نگهبان سگ( 8-16نحل) االغ استر اسب( 70-2بقره) گاو( 24-38 ص) میش( 143

 13 آیات -12 یوسف) گرگ( 1-105 فیل) فیل، مانند حیواناتی و لاو دسته جزو( 274: ص ،4ج نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم)

 بحرالعلوم، سمرقندی،( )51-74مدثر) شیر و( 262: ص ،25ج نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم( )50-74مدثر) خر گوره (17 و 14 و

 .گیرد می جای دوم دسته در( 519: ص ،3ج
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 که خیر؛ ای و دارند نفعی انسان برای یا حیوانات که صورت بدین اندکرده ارائه حیوانات از دیگری بندیتقسیم مفسران برخی

 روریاتض در آنها از انسان که اول قسم اند دسته دو نیز سودمندند انسان برای که حیواناتی و دومند دسته از شریفتر اول دسته

 کار هب آن مانند و تزیین مانند ضروری غیر اردمو در که هستند آنهایی دیگر قسم و پوشاک، و خوراک مانند کندمی استفاده خود

 (174: ص ،19ج الغیب، مفاتیح رازی، فخر. )است شریفتر دوم قسم از هم اول قسم که روند می

 بحث تاریخچه 

 :رمایدف می کریم قرآن همچنانکه است بوده انسان خلقت از پس کمی حیوانات خلقت که شود می استفاده قرآن آیات برخی از

 "انعام انزال" از منظور مفسران که( 6 ،39زمر) "أَزْوَاج ثَمَانِیَۀَ الْأَنْعَامِ مِّنَ لَکمُ أَنزَلَ وَ زَوْجَهَا مِنهَْا جَعَلَ ثُمَّ وَاحِدَۀٍ نَّفْسٍ مِّن کمُخَلَقَ"

 (851: ص ،3ج الهیجی، شریف تفسیر الهیجی،. )اند دانسته آن آفرینش را شریفه آیه در

 دگیزن  دور های گذشته در دست این از مواردی و زمین زدن شخم ،(گوشتشان) خوراکی باربری، برای یواناتح از استفاده نیز

 .است رصد قابل انسان،

 این در انبزرگ برخی که آنجا تا است بوده بشر اهتمام مورد قدیم از موضوع این گفت باید نیز بحث این علمی پیشینه درباره

 عنوان با رشاناث که شفا کتاب از بخشی) سینا بوعلی و ذیمقراطیس ارسطو مانند اند آورده در حریرت رشته به را کتابهایی زمینه

 .است شده نگاشته( الحیوان( )حیوان

 جمله از هک شده اشاره خیر، یا است خوراکی آنها گوشت آیا اینکه نیز نجاستشان، یا پاکی آنها، فوائد حیوانات، به نیز عهدین در

 برای( 8-29اعداد و 11-28اعداد) گاو و( 3-28اعداد) بره کردن قربانی بر نیز( 11 - الویان. )است چارپایان با مرتبط مباحث

 یادکرد برآن، افزون( 5-29 اعداد. )است بوده گناه کفاره عنوان به که شده یاد نر، بز از نیز است، شده تاکید تعالی باری خداوند

 زیاد بسیار موارد( بعد به 31-26اعداد. )است گردیده مطرح عهدین در بهائم سایر و گوسفند االغ، گاو،: مانند حیواناتی، از زکات

 .ندارد را مقدار این از بیشتر گنجایش نگاشته این ولی شود می مربوط حیوانات به که دارد وجود عهدین در در دیگری

 قرآن در حیوانات سودمندیهای یادکرد

 پوشاکی

 سرما از را انسان که اند دانسته لباس را( 5-16نحل) " ءٌدِفْ فیها لَکُمْ خَلَقَها الْأَنْعامَ وَ " آیه  در "ءٌدِفْ " از منظور مفسران برخی

: ص ،6ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمع طبرسی،) گرما و(  110: ص ،3ج المجید، القرآن تفسیر فی المدید البحر عجیبه، ابن)

 گنابادی، و 665: ص ،2ج المعین، تفسیر کاشانی،. )شود می تهیه حیوانات این کرک و مو پشم، از آن که کند،می محافظت( 539

 بدن برای مناسب لباس که این بر باشد تاکیدی و اشاره مساله این شاید( 408: ص ،2ج العبادۀ، مقامات فی السعادۀ بیان تفسیر

 در سادگی دلیل به مصنوعی الیاف چه اگر گفت توان می کلی رطو به شده، گرفته حیوانات و طبیعت از که است لباسی انسان

 هرظا داشتن دلیل به زیاد تقاضای نساجی، هایکارخانه در مصرف راحتی ضایعات، کاهش تولیدی، کاالهای نمودن استاندارد
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 هک شده گزارش ردموا برخی در ولی است، توجه مورد اتو به احتیاج عدم و محصول شدن تمام ترارزان خاص، لطافت و ظریف

 و فرش هتهی تابستانی، هایلباس در بویژه ممتازی خواص دارای طبیعی الیاف ضمناً. کندمی ایجاد حساسیت بهداشتی نظر از

 ذکر یرز در مختصر طور به مزایا این که شود، آن جایگزین تواندنمی مصنوعی الیاف که است نمد و( قالیچه و قالی) هاکفپوش

 :استشده

 عرق جذب با هک ترتیب این به کندمی کم بدن روی بر جوی تغییرات اثر ویژه، فیزیکی و شیمیائی ساختمان دلیل به پشم الیاف

 .آوردمی بوجود بدن در تعادل حالت بدن

 بدن مقاومت شودمی باعث عمل این و کندمی حفظ خود در را متراکم هوای دیگر الیاف از بیشتر درصد 60 حدود معموالً پشم

 .شود بیشتر جوی تغییرات مقابل رد

 کسب بسیار شودمی درست آن از که پوشاکی نتیجه در دارد کمتری وزن خودش حجم هم و قطر هم تارهای از پشم تارهای چون

 .است

 .است ترمقاوم گیاهی الیاف با مقایسه در و است زیاد خیلی خارجی عوامل برابر در پشم الیاف مقاومت قدرت

 .است خوب بسیار نساجی، در مهم عوامل از یکی عنوان به پشم فالیا پذیریرنگ

 .است فراوان اهمیت دارای پشمی پوش کف در مورد این که صدا، برابر در مقاومت

 .بگیرد قرار آتش معرض در مستقیماً اینکه مگر است اشتعال قابل غیر پشم

 .است مفید اربسی سالمتی برای و دهدمی عبور خود از را بنفش ماوراء اشعۀ پشم

 .شودمی بافته یا نمدی راحتی به

 سایت از نقل به. )نماید حفظ را خود ظاهری شکل هنوز و شود درازتر نرمال حد از ٪30 تواندمی است ارتجاع قابل بسیار پشم

 (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D9%85()پدیا ویکی

 (268: ص بالقرآن، القرآن تفسیر فی البالغ تهرانی، صادقی. )گردد می تهیه یزن سرپناه برای خیمه و چادر آن از همچنین

 واقع در شپوش اینکه به باشد اشاره شاید مطلب این که ، کرده ذکر( منافع) از قبل را پوشش مساله کریم قرآن اینکه دیگر نکته

 .است مقدم منفعت جلب بر ضرر دفع و است، ضرر دفع براى

 وشتگ خوردن مساءله خداوند که بکنند نیز فوق آیه از را استفاده این هستند، گوشتخوارى مخالف که نىکسا است ممکن نیز

 ادی آن از( میخورید حیوانات آن از( ) تاءکلون منها و) جمله با منافع ذکر از بعد رو این از ، نشمرده آنها( منافع) جزء را حیوانات

 .است بیشتر بمراتب لبنیات اهمیت که کرد میتوان فوق تعبیر از را استفاده این حداقل ، شده
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 خوراکی

 دنیا در ای ادهم هیچ گفت توان می که ای گونه به شود می محسوب بشر برای پروتئینی منابع مهمترین از یکی حیوانات گوشت

 در اند کرده قسیمت گیاهی و حیوانی به را پروتئین برخی اساسا باشد، انسان برای پروتئین تامین منبع تواند نمی گوشت اندازه به

 .ندارد وجود حیوانی پروتئین برای جایگزینی هیچ دیگر تقسیم، این بودن صحیح صورت

. . " فرماید می که است شریفه آیه از فراز این موارد این از یکی که شده زیادی تاکید گوشت از استفاده بر نیز اسالمی فرهنگ در

 " تَأْکُلُون مِنْها وَ.  

 :فرماید می اسالم مکرم نبی است، شده تاکید گوشتخواری مساله بر نیز تروایا در

 ( 158: ص األخالق، مکارم طبرسی،) "لَحْمِیُّون قَوْمٌ الْأَنْبِیَاءِ مَعَاشِرَ نَحْنُ ص النَّبِیُّ قَالَ"

 کافی، ،کلینی) "الْآخِرَۀ وَ الدُّنْیَا فِی الطَّعَامِ سَیِّدُ اللَّحْمُ": فرمودند و دانسته گوشت آخرت و دینا در را غذا برترین حضرت آن نیز

 واریخ گوشت که کسی یعنی بود "لَحِم" مردی حضرت آن فرمودند ص پیامبر سیره توصیف در نیز ع صادق امام( 308: ص ،6ج

. تاس آمده ها کیخورا سایر بر گوشت برتری درباره بابی نیز کافی شریف کتاب در( همان. )بود او دائمی های ویژگی جزو

 غییرت باعث امر این نخورد گوشت روز چهل تا که فردی آنند بیانگر روایات برخی که آنجاست تا گوشت خوردن اهمیت( همان)

 خارج اعتدال حد از نبایستی امر این در البته( 309: ص ،6ج کافی، کلینی،. )شد خواهد بدنش شدن ضعیف و فرد خوی و خلق

 روایات در آنکه بر افزون شد خواهد آن جز و نقرص بیماری همچون مشکالتی و عوارض دچار انسان رتصو این غیر در چه شد

 البالغۀ نهج رحش الحدید، ابی ابن. )ندهید قرار حیوانات مقبره را شکمهایتان که تعبیر این با شده تاکید گوشت نخوردن زیاد بر نیز

 (26: ص ،1ج الحدید، أبی البن

 برخی در که جاستبدان تا شیر اهمیت شتر، و گاو شیر بویژه است استفاده قابل انسان برای نیز حیوانات این یرش گوشت، بر افزون

( 26: ص المواعظ، و الحکم عیون لیثی،. )است شده تعبیر گوشت دو از یکی به آن از و امده شمار به گوشت همانند شیر روایات

 رآن،الق ألحکام الجامع قرطبی،. )است یادشده باشد غذا جایگزین تواند می که یچیز تنها عنوان به آن از روایات برخی در نیز

 (373: ص ،16ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرک نوری، و 127: ص ،11ج

 (بار و انسان جابجایی) نقل و حمل

 :شریفۀ آیۀ در

 (79 ،40غافر) "تَأْکلُون نهْامِ وَ مِنهَا لِترَکَبُواْ الْأَنْعَامَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِى اللَّهُ"

 :فرماید می که شریفه آیات این در نیز. است شده اشاره حیوانات دادن سواری مساله به

 أَثْقَالَکُمْ تحَْمِلُ وَ( 6)ونَتَسْرَحُ حِینَ وَ تُرِیحُونَ حِینَ جَمَالٌ فِیهَا لَکُمْ وَ( 5)تَأْکُلُونَ مِنْهَا وَ مَنَافِعُ وَ ءٌدِفْ فِیهَا لَکُمْ  خَلَقَهَا الْأَنْعَامَ وَ "

 ( 7 -5 ،16نحل) "رَّحِیم لَرَءُوفٌ رَبَّکُمْ إِنَّ  الْأَنفُسِ بِشِقّ إِلَّا بَلِغِیهِ تَکُونُواْ لَّمْ بَلَدٍ إِلىَ
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 از ستفادها سپس و آنها لبنی هاىفرآورده مانند آنها فوائد دیگر نیز انسان، برای آنها از لباس تهیه و پوشش فایده بیان از پس 

 اینکه وجهت قابل. دارد اشاره آنها باربرى به سرانجام و گرفته قرار توجه مورد دلها بر آنها روانى آثار بُعد بعد، درجه در ، گوشتشان

 د،کر هاستفاد پایان چهار همین از باید تنها موارد بسیارى در باز است، ماشینى وسائل و ماشین عصر که ما زمان و عصر در حتى

 (161: ص ،11ج نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم. )ندارد وجود دیگرى راه و

 رحمت و رأفت میان فرق شاید و است، رحمت و رأفت صاحب تعالی باری خداوند که اینست هم نعمتها این آوردن فراهم علت

 ودوج دو هر آینده در و حاضر زمان در نفع دومى در که صورتى در است، نظر منظور آنى سودمندى و نفع اولى در که باشد آن در

 (22: ص ،6ج القرآن، هدى من مدرسی،. )دارد

 جابجایی برای اینرو از بیافتد مشقت به انسان خواهد نمی که اینست خداوند رافت و رحمت مصادیق از که گفت توان می همچنین

 هب خود رافت و رحمت مصادیق از یکی را این و کرد خلق را حیوانات است انسان برای آمیز مشقت کاری که سنگین بارهای

 . آورد شمار

 :فرماید می نیز ادامه در کریم قرآن

 (8-16 نحل) "تَعْلَمُونَ ال ما یَخْلُقُ وَ زینَۀً وَ لِتَرْکَبُوها الْحَمیرَ وَ الْبِغالَ وَ الْخَیْلَ وَ " 

 نیز آینده در اینکه آن و کندمی اشاره ای نکته به رو این از نیستند باربری وسیله زمانها همه و همیشه حیوانات این که آنجا از

 مه استقبال بر داللت که مضارع فعل از مساله این که. کرد خواهند حمل را شما بارهای وسائل آن که شد خواهد آفریده وسائلی

 .باشد دست این از مواردی و هواپیماها ها، کشتی قطارها، تواند می وسائل این مصداق که آید، می دست به میکند

 که فتگ باید پاسخ در دهد؟ می نسبت خود به را آن خداوند چگونه پس ساخته بشر را وسائل این شود گفته است ممکن البته

 یماهواپ اینکه نشود، غرق و بماند آب روی کشتی اینکه است تعالی باری خداوند سوی از شده نهاده طبیعت در که امکان این

 یعتطب در بشر برای تعالی باری خداوند سوی از همگی دست، این از مواردی و نکند سقوط کرده حرکت هوا از بالشتکی روی

 وسائل این نساخت که حال عین در توان می بنابراین است ساخته را وسائل این و کرده استفاده آنها از بشر و شده گذاشته ودیعه به

 .داد نسبت را آنها نیز خالق به داد نسبت بشر به را

 زیبایی

 :فرماید می زمینه این در کریم قرآن

 (6-16نحل) "تَسْرَحُون حینَ وَ تُریحُونَ حینَ جَمالٌ فیها لَکُمْ وَ "

 نای که است هنگام صبح "تسرحون" از منظور و گردند می باز خود آغل به حیوانات این که است زمانی "تریحون" از منظور

( بازگشت) "اراحه" اینکه و( 411: ص ،3ج القرآن، تفسیر فی الحسان جواهر ثعالبی،) کنند می حرکت هامرتع سوی به حیوانات

 غرائب یرتفس نیشابوری،: نک. )است ترمحسوس زیبایی این بازگشت، زمان در که اینست شده مقدم( صبح رفتن) "سرح" بر
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 در و سیر ایشان هایشکم و شیر از پر آنها هایستانپ مراتع، از آنها تغذیه دلیل به چراکه( 244: ص ،4ج الفرقان، رغائب و القرآن

 اإللهیۀ الفواتح نحجوانی، و 551: ص ،2ج التفسیر، علم فی المسیر زاد جوزی، ابن. )است تر مستقیم ایشان کوهانهای ابل مثال مورد

 (421: ص ،1ج الغیبیۀ، المفاتح و

 درمانی

 مثال عنوان به شده تاکید گاو پیه و شیر و( 493: ص ،2ج المحاسن،  برقی،) شتر شیر درمانی و دارویی جنبه بر روایات برخی در

 روایات برخی در( 311: ص ،6ج الکافی، کلینی،. )است شده توصیه گاو آبگوشت یا( گوشت و آرد) سویق برص، درمان برای

 در مبنی روایاتی نیز( 319: ص ،6ج الکافی، کلینی،. )است شده توصیه شیر با همراه گوشت خوردن به بدن ضعف رفع برای نیز

 حلیم، صورت به گوشت وسیله به باء قوه تقویت و( 319: ص ،6ج الکافی،) شده کباب گوشت وسیله به بدن ضعف درمان

 شیر و عسل آرد، از مخلوطی روایات برخی در و( همان) شیر سوپ نیز افسردگی درمان برای( 320: ص ،6ج الکافی، کلینی،)

 شده وارد مداوا برای گوسفند و گاو شتر، بول نوشیدن جواز روایاتی در نیز( 405: ص ،2ج المحاسن، برقی،. )است شده توصیه

 (373ص ؛1ج ؛ السالم علیهم األئمۀ أحکام إلى األمۀ هدایۀ عاملی، حر. )است

 اقتصادی

 حیوانات این که کندمی تاکید اما آنها خلقت به شارها عین در که( 71-36یس) "مالِکُونَ لَها فَهُمْ. . .  ": فرماید می کریم قرآن

 مکارم) شده بخشیده انسانها به چارپایان این مالکیت( 532: ص ،5ج التفاسیر، زبدۀ اهلل، مالفتح کاشانی) گردیده انسان مسخر

 المنهج، خالصۀ اهلل، مالفتح کاشانی. )نماید تصرف آنها در تواند می انسان رو همین از و( 448: ص ،18ج نمونه، تفسیر شیرازی،

 (45: ص ،5ج

 کود نوانع به که آنها سرگین حتی و گوشت شیر، کرک، پشم،: مانند دارند انسان برای بسیاری اقتصادی منافع حیوانات اساسا

 منافعی جمله زا. . .  و لبنی های فرآورده خیمه، لباس، مانند یادشده موارد از آمده دست به های فرآورده نیز شود، می استفاده

 ردازد،بپ آمد در کسب به شده یاد موارد فروش محل از تواند می حیوان صاحب چراکه یادکرد، انسان برای آنها از توان می که است

 و گاو ،شتر گوسفند، از ای گله کسی اگر که ای گونه به ایستسرمایه جنبه دارای نیز حیوان خود اصل یادشده موارد بر افزون

 بکس به آنها فروش از حیوانات ولد و زاد از پس تواندمی آن صاحب شده، محسوب سرمایه خود گله این باشد شتهدا آن مانند

 .بپردازد درآمد

 سرگرمی و ورزش

 (253: ص ،19ج الشیعۀ، وسائل عاملی، حر. )است شده تاکید اندازی تیر مسابقه نیز و اسب با مسابقه جواز بر روایات برخی در

 (ضبحا اتعادی) نظامی
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 - یْلالْخَ رِباطِ مِنْ وَ) است جنگی اسبان کردن آماده دستورات این از یکی و دهدمی دشمن برابر در امادگی به دستور کریم قرآن

 دستوری ت،اس اعصار و قرون همه براى وسیع دستور یک آنکه بر افزون اسبان، سازی اماده به دستور گفت باید البته( 60-8 انفال

 با را شمند برابر در امادگی کلى مفهوم کریم قرآن دیگر عبارت به است، بوده نیز قرآن نزول عصر و ص پیامبر عصر براى ویژه

 تانکها، وجود با امروز جنگ هاىمیدان در چه اگر اسب زیرا است، کرده بیان زمان و عصر آن نیاز براى روشن مثال یک ذکر

 ترین چابک و سریعترین پیشرو و شجاع رزمندگان براى عصر آن در ولى ندارد دانىچن نقش کوپترهاهلى و هواپیماها پوشها،زره

 (225: ص ،7ج نمونه، تفسیرشیرازی، مکارم. )شدمى محسوب وسیله

 ،4ج لیمان،س بن مقاتل تفسیر بلخی،) است، اسب عادیات از منظور و شده اشاره جنگی اسبان از استفاده به عادیات سوره در نیز

 درباره( 345: ص ،20ج القرآن، تفسیر فی المیزان طباطبایی،. )اند افتاده نفس نفس به دویدن شدت از که تکی تیز اسبان( 801: ص

 نگامه شب ظاهرا حرکت، این و بکشند، شیهه که آن بى دویدند،مى سرعت به اسبان زمان، ان در  که شده گفته ایه این مصداق

 گذر دشوار و سخت راه و زمین که دادمى نشان این و جستمى آتش شرار ریگها با اناسب سم برخورد از و گرفتمى صورت

 ىهد من مدرسی،. )کندمى یاد سوگند شب زهدان در آنها حرکت و اسبان چنین به قرآن سیاق که است سبب همین به و است،

 الجامع، وامعج تفسیر طبرسی،. )است دشمن علیه شهایور در اسبان از استفاده بیانگر نیز مغیرات به تعبیر( 289: ص ،18ج القرآن،

 ( 526: ص ،4ج

 تدس با ایشان از حضرت تفقد و تندرو و چابک اسبان از( ع) سلیمان حضرت دیدن سان به( 33 – 31 ،38ص) کریم قرآن در نیز

 اسبانى «صافنات» از منظور که شده تعبیر "الْجِیادُ الصَّافِناتُ" عنوان با اسبان ان از که شده اشاره آنان گردنهای و ساق بر کشیدن

 هب ،"جیاد": واژه و[ حرکتند آماده آن هر گویى] گذارندمى زمین روى را دست یک سم سر و ایستندمى پا سه روى که هستند

 حال رد یکى که را اسبان این نیک صفت دو سبحان، خداى اساس، این بر. دارند فراخترى گامهاى که است رو تند اسبان معناى

 سریع حرکت دارای اسبان این و( 435: ص ،3ج الجامع، جوامع تفسیر طبرسی،) کرده ذکر است، دویدن حال در یکى و ایستادن

: ص ،25ج بالقرآن، القرآن تفسیر فی الفرقان تهرانی، صادقی. )است شده می استفاده جهاد در آنها از بوده، برگشت و رفت در

242) 

 اسب و تیراندازى مسابقه "زمینه در مهم دستوری اسالم که بدانجاست تا مساله این اهمیت گفت باید هیادشد موارد بر افزون

 که ت،اس نموده دعوت مسابقه این به را مسلمانان و کرده، تجویز آن زمینه در را مالى باخت و برد حتى که آنجا تا داشته "سوارى

 (224: ص ،7ج نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم. )است دشمن برابر در آمادگى زمینه در اسالم عمیق بینش از ای نمونه مطلب این

 کریم قرآن در انسان برای حیوانات برخی آفرینی نقش

 براهیما حضرت داستان در مرغ چهار: از عبارتند موارد این کنند، می آفرینی نقش انسان برای حیوانات قرآنی، داستانهای برخی در

 در فیل و( 3 ،105فیل) خاص پرندگان نبی، سلیمان داستان در( 20 ،27نمل) هدهد و( 18 ،27نمل) مورچه( 260 ،2بقره) ع،

 .بردارد در را دست این از مواردی و تربیتی اخالقی آموزشی جنبه آفرینی نقش این که( 1 ،105 فیل. )فیل اصحاب داستان
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 حیوانات موضوع طرح از قرآن معنوی اهداف

 گزاری شکر

( 73 ،36یس) کندمی اشاره انسان گزاری شکر عدم چرایی به( 73-71 ،36یس) حیوانات فوائد و منافع یادکرد زا پس کریم قران

 روردگارپ شناخت و روحى ارتقاء بلکه نیست آنها از جوییبهره تنها خدا، هاىنعمت در واالتر هدف که است آن بیانگر مساله این و

 (171: ص ،11ج القرآن، هدى من مدرسی،. )دهدمی تشکیل را اصلی هدف او از سپاسگزارى نتیجه در و

  خداوند شناخت و آموزی عبرت

 کَیْفَ ِإِبِلِالْ إِلَى یَنْظُرُونَ فَال أَ) است، خوانده فرا حیوان این آفرینش در تفکر به را انسان و کرده اشاره شتر خلقت به کریم قرآن

 مقابل در ژهبوی شتر، نظیربى مقاومت از عبارتند موارد این که است بفرد منحصر صفاتی دارای شتر که چرا( 17 ،88غاشیه( )خُلِقَتْ

 ادامه کند،مى استفاده هابیابان های روئیدنی تمام از حیوان این که چرا غذا، از خاصّى نوع به نبودنش مقیّد تشنگى؛ و گرسنگى

 شن ارغب و گرد از را خود هاىگوش و بسته موقتاً را خود بینى سوراخ تواندمى او چراکه غبار، و گرد پر هاىطوفان میان در مسیر

 شتر: نداگفته بعضى اینکه و! بیندمى آن پشت از نهاده، هم بر را یکى مواقع این در که است، پلک دو داراى او چشم! دارد مصون

 ،!کندمى یداپ را راه خوبى به نیز تاریک هاىشب در اندنوشته مفسّران از بعضى حتى. است همین منظور رود،مى راه بسته چشم با

 ستا خوب گوشتشان چارپایان برخی چراکه سواری، هم و گوشتش هم شیرش، برای هم شتر، از مناسب و مختلف هایاستفاده

 شان سواری برخی و گاو مانند نیست مناسب گوشتشان و است خوب شیرشان برخی گوسفند، مانند نیست مناسب شیرشان ولی

 نیز یوانح این کرک و پوست حتی االغ، و اسب مانند نیست مناسب شیرشان و گوشت مانند آنها مزایای دیگر ولی ستا مناسب

 بر اینکه وانحی این استثنائى عجائب از و یادشده موارد بر افزون داراست، یکجا را مزایا این همه شتر که است استفاده مورد بسیار

 پاى وىر و خیزدبرمى جا از حرکت یک با و شوندمى او سوار یا نهندمى او باربر است تهنشس که هنگامى دیگر چهارپایان خالف

 (406: ص ،2ج قرآن، پیام شیرازی، مکارم. )نیست چهارپایان دیگر در قدرتى چنین که حالى در ایستد؛مى خود

 کلفم که انسانهایی از مثال کند می دعوت زیآمو عبرت و تعقل به را انسان حیوانات از مثالی قالب در تعالی باری خداوند نیز

 کتاب که کسانی یا( 553: ص علیین، تفسیر کریمی، سید) ،(عمل بی عالم یعنی)=  نکردند عمل بدان ولی شدند تورات به عمل به

 مثال با (366: ص ،2ج قمی، تفسیر قمی،) کنند می عمل بدان نه و کنند می کسب آگاهی آن از نه ولی است ایشان دسترس در

 یشانا کریم قرآن اساس این بر است، یادشده آنها از ندارد اطالعی هیچ آنها محتوای از ولی کندمی حمل را کتابهایی که درازگوشی

 از و بوده کتاب حامل تنها که باشد حیوانی مانند کسی اینکه از و خواند می فرا بدان عمل بعد مرحله در و تورات خواندن به را

 .کندمی نهی باشد، نداشته بریخ آن محتوای

 خاص مفهومی تبیین برای حیوانات تماثیل از استفاده

 و فهومم که حیواناتی به کافران تشبیه جمله از است، شده استفاده آنان هایویژگی و حیوانات از قرآنی هایتمثیل بعضی در

 یکی تشبیه( 171 ،2بقره) کنند،نمی درک ــ دارد می باز رفتن بیراهه از دلسوزی با را آنان که ــ را خود صاحب سخنان حقیقت

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
 

43 
 

 

 به ــ کرد پیروی هوس و هوی از او به الهی معارف و آیات شدن عرضه وجود با که ــ پیشین های امت از طلب دنیا عالمان از

 خدا از غیر ولیاییا خود برای که کسانی تشبیه( 176 ،7اعراف) آورد، می بیرون زبان و کند می باز را دهانش پیوسته که سگی

 که الهی ادیان پیروان از دسته آن گونی هم و( 40 ،29عنکبوت) دارد، را( خانواده) هاخانه ترینسست که عنکبوت به اند، برگزیده

 ای بهره اما کنند می حمل کتاب که گوشانی دراز به نکردند، ادا را آن حق ولی بودند خود آسمانی کتاب به عمل به مکلف

 (5 ،62جمعه). برندنمی

 حیوانات از استفاده شناسی آسیب

 از استفاده در آسیب نوعی حقوق این رعایت عدم است بدیهی هستند حقوقی دارای هم حیوانات اسالمی فرهنگ در اساسا

 :زیراند شرح به موارد این رود، می شمار به حیوانات

 ،النوادر راوندی،) بدانها، مناسب غذای ندادن و آنها از کشیدن کار – حیوانات از توان حد از بیش کشیدن کار و گرفتن سواری

 ؛(63: ص

 ،1ج اإلمامیۀ، مذهب على الشرعیۀ األحکام تحریر حلی،) اند، دانسته حرام آنرا علماء برخی که ضرورت بدون حیوانات کردن اخته

 ؛(163: ص

 ؛(392: ص ،5ج القرآن، ألحکام الجامع قرطبی،) حیوان صورت به زدن و صورت در نهادن داغ

 حیوان اگر) شد خواهد حیوان گوشت شدن حرام و( 263: ص الفقه، فی الکافی حلبی،) واطی تعزیر باعث که حیوان با آمیزش

 مرسوم یسوار صورت به آن از استفاده که است االغ و اسب مانند حیوان اگر و( شود می استفاده گوشتش از گوسفند و گاو مانند

 فی رموزال کشف فاضل، آبى،. )شود پرداخت واطی سوی از صاحبش به آن ثمن و شده فرستاده دیگری شهر به بایستی است

 اللئالی عوالی جمهور، ابی ابن. )دانستند خداوند لعن مورد را شخصی چنین ص اکرم پیامبر( 588: ص ،2ج النافع، مختصر شرح

 (185: ص ،1ج الدینیۀ، األحادیث فی العزیزیۀ

 :فرماید می باره این در کریم قرآن همچنانکه حرم، در حیوانات شکار

 " یُریدُ ما مُیَحْکُ اللَّهَ إِنَّ حُرُمٌ أَنْتُمْ وَ الصَّیْدِ مُحِلِّی غَیْرَ عَلَیْکُمْ یُتْلى ما إِالَّ الْأَنْعامِ بَهیمَۀُ لَکُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا "

 (1 ،6انعام)

 نسل دهد انجام شکار یک آنها از کدام هر اگر داشت خواهند حضور ساله هر مکه در بسیاری حاجیان اینکه به توجه با زیرا

 .افتاد خواهد مخاطره به آنجا در حیوانات

 ائلق و گذاشتند می کنار تعالی خدای برای را بخشی و خود خدایان برای را بخشی خود چارپایان و زراعت از مشرکین برخی

 ستنددان می کمتر خود خدایان از را تعالی خدای ایشان و!  شریکند گذاشتند می کنار خدا برای که آنچه با انها خدایان که بودند
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 ،7ج القرآن، رتفسی فی المیزان طباطبایی،. )کند می تقبیح " یَحْکُمُون ما ساءَ" عبارت با را ایشان کار تعالی باری خداوند رو این از

 (360: ص

 از ودیس که آنست خاطر به حج، ایام در کردن قربانی برای خدا دستور کند توهم کسی که اینست باره این در هاآسیب دیگر از

 : فرماید می تعالی باری خداوند رو این از! رسد می خدا به آن

 (37 ،22حج) " کُممِنْ التَّقْوى یَنالُهُ لکِنْ وَ دِماؤُها ال وَ لُحُومُها اللَّهَ یَنالَ لَنْ "

 از خدا چراکه شود،نمى خدا عاید چیزى آنها خون و گوشت و هاقربانى این از نه، که فرمود تعالی باری خداوند رو این از

 بدو یتقو بوسیله تقوى دارندگان که معنا این به هم آن رسد،مى او به شما تقواى تنها بلکه است، منزه نیازی هر از و جسمیت

 (375: ص ،14ج القرآن، تفسیر فی المیزان طباطبایی،. )دجوینمى تقرب

 :فرماید می باره این در کریم قرآن حیوانات، برخی به جراحت کردن وارد

 خَسِرَ فَقَدْ للَّهِا دُونِ مِنْ وَلِیًّا الشَّیْطانَ یَتَّخِذِ مَنْ وَ اللَّهِ خَلْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ لَآمُرَنَّهُمْ وَ الْأَنْعامِ آذانَ فَلَیُبَتِّکُنَّ لَآمُرَنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ"

 "(119-4نساء) مُبیناً خُسْراناً

 می یمعق را آنها اینکه یا دانستند،مى ممنوع را آن بر شدن سوار کرده، کور را بود شده پیر که نرى حیوان چشم اعراب مثال چراکه

 رسی،طب. )کردندمى رها شکافته،مى را آن گوش آوردمى نر پنجم شکم در و زاییدمى شکم پنج فندىگوس یا  ناقه  نیز کردند،

 (173: ص ،3ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمع

 الص،خ بطور را شده حرام آنها بر سوارى و گوشت آنها نظر از که چارپایانی شکم در آنچه کافران برخی که بود این دیگر آسیب

 مجمع ی،طبرس) آن، شیر یا بود حیوان جنین یا "بطونهم فی ما" مصداق حال کردند، می حرام زنان بر را آن و دانسته انبمرد متعلق

 مورد خداوند سوی از امر این لذا تعالی، خدای طرف از نه بود ساخته خود تحریمی این و( 575: ص ،4ج القرآن، تفسیر فی البیان

 العزیز، نالقرآ تفسیر فی الوجیز عاملی،. )آید می دست به "وَصْفَهُم سَیَجْزیهِمْ": عبارت از امر این که گرفته قرار شدید نکوهش

 (272: ص ،4ج الثمر، ملتقطات و الدرر مقتنیات حائری، و 447: ص ،1ج

 :فرماید می تعالی باری خداوند همچنانکه حیوانات، مورد در االهی حرام تحلیل و حالل تحریم

 (142 ،6 انعام) " مُبینٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ الشَّیْطانِ خُطُواتِ تَتَّبِعُوا ال وَ اللَّهُ رَزَقَکُمُ مِمَّا کُلُوا فَرْشاً وَ حَمُولَۀً أَنْعامِالْ مِنَ وَ "

 (192: ص ،2ج القدیر، فتح شوکانی،. )است یادشده مساله شیطان گامهای از پیروی مصادیق از یکی که

 شده ریحتص آیه این در امر این به همچنانکه است ناپسند بسیار امری حیوانات درباره حالل تحریم یا حرام تحلیل کلی طور به

 :که
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 بِهذا اللَّهُ صَّاکُمُوَ إِذْ شُهَداءَ کُنْتُمْ أَمْ یْنِالْأُنْثَیَ أَرْحامُ عَلَیْهِ اشْتَمَلَتْ أَمَّا الْأُنْثَیَیْنِ أَمِ حَرَّمَ آلذَّکَرَیْنِ قُلْ اثْنَیْنِ الْبَقَرِ مِنَ وَ اثْنَیْنِ الِْإِبِلِ مِنَ وَ "

 ( 144-6انعام) "الظَّالِمین الْقَوْمَ یَهْدِی ال اللَّهَ إِنَّ عِلْمٍ بِغَیْرِ النَّاسَ لِیُضِلَّ کَذِباً اللَّهِ عَلَى افْتَرى مِمَّنِ أَظْلَمُ فَمَنْ

 فیض) کردند می تحریم را بود رحمشان در آنچه گاه و آنها های ماده گاه ناتحیوا نرهای گاه شریفه آیه در یادشده افراد چراکه

 بسیار امری که گرفت می صورت تعالی خدای سوی از امری صدور بدون مساله این و(  164: ص ،2ج صافی، تفسیر کاشانی،

 تفسیر گنابادی،) بوده انکاری آیه در تفهاماس زیرا( 167: ص ،(شبر) الکریم القرآن تفسیر شبر،) است، کریم قرآن دیدگاه از ناپسند

 به ظالمان ظالمترین جزو افراد این نیز و( 230: ص صفی، تفسیر صفیعلیشاه، و 158: ص ،2ج العبادۀ، مقامات فی السعادۀ بیان

 قرار تاکید مورد نیز (انعام 135) بعد آیه در( االهی حالل تحریم) معنا این( 274: ص ،3ج الکاشف، تفسیر مغینه،. )اند آمده شمار

 .است گرفته

 :فرماید می کریم قرآن آخرت، از غفلت و آنها منافع و حیوانات به دلبستگی

 أَوْبارِها وَ وافِهاأَصْ مِنْ وَ کُمْإِقامَتِ یَوْمَ وَ ظَعْنِکُمْ یَوْمَ تَسْتَخِفلونَها بُیُوتاً الْأَنْعامِ جُلُودِ مِنْ لَکُمْ جَعَلَ وَ سَکَناً بُیُوتِکُمْ مِنْ لَکُمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ"

 (80-16نحل) "حین إِلى مَتاعاً وَ أَثاثاً أَشْعارِها وَ

 حدودم مدتی برای موارد این شده تاکید نکته براین هم پایان در و شده اشاره صریحا آنها فوائد و انعام مساله به شریفه آیه در

 آمادگی لتحصی از شدن دور باعث نباید حیوانات از استفاده مساله و است ممذمو دائمی، غیر امری به بستن دل است بدیهی است

 عاشور، ابن. )هستند رفتنی بین از اموری آنها که داده آگاهی نکته بدین تعالی باری خداوند که روست همین از گردد، آخرت برای

 (480 :ص ،2ج سلیمان، بن مقاتل تفسیر بلخی، و 180: ص ،11ج التنویر، و التحریر

 :فرماید می کریم قرآن همچنانکه مستمندان، به خود قربانی از انفاق عدم

 ،22حج) "رالْفَقی الْبائِسَ أَطْعِمُوا وَ مِنْها فَکُلُوا الْأَنْعامِ بَهیمَۀِ مِنْ رَزَقَهُمْ ما عَلى مَعْلُوماتٍ أَیَّامٍ فی اللَّهِ اسْمَ یَذْکُرُوا وَ لَهُمْ مَنافِعَ لِیَشْهَدُوا"

28) 

 یواناتح از استفاده درباره آسیب نوعی دستور این با مخالفت و است قرآن دستورات از یکی( أَطْعِمُوا) فقرا اطعام اساس این بر

 .رود می شمار به

 :فرماید می کریم قرآن بتها، برای کردن قربانی

 ،22حج) "الْمُخْبِتینَ بَشِّرِ وَ أَسْلِمُوا فَلَهُ واحِدٌ إِلهٌ فَِإِلهُکُمْ الْأَنْعامِ بَهیمَۀِ مِنْ رَزَقَهُمْ ما ىعَل اللَّهِ اسْمَ لِیَذْکُرُوا مَنْسَکاً جَعَلْنا أُمَّۀٍ لِکُلِّ وَ "

34) 

 که( 144: ص ،13ج آسان، تفسیر خمینی، نجفی) کردندمی قربانی ایشان برای و هابت نام با را خود قربانی مشرکان، برخی زیرا

 بایستی تماح قربانی ذبح موقع که کند می تاکید( واحِدٌ إِلهٌ فَِإِلهُکُمْ) تعالی باری خداوند برای شریک و شرک ینف ضمن کریم قرآن

 .شود برده آن بر خدا نام
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 حیوانات از گیری عبرت عدم

 می ریمک قرآن همچنانکه شود، انسان در خشیت باعث بایستی آنها شناخت و االهی نعمتهای به توجه که اینست موارد دیگر از 

 :فرماید

  "( 28 -35فاطر) غَفُورٌ عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما کَذلِکَ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ وَ "

 توجهی یب و آسیب نوعی آن خالف و باشد او در خشیت ایجاد نتیجه در و انسان بهتر بینش موجب بایستی االهی نعمتهای پس

 :که آیه این است همچنین. شود می محسوب االهی نعمتهای به

 (21 -23مومنون و 66-16نحل) " لَعِبْرَۀ الْأَنْعامِ فِی لَکُمْ إِنَّ وَ "

 .ودب خواهد آسیب یک نشود موجب را آموزی عبرت موارد این اگر است بدیهی شده تاکید انسان آموزی عبرت بر نیز آن در که 

 گیری نتیجه

 است چارپایان بویژه حیوانات نعمت نعمتها، این جمله از و داده قرار بشر مسخر را است زمین در آنچه هر تعالی باری خداوند

 نهایت در ماا کند می تاکید یادشده فوائد نیز و مساله این بر که حال عین در کریم قرآن دارند، انسان برای فراوانی سودمندیهای که

 این کرش و یادکرده را تعالی باری خداوند آنها از استفاده از پس انسان که است آن برای یادشده نعمتهای تمامی که دارد می بیان

 این غایی هدف گفت توان می اساس این بر. شود فراهم تکامل سوی به او هدایت زمینه رهگذر این از تا آورد جا به را نعمتها

 و گاریرست تکامل، نتیجه در و هستی خالق از گزاری شکر سپس االهی، نعمتهای یادکرد دنیایی، گیری بهره بر افزون ،نعمت

 .است هستی خالق سمت به او هدایت

 منابع

 .کریم قرآن

 الشهداء سید دار نیۀ،الدی األحادیث فی العزیزیۀ اللئالی ،عوالی1ج الدینیۀ، األحادیث فی العزیزیۀ اللئالی عوالی جمهور، ابی ابن

 .اول چاپ ،ق 1405 ،قم للنشر،

 چاپ ،ق 1404 ،قم ،النجفی المرعشی اهلل آیۀ مکتبۀ الحدید، أبی البن البالغۀ نهج شرح اهلل، هبۀ بن الحمید عبد الحدید، أبی ابن

 .اول

 چاپ ،ق 1405 ،قم للنشر، الشهداء سید دار ینیۀ،الد األحادیث فی العزیزیۀ اللئالی عوالی الدین، زین بن محمد جمهور، أبی ابن

 .اول

 .اول چاپ ق، 1422 بیروت، العربی، الکتاب دار  ،2ج التفسیر، علم فی المسیر زاد جوزی، ابن
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 .جا بی تا بی التنویر، و التحریر عاشور، ابن

 .اول چاپ ق، 1419 قاهره، ،زکى عباس حسن دکتر نشر ،3ج المجید، القرآن تفسیر فی المدید البحر عجیبه، ابن

 . اول چاپ سوریه، – لبنان ،ق ه 1412 ،الشامیۀ الدار -العلم دار القرآن، ألفاظ مفردات ،راغب محمد بن حسین اصفهانى

 1417 قم، ،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر ،2ج النافع، مختصر شرح فی الرموز کشف فاضل، آبى

 .سوم چاپ ،ق ه

 .اول چاپ ق، 1416 تهران، بعثت، بنیاد القرآن، تفسیر فی البرهان هاشم، سید بحرانی

 .دوم چاپ ،ق 1371 ،قم اإلسالمیۀ، الکتب دار ،2ج المحاسن، برقی،

 .دوم چاپ ،ق 1371 ،قم اإلسالمیۀ، الکتب دار ،المحاسن خالد، بن محمد بن احمد برقى،

 .ق 1423 بیروت، التراث، إحیاء دار اول، چاپ ،4ج سلیمان، بن مقاتل تفسیر سلیمان، بن مقاتل خیبل

 .اول چاپ ق، 1418 بیروت، العربى، التراث احیاء دار التأویل، أسرار و التنزیل أنوار بیضاوی،

 . اول چاپ ق، 1418 بیروت، العربى، التراث داراحیاء القرآن، تفسیر فی الحسان جواهر ثعالبی،

 . م 1987 هـ،1407 بیروت، للمالیین، العلم دار چهارم، چاپ ،1ج العربیۀ، وصحاح اللغۀ تاج الصحاح حماد، بن إسماعیل جوهری،

 .اول چاپ ش، 1377 تهران، االسالمیه، الکتب دار ،4ج الثمر، ملتقطات و الدرر مقتنیات حائری،

 .ق 1404 ،تهران ،لطفى کتابفروشى اول، چاپ خشاندر انوار حسین، محمد سید همدانی حسینی

 ،ق ه 1403 ،السالم علیه امیرالمؤمنین امام عمومى کتابخانه نشر الفقه، فی الکافی ،الدین نجم بن الدین تقى الصالح، ابو حلبى

 .اول چاپ اصفهان،

 ه 1403 ،سالمال علیه المؤمنین امیر امام عمومى کتابخانه ،اصفهان ،الفقه فی الکافی الدین، نجم بن الدین تقى الصالح، ابو حلبى،

  .اول چاپ ق،

 ،السالم علیه صادق امام مؤسسه ،1ج اإلمامیۀ، مذهب على الشرعیۀ األحکام تحریر اسدى، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه حلّى،

 .اول چاپ قم، ،ق ه 1420

 ،السالم علیهم البیت آل مؤسسه اإلمامیۀ، مذهب على الشرعیۀ األحکام حریرت ،اسدى مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حلّى،

  . تا بی مشهد،

 .ق ه 1420 المعاصر، الفکر دار بیروت، اول، چاپ الکلوم، من العرب کالم دواء و العلوم شمس سعید، بن نشوان حمیرى،
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 .نویسندگان از جمعی فارسی، المعارف دائره

 .تا بى ،قم ،لکتابا دار النوادر، راوندی،

 .تا بی جا، بی ،3ج بحرالعلوم، سمرقندی،

 .اول چاپ ش، 1382 قم، اسوه، انتشارات علیین، تفسیر عباس، سید حسینى کریمى سید

 .ش 1373 ،تهران داد، نشر دفتر اول، چاپ ،3ج ،الهیجى شریف تفسیر على، بن محمد الهیجى شریف

 .اول چاپ ق، 1414 بیروت، دمشق، الطیب، الکلم دار کثیر، ابن دار ،3ج القدیر، فتح علی، محمدبن شوکانی

 .اول چاپ ق، 1419 قم، مؤلف، ،نشر25ج بالقرآن، القرآن تفسیر فی الفرقان تهرانی، صادقی

 .اول چاپ ش، 1378 تهران، منوچهرى، انتشارات صفی، تفسیر باقر، محمد بن حسن صفیعلیشاه

 .چهارم چاپ ش، 1362 تهران، انتشار، سهامى شرکت قرآن، از توىپر محمود، سید طالقانی

 1417 قم، قم، علمیه حوزه مدرسین ىجامعه اسالمى انتشارات دفتر ،7ج القرآن، تفسیر فی المیزان حسین، محمد سید طباطبایی

 .پنجم چاپ  ق،

 .اول چاپ ،ش 1370/  ق 1412 ،قم ،رضى شریف نشر األخالق، مکارم ،فضل بن حسن طبرسی

 چاپ ش، 1377 تهران، قم، علمیه حوزه مدیریت و تهران دانشگاه انتشارات ،4ج الجامع، جوامع تفسیر حسن، بن فضل طبرسی

 .اول

 .سوم چاپ ش، 1372 تهران، خسرو، ناصر انتشارات ،6ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسی

 .تا بی بیروت، العربى، التراث احیاء دار القرآن، تفسیر فی التبیان حسن، بن محمد طوسی

 .اول چاپ ،ق 1409 ،قم ،السالم علیهم البیت آل مؤسسۀ ،19ج الشیعۀ، وسائل حر، شیخ عاملی

 .ولا چاپ ،ق 1414 مشهد، رضوى، قدس آستان السالم، علیهم األئمۀ أحکام إلى األمۀ هدایۀ حسن، بن محمد حر، شیخ عاملى

 .اول چاپ ق، 1413 قم، الکریم، القرآن دار ،1ج العزیز، القرآن تفسیر فی الوجیز حسین، بن على عاملى

 .عهدین

 .سوم چاپ ق، 1420 بیروت، العربى، التراث احیاء دار ،19ج الغیب، مفاتیح عمر، بن محمد ابوعبداهلل رازى فخرالدین

 .دوم چاپ ق، 1410 قم، هجرت، تانتشارا العین، کتاب احمد، بن خلیل فراهیدى
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 .دوم چاپ ق، 1415 تهران، الصدر، انتشارات صافی، تفسیر محسن، مال کاشانى فیض

 .ش 1371 اإلسالمیۀ، الکتب دار تهران، ششم، چاپ قرآن، قاموس اکبر، على سید قرشى

 .اول چاپ ش، 1364 تهران، خسرو، ناصر انتشارات القرآن، ألحکام الجامع احمد، بن محمد قرطبی

 .چهارم چاپ ش، 1367 قم، الکتاب، دار قمی، تفسیر ابراهیم، بن على قمى 

 .ق 1373 اسالمیه، انتشارات تهران، اول، چاپ ،5ج المنهج، خالصۀ اهلل، مالفتح کاشانی

 .اول چاپ ق، 1410 قم، نجفى، مرعشى اهلل آیۀ کتابخانه نشر ،2ج المعین، تفسیر کاشانی،

 .چهارم چاپ ،ق 1407 ،تهران اإلسالمیۀ، الکتب دار الکافی، ،اسحاق بن یعقوب بن محمد کلینى،

 .دوم چاپ ،ق 1408 بیروت، للمطبوعات، األعلمی مؤسسۀ ،2ج العبادۀ، مقامات فی السعادۀ بیان تفسیر محمد، سلطان گنابادی

 .اول چاپ ،ش 1376 ،مق ،الحدیث دار المواعظ، و الحکم عیون محمد، بن على واسطى، لیثى

 .اول چاپ ش،1386  قم،  حیوانات، دنیای به نگاهی تقی، متقی

 .اول چاپ ق، 1419 تهران، الحسین، محبى دار ،18ج القرآن، هدى من تقى، محمد سید مدرسی

 .ش 1374 اإلسالمیۀ، الکتب دار ،تهران اول، چاپ نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم

 ،تهران ،االسالمیه الکتب دار ، فضال، از جمعی همکاری با( قرآن موضوعی تفسیر در تازهای روش قرآن پیام ،ناصر شیرازى مکارم

 . نهم چاپ ،ش. ه 1386

 .اول چاپ ق، 1421 بیروت، العلمیۀ، الکتب دار بیضون، محمدعلى منشورات القرآن، إعراب محمد، بن احمد ابوجعفر نحاس

 .اول چاپ م، 1999 مصر، للنشر، رکابى دار ،1ج الغیبیۀ، المفاتح و یۀاإلله الفواتح نحجوانی،

 چاپ ،ق 1408 ،قم ،السالم علیهم البیت آل مؤسسۀ ،16ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرک ، تقى محمد بن حسین نوری

 .اول

 . اول چاپ ،ق 1408 ،قم ،السالم علیهم البیت آل مؤسسۀ ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک تقى، محمد بن حسین نورى،

 چاپ ق، 1416 بیروت، العلمیه، الکتب دار ،4ج الفرقان، رغائب و القرآن غرائب تفسیر محمد، بن حسن الدین نظام نیشابوری

 .اول
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