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چکیده
پس از انسان حیوانات از مهمترین موجوداتی هستند که حقوق آنها بیش از هر موجوود
دیگری توجه جوامع انسانی را به خود مشغول داشته است .یکی از مسائلی که در قورآن
کریم نیز بدان توجه ویژه شده ،مسئله حیوانات استکه با توجه به طیفهای گونهگون آن
أعمّ از حیوانات اهلی و وحشی و پرندگان و حشرات و آبزیان و خزندگان از زوایوای دیود
مختلفی نظیر نحوة آفرینش ،منافع کاربردی ،جنبههای اعجازی (مانند ناقه صوال (ع) و
گاو بنی اسرائیل) و وجوه اثباتی برای معاد (مانند االغ عزیر نبی (ع) به آنها نگواه شوده
است .در یک تقسیم بندی کلی نیز در سورة مبارکة نور حیوانات بوه سوه دسوته تقسویم
� (نور)۵۱/؛  -2حیوانات دو پا�:مَونْ یَمْشوی
شدهاند -۵ :خزندگان�:مَنْ یَمْشی عَلى بَطْنه
عَلى رجْلَیْن
� (نوور )۵۱/و  -۵گوروه
� (نور)۵۱/؛  -۹چهارپایوان�:مَونْ یَمْشوی عَلوى أَرْبَوع
دیگری از حیوانات که به این تقسیم بندی میپیوندد آبزیان هستند ،مانند حووت و نوون
(نهنگ) .در پژوهش حاضر بر آنیم تا با ذکر پارهای از آیاتی که دربردارندة لفو "أنعوام"
هستند ،به بررسی و تحلیل جنبه های زبان شناختی ،بالغی ،واژگانی و احیانوا جلووههوای
معرفتی این لف پرمدلول و وسیع المحتوی بپردازیم.
 -۵استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه ایالم.
malekabdi@yahoo.com
 -2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه ایالم.
تاریخ دریافت۳۵/۵۱/۵۹ :

farahnaz.sasani@yahoo.com
تاریخ پذیرش۳۱/۳/۳ :
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صفحات ۳۳-9۳
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واژههای کلیدی :قرآن کریم ،حیوانات ،انعام ،کاربردهای زبانی و بالغی.

 -۵مقدمه

هابیل و قابیل ،اژدها که با داستان حضرت موسی میآید و سگ که اصوحا کهوف را در
پناه بردن به غار همراهی میکرد( .ابوالحب )2۵ :۵۹۱9،جنبوههوای کوارکردی حیووان در
قرآن متنوع و گونهگون است ،از جمله استفادههایی که از آن برای تثبیت امر معاد ،ایراد
مثل ،وجوه اعجازی ،منافع مادی و تشخّص و قداسوتبخشوی (ماننود ههدههود سولیمان و
سگ اصحا کهف) به عملآمده است.
قرآن در یک تقسیم بنودی کلوی در سوورة مبارکوة نوور حیوانوات را بوه سوه دسوته:
خزندگان ،چهارپایان و حیواناتی که روی دو پا راه میروند تقسیم کرده و گوروه دیگوری
از حیوانات را نیز به این تقسیم بندی اضافه نموده که همان آبزیان هستند .بوا توجوه بوه
استخراج این دسته از حیوانات در قرآن و طیفسنجی انواع گوناگون آن ،تعداد و درصود
آن را به نسبت یکدیگر اینگونه یافتیم:
�)�۱9
پرندگان :تعداد ( )20درصد (۵۵
�)�۵0
حشرات :تعداد ( )۳درصد (۹9
�)�۵۱
خزندگان :تعداد ( )۱درصد (2
�)�۵۵
آبزیان :تعداد ( )9درصد (20
کل٪۵۱۱ ۵۳ :
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یکی از مسائلی که قرآن کریم به آن توجه ویژه داشته ،مسئلة حیوانات است کوه شوامل
چهارپایان ،پرندگان ،حشرات و  ...میشوود  .قورآن کوریم از ذکور حیوانوات گونواگون در
موقعیتهای مخصوص و محلهای مناسب ابایی ندارد .از نوام ایون حیوانوات بوا حوواد
تاریخی معینی که به داستان پیامبران و انبیاء اختصاص دارد نام برده است .مانند گواو و
گوساله که با داستان قوم بنیاسرائیل ذکرشده ،شتر که در داسوتان قووم صوال (ثموود)
آمده ،نهنگ در داستان حضرت یونس ،فیل همراه با اصوحا حبشوه ،کوالغ در داسوتان
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نمایان است درصد وجود پرندگان نسبت به سایر حیوانات از این مجموعه بیشتر اسوت.
دلیل آن را میتوان به کثرت پرندگان در محیط زندگی عر دانست.
در تقسیم بندی دیگر ،حیوانات را به دو قسمت اهلی و وحشی تقسیمبندی نمودهایوم
که در تقسیم بندی انجامشده درمجموع تکورار حیوانوات اهلوی در مقایسوه بوا حیوانوات
وحشی را در اینگونه یافتیم:
حیوانات اهلی :تعداد ( )0۵درصد ()�0۱
حیوانات وحشی :تعداد ( )2۵درصد ()�2۱

کل (٪۵۱۱ )۵۱۱
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در آمارگیری انجامشده از پرندگان و حشرات و خزندگان و آبزیوان ،هموانگونوه کوه

02

کارکردشناسیِ واژگانی و بالغی واژة "أنعام" در آیات قرآن کریم

کاربرد این حیوانات در زندگی بشری است.

 -۵- ۵ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
ضرورتی که ما را به انجام این تحقیق وامی دارد ،آن است که اصوال ذکر حیوان بهعنووان
یک عنصر ،در توضی پارهای از مفاهیم اهمیوت داشوته و الجورم مزیوت یوا جنبوههوای
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و با توجه به نمودار آماری رسم شده از حیوانات اهلی و وحشی ،همانگونه کوه مشواهده
میشود کاربرد حیوانات اهلی از حیوانات وحشی در قرآن بیشتور اسوت و ایون ناشوی از
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هدایتگرانة ویژهای بر استفاده از سایر عناصر مشابه داشته که توا ایون حود در

 -۵-۲پیشینة تحقیق
الحیوان جاح در هفت جلد به چاپ رسیده است و مشتمل بر وصوف طبوایع حیوانوات
است .نویسنده آن هر چه توانسته از حکمت و اد و نکتهها در آن جایداده و هور چوه
در کتب علم و اد یا بر زبان مردم از اشعار و احکام و حکایات دربارة حیوانوات و پیونود
آنها با نوع بشر پراکنده بوده در اثر خود گردآورده است .کلیلهودمنة ابون مقفوع کتوابی
است از اصل هندی که در دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد و در آن حکایتهوا
و تمثیالتی از زبان حیوانات نقلشده است .از دیگور کتوب مویتووان بوه حیواة الحیووان
دمیری و علوم القرآن سیوطی اشاره کرد و نیز مقالهای با عنوان "اعجاز و شگفتیهایی از
قرآن در زیست جانوری" توسوط علوی نصویری و محمدرضوا نقودی در سوال  ۵۹۳۱در
دوفصلنامة تخصصی قرآن و علم ،سال پنجم ،شمارة  0به چاپ رسیده است و در آن بوه
وجوه مختلف اعجازی و عجایب آفرینشی موجودات زنده در قرآن اشواراتی رفتوه اسوت.
کتا دکتر رضا فضیل بکر بهعنوان " وجوه اإلعجاز فی آیات النحل لغویا علمیا طبیا" که
در انتشارات داراالعتصام در قاهرة مصر به چاپ رسیده است نیز به گوشههوایی از اعجواز
بیانی ،علمی و پزشکی واژة نحل در قرآن کریم میپردازد .اما تحقیقی کوه حیووان را بوه
شکل عام و بهصورت تفصیلی و جزئینگر بررسی کرده باشد نیافتیم.
در پژوهش حاضر پس از ذکر نام هریوک از حیوانواتی کوه تحوت مجموعوة "أنعوام"
مندرج مویشووند ،بوه بررسوی لفظوی و محتووایی لفو واردشوده در چهوار حووزة-۵ :
واژه شناسی لف ؛  -2هدف از کاربرد حقیقی؛  -۹کاربردشناسی بالغوی و ادبوی لفو ؛ -۵
بررسی جنبههای تفسیری و معرفتی واژة موردنظر خواهیم پرداخت.
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آیات قرآن شاهد استعمال آن برای تبیین مسائل در قالوب اسوتفادههوای زبوانی ،لغووی،
بالغی ،تمثیلی و  ...هستیم .بنابراین ضرورت مسئله ایجا میکند که با نگاهی دقیق بوه
نحوة استفاده از نام حیوان در قرآن به دقایق و ظرایف جایگاه آن در این کتا الهی پوی
ببریم .ضمنا با توجه به اینکه تاکنون تحقیق جامعی به این سبک و سیاق بورای تبیوین
این جایگاه بهصورت تخصصی صورت نگرفته است ،بر آن شدیم که از زاویة دیود مسوائل
فنی و جنبههای هنری و زیباشناسی زبانی و ادبی به انجام این پژوهش مبادرت ورزیم.

0۵

کارکردشناسیِ واژگانی و بالغی واژة "أنعام" در آیات قرآن کریم

 -۲تحلیل محتوایی ،بالغی و کارکردشناسی واژة "أنعام" در قرآن
واژة انعام  ۹2بار در قرآن تکرار شده و مفرد آن یعنی نعم تنهوا یوکبوار در قورآن آموده

برخى مفسران با توجه به این مجموعه آیات گفتهاند که پس از انسوان ،حیوانوات بوه
جهوت وجووود قوووار بواارزش حووواو ظوواهرر و بواطنى و  ...از همووه موجووودات مووادر
شریف ترند و از این میان چهارپایان به جهت بهرهبرداری انسان از آنها ،در امور ضورورر
و مهم زندگى ،از همه حیوانات کاملتر و شریفترند ،از همین رو در این مجموعوه آیوات
بالفاصله پس از بیان آفرینش آدمى ،به آفرینش چهارپایان پرداختهشده و سوپس دیگور
حیوانات و امور دیگرر چوون کشواورزر و تسوخیر شوب و روز و  ...مطور شوده اسوت.
(الرازی۵۳0۵،م ،ج  )229 :۵۳همچنین این لف پور اسوتعمالتورین عنووانی اسوت کوه در
حوزة معنایی الفاظ مربوط به بهایم و حیوانات در قرآن آمده و جمع این حیوانات (شوتر،
گاو ،گوسفند و  )...را در بر میگیرد.

 -۲-۵اصل و ریشة کلمه
أَنْعَام جمع نَعَم نام مخصوص شتر است نامگذاری شتر به نَعَم و أَنْعَام از اینجهوت اسوت
که شتر برار آنها بزرگ ترین نعمت است ،ولى أنعام به گاو و گوسفند و شوتر هور سوه
اطالق میشود و حتما بایستى در میان آنها شتر هم باشد تا أنعوام گفتوه شوود( .راغوب

اصفهانی ،بیتوا ،ج  )۹9۵ :۵ابن منظور نیز میگوید" :نَعَم مخصوصا به معنای شتر اسوت و
اگر أنعام گفته شود ،شتر و گاو و گوسفند مدّ نظر است( .ابن منظور ۵۵۵۵،ه.ق :ذیول مواده

"نعم") در صحا جوهری نیز آمده است" :نعم مفرد انعام است و بیشوتر اطوالق آن بور
شتر است( .الجوهری ،التا :ذیل ماده نعم)

 -۲-۲هدف از کاربرد لفظ «أنعام» و مشتقاتش و آیات مشتمل بر آن
 -۲-۲-۵تغذیه
�
م
ن نَشوا هء بو َزعْمه ْ
ط َعمههوا م ْال مَو ْ
استفاده از گوشت�:وقالُ وا هوذه َأنْعوا وم وحَو ْر ِ حجْو ِر ال َی ْ
(أنعام)۵۹0/؛ این آیه به احکام خرافى مشرکین اشاره دارد بوه ایون صوورت کوه مشورکین

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 9:34 IRST on Wednesday December 19th 2018

است .همچنین ششمین سوره قرآن «انعام» نامیده شده که شاید وجه ایون نوامگوذاری،
بیان تفصیلى احوال چهارپایان در این سوره باشد.
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میگفتند :خوردن گوشت این حیوانها و زراعتهایی کوه نگاهودارر شوده بور
هرکسی حرام است ،مگر آن افرادر که خودشان صال بدانند( .نجفی خمینوی ،۵۹۳0،ج:۱
)۳۳
� (غافر)9۳/
�اللْهه الْذی جَعَلَ لَکُمه الْأَنْعامَ  ...ومنْها تَأْکُلُونَ

تفسیر الجدید آمده که لف "أَنْعام" جمع نعم همان شوتر اسوت و همچنوین بور گواو و
گوسفند و اسب و قاطر نیز اطالق میشود و منظور از أنعام در اینجا مطلق چهارپا اسوت.
زیرا به قرینه لف أنعام که از نعَم گرفتهشده هدف همان ذکر نعمتی است که در مطلوق
چهارپایان وجود دارد مثل نعمت سواری که در قرآن از اسب و قاطر (استر) و االغ و  ...و
نعمووت تغذیووه کووه از گوسووفند و شووتر و گوواو و  ...نووام بوورده شووده اسووت( .سووبزواری
نجفی۵۵۱۳،ه.ق ،ج)2۵۹ :۳

� (المؤمنون)2۵/؛ در این آیوه موراد از ذکور
﴿ ومنْ لَکُمْ فی الْأَنْعام لَعبْرَة  ...ومنْها تَأْکُلُونَ
أنعام عبرت گرفتن و استفادة تغذیهای از آن است .بهگونهای که این حیوانات به قدرت و
تدبیر خداوند ،در تسخیر انسان یعنی اشرف مخلوقات هستند و بدینسان مىبینویم کوه
زندگى سرشار از نعمتهای خداست ،چارپایان در خشکى به ما سوارر موىدهنود توا بوه
دریا برسیم و آنجا کشتى را مىیابیم که ما را در پهنه دریا جابجا مىکند.
از مهم ترین کارکردهای أنعام تغذیه و سواری است و از آنجاییکه مهومتورین مرکوب
آن زمان شتر بوده ،آن را نیز برای انسوانهوا کشوتی بیابوان قورار داده اسوت ...�:وَمنْهوا
� (المؤمنون)22/؛ و وجه اشتراک حمل انسان بر شوتر،
تَأْکُلُونَ وَعَلَیْها وَعَلَى الْفُلْک تُحْمَلُونَ
و حملش بر کشتی ،مسخّر بودن آنها در نظام هستی برای انسان است .همچنین سوید
قطب مراد از انعام را شتر و گاو و آهو و بز ذکر کرده است( .شاذلی۵۵۵2،ه.ق ،ج)2۵۳2 :۵

و از دیگر منافع حیوانات ،استفاده از گوشتها است که در آیات زیر به آن اشارهشوده
است:
� (الحج)۹۱/
﴿ وأُحلْتْ لَکُمه الْأَنْعامه مالْ ما یهتْلى عَلَیْکُمْ ...
� (األنعام)۵۵2/
� ومنَ الْأَنْعام  ...کُلُوا ممَّا رَزَقَکُمه اللْهه ...
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در این آیه برار چندمین بار به ذکر پارهار از ادلوة توحیود برگشوت نمووده و بورای
عبرتگیری خلق ،امم گذشته را ذکر میکند و به نعمت انعام برای انسان اشاره میکنود.
خدار سبحان از بوین هموهچیزهوایی کوه آدمیوان در زنودگى از آن منتفوع موىشووند،
چارپایان را نام مى برد که مراد از آن شتر و گواو و گوسوفند اسوت ،هرچنود کوه بعضوى
گفتهاند :مراد از آن در اینجا تنهوا شوتر اسوت (موسووی همودانی ،۵۹9۵،ج )۱۹9 :۵9و در
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� (المائدة)۵/
�  ...أُحلْتْ لَکُمْ بَهیمَةُ الْأَنْعام مالْ ما یهتْلى عَلَیْکُمْ ...
� (النحل)۱/
�والْأَنْعامَ خلقها لَکُمْ  ...ومنْها تَأْکُلُونَ
� (الحج)20/
� ...منْ بَهیمَة الْأَنْعام فَکُلُوا منْها ...

دوپاست و نیز خونی که مجرایش شرایین و رگها است که بهتمامی آن دو احاطوه دارد
و اگر شیر را عبارت دانسته از چیزر که میان کثافات و خون بدن قرار دارد ،از این بوا
بوده که این هر سه در داخل بدن و در مجاورت هم قرار دارند ،این غذار پاک و لذیذ را
از میان آن دو بیرون کشیده ،هم چنانکه گفته مىشود" :من از میان قوم ،زید را اختیار
کردم و از میان آنها بیرونش کشیدم" که البته وقتى گفته مىشود کوه زیود و قووم در
یکجا جمع شده باشند ،هرچند زید در حاشیه جمعیت نشسته باشود ،نوه در وسطشوان،
چون مراد این است که من او را از میان آنهمه جمعیت بااینکه غیر شما نیز بوود تمیوز
دادم و جدا کردم"( .موسوی همدانی ،۵۹9۵،ج )۵۵0 :۵2
� (المؤمنوون)2۵/؛ در ایون آیوه
﴿ومنْ لَکُمْ فی الْأَنْعام لَعبْرَة نُسْقیکُمْ ممَّا فوی بهطُونهوا ...
خداوند تمام منافعی که چهارپایانی مانند گاو و گوسفند و شوتر بورای انسوان بوه هموراه
دارند را بیان میکند و خداوند اینها را وسیلة عبرت و تفکری میداند که چگونه از شویر
آنها انسانها را بهرهمند ساخته و بهجز شویر هوم فوایود بسویارر دارنود و همچنوین از
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منظور از "بَهیمَةُ الْأَنْعام" در این آیه هر حیوان چهارپا است و به دلیول آنکوه نووعی
نقصان عقلی و فقدان فهم و شعور و ان سوداد فکوری در وجوود ایون دسوته از موجوودات
مشهود است ،بهیمه نامیده میشود .همچنین به دربسته شده "با و مهوبهم" و بوه شوب
تاریک "لیلِ بهیم" گفته میشود( .قرطبی ،۵۹۳۵،ج)۹۵ :۳
استفاده از شیر ﴿ :ومنْ لَکُمْ فی الْأَنْعام لَعبْرَة نُسْقیکُمْ ممَّا فی بهطُونه منْ بَیْن فَورْ ودَم
� (النحل)۳۳/؛ کلمة "فر " بوه معنوار کثافواتى اسوت کوه در
لَبَنا خالصا سائغا للشْاربینَ
رودهها مىافتد و در روده بزرگ جمع مىشود ،ولى وقتى بوه خوارج آمود آن را سورگین
گویند ،کلمة "سائغ" اسم فاعل از "سوغ" است ،گفته مىشود" :ساغ الطعوام و الشورا -
غذا و شرا روان شد" و این را وقتى گویند که شرا (=مایعات) ،گوارا باشد و بهآسوانی
در گلو رود .پس چه عبرتی باالتر از اینکه از بین کثافات موجود در روده موایعی بسویار
گوارا خارج شود که انسان از آن تغذیه میکند؟
[معنار اینکه فرمود :شیر خالص را از میان فضوالت شکم و خون به شما نوشانیدیم]
� ،شیر حیوانات شیرده مقصود است که جایش اواخور شوکم و میوان
�منْ بَیْن فَرْ وَ دَم
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پوست و پشم و کرک آنها برای رفع نیازها استفادهشوده و در حمول و انتقوال
اثاثیه از آنها و از کشتیها استفاده سوارر و باربرر میشود( .بروجردی ،۵۹۳۳،ج)۵۹0 :۵

� (جن )۵۳/و نیز مانند این آیة شریفه که می-
استقاموا علی الطریقة ألسقوَیناهم ماء غدقا
� (حجر )22/و موارد دیگور  ...و لویکن در
فرماید�:وأنزلنا من السماء ماء فوَأسقوَیناکموه ...
مواضعی که مقولة نوشاندن راجع به سرای آخورت و در حیطوة تنعّموات و پواداشهوای
بهشتی بوده و یا از سر تفضوّالت الهی و منت کریمانه بر سر بندگان خواص خوود بووده
همواره از فعل مجرد استفاده نموده ،مانند آیة شریفة  2۵سورة مبارکة انسوان کوه موی-
� و نیز سورة مبارکة شعراء که از زبان ابراهیم خلیول
فرماید�:وسَقاهم ربههم شرابا طوَهورا
� (شوعراء 90/و
(ع) میفرماید�:الذی خلقنی فهو یَهدین* والذی هوو یهطعمنوی ویووَسقین

)9۳؛ بنابراین شیر خارج شده از میان سرگین و خون چهارپا هرچند هم کوه خوشوگوار و
کامنواز باشد ،ولی چون شرا دنیوی است و با گلوگیری هموراه اسوت و نیوز نبایود دل
بدان بست که متاعی است فانی و پایانپذیر میفرماید�:نوُسقیکم مما فی بطونها  �...که
تلنگر و تنبهی باشد به اینکه در اوج لذت جستن از مطامع و مطاعم دنیوی ،جنبة زوال-
پذیری و گلوگیری آن را نیز از یاد نبوریم و ایون چیوزی نیسوت جوز جنبوهای از وجووه
اعجازی بی بدیل قرآنی در استخدام واژگان و انتخا تعابیر همساز همگون بامعنی ،پوس
به راستی سر این دو استفاده گوناگون راجع به یک فعل واحد چیست؟ با اندکی تأمل در
اسرار صرفی زبان عربی و رویکرد معناشناسانة قرآن در رابطه با کارکردهای واژگانی زبان
عربی درمییابیم که در این زبان عموما هر جا که انجام فعلی با سهولت انبساط خواطر و
بدون صرف توان و مشقت زیادی به انجام رسد اصوال از افعالی با حوروف کمتور و دارای
سهولت بیشتر در نطق و سالست و روانی در ادا استفاده میشود و هرگاه سخن از فعلوی
باشد که بهسختی و با صرف نیرو و تحمل مشقت افوزونتوری بوه انجوام رسود از فعلوی
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یکی دیگر از جنبههای بارز و بسیار برجسته در این آیات کوه بوه لحواظ کارکردهوای
بالغی و واژه شناختی میتوان بدان اشاره کرد آن است که از فعول "نوشواندن" در ایون
آیه به "نُسقیکم" در با مفعال تعبیر شده (أسقی یهسوقی) و از مواده مجورد ایون فعول
(سَقی یَسقی) استفاده ننموده است .با نگاهی به دیگر آیوات قورآن کوریم کوه راجوع بوه
مایعات قابل شر بوده نیز با همین رویکرد دوگانة (استعمال مجرّد و مزید فعل شُور )
مواجه میشویم ،یعنی در جاهایی کوه موضووع نوشواندن مسوئلهای موادی و راجوع بوه
مشروبات دنیوی بوده همواره از فعل "أسقی یهسقی" در با مفعال استفاده نموده ،ماننود
� (مرسوالت )29/و نیوز�وأن لوو
آیة مذکور و نیز این آیة شوریفه�وأسوقیناکم مواء فُراتوا
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طوالنیتر و با ادای حروف بیشتر استفاده میشود که بدین واسطه نووعی تطوابق
همگونی آوائی میان لف و معنی پدید آید .۵مثال واض آن استفاده از فعل "باال رفتن و
صعود کردن" در زبوان عربوی اسوت کوه در اسوتعمالی سوهگانوه ایونچنوین مویتوانود

یوَصّاعده" تغییر وزن و آهنگ داده و با ورود تشدید به پیکرة این فعل ،رگههایی از ثقل و
سنگینی وارد وجه خوانشی آن شده است ،چراکه رسالت تشدید همانگونه که از عنووان
آن برمیآید ایجاد شدت و حدّت صوتی و انقباض آوائی در خوانش کلمه است! بنوابراین،
فرد صعودگر در عبارت سوم پیرمردی کهنسال است که باال رفتن از کوه را بهسوختی و
با صعوبت و گرفتاری بیشتری انجام میدهد! در قرآن کریم نیز در آیهای از سورة مبارکة
توبه در استفادهای مشابه از مادة دگرگونشدة همین با تفاعل (یعنی افّواعَلَ) راجع بوه
سستی و کاهلی مؤمنان در ادای فریضة جهاد و به تعویق انداختن ایون فریضوه از سووی
آنان میفرماید�:یا أیّها الذین آمنوا مالکم مذا قیل لکم انفروا فی سبیل اهلل اثوّاقَلتوُم ملوی
� (التوبة)۹0/؛ یعنی ای جماعت مؤمنان شما را چوه شوده کوه هنگوامیکوه فرموان
األرض
جهاد در میان شما داده میشود و امر به خروج در راه خدا داده میشود ،سستی به خرج
داده و سنگینی میکنید؟! که خداوند در این آیه از مادة اصلی با تفاعل یعنوی (تثاقولَ
یَتثاقَلُ) استفاده نکرده و برای شدت بخشیدن به این سهستی مؤمنان و مضواعف نموودن
بار سنگینی و کوتاهی آنان از امر جهاد ،فعل را به مادهای برده که خوانش آن بوهواسوطة
 :۵برای دانش افزایی و نیز مطالعة دقیق تر راجع به موضوعات محتوایی این بحث و همچنین اشراف بر جنبههوای
معناشناسانة زبان عربی در حوزة داللتهای زبانی و موسیقایی به منابع زیر مراجعه شود :الخصائص البون جنوی؛
الکتا لسیبویه؛ ا ألصوات اللغویة للدکتور مبراهیم أنیس؛ التحلیل اللغوی فی ضووء علوم الداللوة للودکتور محموود
عکاشة و علم الداللة للدکتور احمد مختار عمر.
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مورداستفاده قرار گیرد "صَعدَ زیدو الجبل ،وتَصاعَدَ عمرِو الجبلَ ،واصوّاعَدَ خالدو الجبلَ! که
مؤدای مرکزی هر سه فعل در اصل یکی است ،اما این جنبوههوای معناشناسوانة صورفی
زبان است که به ما میگوید چون در عبارت اول ،کمحرف ترین ماده فعل (یعنوی ثالثوی
مجرد) بهکار رفته و سهولت بیشتری در ادا دارد ،بنابراین زید در عبارت نخست میتواند
طفلی گریزپای و چاالک باشد که به سهولت از کوه باال مویرود ،اموا در عبوارت دوم کوه
تعداد حروف فعل بیشتر است و بیشک ادا و نطق آن نیز از مورد نخسوت سونگینتور و
زمان برتر است ،عمرو می تواند مرد میانسالی باشد کوه بوه نسوبت کوودک قبلوی قطعوا
صعودش با سختیها و کندی بیشتری همراه بوده و زمانگیرتر است و اما در مورد سوم
همان فعل "صعد" در با تفاعل با یک تغییر صرفی از "تصاعدی تصاعد" بوه "اصووّاعدَ
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این تغییر صرفی دارای صعوبت بیشتری بوده و فعول "اصّواعد" بوا وارد شودن
تشدید در بنیة صرفیاش با شدت و ثقل بیشتری خوانده میشود و این نمونهای کامل از
تطابق میان لف و معنی و مسخّرنمودن ابزارهای صرفی برای عینیتبخشوی بیشوتر بوه
محتواهای قرآنی است.

[الف] ،۵۹99 ،ج)۹۳0 :2

مفسرین دربارة اینکه آیا باید قیموت آن شوکار را داد ،یوا یوک حیووانى نظیور آن را،
اختالف دارند .آنچه اکثر اهل علم بر آناند قول دوم است برار شترمرغ بایود یوک شوتر
داد .برار حمار وحشى [گورخر] و نظیر آن باید یک گاو داد .برار آهو و خرگووش بایود
یک گوسفند داد و این معنا از اهل بیت عصمت صلى اللّوه علویهم اجمعوین روایوتشوده
است( .نجفی خمینی ،۵۹۳0،ج)2۳۱ :۵
� (األنعام)۵۹0 /؛ "مجاهد گوید :برخوى از
�وَ أَنْعامو ال یَذْکُرُونَ اسْمَ اللْه عَلَیْهَا افْتراءً عَلَیْه
چهارپایان بودند که نام خدا را بر آنها نمىبردند .ضحاک گوید :در وقت سوربریدن ،نوام
بتها بر آنها مى برند ،نه نام خدا .این کارها را به این دلیل انجام مىدادند کوه خودا بوه
آنها دستور داده است و این دروغ و افترا بود( ".مترجمان [ ] ،۵۹۳۱ ،ج)2۳2 :0
� (الحج)۹۵/؛ یعنوی حیوانواتی را
� ...لیَذْکُرُوا اسْمَ اللْه عَلى ما رَزَقَههمْ منْ بَهیمَة الْأَنْعام...
که خداوند از فضل و احسانش به شما روزی کرده ،باید در مقابلش پروردگار را بسیار یاد
کنید و شکرگزارش باشید .در این آیة شریفه نووعی تووبیخ بورای کسوانی اسوت کوه در
هنگام ذب حیوان نام غیر خدا را می برند .گویی هدف از ذب حیوانات را بردن نام خودا و
مداومت بر آن و شکر نعمتهایش میداند و هدفهای دیگور را فورع بور ایون مویدانود.
(طنطاوی ،بیتا ،ج.)۹۵۵ :۳
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قربانی نمودن ...﴿ :وَمَنْ قَتَلَهه منْکُمْ مهتَعَمِّدا فَجَزاءو مثْلُما قَتَلَ مونَ الونْعَم  ...هَودیا بوال َ
غ
� (المائدة)۳۱/؛ حکمى که خدا در این آیه مقیاو امتحان قورار داده :کشوتن صوید
الکعبة
است در حالت احرام یا در منطقه حرم و منظور از "هَدی" در این آیه حیوانى است کوه
به کفاره قربانى مىشود و برار هر حیوان وحشى که صید مىشوود ،در میوان حیوانوات
اهلى حیوانى [همسان و متناظر] از حیث حجم و شکل و گله و رموه و ماننود آن وجوود
دارد و از اینجاست که باید دفع کفاره برحسب حجم حیوان و شوباهت او انجوام پوذیرد.
مثال گوسفند [به لحاظ این تطابق حجمی] مى تواند کفاره کشتن آهوو شوود( .مترجموان

۳۱
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 -۲-۲-۲جنبههای پوششی و محافظتی (گرمازایی) و ترابریِ أنعام

� اسوتفاده
� (النحل)۱ /؛ مقصود از عبارت�لَکُمْ فیها دفْءو
﴿والْأَنْعامَ خلقها لَکُمْ فیها دفْءو ...
از پوست چهارپایان و پشم آنها برای درست کردن لباو مورداستفاده اسوت( .غرنواطی،

� (النحل)۳/؛�وَ تَحْملُ أَثْقالَکُمْ ملوى
�وَلَکُمْ فیها جَمالِ حینَ تُریحهونَ وَ حینَ تَسْرَحهون
� (النحل)9/؛� وَ الْخَیْلَ وَ الْبغالَ وَ الْحَمیورَ لتَرْکَبهوهوا وَ
بَلَد لَمْ تَکُونُوا بالغیه ملْا بشقِّ الْأَنْفُس
� (النحول )0/و اینکوه بورار شوما در پشوم و کورک و موور
زینَة وَ یَخْلُقُ موا ال تَعْلَمهوون
چهارپایان که از آنها لباو میبافند گرمى هست در زمستان و در آن چهارپایان سوود و
منافع بسیاری است و از گوشت آن میخورید و شما را در آن جمالى هست هر باموداد و
شام که به چرا میروند و بازگشت مینمایند بر دیگران فخر میکنید که شما را گله شتر
یا گاو یا گوسفند است( .بروجردی ،۵۹۳۳ ،ج)۵9 :۵
آیة ششم سورة مبارکة نحول رفوتن و برگشوتن چهارپایوان را از چراگواه بوه تصوویر
میکشد ،یعنى هنگامیکه چهارپایان از دشت و صحرا بهصورت دستهجمعی با آن منظره
جالب و دلربا بهسووی منزلگاهشوان بوازمیگردنود در واقوع یوک نووع زینوت و منظوره
قابل توجهی را به تصویر میکشد که عالوه بر سود و منفعتی که در بردارنود یوک حالوت
روانی یعنی همان شادمانی از منفعت و سودمندی این چارپایان در بردارد که این حالوت
شادمانی در هنگام برگشت چهارپایان از چرا بیشتر و افزونتر است و شاید دلویلش ایون
باشد که صاحبان آنها به یک آرامش خیال و نوعی امیدواری میرسند.
"سبب اینکه قرآن مجید فقط ایون دو موقوع را خاطرنشوان مویکنود آن اسوت کوه
بینندگان در این دو هنگام به چهارپایان که به طور دستهجمعی در حوال ایوا و ذهوا
هستند نظر میکنند .برخالف هنگامیکه در جایگاهشان ،یا در صوحرا پراکنوده باشوند و
این نوع منظرهها غالبا در فصل بهار مشاهده میشود کوه بواران رحموت خداونود ریوزان
است و گیاهان میرویند و چوپان برار چرانیدن چهارپایان بهسوی چراگاهها خارج موی-
شود  ...و صدار شتران و گاوها و گوسفندها بلند مىشود ،گویى که با یکودیگر صوحبت
مىکنند و جوا یکدیگر را مىدهند( ".نجفی خمینی ،۵۹۳0،ج ۵2۵ :۳و )۵22
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۵۵۵۳ه.ق ،ج :۵ص )۵22
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۳۵

 -۲-۲-۹سواری

� (األنعام)۵۵2/؛ "بشر ،عالوه بر ثمراتی که از زمین مىروید،
﴿ومنَ الْأَنْعام حَمهولَة و فَرْشا ...

منتفع شود .چهارپایان را دو قسم کرده بعضى چارپایان درشتانداماند که بارهوار گوران
را از شهرر به شهر دیگرر مىبرند ،چون شتر و بعضى خرد جثهاند چون گوسوفند کوه
انسان معموال از گوشت آن بهرهمند مىشود( ".مترجمان ،۵۹99،ج)۵09 :۹

� (زخرف)۵2/؛ "از جمله آثار توحید افعالى
�...وجَعَلَ لَکُمْ منَ الْفُلْک والْأَنْعام ما تَرْکَبهونَ
پروردگار آن است که کشتى را در سط دریاها به حرکت درآورده و بشر میتوانود آن را
مورداستفاده قرار دهد و در آن استقراریافته و نشسوته و بوا قطوار هسوتی و دوشوادوش
سواحل بیکران دریاها حرکت کرده و خود را به هر جای عالم منتقل کنود ..همچنوین از
حیوانات پرمنفعت مانند شتر و سایر چهارپایوان نیرومنود نیوز تووان بهورهوری داشوته و
می تواند برار سوارر خود و حمول و انتقوال کواال نیوز منتفوع شوود( ".نوو .کوو :حسوینی
همدانی۵۵۱۵،ه.ق ،ج)۵۱0 :۵۱

� (غوافر)9۳/؛ در ایون آیوه خداونود بوه دالیول
�...جَعَلَ لَکُمه الْأَنْعامَ لتَرْکَبهووا منْهوا و ...
آفرینش چهارپایان اشارهکرده ،همچنین منافعی مانند سواری برای حجگوزاردن و انتقوال
به میدانهای نبرد و برای رفتن از شهری به شهر دیگر و همچنین برای تبلیغ دین و یوا
تحصیل علم اشارهکرده است که انجام اینگونه کارها اهدافی دینی را جسوتجو مویکنود
که ارادة خدار حکیم به آنها تعلق مىگیرد ،ولى تغذیه از آنها منافع مباحى است کوه
ارادة خداوند به آن تعلق نمىگیرد( .طبرسی ،۵۹99،ج)۵۵۵ :۱

 -۲-۲-۴مال و دارایی

﴿زهیِّنَ للنْاو حهبُّ الشْهَوات منَ النِّساء والْبَنینَ والْقَنواطیر الْمهقَنْطَورَة مونَ الوذْهَب والْفضْوة
� (الشوعراء)۵۹۹/؛ در
� (آل عمران )۵۵/و�أَمَدَّکُمْ بأَنْعام وبَنوینَ
والْخَیْل الْمهسَوَّمَة والْأَنْعام و ...
این آیه "حضرت هود (ع) نیز برار تحریک حس شکرگزارر قومش در برابر نعمتهوار
الهى ،از ذکر نعمت امداد به وسیلة انعام و فرزنودان بهوره بورده اسوت( ".مرکوز فرهنوگ و
معارف قرآن ،۵۹0۹،ج  )۳۱۱ :۵همچنین در آیة ( ۵۹۹شعراء) بهجای آنکه آیوه بوا شومارش
نعمتها آغاز شود با لف انعام شروع میشود ،چراکه بزرگترین و بهترین نعمت بر اهول
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از چهارپایان نیز سود برده و منافعی تحصیل میکند ،چه برار خوردن و چوه بورار بوار
بردن و امثال آن .خدار تعالى بشر را توانایى داده تا ستوران را بوهکوار گیورد و از آنهوا

۳2

کارکردشناسیِ واژگانی و بالغی واژة "أنعام" در آیات قرآن کریم

آن سرزمین بوده است .زیرا نعمت چهارپایان شامل تغذیه و جنبههای پوششی و

خارهار تیز و آبى اندک درمی نوردد؟ و آیا دیدهار که چگونه رنوج سوفر و طوفوانهوای
شن روان را تحمّل مىکند و چون کشتیها در میان امواج ،در میوان شونهوای روان راه
مىپیماید؟! و در همان حال مىبینى که به انسان شیرر گوارا موىنوشواند و اگور آدموى
گرسنه شود او را نحر مىکند و از گوشتش استفاده مىکند ،وانگهى بر سر همه اینها به
زیبایى و عزت و سرافرازر او دقت کردهار؟ دیگر نعمتهای خدا نیوز هماننود شوترند".
(مترجمان [الف] ،۵۹99 ،ج)۵۳۳ :۵۵
� (األنعام)۵۹۳/
وَ الْأَنْعام نَصیبا ...

� وَ جَعَلُوا للْه ممَّا ذَرَأَ منَ الْحَرْ
� (النازعات )۹۹/و (عبس)۹2/
�مَتاعا لَکُمْ ولأَنْعامکُمْ
� (الزمر)۳/
�...أَنْزَلَ لَکُمْ منَ الْأَنْعام ثَمانیَةَ أَزْواج ...

کسانی که اندک زمانی را در میان عشایر و ساکنان مناطق روستایی سپری کوردهانود
به عینه مشاهده نمودهاند که چوپانان و شبانان سختکووش کوه تموام ثمورة زنودگی و
بهره وری حیات خود را در سالمت ،جست وخیز و پویایی زیستی چهارپایانشان میداننود،
صبحگاهان که آنان را به چرا فرستاده و حرکت و جوشندگی و ساز دلنوواز زنگولوههوای
آنان را مشاهده میکنند بهشدت به وجد آمده و از جاری بودن زندگی در بسوتر معواش
خویش و رونق کسب وکارشان بسیار فَرَ منود و شوادانانود و بواانگیزه و عشوقی سرشوار
حیوانات خود را بهسوی چراگاهشان روانه میدارند و شامگاهان نیوز کوه خیول عظویم و
درهم تنیدن گوسفندان ،پرشمار و سالمتیافتوه از هور گزنود و آفتوی بوا هموان شوور و
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باربریشان سبب نجات آنها در آن شرایط سخت بوده است ،به این دلیل بنین را بر آن
عطف کرده که فرزندان نیز نعمت بزرگوی برایشوان محسوو مویشوده ،زیورا موونس و
ادامهدهندة نسلشان محسو میشد( .ابن عاشور ،بیتا ،ج)۵99 :۵۳
� (طه)۱۵/؛ این آیة کریمه اشواره-
�کُلُوا وارْعَوْا أَنْعامَکُمْ منْ فی ذلکَ لَآیات لأُولی النُّهى
ای است به انواع گیاهان و تغذیة چهارپایان و انسان را مورد خطا قرار داده و میگوید:
چهارپایانتان را با آنچه از گیاهان و علفها و دانوههوایی کوه بوه آنهوا سوود مویرسواند
بچرانید( .سبزواری نجفی۵۵۱۳،ه.ق ،ج)۵۵2 :۵
� (یوس)9۵/؛ "تکواملى
�أَوَلَمْ یَرَوْا أَنْا خَلَقْنا لَههمْ ممَّا عَملَتْ أَیْدینا أَنْعاما فَههومْ لَهوا موالکُونَ
بودن نعمتهای خدا دلیل علوم و قودرت اوسوت .توو شوتر را موىبینوى کوه بوا هموان
نیازمندیهای گونواگونى کوه بشور دارد بوه سور موىبورد ،شوتر مسوافات بسویار دراز را
بىخستگى مىپیماید ،آیا دیدهار که چگونه ربع خالى را در جزیرةالعر تنها با تکیه بوه
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۳۹

سرمستی به سوی آغل بازمیگردند شادمانی چوپان و صواحب موال از بازگشوت
دوبارة حیات و چرخة امرارمعاش به درگاه خانة خویش دوچندان میشود و هوی جموال
و لطافت و شکوهمندی را از این برتر نمیتوان بر صفحة هی لو نقاشوی بورای چوپوان
یافت.

� (النحل)۳/؛ و کیست کوه ندانود بورای
﴿وَلَکُمْ فیها جَمالِ حینَ تُریحهونَ وَحینَ تَسْرَحهونَ
یک دامدار و شبان عشایری ثروت و زینت و منظورهای چشومنووازتر از ایون نیسوت کوه
بامدادان گلة خود را با صدای زنگ زنگولهها و غریو شادی و سرمستی و چاالکی بوزان و
گوسفندان روانه چمنزار کرده و به چرا گُسیل دارد و شباهنگام نیوز چهارپایوان خوود را
که همة دارایی او و امید او به پویایی و حرکت در مسیر امورار معواش و جریوان زنودگی
است ببیند که سالم و بدون نقصان و با هموان شوور و مسوتی و چواالکی ،فربوه از چورا
برگشته و دوباره در آغل آرام میگیرنود! و کسویکوه یوک روز را در میوان اهول عشوایر
گذرانیده باشد به شکوه و زیبایی دلانگیز این صحنه برای صاحبان احشام پی مویبورد و
خدا در اینجا همة جمال نهفته و تبلوریافته در دل این رفتوآمد چراگونوه را بوه عنووان
برکت زینتی امیدبخش برای شبانان معرفی نموده است.
 - ۲- ۹کارکرد بالغی «أنعام»
� (األعوراف)۵9۳/؛ در ایون آیوه تشوبیه
﴿ ...أُولئکَ کَالْأَنْعام بَلْ ههمْ أَضَلُّ أُولئکَ ههمه الْغوافلُونَ
تمثیلی وجود دارد ،یعنی یهودیان در تکذیب رسوول خودا بااینکوه مویدانسوتند ایشوان
فرستادة خداوند هستند به چهارپایان تشبیه شدهاند( .درویوش۵۵۵۱،ه.ق ،ج )۱۱۱ :۹البتوه
�
ناگفته نماند که در این آیة شریفه و آیاتی که در پی آن خواهد آمد ،قید�بل هم أضولّ
که قیدی بسیار مناسب و داللتگر بجاست دقیقا ناظر به جنبههای حیووانی و شوهوانی و
سَبهعیّت نهفته در وجود انسان است که اگر بنابر موذلت هووای نفوس برانگیختوه شوود،
جنبههای منفی و کراهتآمیز آن نزد انسان بسی بدتر و وخیمتر از حال حیووان خواهود
بود؛ چه اینکه هی حیوانی  -حتی ددمنشترین آن -هی گاه همجونسبواز نمویشوود و
هی درندة خونآشامی با همان حیوانیت فطری خود بهزور و به ناحق خون صدها تون را
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 -۲-۲-۱جنبههای زینتی انعام

۳۵
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بر زمین نمیریزد و از هی حیوان افسارگسیختهای توهین بوه شوریعت و ارکوان

دنیاطلبان بی بصیرتی که درون از انوار معرفت الهوی خوالی مویدارنود بسوان چهارپایوان
بستهشدهای هستند که هم و غایتی جز شکمپهرکنی و خووراکپرسوتی و چرانودن خوود
ندارند! در این مرتبه خداوند متعال باز هم در سورة مبارکة نازعات آیة شوریفة  ۹۹موی-
�؛ یعنی ما را در مرتبة صرف بهرهمندی از ملذّات دنیووی و
فرماید�:متاعا لکم وألنعامکم
تمتع جستن به نعیم و شهوات دنیا همپایه حیوان دانسته و حتی برای اشتراک دادن موا
در خوی حیوانی و عطف کلمة حیوان بر انسان از حروف عطفی مانند "فاء" و یوا "ثومّ"
سود نجسته که به لحاظ قوانین صرفی استفاده از این دو حرف بجوای واو ،مهبویّن وجوود
فاصووله و شووکاف و بعوودی زمووانی ،مکووانی و یووا مرتبووهای بووین متعوواطفَین اسووت
(الغالیینوی۵۵29،ه.ق ،ج  )۱9۹ :۹یعنی نفرمود "متاعا لکم ثمّ ألنعامکم" که الاقل بهواسطة
این حرف عطف اندکی و چند گامی ما را (جنس انسان را) به لحاظ معرفتی و رتبوهای از
حیوان جدا کرده و ترقی بخشیده باشد ،نه! بلکه از همان حرف عطف "واو" سود جسوته
که بیهی ارتقای درجهای مفید اشتراک در حکم موردنظر است.
�
� أَمْ تَحْسَبه أَنْ أَکْثَرَههمْ یَسْمَعهونَ أَوْ یَعْقلُونَ منْ ههمْ مالْ کَالْأَنْعام بَلْ ههمْ أَضَولُّ سَوبیال
(فرقان)۵۵/
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دین و مقدسات و استهزاء انبیاء عظام الهی برنمیآید ،حال آنکه همة این موارد و بیشتر
از آن از سوی آدمیان روزانه در سرتاسر عالم در حال رخدادن است.
� (محمود)۵2/؛
� ...والْذینَ کَفَرُوا یَتَمَتْعهونَ و یَأْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامه و النْاره مَثْورً لَههومْ
این آیه نیز خوردن و لذّت بردن کافران را به خوردن حیوانوات تشوبیه کورده اسوت کوه
تشبیه مفرد به مفرد (غیر مرکب) مرسل مهجمل است (التفتازانی ،بی توا )۳۹ :البتوه در آن
نکتهای معرفتی و بس ظریف نهفته است و آن اینکه انسان مادامیکه مخویّالت ذهونش
حول محور زیستن و خوردن و آشوامیدن و قضواء حووائج فیزیکوی و جسومانی بچرخود
چیزی بیش از حیوان نیست ،بلکه بدون حتی رتبهای تقدم و توأخر ،هومشوأن و معوادل
اوست .چه اینکه حضرت امیر (ع) نیز در کالم خویش راجع به دنیاپرستان و هواخواهوان
عبارت "کالبهیمة المربوطة همُّها علفها" را بهکار میبرند (نهج البالغوة حضورت امیور (ع):
نامه  )۵۱که به نیکی حواکی از ایون حوس مشوترک حیووانی در وجوود آندو اسوت کوه
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۳۱

 -۲-۹-۵تمثیل
� فن تمثیل و جود دارد و محتوای این فنّ
در آیة� منْ ههمْ مالْ کَالْأَنْعام بَلْ ههمْ أَضَلُّ سَبیال

موردنظرش را برساند .زیرا که هواپرستان نابخرد در پافشاریشوان بور گمراهوی و خووی
لجاجتآمیزشان گویی همچون چهارپایان بلکه بدتر و گمراهتر از آناند؛ زیرا چهارپایان با
هرکسی که با او خو بگیرند کنترل میشوند و بین کسی که به آنها احسوان مویکنود و
کسی که بدی میکند فرق قائلاند .اما مشرکان درکشان پایینتور از ایون مرحلوه اسوت.
(درویش۵۵۵۱،ه.ق ،ج )2۱ :9در اینکه چرا آنها را بااینکه خور درندگان را نیوز دارنود بوه
انعام تشبیه کرده ،چنین گفته اند که از میان صفات حیوانى ،تمتع به خوردن و جهیودن
(شهوت رانى) که خور چهارپایان است نسبت به طبوایع و صوفات حیووانى دیگور مقودم
است ،چون جلب نفع بر دفع ضرر مقدم است و اما گمراه خواندن انعام به جهت مقایسوه
بوا سووعادت زنوودگى بشورر اسووت کووه آنهوا مجهووز بووه وسوایل تحصوویل آن نیسووتند.
(طباطبایی۵۵۵9،ه.ق ،ج )۹۹۳ :0

 -۲-۹-۲کاربرد حقیقی
� (یونس)2۵/
�  ...نَباته الْأَرْض ممَّا یَأْکُلُ النْاوه والْأَنْعامه ...
� (فاطر)20/
� ومنَ النْاو والدَّوَا ِّ والْأَنْعام مهخْتَلفو أَلْوانُهه کَذلکَ ...
� (الفرقان)۵۳/
� لنُحْییَ به بَلْدَة مَیْتا ونُسْقیَهه ممَّا خَلَقْنا أَنْعاما وأَناسیَّ کَثیرا

�
م ...
ل منْو هه َأنْعوا هم هه ْ
ج بوه َزرْعوا َت ْأکُو ُ
ق الْما َء ملَوى الْو َأرْض ا ْلجهورُز َف ُنخْور ه
م َی َروْا َأنْا َنسهو ُ
� أَو َل ْ
(سجده)29/
� (نساء)۵۵۳/
�  ...فَلَیهبَتِّکُنْ آذانَ الْأَنْعام وَ لَآمهرَنْههمْ فَلَیهغَیِّرُنْ خَلْقَ اللْه ...

"از امام صادق (ع) نیز چنین روایت کردهاند :بریدن گوش چهارپایان ،یکى از سونت-
هار عر در دوران جاهلیت بود .آنان گوش شتران را موىبریدنود و آزاد موىکردنود توا
وقتیکه بمیرند( ".مترجمان [ ] ،۵۹۳۱ ،ج" )۱9 :۳از جمله امور خرافوى مشورکین عور
که آیات موردبحث ناظر به آن است که مشرکان معاند بوه تبعیوت از القائوات شویطان و
هوای نفس دنبالهرو آن شده و بدون اندیشه در درک حقیقوت آن ،نسوبت بوه انجوامش
مبادرت میورزیدند و حتی جنبة اعتقادی نیز گاهی به آن میبخشیدند( ".نو .کوو :نجفوی
خمینی ،۵۹۳0،ج)۹۳۱ :۹
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آن است که معنایی را در غیر الفاظ خود بیان کنیم  .در این آیه کافران و مشورکان را در
گمراهی به چهارپایان تشبیه میکند پس چهارپایان را برایشان مثل مویزنود توا معنوای

۳۳

کارکردشناسیِ واژگانی و بالغی واژة "أنعام" در آیات قرآن کریم

 -۹نتیجهگیری
نتیجهای که از رهگذر این بحث برای خواننده و نگارنده حاصول مویشوود آن اسوت کوه

جنبههای مختلف صرف و نحو و موسیقی و ساختهای واژگانی الفاظ را مبنا قرار داده و
گاه از یک حیوان با چندین تعبیر مختلف نام برده است تا مخاطب را در فضای احوواالت
کلی و ابعاد گوناگون بحث راجع به آن حیوان خاص قرار دهد و از مداخل متعددی بنابر
ذوق و سط فهم مخاطبان مختلف به تبیین مسائل مربووط بوه حیووان مبوادرت شوده
است .در رابطه با مسئله یا واژة پردامنة "انعام" نیز اسولو و رویکورد قورآن بور هموین
منوال بوده و چنانکه در البهالی بحث نیز مشاهده شد جنبوههوای مختلوف محتووایی،
اعجازی ،واژگانی ،بالغی و استعاری و  ...راجع بوه ایون لفو مهوم بوهطووری مبسووط و
هنرمندانه به تصویر درآمده است که این نشاندهندة آن است که حیوان در قرآن صورفا
بهعنوان یک مخلوق صامت و بهیمهای مربوطه و بینقش و اثر نبوده ،بلکه بهعنوان یکی
از ابزارهای بیانی خداوند برای تبیین بسیاری از مسائل حساو و پراهمیت معرفتوی بوه-
کار گرفته شده است.
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قرآن مجید در بیان مفاهیم روشنگر و تعالیم انسانساز منبع فیض وحیانی صرفا به بیان
خشک بیرونق و تبیین خالی از جذبة این دست مفاهیم اکتفا نکورده ،بلکوه بوه تناسوب
موضوعات موردنظر و نیز طیف مخاطبان گونهگون خوود از ابزارهوای زبوانی موجوود در
حوزه های صرفی ،نحوی ،اشتقاقی ،واژگانی و موسیقایی آن هم با ظرافت اسوتفاده کورده
است و هرجا فهم معنایی بر مخاطب آیه مبهم و دشووار نمووده بوا بیوانی تمثیلوی و یوا
استخدام تعبیری استعاری و واژهای داللتگر ،معنی را بر خواننده سهل و لطیوف نمووده
است .در با استفاده از تعابیر مرتبط با حیوان نیز کتا الهی همین رویه را طی نمووده
و در ساخت و پرداخت واژگان و الفاظ مخصوص حیوانات و کاربرد افعال مورتبط بوا آن،
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۳9

منابع و مآخذ
 - ۵قرآن کریم.

 -2ابن جزر غرناطى ،محمد بن احمود۵۵۵۳( ،ه.ق) ،کتاب التسهیل لعلوم التنزیلل،
 -۹ابن عاشور ،محمد بن طاهر۵۵2۱( ،ه.ق) ،التحریر و التنویر ،بیروت :مؤسسة التاریخ
العربی.
 -۵ابن فارو ،أحمد( ،بیتا) ،معجم مقاییس اللغة ،محقق /مصح  :هارون عبود السوالم
محمد ،قم :مکتب األعالم االسالمی.
 -۱مبون منظووور ،محموود بوون مکوورم۵۵۵۵( ،ه.ق) ،لسللان العللرب ،بیووروت :دار صووادر.
 -۳ابو الحب ،جلیل( ،بیتوا) ،نگاهى به دنیاى حیوانات در قرآن کریم ،ترجموة تقوى
متقى ،قم :دفتر تبلیغات اسالمى.
 -9بروجردی ،سید محمد ابراهیم ،)۵۹۳۳( ،تفسیر جلامع ،جلود  ،۵تهوران :کتابخانوة
صدر.
 -0التفتازانی ،سعدالدین( ،التا) ،المطوّل ،بتعلیق :أحمد عزو عنایوة ،بیوروت -لبنوان :دار
محیاء الترا العربی.
 -۳الجوهری ،مسماعیل بن حماد( ،التا) ،الصحاح :تاج اللغة وصحاح العربیلة ،محقوق/
مصح  :أحمد عبدالغفور عطار ،بیروت :دار العلم للمالیین.
 -۵۱حسینی همدانی ،سید محمد حسین۵۵۱۵( ،ه.ق) ،انوار درخشان ،تهوران :کتوا
فروشی لطفی.
 -۵۵درویش ،محیی الودین۵۵۵۱( ،ه.ق) ،إعراب القرآن وبیانله ،سووریه :دار اإلرشواد.
 -۵2الرازی ،محمد فخر الدین ابن العالمه ضیاء الدین عمر۵۳0۵( ،م) ،تفسلیر الفخلر
الرازی( ،التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب) ،الجزء التاسع عشر ،بیروت :دار الفکر.
 -۵۹الراغب اإلصفهانی ،حسین بن محمد۵۹9۵( ،ه.ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیوروت:
دار القلم.
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بیروت :شرکة دار األرقم بن أبى األرقم.

۳0

کارکردشناسیِ واژگانی و بالغی واژة "أنعام" در آیات قرآن کریم

 -۵۵سبزواری نجفی ،محمد بن حبیب اهلل۵۵۱۳( ،ه.ق) ،الجدید فلی تفسلیر
القرآن المجید ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
 -۵۱شاذلی ،سید بن قطب بن مبراهیم۵۵۵2( ،ه.ق) ،فی ظالل القرآن ،بیروت -قواهره:
 -۵۳طباطبایی ،سید محمد حسین۵۵۵۱( ،ه.ق) ،المیزان فلی تفسلیر القلرآن ،قوم:
دفتر انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیه.
 -۵9طبرسی ،فضل بن حسن ،)۵۹92( ،مجمع البیان فلی تفسلیر القلرآن ،تهوران:
انتشارات ناصر خسرو.
 -۵0الطنطاوی الجوهری( ،التا) ،الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم ،بیروت :دار الفکر.
 -۵۳عبده ،شیخ محمد ،)۵۹9۵( ،شرح نهج البالغة امیر المؤمنین (ع) ،تهران :نشور
صبا.
 -2۱الغالیینی ،الشیخ مصطفی2۱۱۳( ،م) ،جامع الدروس العربیلة ،تحقیوق وفهرسوة:
أحمد زهوة ،دار الکتا العربی.
 -2۵قرطبی ،محمد بن أحمد ،)۵۹09( ،تفسیر قرطبی (الجامع ألحکام القرآن) ،قم:
مرکز اطالعات و مدارک اسالمی.
 -22مترجموان [ ] ،)۵۹۳۱( ،ترجمة مجمع االبیان فلی تفسلیر القلرآن ،تهوران:
انتشارات فراهانی.
 -2۹مترجمان [الف] ،)۵۹99( ،تفسیر هدایت ،مشوهد :بنیواد پوژوهشهوای اسوالمی،
آستان قدو رضوی.
 -2۵مترجمووان [ ] ،)۵۹۳۱( ،ترجمللة تفسللیر جوامللع الجللامع ،مشووهد :بنیوواد
پژوهشهای اسالمی آستان قدو رضوی.
 -2۱مرتضی الزبیدی ،محمد بن محمد( ،التا) ،تاج العلروس ملن جلواهر القلاموس،
تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار الفکر.
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دار الشروق.
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۳۳

 -2۳مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،)۵۹0۹( ،دایرة المعارف قرآن کریم ،ج ،۵
قم :مؤسسة بوستان کتا .
 -29موسوی همدانی ،سید محمدباقر ،)۵۹9۵( ،ترجمة تفسلیر المیلزان ،قوم :دفتور
 -20نجفی خمینی ،محمدجواد ،)۵۹۳0( ،تفسیر آسان ،تهران :انتشارات اسالمیه.
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انتشارات اسالمی جامعة مدرسین حوزة علمیه.

