اسامی حیوانات در قرآن
 .1أبابی ل  :پرنللدنان چو للی للبیل بللل ر رللل و پرس ل و :وأرْ َس ل َ َلرَللیط َْ َایللرای أبابی ل 1.بللر سللرآنها
پرندنانی فوج فوج فرس اد.بل اوری چل نف لاند چرملی ابابی بل معنای جمالتهایی پراچنده و دس ل
دس ل ل اسللت و معنللای آن ایللن اسللت چللل للدای عا ی،جمالتهللایی پراچنللده .از مرغللان را بللر بللا ی
سرآنان فرس اد2.أبابی  :دس لها و نروه پراچنده بل قو چسائی،مفرد آن اَبُو است .راغب مینویسد:
مفرد آن أبی است و نف لاند اسَ جمع اسلت و از لود مفلرد نلدارد3.قلرآن در ایلن سلوره،بل داسل ان
اصحاب فی ا اره میچند چل برای ویران چردن چعبل از دیار ود حرچت چردنلد .لدای علا ی نیلز
با فرس ادن مرغ ابابی و باریدن چروخ های سنگی بر سر آنلان هکچ لان چلرد و آنلان را بلل صلورت
نو ت جویده درآورد .این قصّل از آیات و معجزههای بزرگ ا طی است4.در فسیر برهلان از املاَ
باقر(ع) نق ده است چل هر پرنده سل سنگ در نگا و منقار ود دا لت.آنهلا سلنگها را روی
کریان ابرهل ری ند چل براثر آن ،بیماری آبرل میان آنان پدید آمد و پرندنان بلدان وسلیرل هکچ لان
چردند .پیش از آن آبرل در آنجا دیده ن ده بود5.ابن لبّاس مینوید« :برای آنها منقارهایی بود مث
منقلار پرنللدنان و پنجلللهایی ماننلد پنجللل سللگها .بلل نف للل ربیع،دنللدانهایی ماننلد دنللدانهای درنللدنان
دا ند و بل نف لی سعید بن جبیر،پرندنان سبزی بودند چل منقار زردی دا ند .بل نف لی لبید ّ
ّللا بن
لمیر و ق اده،پرندنان سیاه دریایی بودند چل در منقار و پنجلها ان سنگریزه دا ند و بعضی سبز
و بعضی سیاه بودهاند»6.
یلین7.و از
ین َحرَّ ََ اَ َِ األ ْن َث ِ
ین ُق ْ ا َّذ َچ َر ِ
اإلب َوم َِن ا ْ َب َق ِر ْاث َن ِ
 .2ا ِِب  :مارق ر (الَ از نر و ماده) َوم َِن ِ
ر نر و ماده و از ناو نر و ماده،بگو :آیا آن دو نر را حلراَ چلرده اسلت یلا آن دو ملاده را…؟أ َفلک
ی ْن ُ
یف ُ رِ َق ْ
ت8.آیا بل ر نمینگرند چل گونل آفریده ده است.اِب بل معنی مارلق
اإلب ِ َچ َ
ظ َ
رون إ ی ِ
ر است ال َّ از نر و ماده از هر جنس چل با د .فظ آن مفرد است و د ت برجنس دارد .ا ِِب فقا
دوبار در قرآن مجید آمده اسلت 9.بلا وجلل بلل اینچلل مارلق ل ر است،بعضلی دربلاره ایلن آیلات11
نف لاند چل معنای اثنین،اهری و وح ی است،نل نر و ماده 11.داوند م عا در سورهی غا یل،ن ست
منکران ربوبیت را دلوت می چند ا در چیفیت رقت ر دقت چننلد چلل گونلل رلق لده و گونلل
آن را از زمینی مرده و بل این صورت لجیلب درآورده اسلتص صلور ی چلل نلل نطلا لودش لجیلب
است،برکل الضا و قوا و افعا ش نیز لجیب است .گونل این هیک در ت را مس ّ ر انسانها چرده
است؟ (یی چودک انسان می واند افسارش را بک د و هرجا ب واهد ببرد) .انسانها نیز می وانند از
سواری،بارچ ی،نو ت ،یر،پوست،چرک و ح ّ ی بو و پ کرش اس فاده چنند .آیا هیچ انسلان للاقری
بل ود اجازه می دهد اح ما معقو بدهد ل ر و ایلن فوایلد آن بلل لودی لود پدیلد آملده با لد و در
رقت او بلرای انسلان ها هلیچ غرضلی در چلار نبلوده و انسلان هلیچ مسلدو ی ی در برابلر آن و دیگلر
نعمت هلللا ندا للل ل با لللد؟انر در بلللین هملللل لللدبیرهای ا طلللی و نعمتهایش ،لللدبیر در رقلللت للل ر را
آورده،بدین جطت است چل سورهی مورد بحث در مکل ناز ده و در مار او ین سلورههایی اسلت
چل بل نوش مردَ لرب ورده است .نف نی است در مکّل آن ایاَ ،ر یکی از ارچان نذران زندنی
الراب بوده است 12.همل موجلودات زنلده از جمرلل حیوانات،آفریلده داونلد بلوده و هلدفی را دنبلا
میچنند و هر چداَ از آنطا مفید و سودده می با ند ح ی لقرب با اینکل نی ش انسلان را از پلا در ملی
آورند و ی برای دیگر موجودات پر از فایده است .ما در اینجا فقا اسامی بر ی از حیوانا ی را چل
در قرآن بل آنطا ا اره ده است میآوریَ و بحث منفعت و هلدف از آفلرینش آنطلا در مقا للای دیگلر
بل بحث واهیَ ن ست.
یر درنده /معاد لربی آن قسورة میبا د و در آیل پنجاه و یی سوره ا ملدثر نلین آملده« :چلل از
(مقاب ) یرى فرار چردهاند».

ناو /در زبان لربی معاد بقرة میبا د چل ناَ دومین سوره قرآن چریَ میبا د و هم نلین در لود
سوره بقره __ آیات  67ا  71و هم نین آیات 144ا  146نیز آمده اسلت .از جمرلل در آیلل «»69
آمده:نف ند«:از پروردنارت ب واه ،ا بر ما رو ن چند چل رنگش گونل است؟ نفت :وى مىفرماید:
آن ماده ناوى است زرد یکدست و ا ص،چل رنگش بینندنان را اد مىچند».
نوسا ل /معاد لربیش ا عج میبا د چل در سوره بقره آیات  51و  54و  92و 93سوره نساء آیل
153سوره ا لراف آیل 152و سوره هود آیل 69سوره ا ذاریات آیل  26آمده اسلت،از جمرلل در آیلل
 51سوره بقره نین آمده«:و آنگاه چل با موسى طل لب قلرار نذا ل یَص آنگلاه در غیلاب وى ،لما
نوسا ل را (بل پرس ش) نرف ید،در حا ى چل س مکار بودید».
ا غ /در زبان لربی معاد حمار میبا د چل در سوره بقره آیل  259و سوره ا مدثر آیل  51سلوره
ا نح آیل  81و سوره جمعلل آیلل  5آملده اسلت .از جمرلل در آیلل پلنجَ سلوره نلین آملده اسلت«:مثل
چسلللانى چلللل (لمللل بلللل) لللورات بلللر آنلللان بلللار لللد (و بلللدان مکرلللف نردیدنلللد) آنگلللاه آن را بلللل چلللار
نبسل ند،هم ون مثل للرى اسللت چللل چ ابطللایى را برپ للت مللىچ للد( .وه) للل ز للت اسللت وصللف آن
قومى چل آیات دا را بل دروغ نرف ند .و دا مردَ س مگر را راه نمىنماید».
زنبور  /در زبان لربی معاد نح بوده و و نلاَ سلوره لانزدهَ قلرآن بلوده و للکوه بلر آن در آیلل
صت و ه َ ایلن آیلل بلدین صلورت آملده اسلت«:و پروردنلار لو بلل زنبلور لسل وحلى (و ا طلاَ
غریزى) نمود چل :از چوهها و در ان و داربس طایى چل مردَ مىسازند ،انلهایى برنزین».
مور ل /در زبان لربی معاد نم بوده و لکوه بر آنکل ناَ سوره بیست و هفت قرآن چریَ است و
در آیللل هیجللدهَ ایللن سللوره نیللز آمللده بللدین صللورت آمللده اسللت«:آنطللا حرچللت چردنللد للا بللل سللرزمین
مور گان رسیدندص مور لاى نفت :بل نلهاى ود بروید ا سریمان و کرش ما را پایما نکنند
در حا ى چل نمىفطمند».
پرنده /معاد لربیش ابابی است چل در آیل سوَ سوره فی
نروه نروه فرس اد »

نین آملده«:و بلر سلر آنطلا پرنلدنانى را

لنکبوت /لکوه بر اینکل ناَ سوره بیست و نطَ قرآن چریَ است در آیل ط و یی همین سوره نیز
بل این صورت آمده« :داس ان چسانى چل غیر از دا دوس انى ا یار چردهاند،هم ون لنکبوت است
چل (با آب دهان ود) انلاى براى ویش سا ل،و در حقیقت (انر مىدانس ند) سست رین انللهلا
همان انل لنکبوت است».
پ ل /معاد لربیش بعوضة میبا د و در آیل بیست و َ سوره بقلره نلین آملده «:داونلد از ایلن
چل بل موجودات ظاهرا چو کى مانند پ ل،و ح ى چم ر از آن،مثا بزند رَ نمىچنلد .در ایلن میلان
آنان چل ایمان آوردهاند،مىدانند چل آن،حقیق ى است از ارف پروردنار انص و املا آنطلا چلل راه چفلر
را پیمللودهانللد،این موضللوع را بطانللل چللرده مللىنوینللد :منظللور داونللد از ایللن مث ل للل بللوده اسللت؟!
آرى ،دا جمع زیادى را با آن نمراه،و نروه بسلیارى را هلدایت ملىچنلدص و لى نطلا فاسلقان را بلا آن
نمراه مىسازد»
فی  /ناَ سوره صد و پنجَ قرآن هست و در آیل یکَ این سوره نیز آمده است.
میمون /معاد للربیش قلردة میبا لد چلل در سلوره اللراف آیلل  166و سلوره مائلده آیلل  61آملده و
هم نللین سللوره بقللره آیللل  65نللین آمللده« :و چسللانى از للما را چللل در روز للنبل (از فرمللان للدا)
جاوز چردند نیی نا ید،پس ای ان را نف یَ :بوزینگانى ارد ده با ید».

ر /معاد لربیش ا ب میبا د و در سوره انعاَ آیل  144و سوره ا غا یل آیل  17نین آمده«:آیا
آنان بل ر نمىنگرند چل گونل آفریده ده است؟!»
وک /معاد لربیش نزیر بوده و در آیل  173سوره بقره و هم نین سوره مائلده آیلل  3وآیلل 61
آمللده و هم نللین در سللوره انعللاَ آیللل  145نللین آمللده«:بگللو :در آن للل بللل مللن وحللى للده اسللت،بللر
ورندهاى چل آن را مى ورد هیچ حرامى نمىیابَ،مگر آنکل مردار یا ون ری ل یا نو لت لوک
با د چل اینطا همل پریدند .یا (قربانیى چل) از روى نافرمانى(،بل هنگاَ ذبح) ناَ غیر دا بر آن بلرده
ده با د .پس چسى چل بدون سرچ ى و زیاده واهى (بل وردن آنطا) نا ار نردد،قاعلا ی پروردنلار
و آمرزنده مطربان است».
مر ل /معللاد لللربیش ا جللراد بللوده و در سللوره الللراف آیللل  133هم لراه بللا نللاَ نللد حیللوان نللین
آمده«:سپس بکها را پ ت سر هَ بر آنطا ناز چردیَ :اوفان و مرل و آفلت نیلاهى و قورباغللهلا و
ون را -چل ن انلهایى از هَ جدا بودند -بر آنطا فرس ادیَص و ى باز بیدار ن دند،و کبلر ورزیدنلد،و
جمعیّت ننطکارى بودند!» /سکینل نعم ی و ا رف بیان زاده.
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پی نو ت:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

فی .3،
ا میزان،محمد حسین اباابایی،مح ّمدباقر موسوی همدانی،ج،41ص.391
قاموس قرآن،سید لری اچبر قر ی،ج،1ص.19
ا میزان،ج،41ص.391
قاموس قرآن،ج،1ص19
مجمع ا بیان،ابرسی ،رجمل :محمد رازی،ج،27ص.287
انعاَ.144،
غا یل.17،
قاموس قرآن،ج،1ص.19
منظور آیات 143و 144سورهی انعاَ است.
ا میزان،ج،14ص.242
همان،ج،41صص 215و.216

