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*صديقه ملك لو
چكيده

اند متعال انسان�ها رانات از جمله شگفتى�هاى جهان آفرينش هستند كه خداوحيو
هاند.بهرا مى�خوار داده،فربه تأمل در آفرينش و استفاده از منافعى كه در آن�ها قر

تنـد.مادى كه عـبـار١ع:ان به دو نـوا مى�توآن كريـم رى از انعام در آيـات قـرداربر
ل و خيمه؛شير وك،پشم و مو در تهيه البسه،اثاث منزست،كراز:استفاده از پو

ت بدنـىمين؛قـدردن گياهـان و زاى بارور كـرالت براى تغذيه؛فـضـوشت بـرگو
تند از:خـداى كه عبـار.معـنـو٢ى،شخم و آب�كـشـى و…اراى سوانات بـرحيـو

بآنى،تشبيهات و ضرگندهاى قرشناسى،امكان و اثبات معاد،استفاده در سـو
د.در سورال قيامت تقسيم�بندى نموصيQ احودم و تومايش انبياء و مرالمثل�ها،آز

ه شده در حالى كـه دراكنده به اين منافع اشارآن،به طور پـرو آيات متعددى از قر
ه شدهد،به كليـه مـنـافـع مـادى،يـكـجـا اشـارآن نـام داره«يس»كه قـلـب قـرسـور

فـاه واى رانند از اين نعمـت بـرى مى�تـوه�ورل بهرعايت اصـواست.انسان�هـا بـا ر
ندت خدا ببرد آن�ها پى به قدرجوده و از وه برى بهرى  و سعادت اخروآسايش��دنيو

ند.ان او شوار نعمات بيكرو سپاسگز
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

سآن و حديث دانشگاه تربيت مدرم قرشناس علو.كار*



٢٠٦  ياسين) مباركه)مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

لآن،اصوى،انعام،قرداره بربهره�ها:اژكليد و
مقدمه

ده و پس از�آفرينش،ند در عالم خلق كردى است كه خداوجوانسان شريQ ترين مو
ى از اين نعمت�ها مسير تكامله�گيرار داد تا با بهراى او و در خدمت او قرا برتمام هستى ر
اف مااناتى هستند كه در اطرندگى طى كند.از جمله اين نعمت�ها،حيوا در زو سعادت ر

ندگى ما باى كه زه مى�بريم به طـورندگى مى�كنند كه به شكل�هاى مختلQ از آن�ها بـهـرز
استىند به رندگى انسان حذف شودات از صفحه زجوآن�ها عجين شده است؛اگر اين مو

ندگى انساناهد شد.حضور دائمى�چارپـايـان در زاى انسان مشكل و پيچيـده خـوكار بر
انات از نشانه�هاى خلقتند در حالى كه اين حيـوار بگيرجه قرد توباعث شده تا كمتر مور

انات و منافعى كهندگى حيـوسيم.زخدا هستند كه با دقت در آفرينش آن�ها به خـدا مـى�ر
ا به ماى ماست،زيرس آموزت و درار داده،مايه عبراى استفاده انسان قرند در آن�ها برخداو

ده آفريده نشده و نبايد به سادگى از كنار آن�ها گذشت،بايدى بيهومى�فهماند كه هيچ چيز
ار باشيم و در عمـل ازده سپاسگزى كه به ما عطا كـرا به خاطر نعمت�هاى بى�شمـارخدا ر

ا مى�گويند،كمتر نباشيم.انات كه هميشه تسبيح خدا رحيو
مين وندگى اش در زعى است كه بشر از آغاز زضوى نخستين و مهم ترين موه وربهر

دهدن آن، با آن رو به رو بـوف نظر از جاندار يـا بـى جـان بـود با طبيـعـت،صـرخـوردر بر
دارخورش از چنان جايگاهى برفتارع در انديشه انسان و به دنبال آن در رضواست.اين مو

آن ابتدا در بيانى كلىفته است.قرد پذيرح كالن و خرا در سطوآن كريم نيز آن راست كه قر
ÔuÓ�« ]cš ÍÓKÓoÓ� ÓJÔrÚ� Ó� Uw¼د:«ح مى�سازا اين چنين مطرى انسان از طبيعت ره ورمسأله بهر

—_«Ú÷ł ÓLFOÎU�«هدن آن به نسبت ميان انسان و چارپايان اشارد كر،سپس با خر)٢٩ /�٢ة،(البقر
چند اين دو اصل بر آفرينـش.�هر١)٥ /��١٦(النحـل،»ËÓ½_«ÚF?ÓÂUÓš ÓKÓIÓNÓ� UÓJÔrمايد:«ده و مى�فركر

ابطه ميان انسان واى تبيين رند،اما براى انسان داللت داردات آن برجوهدفمند هستى و مو
ان،با چند مسأله مهم و اساسى رو به رو هستيم:حيو

اى انسان مبتنى بر ايـندات برجوفهم آفرينش مـواى انسان:دات برجو.آفرينش مـو١
،به)٢٩ /�٢ة،�(البقـر»šÓKÓo?Ó� ÓJÔrÚ� Ó� U—_« wÚ÷ł ÓLFOÎU»�در آيه�«لكـمه�«اژد وشن شواست كه رو
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د»كه در منابع مختلQ اسالمى�مورلكمه�«اژم شناسى وفته است؛در مفهوچه معنا به كار ر
ح شده است:فته دو احتمال مطرار گربحث قر

اىانات بره حيـودات به ويژجوى ـ انتفاع ـ:منظور از آفرينش سـايـر مـوه ورل:بهرّاو
دن انسان از آن�هاست.د برانسان سو

فتن انسـان ازت گرم عبراى انسان به مفهودات برجوى:آفرينش ساير مـوم:پندگيرّدو
٢ند دست يابد.ى از خداوهگذر آن،به شناخت بيشتر و باالترآن�هاست تا از ر

مى�استى مفهـوه ورا بهرنسبت اين دو احتمال نسبت ميان عام و خاص است،زيـر
فت كه منظوران چنين نتيجه گرد،پس مى�توا در بر مى�گيرى ره دينى و دنيوعام كه دو حوز

ى و استفـادهه وراى انسان،بهـرانات برص حيـودات و به خصوجـوند از آفرينش مـوخداو
٣د.اهد كرفتن نيز تحقق پيدا خوانسان كه البته در خالل آن پند گر

»جميعا»�و�«ماجه به استفاده از دو كلمه�«با تود:ى مى�شوه وراناتى كه از آن بهر.حيو٢
د كه انسـان،چنين فهميده مـى�شـو)٢٩ /�٢ة،(البقر»��?šÓK?ÓoÓ� ÓJÔrÚ� Ó� U—_« w?Ú÷ł ÓLFOÎUدر آيه�«

آن تمامى�آنچه درا كه از نظر قرمين است استفاده كند،چرمجاز است از تمامى�آنچه در ز
ـ انسان قرمانبرمين است فرآسمان و ز ـ مسخر  اين حقار داده شده�اند،بنابردار و در اختيار 

٤د.د نمى�شودات محدوجونه اى خاص از موع يا گوى انسان به نوه�وربهر

ىه وردر منابع اسالمى�دو نظريه در تعيين دامنـه بـهـرانات:ى از حيوه ورع بهـر.نو٣
د:د دارجودات وجوانسان از مو

اىدات برجوش آفرينش موند كه نتيجه پذيـرخى بر اين باورديت:برل:عدم محدوّاو
د جستن خاصا سود انسان از آن�هاست�«اصل اباحه»،زيرى نامحدوه وراز بهرانسان،جو

انايىعى،تـون نياز به اين حكم شرى است كه عقل انسان نيز بـدودات امـرجوخى مواز بر
اهد ازنه كه مى�خـوگود هرد.در نتيجه انسان به حكم عقـل و ديـن،حـق دارا دارك آن ردر
ازدات بى جان و جاندار طبيعت استفاده كند،مگر آن كه دليلى خاص بر عـدم جـوجومو
٥ى بيابيم.ه ورعى خاص از بهرنو

اى انسان،تنها حكايـتدات برجوهى نيز معتقدند آفرينش مـوديت:گروم:محدودو
د كه بر اساس آن،هدف ازدات دارجوابطه تكوينى ميان انسان و ساير موعى رد نوجواز و
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قى يان آن كه تعيين كند از نظر حقود جستن انسان از آن�هاست،بدودات سوجوآفرينش مو
نهگود هرد كه انسان حق داران ادعا كراست.پس نمى�توى جايز و روه ورع بهراخالقى چه نو

د وجوى از هر موه وراز بهـراى جودات استفاده كند،بلكه مى�بايد بـرجواهد از مـوكه بخو
٦نگى آن در پى دليلى خاص باشيم.چگو

ار است:انات بر دو اصل اساسى استوى انسان از حيوه وربهرى:ه�ورل بهر.اصو٤
انى بسته به محيطى� كهع بدن هر حيودى:شكل و نـوجول:هماهنگى با ساختار وّاو
اين انسان بايداحى شده است،بنابرندگى مى�كند.به منظور تأمين هدفى خاص طردر آن ز

٧د.ا با آن هدف هماهنگ سازانات رى از حيوه وربهر

ى»�خالصـهى و عدالت محـورت�«ظلم گـريـزان در عبـارا مى�تـواين نكته اسـاسـى ر
چيزار ندادن هرست و ظلم،قرد اوچيز در جاى خوار دادن هرا منظور از عدل،قرد،زيركر

انات متناسب با هدف از خلقت آن�هـاد،در نتيجه اگر استفاده انسان از حيـودر جاى خو
ى متناسب با آن هدفه ورا كه عدل است و بر عكس،اگر اين بهراست،چرى روباشد كار

ع به حسابق اسالمى�عملى ناشايست و نا مشرونباشد از آن جهت كه ظلم است،در حقو
٨مى�آيد.

ان ازا به خوبى مى�توانات ردى حيوجوى و هماهنگى آن با ساختـار وه ورعايت بهرر
ابكـمّا ظـهـور دواكم أن تـتـخـذوّد:«اي�به دسـت آور(ص)امى�اسـالم�اين سخن پـيـامـبـر گـر

تبهند بلند مـرا كه خداوار دهيد؛زيـراى گفتگو قـرا محلى برانات رمنابر؛مبادا پشت حـيـو
انيد به آن�هـاهايى كه جز به سختى نمـى�تـوانيد به شهـرده تا بتومان در آورا تحت فـرآن�ها ر

انات،باار و اذيت حيوان به بهانه اجتناب از آزاين نه مى�تو.�بنابر٩سيد»دست پيدا كنيد،بر
�(ع)د،در حالى كه امام صـادق�شت آن�ها استفاده نـكـرى،از گـواردن به گياه خـوى آوررو

تشت سيد طعام�ها در دنيا و آخـرة اللحم؛گومايد:«سيد االدام فى الدنيا و اآلخـرمى�فر
فته،آفرينش آن�ها لغو وت هدف از آفرينش آن�ها،تحقق نپذيرا در اين صور.زير١٠است»

نهان به آن گوابطه مالكى ميان انسان و حيـود رجوان به بهانه ود و نه مى�تواهد بوده خوبيهو
ا نهايـتد،زيرانات از آن�ها استفاده كردى حيوجوج از ساختـار وخى مدعى�اند،خاركه بر
عنگى و نوى است اما نسبت به چگوه ورى كه مالكيت اثبات مى�كند،داشتن حق بهرچيز
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١١د.آن هيچ داللتى ندار

حىانات نيز مانند انسان�ها رومت الهى:از ديدگاه اسالم،حيوم:هماهنگى با حرّدو
دار هستند.همخورعى هم زيستى هميشگى با انسان براسطه آن از نوند كه به وغير مادى دار

تىش بعدى غير مادى و ملكود.پذيرستاخيز ادامه دارزيستى كه از دنيا آغاز شده و تا روز ر
اى آنها ايجادا برش و جايگاهى رد،ارزفتى اسالم به دنبال خـوانات در نظام معراى حيوبر

ديد درن تـرد.جايگاهى كه بدوح»�يا�«حق الهى»�ياد مى�شـومت رومى�كند كه از آن به�«حـر
١٢ثر است.انات مؤى انسان از حيوه�ورنگى بهرچگو

آن كريمانعام در آيات قر
انعام،جمع اسم جنس نعم از ريشه�«ن ع م»�و به معنى چارپايان اهلى، يعنى:گاو،

د نعمة هستند و�نعمةاى فراناتى هستند كه بر.انعام در اصل حيو١٣سفند،بز و شتر استگو
اناتى كه انسانلى به دام�ها ـ حيود،وا مى�آورندگى راخى زى و فردارخورفاه و برى كه رچيز

د از آ�نها استفاده مى�كند ـ و بيشتر به گاو،شتر،ميـش و بـزندگى و اقتصاد خودر كار و ز
١٥فته�اند.نظر� گرا به معنى چارپايان اهلى درخى از لغت شناسان،انعام ر.��بر١٤داطالق مى�شو

سفند،اسب و االغانات اهلى اعم از شتر،گاو،گـواين در اين مقاله تمامى�حيوبنابر
فته�اند.ار گرسى قرد بررمور

آن كريمى از انعام در آيات قرداره براع بهرانو
ت اسم تعبير ـ به صور٦٣د ان با تعابير متعدد ـ حدو حيو٣٩د آن كريم نام حدودر قر

د در آيات مختلQ از نام�هاى مختـلـQ يـكارخى مـوصريح يا كنايه آمده است كـه در بـر
�آيه ياد شده است ،١٥٤ه و بالغ بر� سور٥٢انات در�ان زياد شده است كه  از اين حيوحيو

اناتى از حيوداره بر.بهـر١٦ى شده است ه�ها نيز به نام آنها،نام گـذارخى سورچنانكه بـر
ى تقسيم بندىى معنوداره برى مادى و بهرداره�برع بهران به دو نوا مى�توآن كريم راهلى در قر

اى زير شاخه�هاى متعددى مى�باشند:كدام دارد كه هرنمو
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ى مادىداره برال8:بهر
مايد:ه نحل �مى�فرند متعال در سـورانات:خداوى حيوك و موست،كـر.پشم،پو١

»ËÓK�«]tÔł ÓFÓqÓ� ÓJÔr?Ú� sÚÐ ÔOÔðuJÔrÚÝ ÓJÓMÎË UÓłÓFÓqÓ� ÓJ?ÔrÚ� sÚł ÔKÔœu½_« ÚFÓÂUÐ ÔOÔðuÎð UÓ,?Ú²Ó.H^½uÓNÓ¹ UÓuÚÂÓ

þÓFÚMJÔrÚË Ó¹ÓuÚÂÓ≈ 4Ó�UÓ²JÔrÚË Ó�sÚ√ Ó6ÚuÓ�«NÓË UÓ√ÓËÚÐÓ—U¼ÓË UÓ√ÓýÚFÓ—U¼Ó√ UÓŁÓŁUÎË UÓ�Ó²ÓŽUÎ≈ U�ÓŠ vsO�«،١٦(النحل�/

ست چارپايانار داد و از پوامش]�قرنت�[و آراى شما از خانه�هايتان محل سكو؛«و خدا بر)٨٠
انيد آنهادن و روز اقامتتان،به آسانى مى�توچ كرار داد كه روز كواى شما خانه�هايى قرنيز بر

سايل مختلQاى شما اثاث و متاع [ و وى آن�ها،برك و موا جا به جا كنيد و از پشم و كرر
ار داد».نى قرّمان معيندگى]تا زز

ندسفند،وبر:پشم شتر و شعر:پشم بز است.خداوف:پشم گودر اين آيه منظور از صو
ار داده استانات،خانه�هايى قرست دباغى شده حيونت انسان�ها،از پوامش و سكواى آربر

چ وهاى كواى نقل و انتقال�ها در روزان برنت اند؛از اين رو مى�تـوكه سبك و قابل سكو
ن:ل چواى تهيه اثاث منزها بران و بزسفندان،شترد.از پشم�هاى گوسفر از آن استفاده نمو

ما محافظت مى�كند،ما و سرا در مقابل گرش،گليم،…و هم چنين لباس�هايى كه انسان رفر
ى،هاى� تجارانات در كارست حيوسايل تهيه شده از پشم و پود.گاهى اين واستفاده مى�شو

١٧د.ار مى�گيرى قرداره برد بهرمور

ار داده است،انات قـراى انسان در حيوند بـرانات:از ديگر منافعى كه خـداو.شير حيـو٢
ËÓ≈Ê]� ÓJÔrÚ�  w½_«ÚFÓÂUه شده است:«نه به آن اشارآن اين�گوا،كه در آيات قرارى است گوشير

�ÓF³ÚdÓ…Î½ Ô,ÚIJOÔrÚ� L]� UÐ wÔDÔ½ut� sÚÐ ÓOÚs� ÓdÚÀÌË ÓœÓÂÌ� Ó³ÓMÎš UÓ�UBÎÝ UÓzUGÎ� UAK]—UÐsO«،و؛)٦٦ /��١٦(النحل»
ن شكم آن�ها،از مـيـانتى اسـت:از دروس�هاى]�عبـراى شمـا�[درد چارپايـان،بـرجودر و

ËÓ≈Ê]� ÓJÔrÚ� ½_« wÚFÓÂUشانيم».«ا به شما مى�نوارن،شير خالص و گوغذاهاى هضم شده و خو

�ÓF³ÚdÓ…Î½ Ô,ÚIJOÔrÚ� L]� UÐ wÔDÔ½uNÓË UÓ�ÓJÔrÚ� NOÓ� UÓMÓ�UlÔH Ó¦dOÓ…ÏË Ó�MÚNÓð UÓQÚHÔKÔÊu«؛«و)٢١ /�٢٣ن،منو�(المؤ
ابا سيـرن آن�هاست�[از شير]�شـمـا رتى است از آنـچـه در درواى شما در چارپايـان عـبـربر

شت آن�ها مى�خوريد».ى است و از گواى شما در آن�ها منافع بسيارمى�كنيم و بر��
ايشن كه مجراخر شكم،ميان دو پاست و خـوده كه جايش در اوانات شيـرشير حيو

نى كه ميان كثافات و خود.شير از چيزگ�هاست كه به تمامى�آن دو احاطه دارايين و رشر
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ند ـ به طورار دارت هم قـرى كه هر سه در داخل بدن و در مجـاورد ـ به طـورار داربدن قر
ىده و طعم و بوده نبون مى�آيد در حالى كه به هيچ يك از آن دو آلوا بيروارپاك،لذيذ و گو

م و لطيQشندگان و نراى نوا برارى است گوده است و شيرد نياورا با خوهيچ يك از آن دو ر
ه بر خاصيت غذايى،خاصيتا عالوار.اين ماده مغذى و گو١٨دكه به آسانى از گلو مى�گذر

شيـدنه شده است:«نو�به خوبى به آن اشـار(ع)منيـن�د كه در كالم امير المـؤدارويى نيز دار
١٩گ».د است به جز مراى هر درشير،شفايى بر

انه خويشادى است كه انسان�ها در طعام روزشت از جمله موانات:گوشت حيو.گو٣
اى بدن وى بران ناپذيـرات جبرت عدم استفاده،مضـراز آن استفاده مى�كنند كـه در صـور

سيده است،بهشت كامال به اثبات رائد گوشكى فود.در علم پزدى ايجاد مى�شوسالمتى فر
ى و محكم ساختن قلب و نبض،بـاالاى قوسط برشت به طور متـودن گوى كه خورطور

شحى و دستگاهك غدد ترل�هاى كبدى،تأثير بر كليه،تحـرك سلـون،تحردن فشار خوبر
اند قند و چربىتئين مى�تواسطه پروتئين است،كه بدن بـه وش و منبع غنى تأمين پروارگو
شت،الف گواى مصرلى عكس قضيه صادق نيست.حداكثر مدت فاصله برليد كند؛وتو

صد،مخصـود دارجوشت وا اسيد آمينه اى كه در گـوتبه است،زيراقل چهل روز يك مـر
٢٠م است.دن آن�ها پس از چند روز الزميم است،لذا خورشد و ترر

/٦ (االنعام،»�ËÓ�Ó� UÓJÔrÚ√ Óð ôÓQÚHÔKÔ� «uL]– UÔHdÓÝ« ÚrÔK�« ]tŽ ÓKÓOÚt انعام بيان شده است كه:«�هدر سور

ده شـدهآن برد كه از آن دامى�كه هنگام ذبحش نام خـدا بـردى داراى شما چه سـو«بر؛)١١٩
شت�دن گود،از خورى�خوريد؟» اين آيه مبنى بر توبيخ است كه بر خالف حكم خر��است، نم

ه بهه ذاريات نيز،اشارند متعال در سـور.�خـداو٢١هيز مى�نمايـددگار پر به نام پرورذبيحـه
د:د تهيه ديده بواى ميهمانان خوساله برشت گو�از گو(ع)اهيم�ت ابرغذايى مى�كند كه حضر

»�ÓdÓ⁄«Ó≈ �Ó√ vÓ¼ÚKt� Ó−Ó¡UÓÐ F−ÚqÌÝ ÓLsO�«،داده خوى خانو؛«سپس پنهانى به سو)٢٦ /�٥١(الذاريات
د».اى آن�ها]�آورا برساله فربه�[و بريان شده�هاى رفت و گور

ت بدنىانات،استفاده از قـدراكى حيـوائد غير خورى:از ديگر فـوارى و سو.باربر٤
ËÓ�«Ú.ÓOÚqÓË Ó�«Ú³GÓ‰UÓه شده است:«ى و بار كشى است كه در آيات ذيل بدان اشاراراى سوآن�ها بر

ËÓ�«Ú×ÓLdOÓ� ²ÓdÚHÓ³Ô¼uÓË UÓ“M¹ÓWÎË Ó¹Ó.ÚKÔoÔ� Óð ô UÓFÚKÓL?ÔÊu«،ها و؛«همچنين اسب�ها و استر)٨ /��١٦(النحل
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ار شويد و زينت شما باشد،و چيز�هايى مى�آفريند كه نمى�دانيد».ا آفريد تا بر آن�ها سواالغ�ها ر
»K�«]tÔ�« ]cł ÍÓFÓqÓ� ÓJ?ÔrÔ½_« ÚFÓÂUÓ� ²ÓdÚHÓ³Ô� «uMÚNÓË UÓ�M?ÚNÓð UÓQÚHÔKÔÊu«،ند كسـى؛ «خداو)٧٩ /��٤٠(غافر

ار شويد و از بعضى تغذيه كنيد».ا سواى شما آفريد تا بعضى را براست كه چارپايان ر
هاىار شده تا كاراى اين كه بر آن�ها سوا آفريد برند،اسبان،قاطر�ها و االغ�ها رخداو

ËÓ�s?Óه انعـام:«.در سور٢٢د دور سازيـدا از خوا انجام دهيد و سختـى و مـشـقـت رد رخو

½_«ÚFÓÂU?Š ÓLÔ�u?ÓWÎË Ó�Ód?ÚýÎH UÔK?Ô� «uL?]— UÓ“Ó4ÓJÔr?ÔK�« ]t?Ô�«،؛«[او كسى اسـت كـه]از)١٤٢ /�٦(االنعـام
اى منافع ديگر] آفريد از آنچـهچك[برانات كوانات باربر،و حيواى شما حيوچارپايان،بر
ى استفـادهاى باربـرى�داده  است،بخوريد».در اين آيه از چار پايـانـى كـه بـربه شمـا روز

.حتى٢٣ندا دارداشتن حمل�ـ بار�ـ را طاقت برلة تعبير شده است،زيـرند با نام حمومى�شو
خىاع شده است،باز در برمينى اخترايى و زسايل نقليه سريع السير هوه كه آن همه وامروز

اى استفاده در مقاصدده و برام نموا رد؛از اين رو آن�ها راقع بايد از چارپايان استفاده كرمو
ت و سياحت،مسابقه�ها و گـاهمى� مانند استفاده�هاى تفريحى،هجـرعموشخصى و غيـر 

ان.�اينجاست كه احتياج انسان به حيو٢٤ار داد آن،در اختيار انسان قركسب ابهت و� مانند
٢٥ندگى بشر فلج مى�شد.دند،زد، اگر چارپايان نبوشن مى�شوكامال رو

هدن در مناسك حج و يا كفاراى ذبح كرانات براقع از حيوخى مو.قربانى در حج:بر٥
د.از جمله آن�ها بدن يا همان شتر�چاقام،استفاده مى�شوانات در حال احراى كشتن حيوبر

د.شتى است كه هنگام حج،ذبح مى�شوو در
»ËÓ�«Ú³ÔbÚÊÓł ÓFÓKÚMÓ¼UÓ� UÓJÔrÚ� sÚý ÓFÓzUdK�« ]t� ÓJÔrÚ� NOÓš UÓOÚdÏ� Ó–UÚHÔdÔÝ« «ËÚrÓK�« ]tŽ ÓKÓOÚNÓ6 UÓuÓ·«]

�ÓS–ÓË «ÓłÓ³ÓXÚł ÔM?ÔÐuÔNÓ� UÓJÔKÔ� «u?MÚNÓË UÓ√ÓÞÚFLÔ�« «u?ÚIÓ½UlÓË Ó�«ÚLÔFÚ²?Ód]H ÓcÓ�pÓÝ Ó.]dÚ½Ó¼U?Ó� UÓJÔrÚ� ÓFÓK]J?ÔrÚ

ðÓAÚJÔdÔÊË«،اى شما از شعائـراسم حج]�برا�[در مرهاى چاق و فربـه ر؛«و شتر)٣٦ /��٢٢(الحـج
دن]�درا�[هنگام قربانى كركت است نام خـدا راى شما خير و برار داديم در آن�ها برالهى قر

فت�[و جانام گرحالى كه به صQ ايستاده�اند بر آن�ها ببريد و هنگامى�كه پهلو�هايـشـان آر
ا نيز از آن اطعام كنيد! اينان رشت آن�ها بخوريد،و مستمندان قانع و فقيـردادند]،از گو

حشت اين قربانى مذبوا بجا آوريد».از گوتان ساختيم،تا شكر خدا رّرا مسخنه ما آن�ها رگو
امن قصد در حال احرم،بدو.اگر شخص محر٢٦دبه مستمندان و تهيدستان نيز داده مى�شو
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ا كشته و يا معادلانى اهلى نظير آنچه رظQ است حيوت موا بكشد،در اين صورانى رحيو
¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔð ô «uÓIÚ²ÔKÔB�« «u]OÚbÓË Ó√Ó½Ú²ÔrÚŠ ÔdÔÂÏسفند؛«ا ذبح كند مانند:شتر،گاو،گوآن ر

ËÓ�ÓsÚ4 Ó²ÓKÓtÔ� MÚJÔrÚ� Ô²ÓFÓLÒbÎ� «Ó−ÓeÓ¡«Ï� ¦ÚqÔ� Ó4 UÓ²ÓqÓ� sÓM�« ]FÓr«،؛«اى كسانى كه ايمان)٩٥ /��٥(المائده
ساند،بايدا به قتل برام،شكار نكنيد،و هر كس از شما عمـدا آن رده�ايد! در حال احرآور

ه�هاى��معادل  آن از چهارپايان بدهد».كفار
ËÓ�ÓJ?ÔrÚ� N?OÓł UÓL?Ó‰UÏŠ s?OÓð Ôd×¹ÔÊu?ÓË ÓŠs?OÓ نحل:«�هندگـى:در سـور.عامل زينـت ز٦

ðÓ,ÚdÓŠÔÊu«�،ا بهه است به هنگامى�كه آنـهـا راى شما زينت و شكـو؛«و در آنها بر)٦ /�١٦(النحـل
ستيد».به زيور وا مى�فردانيد،و هنگامى�كه�[صبح�گاهان]�به صحرمى�گرباز احتگاه�شاناستر

ش وه�خواى انسان�ها در انعام دو منظـره شده است.بـرانات اشارحيودن ندگى� بـوزينت ز
ى هنگاما در صبح و ديگرانات به سمت صحـردن حيون برزيباست،يكى در هنگام بيـرو

انات در بامدادان وفت و آمد حيـول،هنگام عصر است.رداندن�شان به سمت منـزباز گر
از ميش و بزد،آود بگيره خاصى به خود تا آستانه خانه�ها،جلوجب مى�شوشامگاهان،مو

ند وندگان آن�ها لذت ببرد تا دارسد باعث مى�شوش مى�رو صداى پاى چارپايان كه به گو
مت وه مى�كند و باعث آبرو و حـرشان جلوا مى�بينند در نظره رمنظـردمان اين ن ديگر مرچو

٢٧د. مى�شوقعيت� صاحبانشانكسب مو

انات و انعامى�هايى كه انسان از حيوداره برمين:از ديگر بهرى زدن و آبيار.شخم ز٧
ند در آيهقتى خداودن و آب�كشى است،همان�طور كه واى شخم زاند انجام دهد برمى�تو

½]NÓU≈«:دمواى افشاى قتل،ذبح كنند فرا برى رائيل دستور داد تا گاوه به بنى اسره بقر سور٧١

ÐÓIÓdÓ…Ï– ô Ó�Ô‰uÏð Ô¦dOÔ—_« Ú÷ÓË Óð ôÓ,ÚI�« wÚ×ÓdÚÀندا شخم مى�زمين رهايى نباشد كه ز؛از آن گاو
ا آب مى�دهد».و كشت ر

گىاسطه دادن نعمت بزرا بوار معاش رندگى و امرند مشقت و سختى زنه خداواين گو
د.ن انعام،بر انسان آسان نموهمچو

ى:ى معنوداره برب:بهر
انات در مناسك حجند متعال ذبح حيوضايت خدا و تكبير مقام او:خداو.جلب ر١

ى كهضايت الهى مى�داند به طـورجب جلب رى و اخالص و پاكى نيت،موكارهيزا با پرر
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م با اين قربانىا شخص محرد.زيرباعث شناخت عظمت خدا و مايه هدايت انسان مى�شو
ده كه همابر اين كه هدايت به چنين عبـادتـى كـرا در بـربه ياد كبريايى خدا مى�افـتـد و او ر

٢٨ى مى�كند ـ.گذارا شكراب،تكبير مى�گويد ـ يعنى:خدا رد و هم ثوا به دنبال دارضاى او رر

انات،بها در حيواره به شير گـوه نحل،اشار سور٦٦.امكان و اثبات معاد:در آيـه ٢
انا كه حيوا گياه و علفـى رد.زيردات داللت دارجوند و امكان حشر و نشر مود خداوجوو

اندى است كه خاك رد آمده است و اين نشان از تدبير خداوجومين و آب به ود از زمى�خور
ند،در بدنش به خوا مى�خوران آن علQ ربه گياه و علQ تبديل مى�كند و هنگامى�كه حيو

غن و پنيرن به شير تغيير شكل پيدا مى�كند.از شير حاصل شـده،روتبديل شده و آن خو
ا از حالتىاد رند متعال قادر است كه موع داللت مى�كند كه خداوضود.اين موليد مى�شوتو

احتـىبه حالت ديگر و از صفتى به صفت ديگر،تبديل كند�[تغيير شكل دهد]،پـس بـه ر
ست ماننده تبديل كند،درندگى و شعور دوبارا به حيات و زدگان راء بدن مراند اجزمى�تو

گين وا از سرا آن كس كه شير رندى است،زيراده خداوت و ار.�اين همان قدر٢٩حالت قبل
انش همنده كند؛هر چند كه استخوه زا دوبارن،پاك نگاه داشته،قادر است كه انسان رخو
جه،داللتى است بر بعثت و قيامت..�و اين و٣٠مين گم شده باشدايش در زسيده و اجزپو

د،داستان عزير پيامبر است كـه دراز ديگر نشانه�هايى كه بر امكان معـاد داللـت دار
ËÓ½«ÚEÔdÚ≈ �Óvد:«موت عزير فره شده است.در اين داستان خدا به حضره به آن اشاره بقر�سور

ŠLÓ—U„ÓË Ó�MÓ−ÚFÓKÓpÓ¹¬ ÓWÎ� MK]”UË Ó½«ÚEÔdÚ≈ �Ó�« vÚFEÓÂUH ÓOÚnÓ½ ÔMÚAeÔ¼ÓŁ UÔr]½ ÓJÚ,Ô¼uÓ� UÓ×ÚLÎU�«؛)٢٥٩ /�٢ة،(البقر
سيده و پيش رويت ريخته است».ان�هايش پود بنگر كه بعد از صد سال،استخو«به االغ خو

ا االغده است،زيرالنى بوابش طود بر اين�كه مدت خوان�ها بهترين دليل بوكه همين استخو
دن،با يك روز و يافت كه صد سال مراف گرت اعترد و از حضران شده بوده و استخواو مر

د،همچنان كه در روز قيامت از اهل محشرقى ندارنده شدن فردن و سپس زچند ساعت مر
مانى مياندن فاصلـه زد.اين امر نشان مى�دهد كه كم و زياد بوا مى�گيـراف رنظير اين اعتر

ىت او كه حاكم بر همه چيز است اثـرت نمى�كند و در قدراى خدا تفـاواحياء و اماته،بر
ض،ارض شدن��عوضعش به خاطر عارمانى نيست تا وت او مادى و زن قدرد؛چونمى�گذار

دننده كـرايش آسـان و زده�هاى ديروز بـردن مـرنده كـرد.مثـال زن و كم و زياد شـوگـودگر
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ديك،يكسانت او،دور و نزابر قدرار باشد،بلكه در برايش دشوده�هاى سال�ها پيش برمر
٣١ستاخيز است.گترين نشانه�هاى معاد و رى است و اين داستان از بزرو مساو

ه غاشيه به دقت در كيفيت خلقتا در سورند متعال منكرين ربوبيت ر.خدا شناسى:خداو٣
،)١٧ /�٨٨(الغاشية،»Ó�Ó¹ öÓMÚEÔdÔÊËÓ≈ �ÓÐù« vqH ÓOÚnÓš ÔKIÓXÚ√مايـد:«ت مى�كند و مى�فرشتر دعو

ت عجيبده و فاقد حيات و بى�شعور به اين صورمينى مرا از زند آن رنه خداواين�كه چگو
ا و افعالش نيز� عجيبدش عجيب است بلكه اعضا،قوتى كه نه تنها خوده است،صوردر آور

شت،كشى، گوى،بارارده و انسان�ها از�سوا مسخر انسان�ها كرشت راست و اين هيكل در
اننه اين حيو.�و چگو٣٢ل و پشكلش استفاده مى�كننـدكش و حتى از بوست و كرشير،پو

فه قناعتد و به كمترين مقدار علوا دارسنگى و تشنگى رده،تاب گرا تحمل كربار سنگين ر
اباندا بخود،او رد سازا مطيع خوش او رفتن مهار و افساراند با گر.�هر كسى مى�تو٣٣دمى�ورز

د.اگر شتر ازهاى دور ببركت داده و به شهرا حرا بر پشتش نهد،آنگاه او رد رهاى خوتا بار
ا كشتى�هاى خشكىند آن�ها را خداومت مى�كند،زيرد تا ده روز و بيشتر مقاوع شوآب ممنو

ل بدهد كهه مى�دهد كه احتمال معقود اجاز.�آيا هيچ انسان عاقلى به خو٣٤ار داده استقر
ضىاى انسان هيچ غرد پديد آمده باشد و در خلقت او بردى خوايدش به خوشتر و اين فو

ى خلقتابر آن و ساير نعمت�ها نداشته باشد؟ آرليتى در برده و انسان هيچ مسئودر كار نبو
٣٥ى حكيم داللت مى�كند.د آفريدگارجوشتر بر و

ا بهى است كه خدا آن ران:ناقه،ماده شترت پيامبردم و تصديق نبومايش مر.عامل آز٤
از،)٧٣ /�٧اف،(االعر»�ÓcÁ½ Ó4UÓWÔK�« ]t� ÓJÔrÚ¹¬ ÓW¼د:«ن آوره بيرون كو�از درو(ع)ت صالح�ه حضران معجزعنو

حيد ود و دليلى بر تواسطه آفريده شده بون واين جهت به آن«شتر خدا»�گفته مى�شد كه بدو
د،ازسالت پيامبر بوستى راه بر در.��دليلى معجز و نشانه اى آشكار كه گو٣٦فتار گرت قرنبو

دند درج شتر بود شاهد خروم ثموا قو؛�زير٣٧داجب مى�كردم وا بر مراين رو ايمان به خدا ر
مايش شده وگ الهى آزدم بر اين آيت بزرنه مر.�اين گو٣٨ا نديدندام آن رحالى كه ساير اقو

جب عذاب الهى شدند.آمدند مستودن شتر برهنگامى�كه در صدد پى كر
ده و ص داستان دو نفر كه صاحب صد ميش بو�هان:در سورمايش پيامبر.عامل آز٥

Ê]¼ ÓcÓ√ «Óš� wÓtÔð ,ÚlÏË Óð,ÚFÔÊuÓ½ ÓFÚ−ÓWÎ≈فتند،بيان شده است:«�ر(ع)د نبى�د داوت نزاى قضاوبر
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ËÓ�wÓ½ ÓFÚ−ÓWÏË ÓŠ«bÓ…Ï� ÓIÓ‰UÓ√ ÓHÚHKÚMNOÓË UÓŽÓe]½� w�« wÚ.DÓ»U�«،در اين داستان،ميش�ها)٢٣ /�٣٨(ص،
استخوت بر�ميانشان به قضاو(ع)د نبى�شدند.در ابتدا داو(ع)�د نبى�مايش داوسيله فتنه و آزو

عضوگاه شدن از اين مود،اما بعد از آگار نبود كه با حكم الهى سازا صادر نموو حكمى�ر
گاهمايند،بـه درت بيـازا در طريق قضـاودند تا او رى خدا بـوستاده شده از سـوكه آن�ها فـر

دن انسان�ها از هـرمواى آزند برد.نكته حائز اهميت اين است كـه خـداوند توبه نمـوخداو
انانات نيز استفاده مى�نمايد و نه تنها انسان�هاى عادى بلكه پيامبـرسيله�اى حتى از حيوو

ند.ار مى�گيرض امتحان الهى قرنيز در معر
درآن كريم،انات در قرد استفاده از حيوارآنى:از جمله موب المثل�هاى قر.استفاده در ضر٦

تند از:حى عبارب المثل�هاست.فلسفه و حكمت مثل�ها از نگاه وضر
»ËÓðKÚpÓ�_« Ú¦Ó‰UÔ½ ÓCÚdÐÔNÓ� UMK]”U� ÓFÓK]NÔrÚ¹ Ó²ÓHÓJ]dÔÊËى،تفكر و انديشيدن«.تذكر و ياد آور١
نيم،شايد در آن بينديشيد».دم مى�زاى مر؛«اين�ها مثال�هايى است كه بر)٢١ /�٥٩(الحشر،
»�ÓOÓIÔ�uÔÊuÓ� Ó–U?Ó√ «Ó—Óœ«ÓK�« ]tÔÐ NÓcÓ� «Ó¦?Ó¹ öÔCq^Ð t?H Ó¦dOÎى هدايت و ضاللـت«مينه�سـاز.ز٢

ËÓ¹ÓNÚbÐ Ít?H Ó¦dOÎ««ده اسـت؟!ند از اين مثل چه بـو؛«مى�گويند:منظور خـداو)٢٦ /�٢ة،�(البقـر
ا هدايت مى�كند».كه منجـر بـهى ره بسيـاراه،و گروا با آن گمـرى]�خدا جمع زيـادى ر[آر

٣٩د.نى و پنهانى بندگان خدا مى�شوآشكار ساختن ماهيت درو

Ê]�« ]cs¹ÓH Óc]ÐÔÐ «u¹PÓðUMÓË UÓÝ«Ú²ÓJÚ³ÓdÔ«Ë≈اف بيان شده است:«ه اعريكى از اين مثال�ها در سور

ŽÓMÚNÓð ô UÔHÓ²?]`Ô� ÓNÔrÚ√ ÓÐÚuÓ»«Ô,�« ]LÓ¡UË Ó¹ ôÓbÚšÔK?ÔÊuÓ�« Ú−ÓM]WÓŠ Ó²]¹ vÓKZÓ�« Ú−?ÓLÓqÔ� Ý wÓrÒ�« Ú.OÓ◊U«
ده�اند و از آن�هاا تكذيب كـرى كسانى كه آيات مـا رهاى آسمان بـر رو؛«در)٤٠ /�٧اف،�(االعر
اخاهند آمد تا آن گاه كه شتر از سوراهد شد و به بهشت در نخوده نخوتافته�اند، گشوسر�بر
جثه،ازط به عبور شتر با آن حجم و عظمت ود مكذبان مشرود».در اين آيه ورون بگذرسوز
د مكذبان به بهشت نيـزد پس ورون اين مسأله امكان ندارن شده است و چـواخ سوزسور

ممكن نيست.
[�Ó¦ÓqÔ�« ]cs¹ÓŠ ÔLÒKÔ²�« «u]uÚ—Ó…«ÓŁ Ôrد:«ه كره جمعه اشار سور٥ان به آيه از ديگر مثال�ها مى�تو

�ÓrÚ¹ Ó×ÚLK?Ô¼uÓH UÓLÓ¦Óq�« Ú×?LÓ—U¹ Ó×ÚLqÔ√ ÓÝÚH?Ó—UÎ«ات به آن�ها داده شـده و»؛مثل كسانى كه تـور
ند در اين آيه،ا حمل مى�كند».خداوعمل نمى�كنند مثل آن خر است كه كتاب�هايى ربدان 
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هايـشلى رايعش تعليم داده شـد وف و شـرل شد و معارات بر آن�ها نـازا كه تور رديـانيهو
گاهىان،هيچ آد آن حيولى خوده كه كتاب�هايى بر آن بار شده وا به االغى تشبيه كردند ركر

ايشى جز خستگى برد و در نتيجه از حمل آن كتاب�ها چيزو حقايق آن كتاب�ها ندارف از معار
ب المثل و مشهور خاص و عـاماز آنجايى كه االغ در حماقت و نادانى ضـر.٤٠نمى�ماند

اى عالم بىان برده شده است.اين گويا ترين مثالى است كه مى�تواست،در اين آيه مثال ز
د وه گيركات آن بهرد،بى�آن كه از برش دارا بر دوليت علـم ركه سنگينى مسئـود عمل بيان كر

لند نيز مشمونامه عملى آن بى خبرا و برلى از محتوند وكار دارآن سرو قرادى كه با الفاظافر
٤١همين آيه�اند.

هب المثل�هاست كه در سـورش ترين صداها به صداى االغ از ديگر ضـرتشبيه ناخو
»ËÓž«ÚCÔiÚ� sÚ6 ÓuÚðp?Ó≈ Ê]√ Ó½ÚJÓdÓ6_« ÚuÓ «� ÓBÓuÚ Ô�« Ú×?ÓLdOنه بيان شده اسـت:«لقمان اين�گـو

انشت�ترين صداها صداى خرن]�كه زگز فرياد مزد بكاه�[و هر؛«از صداى خو)١٩ /�٣١(لقمان،
ا بلندد رمايه و نادانى كه به هنگام سخن گفـتـن،صـداى خـواد فرواست».در اين آيه افـر

ندگانذالت گوينده،در انظار شنودم از شنيدن آن و نيز شاهد رت مرجب نفرمى�كنند كه مو
�آمده است كه:صداى كسانى كه با صداى بلند(ع)ايتى از امام صادق�.در رو٤٢داهد بوخو

ان تشبيها بلند مى�كنند نيز به صداى خرد رمندى،صداى خون نيازنند و يا بدوعطسه مى�ز
٤٣شده است.

ان ديدهاوآن به طور فـرب�هاى بالغى كه در قـرآنى:يكى از اسـلـوگند�هاى قـر.سو٧
ن،به عظمـت وناگود گوارگند به موند متعال با سوگند است.خـداوب سود،اسلومى��شو

گندگند�ها،سوه مى�نمايد.يكى از اين سوده شده،اشاردى كه به آن قسم خورارگى موبزر
ËÓ�«ÚFÓœU¹Ó Uد:«ه كره عاديات اشار سور٣و١ان به آيه انات است كه از جمله آن�ها مى�توبه حيو

{Ó³Ú×?ÎUفتند».نان به پيـش�مـى�رنده��[مجاهدان]��در حالى كه نـفـس�زگند به اسـبـان دو؛سو
»�Ó�UÚLÔ—u¹Ó U4 ÓbÚŠÎUاهان سپيده دم».در اين آيات به اسبانى كه در رم آورگند به هجو؛و سو

ى مى�كنند و صبح و شب به طور ناگهانى بـرا يارند و مجاهديـن راى جنگ مى�دوخدا بر
ع حاكى از اهميت اينضوى كه اين مـوگند ياد شده،به طورنند،سون مى�زدشمن شبيخو

ند است.د خداوقات نزمخلو
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س به چارپايانى و هوان هوآن كريم،كفار و پيروآنى:در دو آيه از قر.تشبيهات قر٨
ء استفادهد به جاى حسن استفاده،سوتشبيه شده�اند.اگر انسان از استعداد و امكانات خو

اهدى�خوان بى فهم و شعورا به تعطيلى و بطالت بكشاند،مبدل به همان حيوكند و يا آن�ها ر
ده و بدتر ازل پيدا كرانيت نيز تنزجه حيوك حقايق عاجز است و يا حتى از درشد كه از در

٤٤د.آن مى�شو

^ÓÂÚð Ó×Ú,ÓVÔ√ ÓÊ]√ ÓHÚ¦ÓdÓ¼ÔrÚ¹ Ó,ÚLÓFÔÊuÓ√ ÓËÚ¹ ÓFÚIKÔÊuÓ≈ ÊÚ¼ ÔrÚ≈ H ôÓ½_UÚFÓÂUÐ ÓqÚ¼ ÔrÚ√ Ó{Óq√ل:«ّآيه او

ÝÓ³öO«فى شده�اند،اه�تر از چارپايان معراى نفس،در اين آيه گمران هو؛پيرو)٤٤ /�٢٥قان،�(الفر
ن تمكن برده و تعقل نمى�كنند چوك نكرا درند و معنى را مى�شنوا اگر چارپايان مطلبى رزير
ك و فهم،تعقل نمى�كنند و به ضرر خويشت درد قدرجواد با وند،اما اين افرفت ندارمعر

٤٥د اقدام نمى�كنند.گز به ضرر خواقدام مى�نمايند در حالى كه چارپايان هر

»ËÓ�«]c?s¹ÓH ÓH?ÓdÔ¹ «ËÓ²ÓL?Ó²]FÔÊu?ÓË Ó¹ÓQÚHÔKÔÊu?ÓH ÓLÓð U?ÓQÚHÔqÔ½_« ÚF?ÓÂUÔË ÓM�«]—U?Ô� Ó¦ÚuÎ� ÈÓN?ÔrÚم:«ّآيه دو
ند و در دل�هايشانسيدن به حق نداراى ر؛كفار از لحاظ اين كه عنايتى بـر)�١٢/  �٤٧(محمد،

مگرتشان است،سرشان شكم و شهوّظايQ انسانيت نداشته،بلكه تمام همهيچ اعتنايى به و
اى سير شـدندان شده،فقط بـرت�ها رويگـرتاه مدت�اند،از عبـرى از دنياى كـولذت گيـر

٤٦ند،به چارپايان تشبيه شده�اند.ند و غير از اين آرزو و هدفى ندارمى�خور

صهد  به عرندگى انسان،ورواحل زلناك�ترين مرال قيامت:يكى از هوصيQ احو.تو٩
ى اعمالدى به تنهايى بايد پاسخگومان هر فرا در آن زسى اعمال است.زيرقيامت و حسابر

ى است.الت دنيوداشت محصومان براقع زتكب شده و در وى باشد كه در دنيا مرفتارو ر
½]NÓð UÓdÚ�Ð wAÓdÓ—Ì≈مايد:«داخته و مى�فرمان پرهه از زصيQ اين برند در آياتى به توخداو

HÓ�UÚIÓBÚd*HÓQÓ½]tÔł LÓ�UÓWÏ6 ÔHÚd«تاب مى�كند مانندد پره�هايى از خوار؛«شر )٣٢و٣٣ /�٧٧سالت،�(المر
اكندهنگى هستند�[كه به هر سو پردران زرن شترت]�همچوعت و كثريك كاخ!گويى�[در سر

نگگ است و رختان بزره و مانند ريشه و تنه دره�هاى آتش جهنم به�اندازارند]».شرمى�شو
ند.گويا آن ريسمان و طناب سياه است،نگ مى�ماند كه به سياهى مى�زد ران زرآن به مانند شتر

مگر نمى�بينى ايتى آمده است كه سياه�تر از شتر�دى است.در رواى اين�كه سياهى آن از زربر
از.٤٧اء ناميده استا صفرهاى سياه رب شترد باشد و به همين علت،عراينكه آن مايل به زر
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اكنده شدن به هركت و پرعت حرنگ،سرت،را از نظر كثره�هاى آتش رارند شراين رو خداو
٤٨انند.ده كه به هر سو رونگ تشبيه كرد ران زرهى از شترسو،به گرو

ال وى مى�دهد اين است كه انسان،تمامى�اموف قيامت رواز ديگر اتفاقاتى كه در شر
ال،مـادهها مى�كند كه يكى از اين امـول آن روز را از هواده خويش رحتى بستگان و خانـو

حامله اى است كه ده ماه از حملش گذشته باشد كه در اصطالح به او عشار گويند.شتر
»ËÓ≈–Ó�« «ÚFA?Ó—UÔŽ ÔDÒK?ÓX«،ال به دستش�ترين امـو؛«و در آن هنگام كـه بـا ارز)٤ /��٨١(التكـويـر

صهد،در عرب به شمار مى�روال عرد».اين شتر كه از نفيس ترين امـوده شوشى سپراموفر
ا حفظ كند بر او گماشـتـهها شده و هيچ چوپان و دشتبانـى كـه آن رد رقيامت به حال خـو

دم در دنياال نفيسى كه مرجمله كنايه�اى است بر اين مطلب كه همين امود؛گويا اين نمى�شو
 هم مى�كشند،آن روز بى�صاحب مى�ماند و كسى نيست كه از آن�هاىبر سر آن پنجه به رو

لند كه از هيچد مشغـودم در آن روز،آنقدر به خوسبب است كه مراستفاده كند.اين��بـدان  
٤٩ى ياد نمى�كنند.چيز ديگر

ه يسى از انعام در سورداره�بربهر
تست،قـدرشت،شير،پوه يس به تمامى�منافع انعام از جملـه:گـودر آياتى از سور

ËÓ–Ó�]KÚMÓ¼UÓ� UÓNÔrÚ� ÓLMÚNÓUمايد:«ه شده و مى�فردن،اشارندگى بوى،مو و زينت زاراى سوبدنى بر

—ÓHÔÐuÔNÔr?ÚË Ó�MÚNÓ¹ UÓQÚHÔK?ÔÊu«،كب آنان از آنام ايشان ساختيم،هـم مـرا ر؛«و آن�ها ر)٧٢ /��٣٦(يس
؛)٧٣ /�٣٦(يس،»�ËÓ�ÓNÔrÚ� NOÓ� UÓMÓ�UlÔË Ó�ÓAÓ—U»Ô√ Ó�Ó¹ öÓAÚJÔdÔÊËاست و هم از آن تغذيه مى�كنند».«

ا آيا با اين حالارشيدنى�هايى گوانات]�است و نوى در آن�[حيوه�هاى ديگراى آنان بهر«و بر
ى نمى�كنند؟».ارگزشكر

د مانند:پشم آن�هاائدى شده است كه نصيب انسان مى�شوه به فودر اين آيات،اشار
سايلاى لباس و كفش و كاله و وست آن�ها برش�ها،خيمه�ها و پواع لباس�ها،فراى انوبر

ن ساخته،بازگوا به كلى دگرندگى انسان ره زندگى.حتى امروز كه صنايع،چهرمختلQ ز
ندگى به چارپايانسايل زم انسان�ها،هم از نظر تغذيه و هم از نظر لباس و ساير ونياز مبر

ى�ها ياه با بيماراى مبارزا كه براكسن�ها رم�ها و واع سره انود باقى است.امروزت خوبه قو
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ند،ن آن�ها�مى�گيرادى كه از خوسيله�اند،با استفاده از چارپايان و موترين وثرى،مؤپيشگير
عات آن�هاست نيزندگى چارپايان كه مدفـوش�ترين امـور در زد.حتى بى�ارزتهيه مى�شـو

ند.ا پربار مـى�سـازختـان رسيله آن آبـاد و درا بـه ومين�هـا رد.زار مى�گيـرد استفـاده قـرمور
اار مى�دهند ،مانند:اسب،االغ،قاطر و بعضى رى خويش قراركب سوا مرخى،انعام ربر

هايى كه از چار پـايـانند.شيـرا بخوره مند شـده و آن رشتش بهـرار داد تا از گـوكشتنى قـر
ده�هاى آن،تأمينآوراد غذايى انسان از آن و فرد و قسمت مهمى�از موفته مى�شومختلQ گر

ى دنيا،امروز قسمت مهمى�ازده�هاى شيرآورى و فرى كه صنايع شير سازدد.به طورمى�گر
اى انسانى كه يك غذاى كامل برا تشكيل مى��دهد،همان شيرها ردات كشورارات و وصادر

شندگان،مايه لذت واى نودد كه برج مى�گرا خارارث و دم،اين شير گواست و از ميان فر
ات خويش،چارپايان رگ است كه با قدرند بزرت است.اين خداوان�ها مايه قدراى ناتوبر

.�٥٠ا بيان مى�كنددگار را به انسان بخشيده است كه نهايت لطQ پرورآفريده و مالكيتش ر
ت بهانات و منافع آن�ها،دعوه به خلقت حيـوه از اشارند در آيات بعدى سورض خداوغر

اهد با ذكر منافع مادى ايـنـزاقع خدا مـى�خـوفى شده است،در وان معـرستى كافـريكتا پـر
ان ـ كسانى كه منكرمينه هدايت كافـرده و زى كرداره برانات،از منافع معنويشان بـهـرحيو

د.اهم آورا فرستاخيز مى��باشند ـ رربوبيت الهى و روز ر

نتيجه�:
ند،اصلند لذا خداودارخورندگى برن انسان از حق زانات همچواز نظر اسالم،حيو

د وا مسخر انسان نموار داد؛سپس آن�ها را بر مبناى تأمين اهداف انسانى قرخلقت آن�ها ر
د.به همين سبباگذار كرا به او ود داشت رجوانات وا كه در حيوحق استفاده از منافعى ر

ار معـاش ازه و امرمرندگـى روزاند از طريق استفاده از اين منافـع مـادى در زانسان مى�تـو
ت�د به خالق هستـى و قـدره�مند شده و ايمان خـوى آن نيز بهرطريق آن�ها،از منافع معـنـو

ىارايش دهد و در صدد سپاسگزا افزستاخيز ردات،معاد و روز رجوانش در پيدايش موبيكر
آن ناميده شده و در آن مهم ترين و حياتى ترين��مسائله يس قلب قرآيد.از آنجايى كه سوربر

ت،معاد ـ و خالقيت است،بيان شـده درحيد،نبول اعتقادات ـ تـواسالم كه شامل اصو
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ح شده دران الهى هستند،لذا مطالب مطرت بى�كرحالى كه همگى ناظر به عظمت و قدر
فىاكندگى آمده اسـت؛از طـرن پرجامع و مانع در كنـار هـم و بـدوابطه نيز بـه طـوراين ر
ا كهگترين نشانه�هاى عظمت الهى�اند به همين سبب منافع چارپايان رانات نيز از بزرحيو

ده،به طور كامل و يكجا در ايـناكنده در سور و آيات متعدد بيان نمـوند به طور پرخداو
داشتهال الهى،دست از انكار بازت ال يزان كور دل با مشاهده قدرده تا منكرح كره مطرسور

اها مى�دهد،به رافشان،نشان از خالقى بى�همتـا رانى كه در اطراوو با مشاهده نعمات فـر
ند.سته و به خداى يگانه ايمان بياورحق پيو
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