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 قرآن منظر از  انسان زندگی در مراتع در چراكننده دام هاي فرآورده و اهميت بررسی

 قوام منصوره

 کاشان دانشگاه زمین علوم و طبیعی منابع دانشکده آبخیزداری، و مرتع گروه استادیار

Email: mghavam@kashanu.ac.ir 

 چکیده

 و ددر و تاریکیها و زشیتها از بشر نجات راهنماى قرآن. است آینده و گذشته از راست خبرهاى و سعادت و هدایت کتاب قرآن

 ایفض برف، و باران بارش از متاثر که است طبیعی سبز زارهای چمن مراتع. . است شدن ابدى و کمال به او رساندن و رنجها

 در بار 32 «انعام» واژه و بار یک «منَعَ» واژه. شوند مشغول تغذیه و چریدن به آن در تا آورد می فراهم طیور و دام برای را مناسبی

 چهارپایان احوال تفصیلى بیان نامگذارى، این وجه شاید که شده نامیده «انعام» قرآن سوره ششمین همچنین است؛ رفته کاربه قرآن

 .تعمرا در چراکننده های دام کاربردهای زمینه در قرآن اعجاز دریای از است ای قطره حاضر مقاله. باشد سوره این در

 انعام دام، قرآن،:واژگان کلیدی 

 مقدمه 

 ادابع روحی، و جسمی نیازهای تمام برای و داشته کامل توجه انسان فطری نیازهای تمام به که است جامعی و کامل دین اسالم

 . است کرده ارائه کار یشیوه و برنامه بشر زندگی پنهان و پیدا زوایای مختلف،

 انانس ویژهبه هستى هاىپدیده نشدن خلق عبث و بیهوده نیز و هاانسان و موجودات خلقت و هستى جهان خلقت بودن دارهدف

 نوع زندگى رمسی ایم،آفریده بیهوده را شما که ایدپنداشته آیا ؛... اََفَحَسِبْتُمْ. است شده اشاره کریم قرآن در گویا و صریح نحوى به

 شده ىراهنمائ و هدایت و تبیین الهى انبیاء طریق از جهان، معاد و مبداء به وجهت با نیز و خلقت بودن دارهدف به توجه با بشر

 .است

 و هاتاریکی و زشیتها از بشر نجات راهنماى قرآن. است آینده و گذشته از راست خبرهاى و سعادت و هدایت کتاب سراسر قرآن

 انهنش با قرآن رو بدین. نیستند اندکى عده جز ها گفته این باورمندان اما. است شدن ابدى و کمال به او رساندن و رنجها و درد

 اثبات هب را خود هاى گفته حقانیت, دهد نسبت خدا به و بیاورد را آن مانند نتواند انسانى هیچ و باشد همگان فهم درخور که هایى

 (.1382 خراسانی،) رساند مى

 بزس زارهای چمن مراتع. است طیور و دام پرورش برای اهگی رویش اصلی منبع زیرا است؛ اقتصادی منابع ترین مهم از مرتع 

 مشغول ذیهتغ و چریدن به آن در تا آورد می فراهم طیور و دام برای را مناسبی فضای برف، و باران بارش از متاثر که است طبیعی
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 و چرند می آن در انورانج و چهارپایان که است زاری سبزه حقیقت در( 3992 ص،1 ج فارسی، فرهنگ) چراگاه یا مرتع. شوند

 لغت.)باشد بسیار علف و آب دارای که شود می گفته چراگاهی به مرتع اصطالح. کنند می تغذیه آن موجودات و گیاهان از

 (18202 ص،12 ج دهخدا،نامه،

 تنوع. تاس دام و انسان تغذیه شمرد، بر توان می مراتع برای که آثاری و فواید ترین مهم جمله از که کرد فراموش نباید همه این با

 آیات طه، ؛10 آیه نحل، ؛24 آیه یونس،.)دارد طیور و ها دام انواع و انسان تغذیه برای مناسب زمینه آورنده فراهم مراتع در گیاهان

 (32 تا 25 آیات عبس، ؛33و 31 آیاتنازعات، ؛27 آیه سجده، ؛54 و 53

 آن در موجود گیاهی تنوع از مندی بهره با بتوانند دام و انسان تا( 24 آیه س،یون) آورد می پدید باران بارش با را مراتع خداوند

 بیابد تعمر در را خود مطلوب گیاه خود، ذائقه و سلیقه به توجه با جانوری و انسان هر تا شود می موجب گیاهی تنوع. کنند تغذیه

 غذیهت گرامینه تیره گیاهان از فقط اسب نمونه عنوان به .دهد می نشان عالقه خاصی گیاه به دامی هر که چرا کند؛ تغذیه آن از و

 گیاهان رسای از اسب برای گرامینه تیره گیاهان که گفت توان می بنابراین. است مقدم دیگر های گونه به لحاظ این از و کند می

. مایدن می جوع سد ای وفهعل نوع هر با و باشد نمی دقیق چندان علوفه نوع انتخاب در گوسفند. است تر خوشخوراک ای علوفه

 راچ برای را خشک های زمین و زارها شن بیشتر و گرداند نمی روی بیابد خود مسیر در که ای درختچه و گیاه نوع هیچ از بز

 سایر بر را مشجر های گاه چرا لحاظ این از و نماید چرا درختان سایه زیر در است مایل همواره گوسفند. کند می انتخاب

 دهد می ترجیح مشجر رغی چراگاههای

 انعام واژه تفسیر

 منافعِ اجتماعِ سبب به ویژه نعمتهاى از آن آمدن شمار به و عرب نزد شتر اهمیت جهت به اصل در «نَعَم» جمع «انعام» واژه

 نحیوا این بر(570 ص ،4 ج ، البیانمجمع)پا( نعومت) نرمى سبب به آنیا گوشتِ خوراکىِ مصرف و رکوب باربرى، شیردهى،

 ینا اطالق صحت شرط شناسان،واژه از گروهى. است شده داده تعمیم گوسفند و* گاو چون چهارپایانى به سپس و شده اطالق

 «نَعَم» تنها و مذکور انواع به اشاره را «انعام» نیز برخى. دانندمى مجموعه آن در شتر وجود را، چهارپایان از مجموعه یک بر واژه

 بر «انعام» واژه اشتمال اند،برآن برخى کهچنان بدانیم، حرکت آرامى و نرمى را نامگذارى این وجه اگر البته .انددانسته شتر ویژه را

 آیات رخىب به «انعام» معنایى دامنه در. بود خواهد بیوجه..  و گورخر و استر و اسب به آن تعمیم و تبعى غیر بز، و گوسفند و گاو

 .آمد خواهد نظر مورد آیات ذیل که شده استدالل

 وجه شاید که شده نامیده «انعام» قرآن سوره ششمین همچنین است؛ رفته کاربه قرآن در بار 32 «انعام» واژه و بار یک «نَعَم» واژه

 (1382 خراسانی،)باشد سوره این در چهارپایان احوال تفصیلى بیان نامگذارى، این

 :انسان زندگى در کننده چرا های دام کاربردهای

 361ص ، 6ج التبیان،) است پرداخته انسان به رسانى منفعت براى چهارپایان آفرینش به انسان آفرینش بیان از پس 16/نحل 5 آیه

 ،*پشم ،*پوست از حاصل پوشش هرگونه به ابتدا. است کرده اشاره آن فواید ذکر به ادامه در و...«  لَکُم خَلَقَها واالَنعـمَ(:»39 ـ
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 عمناف رکوب، منفعت آن، مشتقات و* شیر به «منافع» کلمه با سپس کرده، اشاره «دفء» واژه با ،دامى چهارپایان موى و کرک

 پرداخت پوشش از غیر(  539 ص ، 6 ج البیان،مجمع ؛362 ـ 361ص ، 6ج التبیان،)آنها موى و کرک و پشم و پوست از حاصل

 ایفا مهمى نقش انسان زندگى در مجموعه سه هر که دارد اشاره دامى چهارپایان گوشت به «تَأکُلون مِنها و» جمله با سپس و

 به سبتن لبنیات بیشتر اهمیت و ارزش به را «تأکُلون مِنها» بر «منافِع» تقدمِ برخى «تَأکُلون ومِنها ومَنـفِعُ دِفءٌ فیها:»... کنندمى

 .(159 ص ،11 ج نمونه،)انددانسته اشاره گوشت،

 و رفت ینا از و شده متذکر را چراگاه به رفتن هنگام نیز و استراحتگاه به چهارپایان گله بازگشت زیبایى و شکوه بعد آیه در

 دو این دیدن که( 16،6/نحل) «تَسرَحون حینَ و تُریحونَ حینَ جَمالٌ فیها لَکُم و: »است کرده تعبیر زینت یعنى «جمال» به برگشت

 بودن زینت و جمال وجهِ را امور این از حاصل اقتصادى استقالل و یىخودکفا و استغنا برخى: است انسان سرور مایه زیبا منظره

 مانز زیبایىِ فزونى را «چراگاه به رفتن زمان» بر «استراحتگاه به بازگشت زمان» تقدمِ وجه.( 159 ص ،11 ج نمونه،.) انددانسته

 7 آیه در(362 ص ، 6 ج التبیان،)انددانسته رفت زمان بر...  و آن پستانهاى بودن شیر پر نیز و گله بودن سیر جهت به بازگشت

 بعضى و ترش تنها قسمت این البته که پرداخته انعام وسیله به دشوار راههاى در و دور آبادیهاى به سنگین بارهاى حمل به ،16/نحل

 آفرینش ،آیات مجموعه این پایانِ در «االَنفُسِ بِشِقِّ اِالّ بــلِغیهِ تَکونوا لَم بَلَد اِلى اَثقالَکُم تَحمِلُ و: »شودمى شامل را باربر گاوهاى

 اىهدست از بعد، آیات در «رَحیم لَرَءوفٌ رَبَّکُم اِنَّ»است دانسته الهى رأفت و رحمت نتیجه آدمى براى را آن تسخیر و چهارپایان

 صارِانح تقابل، این از برخى. است دانسته زینت مایه و رکوب براى را آنها و برده نام االغ و استر اسب، چون حیوانات از دیگر

  اندکرده استفاده را استر و االغ و اسب بر آن شمول عدم و گوسفند و شتر و گاو در «انعام»

 و ظاهرى حواسِ باارزشِ قواى وجود جهت به حیوانات، انسان، از پس که اندگفته آیات مجموعه این به توجه با مفسران برخى

 مهم و ضرورى امور در آنها، از انسان ورى بهره جهت به چهارپایان میان این از و ترندشریف مادى موجودات همه از...  و باطنى

 رینشآف به آدمى، آفرینش بیان از پس بالفاصله آیات مجموعه این در روهمین از ترند،شریف و ترکامل حیوانات همه از زندگى،

 .است شده مطرح... و روز و شب تسخیر و کشاورزى چون دیگرى مورا و حیوانات دیگر سپس و شده پرداخته دامى چهارپایان

 مِن ملَکُ جَعَلَ و:»... است شده پرداخته انعام موى و کرک و پشم و پوست از حاصل منافع به ترجزئى شکل به 16/نحل 80 آیه در

 آنها پوست زا که «حین اِلى ومَتـعـًا اَثـثـًا واَشعارِها واَوبارِها اَصوافِها ومِن اِقامَتِکُم ویَومَ ظَعنِکُم یَومَ تَستَخِفّونَها بُیوتـًا االَنعـمِ جُلودِ

 متنوعِ پوشاکهاى و لباس و فرش همچون منزل اثاث و لوازم آنها موى و کرک و پشم از و( خیمه) حمل قابل و سبک هاىخانه

 گوسفند و گاو بر «انعام» اشتمال بر دلیلى «اشعار» و «اوبار» ،«اصواف» واژه سه به توجه با را آیه این برخى. شودمى ساخته دیگر

 . شتر بر افزون بز، و

 چنینهم و کرده اشاره آنها بر انسان مالکیت به و دانسته انسان براى خداوند، دست به را انعام آفرینش نیز 36/یس 73 ـ 71 آیات

 اَو: »تاس کرده مطرح را( شیر) نوشیدنیها و آن منافع ردیگ سپس و آنها گوشت و سوارى از بردارىبهره نتیجه، در و شدنشان رام

 مَنـفِعُ فیها ولَهُم*  یَأکُلون مِنها و رَکوبُهُم فَمِنها لَهُم وذَلَّلنـها*  مــلِکون لَها فَهُم اَنعـمـًا اَیدینا عَمِلَت مِمّا لَهُم خَلَقنا اَنّا یَرَوالَم

 و خداست به آفرینش این اختصاص و آن در انسان مشارکت عدم خداوند، دست به انعام آفرینش از مقصود که...«  ومَشارِبُ
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 ص ،17 ج المیزان،). آنهاست بر انسان مالکیت نتیجه در و انسان به آفریده این اختصاص بیان انسان براى انعام خلقت از مقصود

109 ). 

 هرهب فرزندان و انعام وسیله به امداد نعمت ذکر از الهى، نعمتهاى برابر در قومش شکرگزارى حس تحریک براى نیز هود حضرت

 آفرینش به نیز 40/غافر 80 ـ 79 آیات(. 133 ـ 132 ،26/شعراء) «بَنین و بِاَنعـم اَمَدَّکُم*  تَعلَمون بِما اَمَدَّکُم الَّذى واتَّقُوا: »است برده

 تَأکُلون ومِنها مِنها لِتَرکَبوا االَنعـمَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذى هُاَللّ: »است پرداخته دیگر منافع و آنان گوشت مصرف و سوارى براى چهارپایان

 قید آیه این در.( 109 ص ،17 ج المیزان،). انددانسته* «تسخیر» یا «خلق» معناى به را «جعل» مفسران...«  مَنـفِع فیها ولَکُم* 

 از استفاده یزن و زدن شخم در استفاده منفعت چون دیگر منافعى به نیز «مَنـفِعُ فیها لَکُم» قید و سوارى منفعتِ به «مِنها لِتَرکَبوا»

 دامى چهارپایان از استفاده به آیه ادامه در.( 189 ص ،20 ج نمونه،). دارد اشاره...  و سوخت تهیه و زراعت تقویت در سرگین

: کندمى یاد دریا، در کشتى بر رکوب کنار در خشکى، در آنها بر شدن سوار از و کندمى اشاره نظر مورد مقاصد به رسیدن براى

 در رکوب براى کشتى و چهارپایان تقارن( 40،80/غافر) «تُحمَلون الفُلکِ وعَلَى عَلَیها و صُدورِکُم فى حاجَۀً عَلَیها لِتَبلُغوا و»... 

 و» «تَرکَبون ما واالَنعـمِ الفُلکِ مِنَ کُملَ جَعَلَ و کُلَّها االَزوجَ خَلَقَ والَّذى: »شودمى دیده نیز 23/مؤمنون 22 و 43/زخرف 12 آیات

 و پروردگار نعمت یادآورى و آن بر استقرار و رکوب را آفرینش این غرض و غایت ادامه در و «تُحمَلون الفُلکِ عَلَى و عَلَیها

 استَوَیتُم اِذا رَبِّکُم نِعمَۀَ تَذکُروا ثُمَّ ظُهورِهِ عَلى لِتَستَووا: »است دانسته( مرکبها این تسخیر جهت به) خداوند تسبیح و شکرگزارى

 آیات، مجموعه این در شده مطرح رکوب مسئله به توجه با برخى( 43،13/زخرف...« ) و هـذا لَنا سَخَّرَ الَّذى سُبحـنَ وتَقولوا عَلَیهِ

 حیوانات دیگر و* «االغ» جهت، نهمی به دیگر برخى و(98 ص ،9 ج التبیان،)اندکرده منحصر گاو و شتر یا شتر به تنها را «انعام»

 خشکى در را انسان جایى به جا که 17/اسراء 70 آیه به توجه با(186ص ،9ج التبیان،.) انددانسته آن در داخل نیز را رکوب مناسب

 الهى اهبمو از نیز چهارپایان، جمله از جایى، جابه این ابزار و اسباب آفرینش دانسته، بشر نوع براى الهى موهبتى و اکرام دریا و

 .است افزوده آدمى زندگى فعالیت گستره بر مرکبها این وجود که هستند

 عمتن این برابر در او وظیفه و انسان زندگى در آن نقش و دامى چهارپایان آفرینش از هدف به توانمى شده ذکر آیات مجموعه از

 کُملَ سَخَّرنـها کَذلِکَ:»... است دانسته شکرگزارى را انعام خیرتس غایتِ قربانى، ذبح بیان از پس 22/حجّ 36 آیه که چنان برد، پى

 اللّهَ لِتُکَبِّروا لَکُم سَخَّرَها کَذلِکَ: »... است دانسته عظمت به خداوند یادکردِ را هدف نیز 22/حجّ 37 آیه همچنین «تَشکُرون لَعَلَّکُم

 ...«  هَدکُم ما عَلى

 چهارپایان بودن* عبرت بیان از پس آیه دو هر در. اندشده دانسته انسان عبرت مایه عام،ان 23/مؤمنون 21 و 16/نحل 66 آیات در

 بیان این از. کندمى اشاره*( خون) دم و( سرگین) فرث میان از شیر پیدایش به سپس و کندمى یاد( شیر) مفید غذایى ماده از دامى

 راىب محققان بیان طبق که است خون همچون اىماده از گوارا عىمای تولید چگونگى انعام، بودن عبرت وجه که شودمى استفاده

 مواد ایدب رگها در خون لیتر یک تولید براى و بگذرد پستانها در شیر سازنده عضو از خون لیتر 500 است الزم شیر لیتر یک تولید

 از را شیر که کسى که باشد آن پدیده نای بودن عبرت وجه شاید یا و.( 292 ص ،11 ج نمونه،). بگذرد ها روده از فراوانى غذایى

 استخوانش هرچند کند، زنده دوباره را انسان که است قادر کرده، جلوگیرى آنها اختالط از و داشته نگاه پاک خون، و سرگین

 دبّرم بر آن با که است دلیلى «عبرت: »شده گفته کهچنان( 572ص ، 6ج البیان،مجمع)باشد شده گم زمین در اجزایش و پوسیده
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 حکایت خداوند بودن مدبّر از شیر آفرینش و ایجاد و( 23 ص ،15 ج المیزان،)شودمى استدالل آفرینش، امر در خداوند بودن

 نیز نهاآ سوارى و گوشت و شیر از استفاد و آنها از بردارىبهره و انسان برابر در دامى چهارپایان شدن رام و انقیاد کهچنان کند،مى

 آنها بر رکوب و خوراکى مصرف همچنین و فراوان منافع به بعد آیات در و 23/مؤمنون 21 آیه ادامه دارددر لتدال تدبیر این بر

 مِنها و ۀٌکَثیرَ مَنـفِعُ فیها لَکُم و: »... است عبرت مایه دامى چهارپایان انقیاد یعنى آن، الزمه با نیز امور این که است شده پرداخته

 (22 ـ 23،21/مؤمنون) «تُحمَلون الفُلکِ ىوعَلَ عَلَیها و*  تَأکُلون

 ویژه است الهى خشیت و حقیقى ایمان موجب که را انعام و مردم رنگ گوناگونى و تنوع از گرفتن عبرت ،35/فاطر 27 آیه در

 .(43 ص ،17 ج المیزان،)دارند خداوندى افعال و صفات و اسما به کامل شناخت که داندمى عارفانى و آگاهان

 ملح قابلیت با چهارپایانى به حموله مجموع در که کرده تقسیم «فَرش» و «حَموله» دسته دو به را دامى چهارپایان 6/انعام 142 آیه

 آنها شیر و گوشت از تنها و نداشته قابلیتى چنین اندام کوچکى اثر بر که چهارپایانى به فرش و( شتر مانند) دادن سوارى و بار

 خوردن به ،بندىتقسیم این از پس آیه...«  فَرشـًا و حَمولَۀً االَنعـمِ مِنَ و: »شودمى اطالق( شتر بچه و ندگوسف مانند) شودمى استفاده

 اللح تحریم که شودمى استفاده آیه قسمت این از. است بازداشته شیطان گامهاى پیروى از را انسان و داده فرمان الهى روزیهاى

 .است خواسته این از پیروى و شیطان خواسته ختند،پردامى آن به جاهلیت در مردم که خدا

..« . اثنَینِ المَعزِ مِنَ و اثنَینِ الضَّأنِ مِنَ اَزوج ثَمـنِیَۀَ: »است کرده تقسیم زوج 8 به تفصیل به را دامى چهارپایان مجموعه این ادامه در

 ص ،4 ج البیان،مجمع) بودن وحشى و اهلى یا ماده و نر اعتبار به چهارگانه دامى چهارپایان بودن زوج 8( 144 ـ 143 ، 6/انعام)

 االَنعـمِ مِنَ لَکُم اَنزَلَ و: »... است آمده نیز 39/زمر 6 آیه در انسان براى آنها آفرینش و زوج 8 این ذکر. است مجموعه این(  581

 گفته(766 ص ، 8 ج البیان،مجمع)دنیا عالم به تبهش از آمدن فرود یا آفرینش و ایجاد انعام، انزالِ معناى در که...«  اَزوج ثَمـنیَۀَ

 استعارى بیرىتع تواندمى چهارپایان آفرینش درباره انزال تعبیر کارگیرىبه خداست، نزد چیز هر خزانه و اصل چون البته. است شده

 باشد

 البیان،جامع) است شده اشاره مىدا چهارپایان زوج 8 خلقت به انسان، براى همسرانى آفرینش بیان از پس نیز 42/شورى 11 آیه در

 مثل یدتول و تکثیر مسئله به «فیه یَذرَؤُکُم» قید با سپس و...«  اَزوجـًا االَنعـمِ ومِنَ اَزوجـًا اَنفُسِکُم مِن لَکُم جَعَلَ» 25(: ج ،13 مج

 شاید. داردىم بیان را انسان مثل تولید و تکثیر ظاهر به «کُم» ضمیر به توجه با «فیه یَذرَؤُکُم» خطاب گرچه کند،مى اشاره ازواج این

 ،.(26 ص ،18 ج المیزان،)شود برگردانیده( انعام و انسان) همه به و رفته کاربه تغلیباً عقالست مخصوص که «کُم» ضمیر از استفاده

 به را نعاما تکثیر بیان عدم وجه برخى البته. است جارى نیز دامى چهارپایان مورد در «ازواج» به توجه با مثل، تکثیر حکم زیرا

 آدمى براى را «ازواج» که آیه خود با توجیه این شاید که.( 366 ص ،20 ج نمونه،)انددانسته انسان مقام کاستن از جلوگیرى جهت

 یهما را آنها نعمتها، از اىمجموعه ذکر از پس که آیاتى با آن نقض که چنان گردد، نقض کرده ذکر هم کنار در دامى چهارپایان و

 .است متصور نیز دانسته انعام و انسان برخوردارى

 ىبرخوردار مایه را همگى...  و آن از چراگاه رویانیدن و آب آوردن بیرون و زمین گسترانیدن بیان از پس 79/نازعات 33ـ  30 آیات

 بیان از پس 80/عبس 32 ـ 25 آیات همچنین «والَِنعـمِکُم لَکُم مَتـعـًا...  دَحـها ذلِکَ بَعدَ واالَرضَ: »است دانسته انعام و انسان
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 صَبَبنَا ااَنّ: »است دانسته انعام و انسان زندگى براى را آن هدف...  و میوه درختان و روییدنیها با زمین شکافتن و آسمان از آب نزول

 آفریده سانان مندىبهره براى نیز آنها که ـ رپایانچها و انسان مندىبهره که تدبیر و خلقت این «والَِنعـمِکُم لَکُم مَتـعـًا...  صَبـًّا الماءَ

 تناسل و توالد اشتراک بر افزون. گرداندمى الزم را نعمتش شکرگزارى و او مقام و خداوند شناخت دارد، همراه به را ـ اندشده

 و آسمان از آب نزول بیان لدنبا به 35/فاطر 27 آیه در است؛ شده بیان قرآن در نیز رنگ تنوع در اشتراک انعام، و انسان میان

 انبی این که است شده داده توجه...  و دامى چهارپایان و انسانها رنگ تنوع پدیده به...  و متنوع و رنگارنگ هاىمیوه رویانیدن

 اَنزَلَ لّهَال اَنَّ تَرَ اَلَم.(: »426 ص ، 8 ج التبیان،)اوست مقدس ذات به صفات برخى اختصاص و خداوند وحدانیت بر استدالل براى

 (.1382 خراسانی،)اَلونُها مُختَلِفـًا ثَمَرت بِهِ فَاَخرَجنا ماءً السَّماءِ مِنَ

 قرآن در ها دام از ای نمونه عنوان به  بز دام 

 نیز بز شامل که گوسفند معناى به «غَنَم» واژه اما است؛ رفته کار به( 143 ،6/ انعام) بار یک فقط قرآن در بز معناى به «مَعْز» واژه

 بز،* )«اَنعام» واژه ضمن در فراوانى آیات در طورهمین و رفته، کار به قرآن جاى سه در(  ؛581ص ،4ج البیان،مجمع)شودمى

 «نُسُک» و «هَدْى» هاىواژه با قرآن در که است قربانى موارد از بز همچنین است؛ شده اشاره آن فواید و بز به( شتر و گاو میش،

 . است شده اشاره آن به( 196 ،2/بقره)

 خداوند پرفایده و بزرگ نعمتهاىاز دیگر، چارپایان کنار در را آن( 143 ،6/ انعام) بز گوشت بودن حالل به تصریح ضمن قرآن

 (23،21/مؤمنون. )است دانسته الهى تدبیر به بردنپى موجب را آنها به توجه و( 80 ـ 79 ،40/غافر) شمرده

 ارکان از ىیک عنوان به داشت آنان براى که گوناگونى فواید اثر بر و بوده توجه مورد حجاز عربهاى بین در ماسال ظهور از قبل بز،

 از ،... و ماست کره، پنیر، ساختن و نوشیدن براى آن شیر از خوردن، براى بز پیه و گوشت از. شدمى محسوب جامعه اقتصادى

 سفره و،دل آب، مشک شمشیر، نیام صحرایى، چادر ساختن براى آن پوست از هباالخر و لباس و خانه وسایل ساختن براى آن موى

 اجزاى زا هریک براى و پرداخته حیوان این پزشکى فواید در مطالعه به برخى این بر افزون شد،مى استفاده...  و خورجین طعام،

 لفع هم میش به نسبت بز چون. گرددمى وى امراض برخى شفاى یا انسان سالمت حفظ موجب که اندکرده معرفى خواصى بز

 .داشتند بیشترى عالقه آن پرورش و نگهدارى به نشینانبیابان دارد بیشترى پیه و شیر هم و خوردمى کمترى

 :بز فواید

( 21 ،23/ مؤمنون. ) «لَعِبرَۀً االَنعـمِ فِى لَکُم اِنَّ و: »داندمى انسان براى فراوانى منافع و فواید داراى را دیگر چارپایان و بز خداوند،

 شودمى دیده حیوان این گوناگون خصوصیات و فواید شمارش براى تالش آثار برخى در

 مابِ اَمَدَّکُم الَّذى واتَّقُوا. »دهدمى سوق او از اطاعت و تقوا سوى به را انسان چارپایان، قبیل از خداوند نعمتهاى به توجه همچنین

: از است عبارت شده تصریح آنها به قرآن در که بز فواید جمله از( 133 ـ 132 ،26/شعراء. ) «وبَنین بِاَنعـم اَمَدَّکُم*  تَعلَمون

 فى مِمّا نُسقیکُم: »... نوشیدن براى آن شیر از استفاده ،(16،5/نحل) «تَأکُلون مِنها و: »... خوردن براى بز پیه و گوشت از استفاده

 خِفّونَهاتَستَ بُیوتـًا االَنعـمِ جُلودِ مِن لَکُم جَعَلَ و: »... صحرایى خیمه ساختن براى آن پوست از استفاده ،(21 ،23/ مؤمنون...« )بُطونِها
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 مَتـعـًا و اَثـثـًا اَشعارِها و: »... لباس و منزل وسایل ساختن براى بز موى از استفاده و( 80 ،16/نحل...« )اِقامَتِکُم ویَومَ ظَعنِکُم یَومَ

 (1382 جمالی،()70 ،16 /نحل. ) «حین اِلى

  علمی های یافته در آن مصادیق و قرآن در دام شیر اختصاصی تفسیر

 66/نحل( للشاربین سائغاً خالصاً لبناً دمٍ و فرثٍ بین من بطونه فى ممّا نسقیکم لعبرۀً األنعام فى لکم إنّ و

 و ىگوارش مواد بین از است آنها شکمهاى در که زچی آن از ;است عبرتى شما براى( بز و گوسفند و گاو و شتر) دامها در البته

 .نوشانیم مى گوارا و خالص شیرى شما به, خونى

 آیه هاى واژه از برخى توضیح

 کرده اضافه آنها به هم را بُز جا یک در قرآن ولى شده اطالق گوسفند و گاو و شتر به فقط ها لغتنامه عموم در انعام کلمه: انعام. 1

 :است دانسته( جفت4 یعنى)زوج 8 را آنها تعداد و

 ـ 144/انعام( …اثنین البقر من و اثنین اإلبل من و …اثنین المعز من و اثنین الضأن من أزواج ثمانیۀ …فرشاً و حمولۀً األنعام من و)

142 

 دو شتر از و …دوتا بُز از و تا دو گوسفند از ;زوج هشت …شدنی ذبح و باربر انعام از[ خدا را شما کرده روزى آنچه از بخورید] و

 …دوتا گاو از و تا

 :است دانسته زوج هشت را آنها شمار, انعام از بردن نام بدون دیگر درجاى و

 6/زمر( …أزواج ثمانیۀ األنعام من لکم أنزل و)

 . …را زوج هشت, انعام از شما براى است آورده فرود و

 نر شتر یک پس 1.باشد خود جفت همراه که است یکى اىمعن به هم و است دو عدد معناى به هم که است زوج جمع, أزواج

 .انعام سایر گونه همین و زوج یک ماده شتر یک و, است زوج یک

 جاى خود مناسب ظرف در که است چیزى آن( فرث) که است این آید مى دست به کلمه این درباره لغتنامه از آنچه: فَرْث. 2

 .بود خواهد( ث ر ف) ماده از آن فعل بریزد بیرون رفظ آن اگر و شکمبه محتویات مانند, باشد گرفته

 :جمله از, دارد گوناگونى نمودهاى آن فعلى کاربردهاى

 .الکَرِشَ فَرَثَ: شود مى گفته, آورد بیرون را( شکمبه محتویات) سرگین و شکافت را چهارپا شکمبه کسى اگر ـ

 .ۀَالجُلَّ فَرَثَ: شود مى گفته, کرد پراکنده را آن میان خرماى و شکافت ـ سازند مى خرما برگ از که ـ را خرما ظرف کسى اگر ـ
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 بر کافتش کبد وقتى, رنگند هم تقریباً جگر و خون چون) پراکند را آن و شکافت و زد ضربه را اى زنده شخص کبد کسى اگر ـ

 .کَبِدَه فَرَثَ: شود مى گفته( ریزد مى بیرون و شده پراکنده جگر که آید مى نظر به ریزد مى بیرون آن از خون و دارد مى

 .الحُبلى فَرَثَ: شود مى گفته, بریزد بیرون را غذا و کند ویار آبستن زن اگر ـ

 رآشکا و فاش را آنها رازگونه محتویات که چرا, أصحابَه أفرَثَ: )شود مى گفته, کند رسوا حاکم نزد را خود یاران کسى اگر ـ

 .است ساخته

 :هستند زیر قرار از اند رفته کار به ماده این از که دیگرى هاى لغت

 فارثمَ آن جمع. شود مى ریخته آن در آن غیر و گوسفند شکمبه محتویات که جایى: مَفرَث ;الفَرث: الفُراثَۀ ; سیر انسان: فَرِثَ

 .است

 رد که نیست چیزى آن معناى به فقط( فرث, )شود مى فهمیده آن از مشتق اسمهاى و فعلها و کلمه این کاربردهاى از که چنان

 ریختن یرونب قابلیت چیز آن یا و بریزد بیرون ظرف آن شکافتن و بازشدن با باید یا بلکه, باشد گرفته جاى خود مناسب ظرفِ

, باشد( رثف) تواند مى نیز هست ها روده در آنچه بلکه, باشد( فَرث) است شکمبه در که آنچه فقط نیست الزم پس. باشد داشته

 القاط روده هم و شکمبه هم محتویات ریختن محل بر, است مکان اسم که( مَفارِث) آن جمع و( مَفرَث) کلمه بینیم مى که بویژه

 .شود مى

 خرجم از که گاه آن ولى, شوند مى نامیده( فَرث) هستند حیوان دربدن که وقتى تا گوارشى محتویات که دانست باید همچنین

 .شوند مى گفته( رَوث) آیند بیرون

 آیه در موصول از دمرا

 روى از که را کسى اگر مثالً. بسنجند آن با را همانند موارد, نمونه یک آوردن با بخواهند که رود مى کار به جایى در( عبرۀ) کلمه

 واردم که بگویند مردم به یعنى, دهند قرار عبرت مایه را او خواهند مى, کشند مى دار به مردم حضور در کشته را گناهى بى عمد

 .کرد خواهیم مجازات چنین را شابهم

 چه با هک بفهمید بینید مى آنچه از: گوید مى آیه این صورت آن در که است وضعیت سنجیدن و موعظه و پند معناى به اینکه یا و

 چه امانع در دید باید اکنون …و دارید او برابر در اى وظیفه چه شما و کرده عطا شما به نعمتهایى چه او و هستید روبرو کسى

 .است عبرتى

 (للشاربین سائغاً خالصاً لبناً دمٍ و فَرثٍ بین من بطونه فى ممّا نُسقیکم …: )گوید مى آیه دوم جمله در سپس

 و ستا مؤنث حکم در( أنعام) کلمه زیرا, برگردد( انعام) کلمه به تواند نمى و است مذکر چسبیده( بطون) کلمه به که( ه) ضمیره

 :خوانیم مى مؤمنون سوره 21 آیه در. برگردد آن هب باید مؤنث ضمیر فقط
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 (تأکلون منها و کثیرۀ منافع فیها لکم و بطونها فى ممّا نسقیکم لعبرۀً األنعام فى لکم إنّ و)

 زیادى هاى بهره آنها در شما براى و آنهاست شکمهاى در آنچه از را شما نوشانیم مى, است عبرتى دامها در شما براى البته و

 .خورید مى آنها زا و است

 ضمیر هب آیه این در( بطون) کلمه اینکه مگر, ندارد فرقى هیچ ما نظر مورد آیه با آیه این اول نیمه بینید مى آیه این در که همچنان

 .گردد مى بر( انعام) به تردید هیچ بى البته ضمیر این که, است متصل( ها)مؤنث

 گردد؟ ىم بر کجا به نحل سوره آیه در( ه)مذکر ضمیر پس

 نوشانیم مى: )شود مى چنین معنى پس. برگردانیم قراردارد( بطونه) کلمه از پیش که( ما) به را( ه) ضمیر که نداریم این جز اى چاره

 است؟ شیر چیزى چه شکمهاى در که است این سؤال حال( …خالص شیرى …است چیز آن شکمهاى در که چیزى آن از, را شما

 :دارد وجود احتمال دو اینجا در

 و, تندهس شیرى کیسه هر در آنها از تعدادى که شود مى تولید شیرى سلولهاى در شیر گوید مى علم آنچه بنابر که آن نخست

 هر در شیرى غده یک و, هستند شیرى غده در شیرى خوشه چند و, هستند شیرى خوشه هر در شیرى هاى کیسه از شمارى

 2.یابد مى جریان شیرى مجارى در شیر سپس ;است پستان

 پس. است شده برده نام که است حیوانى آن بطون از بطنى آنها از یک هر نیز و است پستان بطون از بطنى آنها از یک هر پس

 .باشد پستان یا شیرى غده یا خوشه یا کیسه مثالً, باشد است بطن داراى که آنچه از یک هر تواند مى( ما) کلمه

 .است آن پستانهاى نیز آن( بطون) صورت این در که, باشد شیردار مؤنث جنس( ما) از منظور است ممکن اینکه دوم

 نوعى و( فرث) گوارشى اى ماده میان از که دارد اى سرچشمه شیر این اینکه آن و کند مى مطرح را دیگرى موضوع ادامه در آیه

 بر اللتد هستند نکره و مفرد اینکه دلیل به( دم) و( فرث) کلمات که کنیم توجه نکته این به است الزم اینجا در. است( دم)خون

 ىگوارش مواد از یکى میان است درجایى پستان از قبل شیر سرچشمه و خاستگاه پس 3.کنند مى نامعلوم نوع یک یا شخص یک

 .خونها از یک و

 :داد پاسخ است مطرح اینجا در که چندى پرسشهاى به باید حال

 است؟ بوده مقصود و منظور گوارشى مواد از یک کدام, هستند تعددم اگر متعددند؟ گوارشى مواد مگر آیا. 1

 است؟ بوده نظر مورد خونها از یک کدام, است چنین اگر, است خون چند مگر آیا. 2

 است؟ کدام آن کار و چیست هست اگر, هست چیزى خون آن و گوارشى مواد آن بین در آیا. 3

 چیست؟ است موضوع این در که عبرتى. 4
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 لىک طور به: گوید مى باره این در شناسى زیست دانش. بدانیم را آن نظر کرده مراجعه علم به باید پرسشها این به جواب در

 و معده, دهان در گوارش, غذاست جذب دیگرى و گوارش یکى که دهد مى انجام را مختلف و اساسى عمل دو گوارش دستگاه

 .است کباری روده در اصلى جذب و گیرد مى انجام باریک روده

 یزىر قطعات به مبدل غذا درشت هاى تکه مکانیکى اعمال اثر در ابتدا, معده و دهان بویژه گوارش دستگاه گوناگون بخشهاى در

 هک اى ساده و ریزتر مولکولهاى به را آنها کرده اثر ذرات این روى بر روده و معده در خاصى شیمیایى عوامل سپس, شوند مى

 گوارش, ودش مى سلولها جذب قابل مواد به غذایى مواد تبدیل موجب که تغییراتى کلیه به. کنند ىم تجزیه است بدن جذب قابل

 تمام به طریق آن از تا, است خون جریان به آن ورود و باریک روده جدار از شده ارش انتقا, جذب عمل نتیجه. گویند هضم یا

 4.برسد بدن زنده سلولهاى

 از الیه کی پرزها این بیرونى قسمت در ;شود مى گفته پُرز آنها به که هست زیادى هاى برجستگى باریک الیه ترین داخلى در

 وجود ىخون مویرگهاى از غنى اى شبکه, الیه این زیر در بالفاصله. شود مى جذب آنها وسیله به غذا که است پوششى سلولهاى

 همعد و گیرد مى انجام باریک روده در اصلى جذب, شد گفته که چنان. شوند مى شبکه این وارد شده جذب غذایى مواد که دارد

, گوارش دستگاه داراى زنده موجودات بخواهند آنها فقط اگر که باشند مى دار عهده را مواد از بعضى جذب فقط بزرگ روده و

 5.مرد خواهد زنده موجود آن, کنند تغذیه را چهارپایان و انسان

 نیز ضىبع و باریک روده داخل بعضى, هستند معده داخل بعضى, متعددند وارشىگ مواد که شد روشن اول پرسش پاسخ اینجا تا

 .هستند بزرگ روده داخل

, زرگب روده و معده داخل گوارشى مواد و, باشند باریک روده داخل که هستند استفاده قابل خوبى به گوارشى مواد آن تنها پس

 .باشند نمى کافى نیز شیر تولید براى البته و, نیستند ماندن زنده براى مفید و استفاده قابل

 :است شده تشکیل زیر قسمتهاى از خون گردش دستگاه گوید مى علم, است خون درباره علم از خواهى نظر نوبت اکنون

 .دهد مى حرکت رگها در را خون, الزم ابزارى نیروى تولید با که قلب نام به اى تلمبه. 1

 .رسد مى بدن هاى نقطه دورترین به آنها انشعابات و کند مى تحرک آنها در خون که رگها از اى شبکه. 2

 .شود مى حل آن در اکسیژن و غذایى مواد که خون نام به مایعى. 3

 و رقط نیز و سلول الیه چند با ضخیم اى بدنه از سیاهرگها و سرخرگها ;مویرگها, سیاهرگها, سرخرگها: هستند گونه سه رگها

 .اند شده تشکیل سلول الیه یک از فقط و داشته کم طول مویرگها که آن لحا, اند شده تشکیل زیاد طولى

 جمله از. رساند مى بدن اندامهاى تمام به را غذادار و دار اکسیژن خون که شود مى خارج آئورت نام به بزرگى سُرخرگ, قلب از

 درون هب کرده نفوذ باریک روده الیه ترین عمیق به و شده تقسیم متعدّد هاى شاخه به سرخرگ این. است باریک روده اندامها آن

 ىتر بزرگ سرخرگ شاخه از کوچکى سرخرگ, پرز هر بلکه, نیست بزرگ سرخرگ یک دیگر حال آن در, رود مى روده پرزهاى
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 جذب غذایى مواد, نازکشان هاى دیواره بخاطر که شود مى تقسیم کوچکى مویرگهاى به سرخرگ این. دهد مى جاى خود در را

 .شوند داخل آن به راحتى به توانند مى, پرز پوششى سلولهاى سطتو شده

 مى متصل کوچکى سیاهرگهاى به مویرگها این سپس, دارد فراوانى غذایى مواد که شوند مى خونى حامل مویرگها این حال دراین

 غذایى مواد. برد مى سیاه جگر به را خون که ریزند مى سیاهرگى به نهایت در و شده متصل ترى بزرگ سیاهرگهاى به که شوند

 نیاز هب بنا سپس. یابد مى را الزم تبدیالت و تغییر و شود مى نگهدارى آن سلولهاى در جگر به ورود از پس, سیاهرگ این خون

 6.رسد مى بدن نقاط همه به خون عمومى گردش طریق از و شود مى خون تحویل تدریج به, بدن

 مواد نیز و غذایى ومواد و است آب آن اصلى ماده که نامند مى پالسما را خون مایع ;است شده تشکیل مایعى و سلولها از خون

 جهت سه از خون ولى, سلولهاست و پالسما, خون اصلیِ ماده چه اگر.دارند وجود معلّق یا محلول صورت به آن در شدنى دفع

 :است متعدد

 بعضى که حالى در, هستند فراوان غذایى مواد یا یژناکس داراى خونها از بعضى ;خون توسط شونده حمل مواد جهت از, اول

 .کم برخى و هستند زیاد شدنى دفع مواد داراى خونها از بعضى نیز و. دارند کم را مواد این دیگر

 ودش مى وارد قلب به که خونى که حالى در, دارد را فشار بیشترین شود مى خارج قلب از که خونى ;فشار میزان جهت از, دوم

 .داراست را شارف کمترین

 از نه این و. بود خواهد خون چند گونه بدین و کند مى عبور بدن مختلف اندامهاى از خون ;خون عبور محل جهت از, سوم

 چه اگر, بریزیم خالص آب, لیوان دو در اگر مثال عنوان به. باشد مى آنها خود جهت از بلکه, خونهاست آن ماهیت و مواد جهت

 یرغ دارد جریان سرخرگ یک در که خونى پس. یکدیگرند از غیر, محل و شخصیت نظر از ولى, هستند یکى دو هر, جنس ازنظر

 .دارد جریان دیگرى سرخرگ در که است خونى از

 .است بوده نظر مورد خونها از یک کدام ببینیم باید اکنون

 ماده بین است جایى, پستان شیرین سلولهاى از قبل شیر سرچشمه شد گفته این از پیش که طورى همان گفت باید پاسخ در

 (.دم)خونى و( فَرث)گوارشى

 هاى غده به را گوناگون مواد گوارشى ماده از نوعى و خون این میان فاصله از که باشد خونى باید ما نظر مورد خون این پس

 خون ردشگ دستگاه تمام در نهاخو و گوارش دستگاه تمام در گوارشى مواد بین ما محلهاى اگر. گردد تولید شیر تا برساند پستان

 سلولى شىپوش زیرالیه مویرگى خون و باریک روده گوارشى مواد میانى حد از تر مناسب جایى هیچ که بینیم مى کنیم بررسى را

 لولهاىس از الیه یک, پرز داخل مویرگى خون و باریک روده گوارشى مواد یعنى دو این بین در که چرا. نیست باریک روده پرزهاى

 ار آنها و گرفته باریک روده گوارشى ماده از را غذایى مواد, است آور شگفت گاه که روشهایى با که دارد وجود مواد کننده ذبج

 .کند مى منتقل رگها طرف به
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 را نهاآ تا دهند مى اجازه و کنند نمى مقاومت شده گوارش غذایى مواد مقابل در که هستند اى گونه به سلولها این اینکه توضیح

 ینا غیر در, باشد مویرگها طرف از بیش روده طرف در ماده یک غلظت که است صورتى در این البته. کنند عبور شان میان از

 نآ خود دیگر طرف از سپس و کشند مى خود درون به گرفته روده از را مواد آن نیرو صرف با و ابزارهایى کمک با آنها صورت

 به و ندگوی مى فعّال انتقال, اصطالح در آن به و است آفرینش هاى شگفتى از یکى این که, کنند مى خارج مویرگها سمت به را

 .دارد شباهت برد مى باال به برداشته آب پایین از که کارگرى عمل

 ;وندش مى مویرگى خون وارد و گذشته مویرگها دیواره از گذرند مى باریک روده پوششى سلولهاى از که غذایى مواد از بسیارى

 وارد نفىل مویرگهاى به رسیدن از پس و گذشته خونى مویرگهاى کنار از چربیها ولى. امالح و قندها, ها پروتئین, ویتامینها دمانن

 8.شوند وارد آئورت شریان خون جریان به آن از پس تا شوند مى آن

 .شویم اهآگ غذا جذب درباره قدیم دانش نظریه از است الزم گفتیم آنچه از گیرى نتیجه از پیش اما

 قدمعت غذا جذب در روده پوشش سلولهاى دخالت به شده نوشته قرآن از پس قرن چهار که خود( قانون) کتاب در سینا بوعلى

 :نویسد مى زمینه این در او, دانست مى غذا جذب عامل را رگها بلکه, نبود

 از و عدهم به کبد از) معده و کبد به پیوسته هاىرگ: است نهفته حکمتى استداره و دور و خم و پیچ درازى و بودن زیاد دراین …)

 ذایىغ ماده که کرده نفوذ( صفاق) ها روده نازک پوشش پرده در حقیقتاً یا معده نازک پوشش پرده در هایشان دهانه( کبد به معده

 در ایىه پیچ در پیچ عالىت خداوند …مکند مى, باشد تماس در ها دهانه با و برسد آنها به غذایى ماده گوهر که شرطى به را لطیف

 قسمتى در, برود جلو مکنده رگ دهانه با برخورد بدون روده اجزاء از جزئى در غذایى ماده اگر تا است آورده وجود به ها روده

 سر دیگر رگهاى, شده خارج رگها بعضى دسترس از که آنچه و شود مواجه روده از غذا مکنده رگهاى از دیگرى بخش با دیگر

 9.(دریابند را آن و دباشن راهش

 مواد از را غذایى مواد رگها آن سپس و شود مى باز روده گوارشى مواد به رگها دهانه که شود مى فهمیده چنان بوعلى سخنان از

 به سىک تا ندارد وجود( دَم) و( فَرث) بین اى فاصله دیگر نظریه این برابر. کنند مى جذب مستقیم طور به روده داخل گوارشى

 .کند استفاده( بین) کلمه از دو آن فاصله براى و بدهد حق خود

 نیز امروز علم و دارد مى اعالم فاصله آن از شده تهیه را شیر مواد و دهد مى خبر دو آن بین اى فاصله از یادشده آیه در قرآن اما

 .گوید مى را همین

 از یشب تا آن مهم کارهاى و روده پوششى لولهاىس وجود درباره حیوانى فیزیولوژى و شناسى زیست بزرگ دانشمندان ناآگاهى

 10.داشت ادامه قرآن نزول از پس قرن دوازده

 آن اى هگون به قرآن همچنین, اند بوده عاجز آن مانند گفتن یا و آن گفتن از دیگران زیرا, است قرآن اعجاز یک این, اینکه نتیجه

 زمان تا آن قتحقی نیز و, نبرند سود مؤمنان علیه آن از کافران و نشوند مانای بى اند درنیافته را آن حقیقت که مؤمنینى که گفته را
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 رهنگف و زمانه خور در و تازه اى معجزه دیگر مردمانى و دیگر اى زمانه براى گونه بدین و, نگردد آشکار بشرى دانش دستیابى

 .آورند ایمان آن به و بپذیرند را قرآن بودن خدایى و آسمانى تا, شود ارائه آنها به آنان

 وسیله به, شد مختصرى هضم و جویده دهان در که آن از پس غذا: گوید مى شیر تولید و غذا جذب و هضم درباره امروز علم

 روده وارد بعد و شود مى کیموس به تبدیل شده زیادى هضم غذا و, ترشح معده شیره آنجا در, شود مى معده وارد مرى لوله

 یهال ترین داخلى, شده ساخته تودرتویى هاى الیه از روده. شود مى اضافه غلیظ مایع این به وادىم هم آنجا در گردد مى باریک

 به را مانندى مخمل زمینه پرزها این. اند پوشانده را روده پرزهاى روى هم به چسبیده که هستند پوششى سلولهایى, باریک روده

 .شود مى جذب سلولها این بوسیله غذا, داده روده داخل

 مى شبکه این وارد نمک و آب, آمینه اسیدهاى, قندها که دارد وجود خونى مویرگهاى از غنى شبکه یک آن زیر در فاصلهبال

 سیاهرگ یک به غذایى مواد آورى جمع از پس, شود مى منشعب پرزى کوچک سرخرگ یک از که مویرگى شبکه این. شوند

 یک اردو سرانجام و پیوندد مى تر بزرگ سیاهرگهاى به خود نوبه هب روده پرزهاى کوچک سیاهرگ. شود مى منتهى پرزى کوچک

 ابتدا وندر مى قلب به مستقیم طور به که بدن دیگر سیاهرگهاى خالف بر سیاهرگ این. شوند مى باب سیاهرگ نام به سیاهرگ

, ابندی مى را الزم تبدیالت و تغییر و شوند مى نگهدارى کبدى سلولهاى در کبد به ورود از پس غذایى مواد. شود مى کبد وارد

 به دکب واقع در, رسند مى بدن نقاط همه به خون عمومى گردش طریق از و شوند مى خون وارد تدریج به بدن نیاز به بنا سپس

 .است شده جذب غذایى مواد کننده پخش و کننده تنظیم و نبار ا یک منزله

 .شوند مى آن وارد شده جذب چربیهاى و است بسته آن انتهاى که شود مى دیده لنفى مویرگ یک, پرز هر محور در

 هشد پرز تحرّک موجب ها ماهیچه این انقباض. شوند مى دیده نیز عصبى هاى رشته و صاف اى ماهیچه سلولهاى پرز هر درون

 ابلق غذایى مواد تمام تقریباً, رسد مى باریک روده انتهاى به غذا که هنگامى. کنند مى زیادى کمک مواد جذب به طریق این از و

 .است شده جذب خون به باریک روده دیواره طریق از آن استفاده

 مى استفاده شیر نساخت در الزم تبدیالت و تغییر با را ازمواد بعضى, پستان شیرساز سلولهاى که است گونه بدین نیز شیر تولید

 از بعضى و. آید ىم وجود به خون گلوکز و آمینه اسیدهاى یلتبد و ازتغییر ترتیب به که( الکتوز) شیر قند و پروتئینها مانند, کنند

 (.1379 هوشیار،)فسفاتها و ویتامینها و طعام نمک و آب مانند ;کنند مى شیر محلول وارد تبدیل و تغییر بدون را مواد

 انسان زندگی در دام پشم کاربرد اخصاصی تفسیر

 ترینهمم پنبه، از پس پشم. شودمى نامیده «وَبَر» رودمى شمار به پشم اىگونه که نیز کُرْک. است «صوف» پشم واژه عربى معادل

 ص ،2 ج ،فارسى المعارفدایرۀ.) است کرده تبدیل پارچه به را آن بشر که بوده الیافى نخستین احتماالً و است پارچه سازنده ماده

 نشینانبیابان و بوده مرسوم اسالم از قبل عربِ میان نیز و یهود نمیا در و باستان یونان در آن از استفاده و پشمى پوشاک تولید.( 547

 هاىواژه و مستقیماً( 5 ،101/ قارعه ؛9 ،70/معارج) «عِهْن» همچنین و( 80 ،16/ نحل) واژه دو این. گفتندمى «الوَبَر اهل» را عرب

 .اندمرتبط موضوع این با مستقیم غیر طور به( 142 ،6/ انعام) «فرش» و( 26 ،7/اعراف) «ریش» ،«لباس» ؛(5 ،16/ نحل) «دفء»
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 :پشم منافع و کاربردها

 مِن و...  االَنعـمِ جُلودِ مِن لَکُم جَعَلَ: »... است شده اشاره منزل، لوازم تهیه جهت کرک و پشم از استفاده به قرآن از آیاتى در

 اَشعارِها و بارِها واَواَصوافِها

 (80 ،16/نحل).«حیناِلى مَتـعـًا و اَثـثـًا

 زندگى در وى اساسى نیازهاى تأمین و انسان رفاه اسباب تهیه در خداوندى لطف و رحمت بیانگر الهى نعمتهاى زمره در پشم ذکر

 تىبرداش در( 106ص ،14 ج ،8 مج ، البیانجامع.) آنهاست ناپایدارى به توجّه و نعمتها این در اندیشه و تفکر لزوم نتیجه در و

 ست؛ا شده اختالف مردار پشم نجاست و پاکى در راستا همین در. است شده استفاده پشم کارگیرى به جواز آیه این از فقهى

 انسته،د روح داراى را آن شافعى ولى اند؛کرده حکم آن پاکى به دانسته، روح بدون اجزاى از را آن حنفى، و مالکى و شیعى فقیهان

 لىو گیرد؛مىبر در نیز را مُردار و است عام مزبور آیه ظاهر چون اند،دانسته پاک را آن حنبلیان. است کرده حکم آن نجاست به

 .اندکرده حکم استفاده از قبل آن شستن به مُردار، پشم احتمالى آلودگى رفع براى

 عـمَواالَن: »است شده مطرح آنها فعمنا و چارپایان خلقت انسان، و زمین و آسمان آفرینش بیان از پس نیز نحل سوره ابتداى در

 او براى را چارپایان خداوند، که شده نهاده منت انسان بر آیه این در( 5 ،16/ نحل.)«تَأکُلون مِنها و مَنـفِعُ و دِفءٌ فیها لَکُم خَلَقَها

. بخشندمى او به نیز دیگرى منافع ،ساخته گرم لباس آنها، موى و پشم از که اىگونهبه است، درآورده تسخیرش به را آنها و آفریده

 ،لباس مانند چارپایان پشم و مو از شده ساخته گرمابخشهاى مطلق دیگر، گروهى و لباس را«دِفء» از منظور مفسران از گروهى

 دانهساخت منحصر آن از آمده دست به محصوالت به را «دفء» و شتر به را«أنعـم» نیز برخى. انددانسته...  و خیمه رختخواب،

 دیگر و الماس پیامبر شده نقل کهچنان و انددانسته پشمى لباس از استفاده فضیلت بلکه و مشروعیت دلیل گروهى، را آیه این

 در دینى هبرانر این پوشىپشمینه فلسفه.[ پوشیدندمى پشمى لباسهاى نیز(السالم علیهم)عیسى و هارون و موسىمانند پیامبران

 سمبل پوشى،شمینهپ کلى طور به این بر افزون است، شده دانسته تهیدستان بر فقر منفى اثرات بردن بین از( لسالما علیه)على کالم

 تهودانس متصوفه نامگذارى وجه را پارسایان و زاهدان سنت این برخى. است شده شمرده... و عارفان و صالحان لباس و پارسایى

 حاکى روایات کههبود پارسایى به تظاهر براى ریاکارانه اىشیوه گاه متصوفه پوشىخرقه. انددانسته مردود را اشتقاق این دیگر برخى

 .دارند اشاره آن به فروشى فضل و تفاخر روى از پوشىخرقه مذمت از

 و سَوءتِکُم یُورى الِباسـً عَلَیکُم اَنزَلنا قَد ءادَمَ یـبَنى: »است گرفته قرار توجه مورد نیز 7/اعراف 26 آیه در «پوشش» نعمت

 بردارىبهره اهر آموختن و پنبه و پشم مانند آن نخستین مواد آفرینش تواندمى خداوند، سوى از لباس فرستادنفرو از منظور.«ریشـًا

 مولَۀًحَ االَنعـمِ مِنَ و: »است پرداخته پشم موضوع به دیگر نحوى به چارپایان نعمت به اشاره با 6/انعام 142آیه. باشد انسان به آن از

 .است دهش بیان «چارپایان پشم از شده ساخته فرشهاى و گستردنیها» جمله از گوناگونى آراى«فرشاً» واژه تفسیر در...«. فَرشـًا و

 :شدهزده پشم به قیامت آستانه در کوهها تشبیه
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 زده رنگینِ پشم یا( 70،9/معارج)«کالعِهن بالُالجِ تَکونُ و: »رنگین پشم چون کوهها قیامت هنگام به قرآن، گوناگون آیات طبق

 کوههاى که است آن شده زده پشم به کوهها تشبیه از منظور. شوندمى( 101،5/قارعه)«المَنفوش کالعِهنِ الجِبالُ تَکونُ و: »شده

 تصویر هب را* قیامت ناکدهشت صحنه روشنىبه تشبیه این. گرددمى پراکنده هوا در آن اجزاى شده، سُست و نرم فشرده، و محکم

 .کشدمى

 آیه منظور هک اندداده احتمال چنین برخى است؛ شده گفته گوناگونى وجوه پشم، مطلق نه و رنگین پشم به کوهها تشبیه وجه در

 ینا علت: شده گفته اینکه یا. آینددرمى شده زده قرمز پشم سانبه شدن شعلهور و سرخى شدت جهت بهکه است آتش کوههاى

 هم به شدت به کوهها قیامت، زلزله اثر بر اینکه دیگر و( 35،27/فاطر) دارند گوناگونى رنگهاى کوهها اوال که است آن تشبیه

 «عِهْن» از منظور نیز برخى. شودمى سرخ آسمان سراسر آن، آتشین برخورد از و شوندمى پراکنده رنگین پشم همچون و خورندمى

 (1382 مجدی،)انددانسته پشم نوع ترینسست و ترینضعیف را

 گیری نتیجه

 شامل مرتع هاىفرآورده. آیندمى دستبه مرتع از که دارد ارتباط هائىفرآورده ارزش و فرآورده نوع به مرتع اقتصادى اهمیت

 تمامی فسیرت به قرآن. است هادام تغذیه منبع بهترین مرتع. است مرتع فرعى تولیدات یا اىغیرعلوفه هاىفرآورده و مرتعى علوفه

 ثابت علم در امروزه قرآن حقایق تمام و آورده مختلف های سوره در را مرتع در کننده چرا مختلف های دام کاربرد های جنبه

 .ندارد پایانی هرگز ژرف دریای این و. است قرآن اعجاز این و است شده

 منابع

 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات( 5 جلد) یمکر قرآن المعارف دائره: بز.  1382. احمد جمالى -1

  قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات.4 جلد.   کریم قرآن المعارف دایره: انعام. 1382. محمد خراسانی، -2

 لبنان - بیروت:نشر المعرفۀمحل دار:ناشر ،. البیانجامع. جریر بن محمد طبری، -2

 جلدی7 التبیان،. حسن بن محمد طوسی، -3

 سره قدس) البیانمجمع. الطبرسی الحسین بن فضل-4

 جلدی 27.  نمونه تفسیر. مکارم  -5

 .المیزان.  طباطبایی عالمه-6

 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات( 5 جلد) کریم قرآن المعارف دائره: پشم.  1382. ،عبدالصمد مجدى- 7

 (السالم علیه) علی امام نامه ویژه 24 و 23 شماره  قرآنی پژوهشهای. قرآن علمی اعجاز از ای انهنش. 1379. رضا هوشیار،-8
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