
  :وانات در قرآن کریمشناسی حینام
  هاي شتر و خوك در آیات مکرمهکاربرد واژه 

  1نادیا وارمیلی

  
  چکیده

حیوانات ، از این رو، انداز قدرت، حکمت و جمال الهی هایی از دید انسان موحد، اجزاي جهان هستی جلوه
بنابراین، . شوندمحسوب میها و آیات آفرینش الهی  شانهن گیمختلف با گستردگی و تنوع اعجاب آور، هم

. هاي قرآن کریم کاربرد کلمات معمول و مأنوس همچون اسامی جانوران و حیوانات استاز جمله ویژگی
گر اهمیت کاربرد این ها، بیانن نامها بدییه و نامگذاري برخی سورهآ 190 حیوان در بیش از 40نام کاربرد 

ورت گرفته، از میان تحلیلی ص -اما در پژوهش حاضر که به روش توصیفی .استها در قرآن دسته از نام
در آیات حاوي  شتر و خوكکاربرد عوامل  ،بررسیاز این هدف . شودبررسی میشتر و خوك  این حیوانات

نام آن بدین منظور پس از استخراج کلیه آیاتی که . به لحاظ داللت معنایی و موضوعیت است آن دونام 
 همان طوري که .شودمیها اشاره شده بود، داللت معنایی و موضوعیت این آیات بررسی در آن حیوانات

 اي برخوردار بوداز جایگاه ویژه قرآن و اعرابدر به همان اندازه که شتر دهد، ، نشان مینتایج تحلیل داده
، در مقابل از خوك به پلیدي و از این حیوان در قرآن کریم اشاره شده است هاي مختلفبا نام و به دفعات

   .یاد شده است» الخنزیر«نجاست با یک نام 
  

  ).در عربی قرآنی(، نام حیوانات، شتر و خوك داللت معناییقرآن کریم،  :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه - 1

از ارکان اصلی  شتر در ادبیات عرب جاهلی. زندگی در شرایط دشوار بیابان را به یاد می آوردواژه شتر، 
رود که به مواردي همچون سیل، صخره، گاو وحشی و کشتی بزرگ تشبیه شده و گاه قصیده به شمار می

افخمی عقدا، (انسته شده است صلح، جنگ و نابودي د نماد نجات و موفقیت، برکت و خوش یمنی،
-ش آنها، منافع حیوانات، لزوم درسبرخی ابعاد زندگی جانوران نظیر آفرینبه ، نیز در قرآن کریم). 1390

قرآن کریم هر چند  ،ها اشاره شده استاحکام فقهی مربوطه و برخی تمثیل آموزي و بهره گیري از آنها،
اي که براي اندازههاي علوم طبیعی به ایت است اما در رشتهشناسی نیست بلکه کتاب هدکتاب جانور

افال ینظرون الی االبل کیف «وقتی آیات سوره غاشیه یعنی  .هدایت مردم ضرورت دارد سخن گفته است
را » )20(و الی االرض کیف سطحت ) 19(و الی الجبال کیف ) 17(و الی السماء کیف رفعت ) 17(خلقت 
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ند سبحان نام او که اسرار نهفته در این مخلوق، که خداوکرد خواهد این نکته به ذهن خطور  کنیمتالوت 

غالب مفسران ذیل آیاتی مربوط هاي بی منتهایش برشمرده است، چیست؟ در حالی که، را قبل از آسمان
و به نقل یک یا دو روایت در این زمینه بسنده  ه خباثت و مضر بودن آن اشارهبه حرمت گوشت خوك ب

تفسیر (ت هاي مشهور در این زمینه اشاره شده اسنیز به چند مورد از بیماريفاسیر در برخی ت. انددهکر
بدین  ).کار رفته استه ن واژه الخنزیر بآ  ر مجمع البیان، ذیل آیاتی که درتفسی/تفسیر نمونه/المیزان

عرضه شود تا امتیازات شتر بر دیگر  شتر تا مهمترین خصوصیاتاست جهت، در این مقاله سعی شده 
اي از اسرار این حیوان به اهمیت ذکر آن همگان قرار گیرد و با معرفی گوشهات در معرض قضاوت حیوان

نیز مورد مطالعه  خوكحرام بودن گوشت علل یفه پی برده شود و و زمین در آیات شر یدر کنار آسمان
  : اکنون، با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از. گیردقرار 

  .شناخت علل کاربرد واژه شتر به اسامی مختلف در قرآن .1
  .شناخت نوع خلقت شگفت انگیز شتر با الهام از آیات قرآنی .2
  .آشنایی با جایگاه شتر در میان اعراب .3
  . آشنایی با چگونگی کاربرد واژه خنزیر در قرآن. 4
  .آشنایی با تشبیهات خنزیر در آیات قرآنی .5

آن در طول تاریخ که احکام و قوانین  قرآنعجاز تشریعی اهمیت پژوهش صورت گرفته در واقع در ا     
تمامی مکاتب  ها پاسخگوي نیازهاي مادي و معنوي بشر بوده و هست و برها و مکانو براي همه زمان

ساز و حیات هاي انساناز این رو، آموزه. است نهفته ،بشري و حتی کتب آسمانی پیش از خود برتري دارد
هرچند علم ناقص بشر به عمق این  ،ستا بخش آن همواره به مصلحت بشر و زمینه ساز رشد و تعالی او

- یابی بشر به بسیاري از پیچیدگیو راهیر با توجه به پیشرفت علوم هاي اخدر دهه .مصالح پی نبرده باشد
البته روشن است که . برداشته شده است هاي الهیحکمتهاي طبیعت، پرده از برخی اسرار نهفته در 

ن را قطعی هاي آتوان همه یافتهد و هرگز نمیکناره در مسیر آزمون و خطا حرکت میعلوم تجربی همو
هاي اسالمی هاي پنهان آموزهعلوم تجربی پیشرفت کند، به الیه است که هر چهدانست، اما مسلّم 

علت  بررسی ودر خصوص شتر و خوك این امر مهم  تااز این رو ضرورت دارد . یمشویتر منزدیک
لذا براي رسیدن  .به دست آیدهاي مختلف براي شتر و کاربرد فقط یک نام براي حیوان خوك نامگذاري

  :سواالت ذیل ضروري استمهم، پاسخ به به این 
  ؟استشتر در آیات قرآنی داراي چه جایگاهی .1
  هاي مختلف در مقابل خوك چیست؟علل نامگذاري شتر به نام. 2
  کار رفته است؟ه چرا واژه الخنزیر فقط با یک واژه در قرآن ب. 3
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  پیشینه تحقیق - 2
آیات، روایات و احکام فقهی و حقوقی ، سیري بر حیوانات در نگاه دین در مقاله) 1394(مهدي هدایتی 

ی، شرعی و نهج با بررسی اجمالی در آیات و روایات، احکام و دستورات فقه، حیوانات در دین مبین اسالم
 . شده است بررسیدیدگاه دین اسالم درباره حیوانات البالغه، 

بازشناخت حیات جانوري را ابتدا مبانی ، شناسی از منظر قرآنحیوان مقاله در )1390(محمدرضا نقدي 
یادآور شده و سپس به بررسی پیدایش حیات و تکامل موجودات روي کره زمین پرداخته است و در ادامه 
نیز فهرستی از اسامی حیوانات در قرآن را ارائه داده و در پایان این بخش قوانینی از دنیاي جانوران 

در بخش . و حشر حیوانات تبیین کرده است همچون فهم و شعور حیوانات، تکلیف، عبادت، سخن گفتن
زندگی به  و در نهایت،بررسی  مورچه و عنکبوت را به تفصیل بعدي چارپایان، پرندگان، زنبور عسل،

  . است کردههاي قرآن کریم را توجه جانوري در تمثیل
آیات قرآن و روایات معصومین  شتر در دین مبین اسالم، در مقاله) 1397(موسی جاودانی و همکاران 

و نهج البالغه از شتر تحت عناوین ابل، جمل، ناقه، عشار، بدن، بعیر و  در قرآن کریم که اند آورده، )ع(
ترین مخلوقات ترین و آرامشتر از عجیب .هیم و از بچه شتر با اسامی ابن لبون و فصیل سخن رفته است

   .رودبه شمار میخویش از رامترین حیوانات اهلی و برخالف جثه بزرگ  استخداوند 
بر دیگر  شترامتیازات  ،)عصر جاهلی(شتر در قرآن و ادب عرب  در مقاله) 1384(یحیی معروف 

اي از اسرار این حیوان به اهمیت و با معرفی گوشه دهدمیهمگان قرار در معرض قضاوت را حیوانات 
عالوه بر آن، این مطلب که این حیوان . برده شودشریفه پیر آسمان و زمین در آیات ذکر آن در کنا

   .حضوري قوي و فعال در نظم، نثر، امثال و واژه گزینی عربی دارد نیز، بیان شده است
هاي علمی، با بررسی اجمالی یافتهتأملی در خلقت شتر از دید قرآن و علم، در  )1395(هدا آیت 

 آنحدودي علت اهمیت  تواند تاکه می شدههاي خاص این موجود مشخص هاي دیگري از شگفتیجلوه
  . درا از دید قرآن نشان ده

، پس از معرفی )1396( حسنعلی عالیی حکمت تحریم گوشت خوك در قرآن، حدیث و علمدر مقاله 
اي به برخی روایات وارده در این زمینه، امراض  اجمالی این حیوان و احکام مربوط به آن و همچنین اشاره

  . شود، به تفصیل آمده است گیر انسان می هایی که در اثر خوردن گوشت این حیوان گریبان و بیماري
مواد غذایی را که  قرآن کریم انواع :آمده است) 1389( مهدي سلیمانی و احسان انصاریاندر مقاله 
از طرفی انسان را از است و  حالل شمردهکند، میتضمین را سالمت آن و مفید  ،روحو براي جسم 

-است که در عصر عربآن  ،علت اصرار قرآن بر این امر ؛کرده استناسالم نهی خوردن غذاهاي مضر 
هاي جاهل که هنوز میکروب انگلی کشف نشده بود، تنها از راه استدالل قرآنی ممنوعیت مصرف آن 

خوك گوشت موادي از جمله میسر بود، لذا مواردي در قرآن کریم به طور مستقیم اشاره به عدم مصرف 
  .شوددر منابع دینی یاد می که تحت عنوان لحم خنزیر نموده است
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با بررسی آمار مصرف الکل، و  ، شدمختلف انجـام  کـشور 16تحقیقـی کـه در با  )1985(نانجی و فرنچ 

میـزان شـیوع سـیروز را ناطق مختلـف ایـن کـشورها، گوشـت گـاو و گوشـت خوك و چربی آن در م
  .بـا مـصرف گوشـت خوك مرتبط اعالم کردند

  مبانی نظري تحقیق - 3
  شناسی حیوان در قرآننام - 3-1
شود و انسان را نیز، که او را حیوان ناطق بی که بر هرگونه ذي روح اطالق میاي عرواژه، »حیوان«

در منابع دینی و متون فقهی این واژه ). »حی«ذیل واژه : 1412، 2ابن منظور، ج(میخوانند، دربرمی گیرد 
کنونی جانور  غالباً به موجود ذي روح، فاقد خرد و تعقل اطالق شده است که معادل آن در زبان فارسی

 به کار رفته که ناظر بر جهان آخرت »زندگی حقیقی«واژه حیوان در قرآن تنها یک بار و به معناي . است
 .تاس
جز  و این زندگى دنیا:  و ما هذه الْحیاةُ الدنْیا إِالَّ لَهو و لَعب و إِنَّ الدار الْآخرَةَ لَهِی الْحیوانُ لَو کانُوا یعلَمون«

داراى ) و نباتش و جماد و آسمان حتى زمین(سرگرمى بیهوده و بازیچه نیست، و حقّا که خانه آخرت 
   ).64/عنکبوت( »دانستند اگر مى) و گویى حقیقت حیات است(حیات است 

شوند و به  زندگى دنیا یک نوع سرگرمى و بازى است، مردمى جمع مى« آمده استقرآن در  همچنین
گردند، سپس همه  پنهان مى شوند، و در زیر خاك بندند، بعد از چند روزى پراکنده مى پندارهایى دل مى

و ناراحتى و  اما حیات حقیقى که فنایى در آن نیست، نه درد و رنج. شود چیز به دست فراموشى سپرده مى
بداند و اهل   و تزاحم، تنها حیات آخرت است، ولى اگر انسان و دلهره در آن وجود دارد و نه تضاد نه ترس

شوند  بندند و به زرق و برق آن مفتون و دلخوش مى آنها که دل به این زندگى مى. دقت و تحقیق باشد
  ).  339: 1368، 16مکارم شیرازي، ج(د گذر کودکانى بیش نیستند، هر چند سالیان دراز از عمر آنها مى

ین لحاظ خلقت یا از ابه یا : کرده استیات مختلف اشاره خداوند از حیوانات به چند نظر در آو اما      
ه اند، یا حشر حیوانات و موضوع معاد آنها و یا احکام حیوانات و گاهی بجهت که مورد تشبیه قرار گرفته

هایی براي خیر و عذاب یا تنبیه هستند از آنها صحبت شده که حیوانات مأموران الهی و واسطهخاطر این
  :شودل به برخی از این موارد اشاره میدر ذیکه  )99: 1383، 1سبحانی، ج( است

استفاده کرده هاي آنان از حیوانات و ویژگیهاي قرآنی در برخی از موارد خداوند براي ارائه تمثیل
کنند حقیقت سخنان صاحب خود را درك نمی، از جمله تشبیه کافران به حیواناتی که مفهوم و است

هاي پیشین که با وجود عرضه شدن آیات و معارف اطلب از امتیه یکی از عالمان دنی، تشیب)171/بقره(
کند و زبان بیرون می آورد به سگ که پیوسته دهانش را باز میاز هوا و هوس پیروي کرد،  ،الهی به او

-اند، به عنکبوت که سستخود اولیایی غیر از خدا برگزیده ، تشبیه کسانی که براي)176-175/اعراف(
، و همگونی آن دسته از پیروان ادیان الهی که مکلف به عمل به کتاب )41/عنکبوت(دارد ها را ترین خانه

د برناي نمیکنند اما بهرهد، به درازگوشانی که کتاب حمل میآسمانی خود بودند ولی حق آن را ادا نکردن
هاي ابراهیم خلیل اند از جمله در داستاني قرآنی، حیوانات نقش آفرینهادر تعدادي از داستان). 5/جمعه(
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خاص  و پرندگان) 28-20/نمل(، هدهد و سلیمان )18/نمل(، مور و سلیمان )260/بقره: ك.ر(و چهار مرغ 
از طرفی، در آیاتی از قرآنی از حمد و تسبیح همه موجودات عالم در برابر ). 5-1/فیل(و اصحاب فیل 

؛ اما به نظر گروهی دیگر، اطالق لفظ خداوند، سخن آنها از وحدانیت خدا و صفات او، آورده شده است
قرآن کریم به صراحت سخن از ). ذیل حدید :، بی تاطوسی(تسبیح حقیقی و منظور، تسبیح به قول است 

صالت و تسبیح موجودات آسمانی و زمینی و پرندگان و آگاهی آنان از صالت و تسبیح خود به میان 
کُلٌّ قَد   اللَّه یسبح لَه منْ فی السماوات و الْأَرضِ و الطَّیرُ صافَّات أَ لَم تَرَ أَنَّ«: فرمایدگونه میآورده، این

ها و زمینند آیا ندیدى تمام آنان که در آسمان ):41:نور( »علم صالتَه و تَسبِیحه و اللَّه علیم بِما یفْعلُونَ
اند؟ هر یک از  مان بال گستردهبه هنگامى که بر فراز آس کنند، و همچنین پرندگان براى خدا تسبیح مى

در این آیه به آن گروه که . دهند داناستو خداوند به آنچه انجام می ،داند ها نماز و تسبیح خود را مىآن
 ،1، جسبحانی(کند ها را به تسبیح خود آگاه معرفی میداده و آن» علم«کنند نسبت یح میخدا را تسب

1383 :98-99.(  
ي که دو اپرنده اي در زمین نیستند و نههیچ جنبده«سوره انعام  38از آیه افزون بر این، مفسران 
، »شوندبه سوي پروردگارشان برانگیخته میسپس ... هایی همانند شما هستندبالش بپرد مگر آن که امت

  ). ذیل سوره قیامت: 1404سیوطی، (کنند که حیوانات نیز حشر و قیامت دارند این گونه برداشت می
بدین ترتیب، با توجه به آیات مذکور و برخی از آیات دیگري که به سبب طوالنی شدن مطالب از 

گاهی حیوانات . دهدارها را با سبب و واسطه انجام میخداوند کذکر آنها خودداري شد، به نظر نگارنده، 
خلق شتر صالح و اژدهاي موسی وسیله امتحان  ، به عنوان مثال،استآموزش انسان  برايخیر و واسطه 

و گاهی واسطه بال و عذاب الهی بر  ؛) ص(عنکبوت حافظ پیامبر انسان،  و کالغ و هدهد آموزش دهنده
بال بر  هدگان ابابیل مأمور عذاب و واسطملخ و شپش و وزغ، و در جاي دیگر پرن همانند. هاسر انسان

  .اي براي تنبیه یونسوسیله نیز و نهنگ استانسان 
  کاربرد انواع نام حیوانات در قرآن - 3-2

، حیوانات را نیز مسخر او است ها عرضه داشتههاي فراوانی که به انسانخداوند متعال در شمار نعمت
و از  دمایبرآورده ند و حوائج خویش را و پوست و محصوالت آن استفاده کن تا از گوشت ه استنمود

-می لذاشماري از قدرت و عظمت و حکمت پروردگار نهفته است، هاي بینشانه وجود آنهاطرفی در 
خداوند موجودات مختلف اعم ). 17/غاشیه(» کنند که چگونه آفریده شده؟شتر نظر نمییا به آو «: فرماید

برد و بعد از از وجود آنها پی به وجود قدرت خدا ب را در اختیار انسان قرار داد تا انسان... از حیوان و گیاه و
 63حدود (حیوان با تعابیر متعدد  39این، قرآن کریم از  بنابر. ها، او را شکرگذاري کنداستفاده از آن نعمت

هاي ات را در آیات مذکور براساس مالكخداوند حیوان. بردورت اسم صریح یا به کنایه نام میبه ص) تعبیر
  :بندي نموده استهمتفاوتی طبق

واهللا خلق کل دابۀ «: توان به آن اشاره نمود، کیفیت راه رفتن حیوانات استاولین معیار که می) الف       
و : ...من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع

و سایر  و ماهی مانند مار(رود  مى بر روى شکماى را از آبى آفریده، پس برخى از آنها  هر جنبنده خداوند
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خداوند هر چه . رود و برخى بر چهار پا مى )و پرندگان مانند انسان(رود  و برخى بر دو پا مى )خزندگان

  ).45/نور(» آفریند، حقّا که خداوند بر هر چیز تواناست بخواهد مى
د البحر وطعامه متـعـا لکم وللسیارة احل لکم صی«: دومین معیار، مکان زندگی حیوانات است) ب     

 )در حال احرام(و خوردن از شکار آن  بر شما شکار کردن از دریا: ...وحرم علیکم صید البر مادمتم حرمـا
حالل شد تا وسیله برخوردارى شما و مسافران باشد، و بر شما شکار از خشکى مادامى که در حال احرامید 

  ).96/مائده(» او گرد آورده خواهید شد پروا کنیداست، و از خدایى که به سوى  حرام
وما من دابۀ فی االرض و ال طئر یطیر «: سومین معیار در دسته بندي حیونات مکان حرکت است) ج     

کند نیست  اى که با دو بال خود پرواز مى و نه پرنده اى در زمین و هیچ جنبنده.: ..بجناحیه اال امم امثالکم
ما  -)و کیفیت زندگى و تعیین عمر و بقاء نسل خلقت در هدف(همانند شمایند  هایى مگر اینکه امت

فروگذار ) از نظر خلقت از نظر بیان و در کتاب تکوین کتاب لوح محفوظ(چیزى را در کتاب خود 
» شوند به سوى پروردگار خود گردآورى مى) از نقطه مرگشان در روز قیامت(سپس همگى  -ایم نکرده

  ).13/انعام(
ثمـنیۀ ازوج من الضان اثنین ومن المعز «: چهارمین مالك نیز داللت بر جنس نر و ماده می کند) د     

هشت فرد توأم با (هشت جفت را .: ..ام االنثیین اما اشتملت علیه ارحام االنثیین اثنین قل ءالذکرین حرم
یا هشت جفت آفرید، از ). مادهنر و ( جنسو از بز دو ) نر و ماده( جنساز گوسفند دو ) جفتش را آفرید

 آیا خداوند نرهاى آن دو را حرام: بگو) جفت اهلى و وحشى(و از بز دو ) اهلى و وحشى(گوسفند دو جفت 
  ).143/انعام(» ها را؟ کرده یا ماده

  در قرآن» شتر«کاربرد واژه  - 3-3
  »شتر«شناسی نام -1- 3-3

حیوانی است قوي جثه و پرطاقت و نشخوار کننده  ،شتر«: شتر آمده است هدر فرهنگ عمید در ذیل کلم
و حالل گوشت، داراي گردن دراز و دست و پاي بلند، بر پشت خود یک یا دو کوهان دارد که از پیه و 

هاي متعددي یکه، این حیوان در زبان عربی نامدر حال .)ذیل واژه: 1368عمید، ( چربی تشکیل یافته است
نام براي صداي شتر و  117نام براي آن در حاالت و سنین مختلف و  459ی دارد تا آنجا که در زبان عرب

دهنده توجه این نشان). 14: 1427، 1الرحیم، جعبد(نام متعدد براي محل سکونت شتر ذکر شده است  33
و » ناقه«و » ابِل«در عربی به شتر . ستا ویژه عرب حجاز و نقش محوري این حیوان در زندگی آنها

ه ب: بِلا) 1 :نوشته شده استابِل فرهنگ عمید در بیان معنی  نامهلغت درشود، ه میفتهم گ» جمل«
) 2. گویند می معنی شتر و به بیش از دو شتر اطالق می شود و جمل نیز شتر یک کوهانه و دو کوهانه را

: است شده ناقه گفته هلغت الروس در ذیل کلم فرهنگ در البته شودمی گفته ماده شتر به بیشتر :ناقه
  روشن در آسمان است که صورت شتري را تشکیل  همعنی چند ستاربه گویند و نیز ماده شتر را می

   ). ذیل واژه: 1391، 1جر، ج( دهندمی
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  هاي اشارات قرآن به شترگونه -2-3-3
، جمل یکبار )غاشیه /17انعام و / 144(دو مرتبه ) شتر(ابِل : شتر در قرآن کریم به صور زیر آمده است

، ناقه، )تکویر/ 4(همچنین عشار، یکبار. در قرآن آمده است) مرسالت/ 33(و جِمالَه نیز یکبار ) اعراف/ 40(
. آمده است) الشمس/ 13قمر و / 27شعراء، / 155اسراء، / 59هود، / 64اعراف، / 77و  73(هفت بار 

شتر بسیار (هیم / سوره حج 36آیه ) شتر قربانی(بدن / سوره یوسف 72و  65همچنین بعیر در آیات 
سوره مائده  103در آیه ) شتر نري که ده شتر از او پدید آمده است(سوره واقعه و حام  55در آیه ) تشنه

  .آمده است
اساس سن،  صحبت شده است اسامی شتر بر» شتر«بنابراین با توجه به آیاتی که در آن از واژه      

  :وین مختلف، شتر قربانی و بسیار تشنه نامگذاري شده است، بدین ترتیبجنسیت، آبستن به عنا
شتر به لحاظ مراحل سنی داراي اسامی مختلفی است که هر مرحله موضوع : براساس سن) الف     

و  و جذعه، ثنی بنت لبون، حقّه، جذع احکامی واقع شده است، مانند ابن مخاض، بنت مخاض، ابن لبون
  که با استناد به آیات قرآنی به ترتیب ذیل آورده   ).78-77: 1418، 6نجفی، ج: ك.ر(ل و باز ثنیه
  : شودمی

و از هر جنس که باشد و لفظ آن  و ماده کسر الف به معنی مطلق شتر است اعم از نره ب ابل: ابل. 1     
» کیف خلقتفال ینظرون الی االبل أ«، )19: 1378، 1قرشی، ج(د بر جنس دار مفرد است و داللت

   .»هنگرند که چگونه آفریده شد آیا آنان به شتر نمی« ).17/غاشیه(
را مطلق شتر گفته و نر  آن در صحاح اللغه. است به معناي شتر نر و طناب کشتی جمل: جمل. 2     

و الیدخلون  ،)51 :1378، 2قرشی، جو  1661: 1413، 4جوهري، ج(ت نقل کرده اس بودنش را از فراء
 و آنها هرگز به بهشت« .)40/اعراف(» حتی یلج الجمل فی سم الخیاط و کذلک نجزي المجرمینالجنۀ 
  .»دهیم می و این چنین ما گنهکاران را کیفر. فرو رود آیند تا شتر نر در سوراخ سوزندرنمی

 )ع(صالح مجید آمده و همه درباره حضرت  ماده هفت بار در کالم اهللا به معناي شتر هناق: ناقه. 3     
 ):73/اعراف(» ...هذه ناقۀ اهللا لکم آیۀ فذروها تاکل فی ارض اهللا... «): 130: 1378 ،7قرشی، ج( است

  .»...است) او و رحمت و قدرت از توحید(اي  این ماده شتر خداست که براي شما نشانه«
 ر و ناقه شتر ماده استبه معناي مطلق شتر است اعم از نر و ماده، چنانکه جمل شتر ن بعیر: بعیر. 4     

را گم  پیمانه شاه: گفتند«). 72/یوسف(» ...و لمن جاء به حمل بعیر...«). 205: 1378، 1قرشی، ج(
من (خواهد بود و  »یا حق الجعالۀ جایزه« ایم و براي هر کسی که آن را بیاورد بار یک شتر کرده

  .»خودم آن را ضامنم) جارزننده
شود البته  سیر نمی را گویند که از آب مؤنث آن هیماء است و آن شتر تشنهجمع اهیم و  هیم: هیم. 5     

پس همانند « ).55/واقعه(» فشاربون شرب الهیم« ).174: 1378، 7قرشی، ج( در اثر عروض مرض عطش
  .»نوشید شتران عطش زده می
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د ان دانسته حاملهمراد از عشار مطلق حامله است اما بعضی آن را به معناي شتر  عشار: عشار. 6     

با (ده ماهه  و آن گاه که شتران آبستن«). 4/تکویر(» و اذا العشار عطلت«: 2: 1378، 5قرشی، ج(
  .»رها و بی صاحب مانند) آن عصر ترین مال ارزش

» منَ الْأَنْعامِ حمولَۀً و فَرْشا« .استشود که پنجمین حمل مادر خود به ماده شتري گفته می: حموله. 7     
  .»و از حیوانات باربر بزرگسال و خردسال بیافرید«). 142/انعام(

و الْبدنَ جعلْناها لَکُم منْ شَعائرِ «: فرمایدشود همانطور که خداوند میبه شتر قربانی گفته می: بدن. 8     
  .»ایمدادهاز شعائر خدا قرار ) اسم حج در مر( و شترهاي تنومند را براي شما « ).36/حج(» اللَّه

کُلِّ   و أَذِّنْ فی النَّاسِ بِالْحج یأْتُوك رِجاالً و على«: نامندشتر که الغر باشد، ضامر می: ضامر. 9     
  .»هاي الغر تا پیاده و سواره بر مرکب ،و مردم را دعوت عمومی به حج کن« ).27/حج(» ضامر
ما جعلَ اللَّه منْ بحیرَةٍ و ال سائبۀٍ و ال وصیلَۀٍ و ال « .است ه دنیا آوردهشتري که ده ماده ب: سائبه. 10     
  .»داوند براي بحیره وسائبه و وصیله و حام، حکمی مقرر نفرمودهخ« ).103/مائده( »حام
و ال وصیلَۀٍ ما جعلَ اللَّه منْ بحیرَةٍ و ال سائبۀٍ « .ي که ده شتر از او پدید آمده استشتري نر: حام. 11     

  .»داوند براي بحیره وسائبه و وصیله و حام، حکمی مقرر نفرمودهخ« ).103/مائده(» و ال حامٍ
ما جعلَ اللَّه منْ «: شودیره گفته می، بحماده شترى که پنجمین حمل مادر خود باشد: بحیره. 12     

داوند براي بحیره وسائبه و وصیله و حام، حکمی خ« ).103/مائده(» بحیرَةٍ و ال سائبۀٍ و ال وصیلَۀٍ و ال حامٍ
  .»مقرر نفرموده

د خود و همچنین مفسرینی مانن» مفردات«کسانی مانند راغب اصفهانی در کتاب  در حالیکه،: نعم. 13     
ود شزمانی به گاو و گوسفند اطالق می اند معناي اصلی انعام، شتر است وگفته» مجمع البیان«صاحب 

هر چه باشد در تمامی آیات مربوط به انعام، از انعام به آیت، عبرت و نعمت یاد . آنها باشد ءکه شتر جز
همان طور بدین ترتیب، ). ذیل واژه: 1412راغب اصفهانی، (ت شده و قطع به یقین شتر نیز جزو آن اس

گویند عم به شتري مین. شتر است» نعم«ترین مصداق در نظر گرفته شده براي اصلی روشن است،که 
  .سوره مائده واژه نعم آمده است 95 در آیه. کندکه آرام و بدون سر و صدا حرکت می

 در »ابل«بر روي واژه از میان آیات پرشماري که به شتر اشاره دارد، تمرکز اصلی البته قابل ذکر است، 
رو،  از این ،نماید دعوت می سوره غاشیه است که بشر را به مطالعه عمیق پیرامون خلقت شتر 17 آیه 

  .شود هاي این حیوان، نکاتی پیرامون این آیه مطرح می ها و شگفتی پیش از پرداختن به ویژگی
  کاربرد واژه شتر در قرآن و علل نامگذاري آن -3-3-3

که  جالب آن. خواند شتر است از جمله محدود جانورانی که قرآن کریم، بشر را به تفکر در خلقتش فرا می
ها موجب تذکر و توجه به مبدأ و معاد  را در کنار آفرینش آسمان و زمین و کوه  عمق در آفرینش آنت

  :چه در آیات مبارکه سوره غاشیه فرموده است چنان. دارد ها مقدم میمه آنشمارد و بلکه بر ه برمی
» قَتخُل فنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیأَفَلَا ی * تعفر فکَی اءمإِلَى السو * تبنُص فالِ کَیإِلَى الْجِبإِلَى * وو

 تحطس فضِ کَیّرٌ * الْأَرذَکم ا أَنتّرْ إِنَّمرٍ* فَذَکطیصهِم بِملَیع ترند که نگ  آیا آنان به شتر نمى»«*لَّس



 105/ ...هايکاربرد واژه: شناسی حیوانات در قرآن کریمنام
 

ها  و به کوه! * که چگونه بر افراشته شده است؟) کنند  نگاه نمی(و به آسمان! * چگونه آفریده شده است؟
که چگونه پهن و گسترانیده ) نگرند نمی(و به زمین ! * اند؟ که چگونه نصب و پا برجاى شده) نگرند نمى(

تو بر * اى و بس  آورى کننده ده و یادتو پند بده و یادآورى کن چرا که تو تنها پند دهن! * شده است؟
  ).21-17آیات / سوره مبارکه غاشیه(» *آنان چیره و مسلّط نیستى

معناي نگاه با دقت و تأمل و عنایت است و در منابع لغوي به   به» نظر«از ماده » ینظُرونَ«فعل
افعالی مانند یرون،  لذا قرآن کریم از. معنا شده است »التأمل و الفحص«و » رؤیه فی تعمق و تحقیق«

خواند،  استفاده نکرده و با آوردن این ماده، بشر را به مطالعه و تحقیق در این زمینه فرا می... یشاهدون و
فَلْینظُرِ الْإِنسانُ «: ، چنانچه فرموده است)4(خورد  مانند دستور به تحقیق و تأمل در غذایی که انسان می

  .)24/ عبس(» طَعامه  إِلَى
و  ر زندگی اجتماعی و اقتصادي آنها داردب بسیار محبوب و داراي نقش محوري داعرار میان شتر د

و یا شاید به دلیل شتران . شاید به همین دلیل باشد که دیه قتل انسان بر محور شتر محاسبه شده است
*  ی بِشَرَرٍ کَالْقَصرِإِنَّها تَرْم«: هاي آتش دوزخ را به آنان تشبیه کرده استد رنگ است که قرآن شرارهزر

در بزرگی و (گویی آن شراره  .اش مانند قصري است آن آتش هر شراري بیفکند شعله« .کَأَنَّه جِمالَت صفْرٌ
هایی دارد که هیچ یک از این رو، شتر ویژگی). 33-32/مرسالت(» به شتران زرد موي مانند است) رنگ

  :ها بدین قرار استهمه آنها ممتاز است و این ویژگی میاناز حیوانات دیگر ندارند و از این جهت در 
اگر یک . شتر در میان حیوانات به قدرت باالي تحمل تشنگی معروف است: تحمل تشنگی) الف    

سد انسان درصد بر 5حال اگر کاستی به . کندتشنگی می انسان از دست برود، احساس ندرصد از آب بد
و شنوند هاي او چیزي نمیدرصد برسد دیگر گوش 10امی که به هنگدهد و تعادل خود را از دست می

. کند که حتی اگر به آب دسترسی پیدا کند، قدرت نوشیدن آب را نداردچنان ضعف و رخوت بر او غلبه می
رپا بایستد و هنگامی تواند سدرصد از آب بدن خود را از دست دهد، همچنان می 20در حالی که شتر اگر 

  ). 479: 1424احمد، . (رسد، به راحتی آب مینوشدکه به آب می
کند؛ توضیح آن که خون خود از هیدراسیون جلوگیري میهمچنین شتر با ثابت نگه داشتن سطح مایع در 

در حالیکه . شودبدن است که در شرایط تشنگی کم میحاوي یک دوازدهم آب  –پالسما  –مایع خون 
دست دادن یک چهارم وزن بدن خود، تنها یک دهم حجم شتر پس از تحمل یک دوره تشنگی و از 

گر تحمل تشنگی شتر، تعریق اندك آن ر دیس). 148: 1374، 2حکیمی، ج(خون خود را از دست می دهد 
اي است که از ، ساختمان بدن او به گونهصاً در شرایط گرما و عطشکند، خصوشتر کمتر عرق می. است
یکی دیگر از عوامل هدررفت آب بدن ). 480: 1424احمد، (کند ا میوجود در بدن نهایت نگهداري رآب م

کند، بلکه سرعت تنفس او حداکثر شتر نه تنها دهان خود را باز نمیاما . تنفس سریع و با دهان باز است
). 178: 1374، 1حکیمی، ج(هشت مرتبه دم و بازدم در دقیقه است که تأثیر مهمی در حفظ آب بدن دارد 

ها محل ذخیره آب  بر خالف باور همگانی، کوهان. ستا هات دیگر شترها وجود کوهان در آنصااز اختصا
و آب معموال در خون شتر ذخیره است گاه نوعی بافت چربی  ا ذخیرهه کوهان. در بدن شتر نیستند
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 شوند، نه تنها انرژي و ساز می ها زمانی که وارد عمل سوخت  حال، بافت چرب کوهان با این. شود می

  ). 119: 1381ابرغانی، ( کنند کنند بلکه پس از واکنش با اکسیژن هوا تولید آب هم می زیادي تولید می
اي شهرت یافته است که در روایتی از  فرمانبرداري شتر به اندازه: رام بودن و فرمانبرداري شتر) ب      

در برابر پروردگار خود « .»مل األنفکن لرَبک کَالج« :اند نقل شده است که فرموده) ص(پیامبر اسالم 
  ). 192 :1423، 2ج سیوطی،(» باشمانند شتر رام و مطیع 

خوابد و پس از آن که باري سنگین بر پشت شتر براي بارگیري روي زمین می: رقدرت باربري شت) ج     
چنین عملی عاجز شود که سایر حیوانات از انجام ه طور شگفت انگیزي از زمین بلند میاو قرار گرفت، ب

به عنوان اهرم از آن  برد وین کار از گردن بزرگ خود بهره میشتر براي ا). 121: 1381ابرغانی، (هستند 
رفتن از دو دست، از زمین و بهره گ –بین بار و گردن خود  –کند و با برقراري تعادل دو طرفه استفاده می

 تَکُونُوا لَم بلَدوتَحملُ أَثْقَالَکُم إِلَى «: فرمایدمی 7که خداوند در سوره نحل آیه  همانطور. شودبلند می
یهغالقِّ إِلَّا بإِنَّ الْأَنْفُسِ بِش ّکُمبر وفلَرَء یمحاز شهري به شهر دیگر برند ) به آسانی(و بارهاي شما را « .»ر

راستی که پروردگار شما  ،)چه رسد با بار(جز با مشقّت بسیار بدان جا نتوانید رسید ) بدون بار(که خود شما 
سایر   که برد بار می  من   گفتند شتر شصت  که   اثقالکم: در تفسیر این آیه آمده است. »رئوف و مهربان است

و   و ماشین  گاري  از   و قبل  است کیلو   سیصد و شصت  که توانند و قاطر و حمار نمی  اسب  مثل  حیوانات
تقدیر   در   الی   بلد بقرینه  الی بردند می  کشتی  با دریا   در   شتر بلی  بر   »بحمل هالتجار  مال«  بود منحصر   طیاره

بار   من   ده  حمال  مثل  باشد   داشته  قدرت  چه  هر   ِ انسان تَکُونُوا بالغیه  بلد لَم  الی بلد   من   یعنی   بلد هست  من 
باید   چند فرسخی  هر   که برند  می  زیادي  زحمته حمار و استر و یابو ب  و مثلببرد   فرسخ  تواند یکنمی

ِّ  مفاد إِلّا بِشق  که بند داشتند   مال  فرسخی  سه  بر   گاري  هاياسب  در   شوند چنانچه  تبدیل یا  کنند   استراحت
  . )86: 1378، 13طیب، ج( داشت  بسیار مشقت  که   است ِ  األَنفُس

هاي روحی این حیوان نیز جالب هاي جسمی شتر، ویژگیگذشته از ویژگی: ت مثال زدنی شترغیر) د     
دهد کسی او را در حال مجامعت با جفت خود ببیند و اگر شتر بسیار غیور است و اجازه نمی .توجه است

د کینه او را به انحتی برخی گفته. دهدالعمل نشان میاست، عکس متوجه شود کسی در حال مشاهده او
  ).377: 1432، 4بیضون، ج(ماند تی براي ضربه زدن به او منتظر میگیرد و به دنبال فرصدل می

هر دلیل بچه شیرخوار خود را   زدنی به فرزند خود دارد و اگر به محبت مثال ،شتر ماده: محبت شتر) ه     
کند،  در آن حوالی که او را شیر داده و بویش را حس می) گاهی تا چهل روز(ها  از دست بدهد، مدت

: 1432، 4بیضون، ج(ریزد  سوزي ناله کرده، اشک می جوید و با صداي بلند و جان گردد و او را می می
دوران حمل شتر حدود . باالي صفر را تحمل کند درجه 70درجه زیر صفر تا  25شتر قادر است از . )378
سعدي شیرین سخن در ). 32: 1381، ابرغانی(خورد  شیر میماه  5کشد و هر بچه شتر تا  ماه طول می 13

ن از حلم شتر چنانکه معلوم است اگر طفلی مهارش گیرد و صد فرسنگ برَد، گرد :فرمایدگلستان می
ناك پیش آید که موجب هالك باشد و طفل آنجا به نادانی خواهد اي هولمتابعتش نپیچد، اما اگر دره

  .شدن، زمام از کَفَش در گسالند و بیش مطاوعت نکند، که هنگام درشتی، مالطفت مذوم است
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  کاربرد واژه خوك در قرآن - 3-4
  :کار رفته است که عبارت است ازه بار در قرآن ب 4و  است »خنزیر« خوك معادل عربی

نِ فَمإِنَّما حرَّم علَیکُم الْمیتَۀَ والدّم ولَحم الْخنْزِیرِ وما أُهلَّ بِه لغَیرِ اللَّه  «: 173آیه  سوره بقره )الف     
 هلَیع فَلَا إِثْم ادلَا عاغٍ ورَ بإِنَّاضْطُرَّ غَی اللَّه غَفُور یمحشما مردار و به تحقیق، خدا حرام گردانید بر « .»ر

خون و گوشت خوك را و آنچه را که به اسم غیر خدا کشته باشند، پس هر کس که به خوردن آنها 
تجاوز نکند گناهی بر او ) از اندازه رمق(محتاج و مضطر شود در صورتی که به آن تمایل نداشته و 

  .»تخدا آمرزنده و مهربان اس محققاً) که به قدر احتیاج صرف کند که(نخواهد بود 
حرِّمت علَیکُم الْمیتَۀُ والدّم ولَحم الْخنْزِیرِ وما أُهلَّ لغَیرِ اللَّه بِه والْمنْخَنقَۀُ « :3سوره مائده آیه ) ب     

ح علَى النُّصبِ وأَنْ تَستَقْسموا بِالْأَزلَامِ  والْموقُوذَةُ والْمتَرَدّیۀُ والنَّطیحۀُ وما أَکَلَ السّبع إِلَّا ما ذَکَّیتُم وما ذُبِ
کُمقٌ ذَلساي که به نام غیر  براي شما مؤمنان گوشت مردار و خون و گوشت خوك و آن ذبیحه« .»...ف

خدا کشتند و همچنین هر حیوانی که به خفه کردن یا به چوب زدن یا از بلندي افکندن یا به شاخ زدن به 
  .»... خورده درندگان جز آن را که قبالً تذکیه کرده باشید حرام است و نیمهم بمیرند 

لَعنَه اللَّه وغَضب علَیه  منْ اللَّه عنْد مثُوبۀً لکقُلْ هلْ أُنَبِّئُکُم بِشَرٍّ منْ ذَ«: 60آیه سوره مائده ) ج      
 الطَّاغُوت دبعالْخَنَازِیرَ وةَ ورَدالْق منْهلَ معجوککَانًا شَرٌّ أُولَئّبِیلِ مالس اءونْ سأَضَلُّ عاي پیغمبر(بگو « .»و :(

بر آنها لعن و غضب  آیا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترین پاداش است؟ کسانی که خدا
این . کرده) شیطان(کرده و برخی از آنان را به بوزینه و خوك مسخ نموده و آن کس که بندگی طاغوت 

  .»ترین مردم از راه راستند بدترین منزلت است و آنها گمراه) نزد خدا(گروه را 
إِلَّا أَنْ یکُونَ میتَۀً أَو  یطْعمه طَاعمٍحرَّما علَى قُلْ لَا أَجِد فی ما أُوحی إِلَیّ م «: 145سوره انعام آیه  )د      

غٍ ولَا عاد فَإِنَّ ربّک غَفُور دما مسفُوحا أَو لَحم خنْزِیرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فسقًا أُهلَّ لغَیرِ اللَّه بِه فَمنِ اضْطُرَّ غَیرَ با
یمحیابم  ی که به من وحی شده من چیزي را که براي خورندگان طعام حرام باشد نمیدر احکام: بگو« .»ر

یا گوشت خوك که پلید است و یا حیوانی که بدون ذکر نام ) جهنده(جز آنکه میت باشد یا خون ریخته 
هرگاه کسی به خوردن آنها مضطر ) ها که حرام شدهدر همین(و . خدا از روي فسق و نافرمانی ذبح کنند

نباشد، همانا خداي تو بسیار ) از فرمان خدا(ید صرف کند، در صورتی که از روي ستم و از راه تعدي گرد
   .بخشنده و مهربان است

  بندي مطالبجمع - 4
اي از بیولوژي خویش  ، هر مخلوقی از مخلوقات خداوند در هر بخش و جنبهبا توجه به آنچه گفته شد

یکی از . طلبد ها میها را در کیفیت خلقت آن قت انسانو د حامل اسرار، پیام و خبري براي بشر است
اند توصیه به تفکر در خلقت شتر، نشان  مسائل مورد توجه در مورد شترها این است که برخی اشاره نموده

هاي معاصر نزول قرآن در سرزمین حجاز با شتر  دهنده تأثیرپذیري قرآن از فرهنگ زمانه است، زیرا عرب
چرا که قرآن کتابی است جهانی . ند، اما این سخن کامال غیرقابل قبول و مذموم استانس بیشتري داشت
ها و اعصار و بدون شک قرآن براي تمام بشریت در هر نسل، فرهنگ، نژاد و قومی  و براي تمام نسل
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همچنین شگفتی خلقت شتر منحصر به زمان نزول قرآن نبوده . نازل شده و متاثر از هیچ فرهنگی نیست

و نیز . روز کشف شده و خواهد شد اکنون نیز حقایقی از خلقت این جانور عجیب براي بشر روز به و ت
. و از سایرین بازماند فقط به کیفیت خلقت شتر دقت نماید بدون شک نظر قرآن چنین نیست که بشر

زه با پیشرفت امرو. ببرداید از یک اشاره به اصل موضوع پیست از هزاران و بشر با اي مثال قرآن نمونه
ها و حقایقی از جانوران براي بشر هویدا شده که باعث شگفتی  علم جانورشناسی در جهان چنان ظرافت

  .»...نگرند ها نمیآیا آن«: الهی است که می فرماید مردمان کره خاکی شده و این همان اعجاز پیام
  
  

  منابع 
وضعیت پرورش شتر دوکوهانه دشت تی بررسی انهایی طرح تحقیقگزارش  ).1381(ابرغانی، اکبر 

، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اردبیل، سازمان تحقیقات و آموزش، وزارت مغان
  .جهاد کشاورزي

 .دار الصادر: ، لسان العرب، بیروت)1414(ابن منظور، محمد بن مکرم 
  .نشر ابن حجر :، دمشقموسوعۀ االعجاز العلمی فی القرآن الکریم ).1424(احمد، یوسف 

، سال ادب عربی، »نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دوره جاهلی« ).1390(افخمی عقدا، رضا 
  .280-247: ، صفحات3سوم، شماره 

  .47 - 25): 1(7هاي علم و دین، پژوهش ،»تأملی در خلقت شتر از دید قرآن و علم«). 1395(آیت، هدا 
  .اعلمی: ، بیروتالقرآنیهالموسوعۀ العلمیه  ).1432(بیضون، لبیب 

، »)ع(آیات قرآن و روایات معصومین  دین مبین اسالم،در  شتر«). 1397(جاودانی، موسی و همکاران 
   . المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشی دینیسومین کنفرانس بین

مؤسسه : ترجمه سیدحمید طبیبیان، تهران ،)عربی به فارسی(فرهنگ الروس  ).1391(جر، خلیل 
  .انتشارات امیر کبیر

  .دارالعلم للمالیین: ، بیروتالصحاح اللغۀ ).1413(جوهري، اسماعیل بن حماد 
  .مؤسسه انجام کتاب: ، تهرانهاي جهان خلقتشگفتی). 1374(حکیمی، محمود 

  .دارالشامیۀ: بیروت، مفردات ألفاظ القرآن ).1412(غب اصفهانی، حسین بن محمد را
مؤسسه امام : ، قمنخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی: منشور جاوید ).1383( سبحانی، جعفر

  ). ع(صادق 
 ،»بررسی حرام بودن گوشت خوك در قرآن و احادیث« ،)1389(و احسان انصاریان مهدي سلیمانی 

  . شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
کتابخانه عمومی آیۀ اهللا : ، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، قم)1404(بکر سیوطی، عبدالرحمن بن ابی 

  .مرعشی نجفی
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  .انتشارات اسالم: ، تهراناطیب البیان ).1378(طیب، سید عبدالحسین 
  .دار احیاءالتراث العربی: ، التبیان فی تفسیرالقرآن، بیروت)بی تا(طوسی، محمد بن حسن 

): 13(7، قرآن و علم، »حکمت تحریم گوشت خوك در قرآن، حدیث و علم« ).1396(عالیی، حسنعلی 
49- 70 .  

  . انتشارات امیرکبیر: ، تهراننامه عمیدلغت ).1368(عمید، حسن 
: بیروت. موسوعه الحیوانات و الطیور و االسماك و الهوام فی القرآن الکریم .)1427( محمد عبدالرحیم،

  .الراتب دار
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