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 /عضو هيئت علمي دانشگاه قم
 /کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي

چکيده
در اسالم ،ذبح و شکار برخی حيوانات و با شرايطی خاص جايز است؛ اما اينکه ذبح و
شکار حيوان بهظاهر حقوق حيوانات را ازبين میبرد ،باعث شده است برخی اسالم را
ناقض حقوق حيوانات بدانند؛ در حالیکه اسالم نه تنها ناقض حقوق حيوانات نيست،
بلکه توصيهها و دستورهايی که فقه شيعه در اين زمينه دارد ،حقوق حيوانات را بيش
از بيش اثبات میکند.
در اين مقاله با توجه به ادلة قطعی و آيات و رواياتی که خواهد آمد ،جواز ذبح و
شکار اثبات میشود؛ و در کنار آن ،روش و چگونگی ذبح و صيد حيوان بهگونهاي که
مؤيد حقوق حيوانات است ،بيان خواهد شد.
کليدواژهها :حقوق حيوانات ،فقه شيعه ،حق حيات حيوان ،ذبح ،صيد و شکار.



مقدمه
انسان از ابتداي پيدايش ،بنا بر غرايز خود ،براي حفظ بقا و رفع نيازهاي خويش به
هر طريقی ،به تالش پرداخت.
يکی از اين نيازها ،تهية غذا براي رفع گرسنگی بود .او پس از شناخت موجودي بهنام
حيوان ،فهميد که نهتنها از گوشت آن براي سير کردن خود ،بلکه از پوست و پشم
آن نيز براي پوشش خويش میتواند بهرهبرداري کند .چنين بود که کشتن حيوانات
آغاز شد.
همانگونه که پس از گذشت زمان و تشکيل زندگی اجتماعی انسانها و ايجاد
روابط متقابل بين آنها ،بشر به فکر بحث و گفتوگو پيرامون حقوق انسانها افتاد و
انواع ظلمها و بیعدالتیها را دربارة انسان نقض حقوق بشر ناميد ،کمکم حقوق
حيوانات را نيز کانون توجه خود قرار داد و قوانينی در اين باب وضع کرد.
در قرآن کريم نيز خداوند اصل استفادة انسان از مخلوقات ديگر را به اين بيان
مجاز میشمرد:
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (جاثيه)31 ،

«و او آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ،همه را از سوي خود مسخر شما
ساخته است .در اين نشانههاي مهمی است براي کسانی که اهل فکرند».
از جمله مخلوقاتی که براي آرامش و حيات انسان خلق شدهاند حيواناتاند.
خداوند میفرمايد:
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (غافر)97 ،

«خداوند کسی است که چهارپايان را براي شما آفريد تا برخی را سوار شويد ،و از
برخی تغذيه کنيد».
اما نگرش غلط و گاه مغرضانه به منابع اسالمی باعث شده است برخی تصور
کنند که اسالم هيچگونه حقوقی را براي حيوانات قايل نشده است و هرگونه
بهرهبرداري از آنان را اجازه میدهد .ايشان حتی به ذبح شرعی نيز ايراد میگيرند و
میگويند :حيوان در اين نوع کشتار زجر میبيند.



اين درحالی است که فقه شيعه ،افزون بر اينکه هرگونه بهرهبرداري را از حيوانات
جايز نمیداند ،بيش از هر قانونگذار ديگري حقوقی را براي حيوانات تعريف کرده
است و در ذبح و شکار نيز که بهظاهر حق حيات حيوانات را نقض میکند ،توصيهها
و دستورهايی در حفظ حقوق آنها دارد.
تعريف حق
در لغت
در لغت ،معانی متعددي براي حق ذکر شده است :از جمله ،درست کردن سخن،
درست کردن وعده ،يقين کردن ،ثابت شدن ،غلبه کردن به حق ،موجود ثابت ،و نامی
از نامهاي خداوند( .دهخدا ،ج  ،6ص  ،7319ذيل واژه حق)
المنجد نيز معانی حق را چنين بيان کرده است؛
ضد باطل ،عدل ،مال و ملک ،حظ و نصيب ،موجود ثابت ،امر مقضی ،جزم ،سزاوار.
(معلوف ،3191 ،ج ،3ذيل واژه حق)

حق ،مصدر است و معناى وجوب و ثبوت دارد و معموالً به معناى وصفى يعنى
واجب و ثابت بهکار مىرود« .حق االمر» ،يعنى آن امر واجب و ثابت شد؛ و «حق لک
و يحق لک و حق عليک ان تفعله» ،يعنى انجام آن فعل بر تو واجب گرديد( .وجدي،
3793م ،ج ،1ص)164

طبرسى مىگويد:
«الحق وقوع الشيء في موضعه الذي هو له ،فاذا اعتقد شيء بضرورة او حجة فهو
حق؛ ألنه وقع موقعه الذي هو له وعكسه الباطل»( .طبرسی ،3111 ،ج ،1ص ،)495يعنی
حق عبارت است از وقوع شیء در جايگاه خودش .هرگاه بهسبب هدايت يا برهان ،اعتقاد
به چيزى پيدا شود ،حق است؛ چراکه در جايگاه خود واقع شده .و ضدآن ،باطل است.
در اصطالح
حق ،نزد فقها و عالمان حقوق ،به دو معنا آمده است :گاهی در مقابل حکم ،و گاهی
اعم از آن.



در معناي اول ،هم سلطه لحاظ شده و هم قابل اسقاط و نقل و انتقال است.
ميرزاى نائينى در تعريف حق مىنويسد« :حق عبارت است از سلطة ضعيف بر
مال يا منفعت»( .نايينی ،3114 ،ص)356
و گفته شده است« :حق ،نوعى سلطنت بر چيزى است که گاه به عين تعلّق
مىگيرد؛ مانند :حق تحجير ،حق رهن و حق غرما در ترکة ميت؛ و گاهى به غير عين
تعلّق مىگيرد؛ مانند حق خيار متعلّق به عقد .گاهى سلطنت ،متعلّق بر شخص است؛
مانند حق حضانت و حق قصاص( .طباطبايی ،3116 ،ص)41
همچنين آمده است« :حق عبارت است از قدرت يک فرد انسانى مطابق با قانون
بر انسان ديگر ،يا بر يک مال و يا بر هر دو؛ اعم از اين که مال مذکور مادى و
محسوس باشد ،مانند خانه يا نباشد ،مانند طلب»( .جعفري لنگرودي ،3193 ،ص)34
شيخ انصاري میفرمايد« :حق ،عبارت است از نحوهاي از سلطه و توانايی که در
پرتو آن ،صاحب حق میتواند مصلحتی را براي خود بهدست آورد»( .انصاري،3179 ،
ج ،1ص)95

آخوند خراسانی میگويد« :حق ،اعتباري خاص و اضافهاي ويژه است که از
حکمی وضعی يا تکليفی و منشأ ديگر ،انتزاع میشود؛ نظير حق تصرف و بهرهبرداري
از ملک ،که از ملکيت انتزاع میشود؛ و حق المارّه (حق رهگذر) که از اباحة خوردن
ميوههاي باغی که از کنار آن عبور میکنند ،مستفاد میگردد»( .آخوند خراسانی،3135 ،
ص)991

آيتاهلل خويی بر اين اعتقاد بودند که ملکيت عبارت است از قدرت و سلطنت
عام؛ ولی حق ،سلطنتی است خاص( .خويی ،3191 ،ج ،9ص)16
دکتر ناصر کاتوزيان نيز معتقد است« :حق ،امتياز و نفعی است که حقوق هر
کشور در مقام اجراي عدالت ،از آن حمايت میکند و به او نوعی تصرف در موضوع
حق و منع ديگران از تجاوز به آن را میدهد»( .کاتوزيان ،3175 ،ص)191
يا «سلطه و اختياري است که حقوق هر کشور بهمنظور حفظ منافع اشخاص به
آنها میدهد»( .کاتوزيان ،3175 ،ص)363



تفاوت حق در انسانها و حيوانات
آيا حقوق در حيوانات ،مانند حقوق در انسانهاست يا آن دو تفاوت ماهوي يا
مصداقی باهم دارند؟ آنچه میتوان بهعنوان تفاوت اصلی اين دو بيان کرد ،قابل
اسقاط بودن از جانب صاحب حق است .انسان بهعنوان صاحب حق میتواند حق خود
را اسقاط کند؛ اما حيوانات اين قدرت را ندارند .در نتيجه ،همين عدم قدرت اسقاط،
اين حق را تبديل به حکم کرده ،قدرت اجرايی آن را بيشتر خواهد کرد؛ و فقط با
اتيان و انجامش میتوان از عهدة آن خارج شد.
پس هيچ انسانی نمیتواند ادعا کند که حيوانی حق خود را اسقاط کرده و او بر
همين اساس با آن حيوان چنين کرده است؛ چراکه حقوق حيوانات ،قابل اسقاط
نيست.
مباني حقوق در حيوانات
 .1ذي شعور بودن حيوانات
آيات و روايات بسياري ،بر شعور و فهم موجودات و جهان هستی داللت دارند؛
هرچند ما انسانها به داليل مختلف قادر به درک کامل آن نيستيم؛ چراکه بر اثر
گناهها و عوامل ديگر ،پردة غفلت چشمان ما را پوشانده است و اجازه نمیدهد آنچه
را در جهان هستی اتفاق میافتد ،ببينيم.
آياتی که از تسبيح همة موجودات سخن میگويند ،بر همين مطلب داللت دارند؛
چراکه تسبيح شیء ،دال بر درک و شعور اوست:
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَاألَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن
لّاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (اسراء)11 ،

«آسمانهاي هفتگانه و زمين و کسانی که در آنها هستند ،همه تسبيح او
میگويند؛ و هر موجودي تسبيح و حمد او میگويد؛ ولی شما تسبيح آنها را نمیفهميد.
او حليم و آمرزنده است».
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ
وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (نور)13 ،



«آيا نديدي که براي خدا تسبيح میکنند ،تمام آنان که در آسمانها و زميناند و
همچنين پرندگان ،هنگامی که بر فراز آسمان بال گستردهاند؟ هريک از آنها نماز و
تسبيح خود را میداند؛ و خداوند به آنچه انجام میدهند ،عالم است».
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن
مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ( .حج)81 ،

«آيا ندانستى خداست که هرکس در آسمانها و هرکس در زمين است و
خورشيد و ماه و [تمام] ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم
براى او سجده مىکنند؟ و بسيارىاند که عذاب بر آنان واجب شده است و هرکه را
خدا خوار کند ،او را گرامىدارندهاى نيست؛ چراکه خدا هرچه بخواهد ،انجام مىدهد».
حيوانات نيز از اين عموميت مستثنا نيستند و در حال تسبيح پروردگار خويشاند
و در نتيجه ،درک و شعور دارند.
در ادامه روايات متعددي که به درک و شعور حيوانات اشاره دارند ،خواهد آمد.
أبیعبداهلل میفرمايد:
«مهما أبهم علي البهائم من شيء فاليبهم عليها أربعة خصال :معرفة أن لها خالقاً
ومعرفة طلب الرزق ومعرفة الذکر من االنثي ومخافة الموت»؛ (عاملی ،3111 ،ج،33
ح)34134

(هنگامی که خداوند حيوانات را آفريد) ،شعور انسانی را به آنها عطا نکرد؛ ولی چهار
خصلت را به آنها عنايت فرمود :شناخت به اينکه براي آنها خالقی است؛ آگاهی به
اينکه دنبال رزق و روزي برود؛ شناخت نر از ماده؛ و ترس از مرگ.
اين معرفت که در روايت آمده ،ناظر به همان درک و شناخت و شعوري است
که مطلوب ماست .قريب به همين مضمون ،در روايت علیبنرئاب از ابیحمزه از
(کلينی ،3111 ،ج ،6ص )419نقل شده است .در ادامه باتوجه به اين
امام سجاد
روايت ،به شرح و ذکر مصاديقی از درک حيوانات میپردازيم:



 .1معرفت به خداوند
همانگونه که روايت قبل ،معرفت به خالق را نخستين معرفت معرفی کرد ،روايت
امام سجاد نيز ابتدا معرفت حيوان به پروردگار خويش را بيان میدارد:
«معرفتها بالرب تبارک وتعالی»؛ (صدوق3131 ،ق ،ج ،9ص)911
امام صادق

نيز میفرمايد:
شنيدم که میفرمود :همة حيوانات در هر صبحگاهی از خداوند

از پيامبر
میخواهند:
«أللهم ارزقنی مليک صدق يشبعنی ويسقينی واليکلفنی ما الأطيق»؛ (همان ،ص)917
بارالها! به من مالک خوب و درستی عطا فرما که مرا سير و سيراب نمايد و بيش
از توان از من کار نکشد.
اينکه حيوانات خداي خويش را خطاب قرار میدهند و از او طلب رزق و روزي
میخواهند ،نشان از معرفت آنها به خداوند و رب خويش دارد.
آياتی نيز که در ابتدا دربارة تسبيح موجودات ذکر شد ،شاهد بر معرفت حيوانات
به خداوندند .در برخی از روايات که بعد خواهد آمد ،همين تسبيح خدا دليل نهی
از زدن حيوان است .البته برخی از مفسران ،تسبيح حيوانات را به تسبيح
پيامبر
تکوينی آنها تفسير کردهاند؛ به اين معنا که خلقت آنها نشانهاي از تنزيه و تقديس
الهی است که در غايت کمال بوده و مانند مخلوقات خود ،نقص ندارد( .طوسی،3111 ،
ج ،7ص)439

 .1-2معرفت به نيکي و بدي و مسائل ماورايي
همانگونه که انسان مسائل ماورايی و غيرمادي را میفهمد و به آنها واکنش نشان
میدهد ،حيوانات نيز چنين فهمی دارند ،حيوانات ،رفتار صاحبشان و يا هر انسانی را
با خودشان درک میکنند و متناسب با خوبی يا بدي آن رفتار ،واکنش نشان
میدهند .از همين روي ،در روايت ياد شده (صدوق3131 ،ق ،ج ،9ص )917از خداوند
صاحبی را میطلبد که با آنها خوشرفتار باشد.
حيوانات ،همانگونه که اخالقيات را میفهمند ،مسائل غيرمادي و ماورايی را نيز
درک میکنند.



از جمله مواردي که بر درک مسائل غيرمادي حيوانات داللت میکند ،آگاهی
آمده است:

آنها بر مرگ است؛ چنانکه در روايت امام سجاد
«معرفتها بالموت»؛ (همان)
آنها میدانند که معاد و آخرت و مرگی هست؛ هرچند با توجه به فرمايش امام
صادق آگاهی آنها بمانند معرفت انسانها به مرگ نيست:
« لو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما أکلتم منها سميناً قط»؛ (همان)
اگر آگاهی حيوان از مرگ ،همانند آگاهی شما انسانها میبود ،هيچيک از آنها
هرگز چاق و فربه نمیشدند.
شيخ صدوق در ذيل اين روايت ،تعارض ظاهري ميان اين روايت و روايت اول را
رفع میکند و میگويد :مراد اين است که آگاهی آنها به اندازة آگاهی شما نيست.
حيوانات ،افزون بر اطالع از مرگ ،مسائلی را میبينند که انسانها توانايی ديدن آنها
را ندارند( .عاملی ،3111 ،ج ،33ص ،115ح )9همين امر ،در برخی روايات ،بهعنوان علت
راه نرفتن حيوانات و سر باز زدن آنها از حرکت ذکر شده است.
 .1-1-2حشر حيوانات و تکامل آنها در آخرت
اگر قايل شويم که حيوانات نيز مانند انسانها محشور میشوند ،بايد لوازم آن را نيز
بپذيريم .يکی از الزمههاي حشر ،داشتن ادراک و شعور ،و تشخيص خير و شر است.
قرآن در دو آيه ،حشر حيوانات را بيان میکند:
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (تکوير)4 ،

«و در آن هنگام که وحوش جمع شوند».
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن
شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (أنعام)11 ،

«هيچ جنبندهاي در زمين و هيچ پرندهاي که با دو بال خود پرواز میکند ،نيست؛ مگر
اينکه امتهايی همانند شما هستند .ما هيچچيز را در اين کتاب فروگذار نکرديم.
سپس همگی بهسوي پروردگارشان محشور میشوند».
مرحوم عالمه طباطبايی مینويسد:



«تفکر عميق در اطوار زندگی حيوانی که ما در بسياري از شئون حياتی خود با آنها
سروکار داريم ،و درنظر گرفتن حاالت مختلفی که هرنوع از انواع اين حيوانات در
مسير زندگی بهخود میگيرند ،ما را به اين نکته واقف میسازد که حيوانات هم مانند
انسان ،داراي عقايد و آراي فردي و اجتماعی هستند .حرکات و سکناتی که آنها در
راه بقا و جلوگيري از نابود شدن نشان میدهند ،همه بر مبناي آن عقايد است .در
اجتماعات حيوانی هم مانند اجتماعات بشري ،فطرتاً ماده و استعداد پذيرفتن «دين
الهی» وجود دارد .همان فطرتی که در بشر سرچشمة دين الهی است و وي را براي
حشر و بازگشت بهسوي خدا قابل و مستعد میسازد ،در حيوانات نيز هست».
(طباطبايی ،3116 ،ج  ،9ص)351

در روايات اسالمی نيز احاديث متعددي در زمينة رستاخيز حيوانات ديده
میشود:
از جمله در تفسير المنار روايتی از طريق اهل سنت نقل شده است که پيامبر
در تفسير آية مورد بحث فرمودند:
«ان اهلل يحشر هذه االمم يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض ،حتي يقتص
للجماء من القرناء»؛ (رشيد رضا3166 ،ق ،ذيل آية  11انعام)
خداوند تمام اين جنبندگان را در روز قيامت برمیانگيزاند و قصاص بعضی را از
بعضی میگيرد .حتی قصاص حيوانی را که شاخ نداشته و ديگري بیجهت به او شاخ
زده است ،از اولی خواهد گرفت.
همچنين در روايت ديگري آمده است:
«روي عن أبيذر قال :بينا أنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله إذ انتطحت عنزان،
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :أتدرون فيما انتطحتا؟ فقالوا :ال ندري ،قال :ولکن
اهلل يدري وسيقضي بينهما»؛ (طبرسی ،3111 ،ج ،1ص)45
از ابوذر

نقل شده است که گفت :ما خدمت پيامبر

دو بز به يکديگر شاخ زدند .پيامبر
زدند؟ حاضران عرض کردند :نه .پيامبر
ميان آنها داوري خواهد کرد.

بوديم که در پيش روي ما،

فرمود :میدانيد چرا اينها به يکديگر شاخ
فرمود :اما خدا میداند و بهزودي در



حيوانات ،رفتار خوب و بد را با هم نوع خود نيز درک میکنند و به رفتاري که
با حيوانات ديگر میشود واکنش نشان میدهند؛ و شايد علت اينکه برخی ذبح حيوان
در مقابل حيوان ديگر را مکروه (نجفی ،3116 ،ج ،16ص )319و حتی بعضی حرام (فاضل
هندي ،3119 ،ج ،1ص )914دانستهاند ،همين امر باشد ،که البته تفصيل آن خواهد آمد.
 .1-3تشخيص جنسيت
عنايت ديگر خداوند به حيوانات را اعطاي درک نسبتبه جنس

امام سجاد
مخالف میداند:
«معرفتها باألنثی من الذکر»؛
حيوان ،ماده را از نر تشخيص میدهد.

 .1-4معرفت به ارتزاق و گذراندن زندگي
حيوانات نيز مانند انسانها میدانند و درک میکنند که براي ادامة زندگی ،بايد به
دنبال غذا بروند و بهقولی امرار معاش کنند .در ادامة روايت چنين آمده است:
«معرفتها فی طلب الرزق»؛ (صدوق3131 ،ق ،ج ،9ص)911
حيوان میداند که چگونه روزي خود را بيابد.
آمده است:

در حديث علیبنرئاب از امام سجاد
«معرفتها بالمرعی عن الخصب»( .همان)
حيوان چراگاه را در ميان سبزهزار تشخيص میدهد و میداند کجا بايد به چرا
برود و خود را سير کند.
 .2محترم بودن حيوانات
فقه شيعه ،حيوان را محترم میشمارد و پيرو آن ،براي او حقوقی را الزم میداند.
صاحب جواهر در باب جواز تيمم در صورتی که اندکی آب موجود است و در
عين حال حيوان تشنه است ،میگويد:



«قد يقال إنها نفوس محترمة وذوات أکباد حارة مع حرمة إيذائها بمثل ذلک ،بل هي
واجبة النفقة عليه التي منها السقي ،بل في غير واحد من األخبار المعتبرة ان للدابة علي
صاحبها حقوقاً منها ان يبدء بعلفها إذا نزل فتحترم لذلک ال من جهة المالية؛ (نجفی،
 ،3116ج ،4ص )334

چهبسا گفته میشود حيوانات نفس محترمهاي دارند و صاحب جگرهاي تشنهاند
که بايد سيرابشان کرد .همچنين اذيت کردنشان بهوسيلة تشنه نگه داشتن آنها حرام
است؛ بلکه نفقة حيوان بر مالک واجب است ،که يکی سيراب کردنشان است .در
احاديث متعدد و معتبري نيز آمده است :حيوان بر صاحبش حقوقی دارد که از جملة
آنها ،رسيدگی به آب و غذاي حيوان قبل از خودش است .بهسبب ادلة ياد شده،
حيوان داراي احترام است؛ نه اينکه حکم به جواز تيمم ،از جهت حفظ مال باشد.
ايشان احترام حيوان را نه از اين حيث که مال است ،بلکه از اين حيث که
موجودي ذيروح و محترم است ،میداند.
شيخ طوسی نيز در مقام تعليل بر وجوب نفقة حيوان چنين بيان میگويد:
«ألن لها حرمة»؛ (طوسی ،3111 ،ج ،6ص)19
همچنين عالمه حلی(ره) در کتاب اجاره مینويسد:
«الن للحيوان حرمة في نفسه؛ (حلی3135 ،ق ،ج ،9ص)159
 .3دستور به تدبر و تفکر در خلقت حيوانات
آيات و روايات بسياري به انسان دستور میدهد در خلقت جهان هستی ،بهويژه
حيوانات تدبر و تفکر کند؛
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا
رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (يس)91-93 ،

«آيا آنها نديدند که از آنچه با قدرت خود بهعمل آوردهايم ،چهارپايانی براي آنها
آفريديم که آنان مالک آن هستند؟ آنها را رام ايشان ساختيم؛ هم مرکب آنان از آن
است و هم از آن تغذيه میکنند؛ و براي آنان منافع ديگري در آن حيوانات است؛ و
نوشيدنیهاي گوارايی .آيا با اين حال شکرگزاري نمیکنند؟



وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
(مؤمنون)93 ،

«و براي شما در چهارپايان عبرتی است؛ از آنچه در درون آنهاست (شير) شما را
سيراب میکنيم و براي شما در آنها منافع فراوانی است؛ و از گوشت آنها میخوريد».
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (غاشيه)39 ،

«آيا به شتر نمینگرند که چگونه آفريده شده است».
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي
مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء
لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (نحل)61-69 ،

«پروردگار تو به زنبور عسل وحی فرستاد که از کوهها و درختان و داربستهايی
که مردم میسازند ،خانههايی برگزين؛ سپس از تمام ثمرات تناول کن و راههايی را
که پروردگارت براي تو تعيين کرده است ،بهراحتی بپيما .از درون شکم آنها نوشيدنی
خاصی خارج میشود ،به رنگهاي مختلف ،که در آن شفاي مردم هست .در اين امر
نشانة روشنی است براي آنها که اهل فکرند»!
با توجه به مطالبی که از ابتدا تا کنون ذکر شد ،بهويژه آنچه صاحب جواهر در باب
محترم بودن حيوانات فرمودند ،اصل ذيحق بودن حيوانات مشخص شد؛ اما ذکر
کامل و تفصيلی اين حقوق ،فرصتی ديگر میطلبد و از حوصلة اين مقاله خارج است.
پس از پذيرفتن اصل حق براي حيوان ،در ادامه به دو بحث ذبح و شکار میپردازيم
که در اين زمينه حقوق حيوان بيش از جاهاي ديگر خدشهدار میشود.
ذبح ،شکار و نقض حقوق حيوانات
ذبح و شکار ،در نهايت به مرگ حيوان میانجامد و حيات او را از بين میبرد .در
نتيجه ،ابتدا بايد حق حيات حيوان بررسی شود .اينکه آيا چنين حقی براي حيوان
ثابت است؟ و در صورت ثبوت ،آيا ذبح و شکار حيوان ،از موارد جواز اسقاط اين حق
است يا خير؟



حق حيات
حق حيات ،به داليل مختلف از کتاب و سنت و عقل براي انسان ثابت شده است؛ اما
حق حيات بهمعناي حق ادامة زندگی و بهره بردن از نعمات خداوندي و بهفعليت
رسيدن استعدادها و رسيدن به کمال و غايت زندگی ،براي همة موجودات زنده،
بهويژه حيوانات ،قابل اثبات است؛ چراکه افزون بر ادلهاي که خواهد آمد ،حيوانات
نيز استعداد رشد و حرکت بهسوي غايت خلقت را دارند.
همين حق حيات داشتن و ذيروح بودن حيوانات سبب شده است برخی فقها
براي نجات کشتی در حال غرق ،وقتی امر داير بين به آب انداختن وسايل و به آب
انداختن حيوانات است ،اجازة غرق حيوانات را ندهند.
شهيد ثانی در مسالک میفرمايد:
السفينة إذا أشرفت على الغرق يجوز إلقاء بعض أمتعتها في البحر ،وقد يجب رجاء
نجاة الراكبين إذا خفت .ويجب إلقاء ما ال روح فيه لتخليص ذي الروح .وال يجوز إلقاء
الحيوان إذا حصل الغرض بغيره وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدمت الدواب
البقاء االدميين؛ (شهيد ثاني ،1831 ،ج  ،11ص)838
هنگامی که کشتی در شرف غرق شدن باشد ،به آب انداختن بعضی از وسايل
جايز است؛ و براي نجات پيدا کردن ذيروح ،بهآب انداختن آنچه روح ندارد ،واجب
است .و اگر غرض با بهآب انداختن وسايل ديگر حاصل می شود ،بهآب انداختن
حيوان جايز نيست؛ و اگر به القاي حيوان نياز پيدا شد ،چهارپايان مقدماند.
ادلة روايي حق حيات
رواياتی که از کشتن حيوانات نهی کرده ،و حق حيات را براي آنها اثبات میکنند ،دو
دستهاند :برخی بهطور عموم ،يعنی بدون ذکر نام حيوان خاصی ،اين نهی را دارند؛ و
برخی ديگر با ذکر نام ،از قتل حيوانی خاص منع میکنند.
الف :رواياتي که بهطور عموم دال بر منع قتل حيواناند.
روايت اول
«عن النبي

انه نهي عن قتل کل ذي روح إال أن يؤذي»؛ (متقی هندي3157 ،ق ،ج ،34

ص ،17ح)17713



ايشان از کشتن هر موجود داري روح (حيوان) نهی فرمودند؛ مگر آنکه که موذي
باشد.
در اين روايت ،رسول اکرم

از قتل موجود روحدار منع میکند و جواز آن را

فقط در صورت اذيت و آزار میداند.
روايت دوم:
«عنه

صمُهُ يَومَ القِيامَةِ.
 :ما مِن دابَّةٍ ـ طائرٍ وال غَيرِهِ ـ يُقتَلُ بغَيرِ الحقِّ إلّا ستُخا ِ

(حرعاملی3131 ،ق ،ج ،1ص)137

فرمودند :هر حيوان ،پرنده يا غير آن ،که بهناحق کشته شود ،روز

پيامبر اکرم

قيامت با قاتل خويش مخاصمه کند.
روايت سوم
« :لعن اهلل من اتخذ شيئاً فيه الرّوح غرضاً»( .مجلسی3151 ،ق ،ج،61

قال رسول اهلل
ص)919

فرمودند :خداوند لعنت کرده است کسی را که موجود جانداري

رسول اکرم

را مورد هدف قرار میدهد.
روايت چهارم
قال الصادق

« :أقذر الذنوب ثالثة :قتل البهيمة ،وحبس مهر المرأة ،ومنع االجير

اجرة»؛ (مجلسی3151 ،ق ،ج ،61ص)961

امام صادق

فرمود :کثيفترين گناهان سه چيز است :کشتن جاندار 3،خودداري از

پرداختن مهرية زن ،و نپرداختن مزد کارگر.
در مجموع روايات يادشده ،نهی از قتل بیدليل حيوان وجود داشت .البته روايات
بسيار ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد که براي رسيدن به مطلوب ،بيان همين
مقدار کافی ست.
 .1در معناي «بهيمه» ،چهارپا نيز آمده است( .المنجد ،ذيل کلمه بهيمه).



ب) رواياتي که از قتل حيوان خاصي نهي ميکنند
روايت اول
قال رسول اهلل

« :من قتل عصفوراً بغير حق سأله اهلل عنه يوم القيامة»؛ (متقی هندي،

3157ق ،ج  ،34ص ،19ح)17767

هر که گنجشکی را بدون دليل بکشد ،خداوند در روز قيامت از آن سؤال میکند.
روايت دوم:
أنه قال« :اطلعت ليلة اسري بي علي النار فرأيت امرأة تعذب ،فسألت
عن النبی
عنها ،فقيل :انها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأکل من حشائش
األرض حتي ماتت فعذبها بذلک»؛ (طوسی ،3111 ،ج ،6ص)19
در حديث معراج نقل میفرمايند :زمانی که در شب معراج بر آتش
رسول اکرم
جهنم گذر میکردم ،زنی را ديدم که عذاب میشد .از علت آن سؤال کردم .در پاسخ
گفته شد :او زنی بود که گربهاي را بسته و محبوس کرده بود و به او غذا و آب
نمیداد و رهايش هم نمیکرد تا از آب و علف زمين چيزي بخورد؛ تا اينکه مرد و
جان باخت .پس عذاب او بدين سبب است.
روايت سوم
عن النّبی

 « :من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعجّ الي اهلل تعالي يقول :يا ربِّ

هذا قتلني عبثاً ينتفع بي ولم يدعني فاكل من حشارة االرض»؛ (مجلسی3151 ،ق ،ج،61
ص)1

فرمود :کسی که گنجشکی را بيهوده بکشد ،آن حيوان در روز قيامت
پيامبر اکرم
به حضور خدا شکايت میکند و میگويد :خدايا اين شخص من را بيهوده کشت؛ در
حالی که هيچ سودي از کشتن من نداشت و رهايم نکرد تا از حشرات زمين تغذيه
کنم.
روايت چهارم
أبيالحسن الرضا عن أبيه ،عن جده قال :ال تأكلوا القنبرة وال تسبوها وال تعطوها
الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح هلل تعالى وتسبيحها لعن اهلل مبغضي آل
محمد

؛ (کلينی3111 ،ق ،ج ،6باب القنبره ،ح)3



امام رضا فرمود :مرغ چکاوک را نخوريد و به او دشنام و ناسزا نگوييد ،و او را
در اختيار کودکان قرار ندهيد تا با او بازي کنند؛ زيرا آن پرنده زياد تسبيح خدا
لعنت میفرستد.
میکند و در تسبيحش بر دشمنان آل محمد
در اين روايت ،حتی از سب حيوان نيز منع شده است .پس بهطريق اولی حق
حيات براي او اثبات میشود.
روايت پنجم
علي قوم نصبوا دجاجة و هم يرمونها بالنّبل ،فقال :من هؤالء لعنهم

«مرّ رسول اهلل
اهلل»( .مجلسی3151 ،ق ،ج ،96ص)969

بر گروهی گذر کرد که مرغ زندهاي را هدف قرار داده بودند و
رسول خدا
به آن تيراندازي میکردند .پس فرمود :کيستند اينان؟ خدا لعنتشان کند.
روايت ششم
عن رسول اهلل
رسول اکرم
روايت هفتم

« :انّه  ...و نهي عن قتل النّحل»؛ (همو ،ج ،63ص)969

از کشتن زنبور عسل نهی فرمود.
نهي عن قتل خمسة :الصرد والصوام والهدهد والنّحلة و النملة

انّ رسول اهلل
والضفدع»؛ (همان ،ص)961

از کشتن پنج حيوان نهی نمود :جغد 3،هدهد ،زنبور عسل ،مورچه

پيامبر اکرم
و قورباغه.
الزم به ذکر است ،از روايات ياد شده استفادههاي بسياري میتوان کرد و حقوقی
مانند حق بهرهبرداري صحيح ،عدم آزار و اذيت حيوانات و حق نفقه را براي آنها
بهدست آورد؛ اما از آنجا که موضوع بحث ،فقط ذبح و شکار و حق حيات است ،به
آنها پرداخته نشده است.
با جمع بين روايات دستة اول و دوم ،مشخص میشود که حق حيات براي تمام
حيوانات ثابت است و براي ازبين بردن آن ،نياز به دليل موجه است .البته در روايات
 .3عالمه مجلسي در ذيل اين حديث ميفرمايد :ظاهراً «صرد» و «صوام» هر دو به يک معنايند.



دستة دوم که نام حيوانات نيز آمده است ،بهطور قطع حکمتی هست؛ اما با توجه به
کثرت اين احاديث و ذکر نام بسياري از حيوانات ،و همچنين عموم نهی در روايات
دستة اول ،مطلوب ما که حق حيوان است ،ثابت میشود.
اين حق ،چنان مستقر است که در تزاحم وضو و حيات حيوان ،حق حيوان مقدم
میشود .اگر آب براي وضو کم باشد ،بهگونهاي که در صورت انجام وضو ،حيوان از
تشنگی تلف خواهد شد ،حق حيات حيوان اولويت دارد؛ و اين مسئله ،يکی از موارد
جواز تيمم است.
به همين دليل ،شهيد ثانی میفرمايد:
« أو الخوف من استعماله لمرض حاصل يخاف زيادته أو بطؤه أو عسر عالجه ،أو
متوقع ،أو برد شديد يشق تحمله ،أو خوف عطش حاصل ،أو متوقع في زمان ال يحصل
فيه الماء عادة ،أو بقرائن األحوال لنفس محترمة ولو حيواناً»؛ (شهيد ثانی ،3113 ،ج،3
ص)66

از شرايط جواز تيمم ،ترس از عطشی است که براي نفس محترمهاي ـ گرچه
حيوان باشد ـ بهوجود آيد يا انتظار میرود بهطور معمول يا بر اساس قراين و
شواهدي ،بهوجود آيد و در آنجا آبی يافت نشود.
حضرت امام خمينی نيز در زمينة مجوزات تيمم ،میفرمايند:
« ...در عطش که موجب هالکت است ،فرقی نيست بين آنکه خوف هالکت بر
خودش باشد يا ديگري ،آن ديگري انسان باشد يا حيوان ،مملوک باشد يا
غيرمملوک ،از آنچه که حفظ آن از هالکت واجب است( .»...خمينی ،3113 ،مسئلة )691
ذبح و نقض حق حيات حيوان
چنانکه در مقدمه ذکر شد ،انسان براي بقاي خود تالش میکند و براي حفظ حيات
خويش ،از ديگر مخلوقات خداوند ،مانند آب و اکسيژن و حيوانات و گياهان استفاده
میکند؛ و اين تزاحم در همة طبيعت وجود دارد و اين چرخة ارتزاق موجودات از
يکديگر ،هميشه حکمفرماست.
همچنين بيان شد که انسان براي تغذية خود ،به گوشت نياز دارد و هرچند برخی
گياهخواران منکر نياز بدن به گوشتاند ،اما فوايد غذايی موجود در گوشت و البته



ديگر فراوردههاي حيوانی ،اين نياز را اثبات میکند .در قرآن کريم نيز آيات بسياري
بر اصل جواز مصرف گوشت حيوانات حاللگوشت داللت دارند که به برخی از آنها
اشاره میکنيم:
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (غافر)97 ،

خداوند کسی است که چهار پايان را براي شما آفريد تا برخی را سوار شويد و از
برخی تغذيه کنيد.
فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (انعام)331 ،

و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است ،بخوريد (اما از گوشت حيواناتی که
هنگام سر بريدن ،نام خدا بر آن نمیبرند ،نخوريد)؛ اگر به آيات او ايمان داريد.
وَاألَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (نحل)4 ،

و چهار پايان را آفريد؛ در حالی که براي شما در آنها وسيلة پوشش و منافع ديگر
است؛ و از گوشت آنها میخوريد.
آنچه مهم است ،نوع و طريقة کشتار حيوان است که اسالم هرگونة آن را
نمیپذيرد و فقط ذبح شرعی را موجب حليت گوشت حيوان میشمرد .اما از گوشت
حيواناتی که هنگام سر بريدن ،نام خدا بر آن نمیبرند نخوريد:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِالَّ مَا ذَكَّيْتُمْ!...

(مائده)1 ،

بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه بهنام غير خدا
کشته شده باشد و [حيوان حاللگوشت] خفهشده و بهچوب مرده و از بلندى افتاده و
بهضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد؛ مگر آنچه را [که زنده دريافته
و خود] سر ببريد...
بحث اصلی اين است که ذبح حيوان ،بهطور مستقيم حيات ظاهري حيوان را
ازبين میبرد و همين امر باعث شده است که برخی از کشورهاي غربی و مجامع
غيراسالمی با ذبح مخالفت کنند و آن را نقض حقوق حيوانات بدانند .از همين روي،
ما با ذکر فوايدي از ذبح شرعی ،اين تناقض ظاهري را رفع میکنيم و در ادامه بيان



میداريم که دستورهاي اسالم در زمينة ذبح ،مؤيد حقوق حيوانات است ،نه ناقض
آن.
در ذبح اسالمی ،شکافی در عرض يک ثانيه بر روي گردن انجام میشود که با يک
چاقوي تيز ،همة رگهاي گردن قطع شده و با اين عمل ،خونريزي بهسرعت و
ناگهانی اتفاق میافتد .در اين حالت ،بهسرعت فشار خون ازدست رفته و مغز دچار
فقر خون شده و حيوان هيچگونه دردي را احساس نمیکند .در اسالم ،مستحب است
که سر از بدن جدا نشده ،و هنگام ذبح ،تا خارج شدن روح از بدن باقی بماند .اگر
طناب نخاعی قطع شود ،فيبر عصبی که به قلب میرود ،ممکن است آسيب ديده و
سبب توقف فعاليت قلب گردد .بنابراين ،ايستايی خون داخل عروق اتفاق میافتد .از
جنبة علمی ،هنگامی که برش در قسمت گردن ايجاد میشود ،پيام اين برش
بهسرعت به مغز مخابره شده و مغز بهدليل کاهش فشارخون ،پيامهاي عصبی را از
کانال نخاعی (اتصال سر به نخاع) به قلب میفرستد .در اين حالت ،قلب با فشار
بيشتري به عمل تلمبهاي خود ادامه داده تا فشار ازدسترفته را جبران کند .به اين
سبب ،خون بيشتري از الشه خارج شده و بهدليل خروج خون بيشتر ،گوشتی با
3
ماندگاري طوالنی و بهداشتی حاصل میشود.
البته اين مسئله شايد به حال حيوان ربطی نداشته باشد و فقط براي رعايت
سالمت و منافع مصرفکنندة گوشت ،يعنی انسان باشد؛ اما با کمی دقت میتوان
دريافت شارعی که ذبح را با اين پشتوانة عقلی و علمی ـ البته تا مقداري که عقل
ناقص بشر يافته ـ حکم کرده است ،قطعاً همانگونه که رعايت حال انسان را داشته،
حال حيوان را نيز رعايت کرده است.
بهکار بردن نام خدا در قالب تکبيرِ واجب قبل از ذبح يا بسمل کردن نيز رموز خاص
خود را دارد .چند سال پيش دانشمندي بهنام سعد مخلص يعقوب که استاد
دانشگاههاي سوريه و اردن است ،طی تحقيقی بهروش امروزي مدعی شد که بهکار
بردن نام خدا قبل از ذبح ،باعث خونگيري بهتر دام میشود .او با محيطهاي کشت
 .3روزبه شباک« ،مقايسه ذبح اسالمي و غيراسالمي»،
http://www.hakimemehr.ir/news/show_detail.asp?id=4292.



خود که در مستندي در چند شبکة تلويزيونی به نمايش گذاشت ،مقايسهاي را در
ميزان رشد ميکروبهاي موجود در دام (فلور) و ميزان گلبولهاي التهابی بين گوشت
حيوان ذبحشده با نام خدا و ديگري ذبحشده بدون ذکر نام خدا انجام داد .ميزان
رشد ميکروبها و همچنين ميزان تراکم گلبولهاي سفيد التهابی در محيطهاي کشت
و نمونههاي حيوان ذبحشده با نام خدا ،به شکل معناداري کمتر از نمونههاي ديگر
3
بود.
از سوي ديگر ،تمام موجودات اين دنياي فانی ،مرگ را خواهند چشيد؛ چه انسان
باشد و چه حيوان و چه گياه؛ اما قطعاً براي حيوانی که میتوانست به مرگ طبيعی يا
بر اثر بيماري يا دريده شدن توسط يک درنده ازبين برود ،ذبح شرعی براي بقاي
انسان ،با همة فوايد پزشکی که براي اين نوع ذبح بيان شد ،نوعی کمال در مرگ
بهشمار میآيد و با بررسی تمام شرايط ذبح ،که از جملة آنها روبهقبله بودن حيوان
است ،میتوان به اين کمال پی برد .افزونبراين ،دستورهايی که در ادامه در باب ذبح
آمده ،نشاندهندة اهميت اسالم دربارة حقوق حيوانات است.
دستورهاي اسالم در ذبح ،مؤيد حقوق حيوانات
در اسالم دستورها و توصيهها و احکامی در باب ذبح وجود دارد که شارع مقدس با
بيان آنها حقوق حيوانات را تأييد و تثبيت کرده است:
 .1منع ذبح در شب
خداوند در قرآن کريم میفرمايد:
وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا (انعام)76 ،

و شب را ماية آرامش قرار داد.
شب ماية آرامش و سکون همة موجودات است و اين آرامش نبايد ازبين برود.
ازاينرو ،ذبح حيوان در شب نهی شده است .شرع مقدس با اين ظرافت سعی در
حفظ حقوق حيوانات دارد.
صاحب جواهر در اين زمينه میفرمايد:
 .3علي انگالينژاد« ،رمز و رازهاي ذبح در مقايسة مذاهب و اديان»،
http://deylamvet.blogfa.com/post-1.aspx.



«وتكره الذباحة ليال إال مع الضرورة لنهى النبي

عن ذلك ،ولقول الصادق

في

يأمر غلمانه أن ال يذبحوا حتى يطلع الفجر و يقول

خبر أبان كان علي بن الحسين
إن اهلل جعل الليل سكناً»؛ (نجفي ،1831 ،ج ،81ص)181

ذبح در شب مکروه است ،به دليل نهي پيامبر

از آن ،و به دليل قول امام

صادق در خبري که از أبان نقل شده است که :عليبنالحسين به غالمهايشان
امر ميکردند تا طلوع فجر ذبح نکنند و فرمودند :خدا شب را ماية آرامش قرار داده
است.
 .2عدم ذبح حيواني در برابر حيوان ديگر
اسالم از ذبح حيوان در برابر چشمان حيوان ديگر بهشدت منع کرده است؛ زيرا
حيوانات نيز نسبتبه يکديگر فهم و شعور و احساس دارند و شارع از هجمه به اين
احساسات حيوان ،مانع شده است.
در روايت آمده است:
عن ابي عبد اهلل  :انّ اميرالمؤمنين
عند الجزور وهو ينظر اليه؛ (حر عاملي1111 ،ق ،ج ،11ابواب الذبايح ،باب  ،7ح(1

قال :التذبح الشاة عند الشاة وال الجزور

نقل ميكند كه فرمودند :گوسفند در برابر
از اميرالمؤمنين
امام صادق
ديدگاه گوسفند ديگر ،و شتر در برابر ديدگان شتر ديگر ذبح نميشود.
برخي از فقها مانند يحييبنسعيد ،عالمه حلي و ديگران ،با استناد به روايت فوق،
بر کراهت آن تصريح فرمودهاند( .حلي1141 ،ق ،ص871؛ حلي ،1831 ،ص833؛ نجفي،
 ،1831ج ،81ص )187برخي نيز همانند شيخ طوسي ،حکم به حرمت دادهاند.
شيخ در نهايه مينويسد« :اليجوز ذَبح شىء من الحيوان صبراً وهو أن يذبح شيئًا
وينظر اليه حيوان اخر»؛ (طوسي ،1811 ،ص)131
در شرايع نيز آمده است:
«ويكره أن يذبح حيوان وآخر ينظر اليه؛ (حلي ،1141 ،ج ،8ص)341
سر بريدن حيوان ،در حالي كه حيوان ديگر به او نگاه ميكند ،مکروه است.
به هر حال ،چه قايل به حرمت شويم و چه قايل به کراهت ،در هر صورت اين
نهي مصداق بارز رعايت حق حيوان در ذبح است.



 .3منع از کندن پوست حيوان بالفاصله پس از ذبح
حيوان بالفاصله پس از ذبح نميميرد و در اين فاصله ،يعني وقتي هنوز روح در بدن
حيوان هست ،کندن پوست آن يا قطع عضوي از بدن حيوان جايز نيست .بيشتر فقها
قايل به کراهت اين کار شدهاند( .نجفي ،1831 ،ج ،81ص131؛ ابنادريس حلي1114 ،ق ،ج،8
ص )114حتي بعضي فقيهان ،مانند شيخ طوسي (طوسي ،1811 ،ص ،)131ابنزهره (حلبي،
1113ق ،ص )817و شهيد (مکي عاملي1113 ،ق ،ج ،3ص )131حکم به حرمت دادهاند.
فاضل هندي در اين زمينه مينويسد:
«األقوي ما اختاره الشهيد من حرمة الفعل...ألنه إيالم للحيوان بال فائدة وقد نهي
عن تعذيب الحيوان؛ (فاضل هندي ،1833 ،ج ،1ص)381
اقوي آن چيزي است که شهيد اختيار کرده و آن حرمت است....
مرحوم فاضل هندي در تعليل اين حکم ميفرمايد :چون اين کار موجب اذيت و
آزار حيوان است و از عذاب دادن حيوان نهي شده است.
اگر حيوان پيش از اينکه کامالً بميرد ،سالخي شود ،گوشتش حالل نيست .دليل
اين حکم ،روايتی است از امام رضا که بهصراحت داللت بر حرمت میکند؛
« اذا ذبحت الشاة وسلخت او سلخ شىءٌ فيها قبل ان تموت لم يحلّ أكلها؛ (حر
عاملی3131 ،ق ،ج ،36ص ،131باب  ،1ح)3

هرگاه حيوانى ذبح شود و همه يا بخشى از آن قبل از مرگ [کامل] حيوان پوست
کنده شود ،خوردنِ گوشت آن حالل نيست.
از تمام گفتهها و احاديث فوق ،تأکيد شارع بر عدم آزار و اذيت حيوان و رعايت
حق آن بهدست میآيد.
 .4پرهيز از رنج دادن حيوان در ذبح
توصيههاي بسياري (طوسی ،3164 ،ص )411براي ذبح وارد شده است که بهطور
پراکنده به برخی اشاره شد و در ادامه نيز ذکر میشود .مجموع اين دستورها بيانگر
حقوق حيواناتاند و از رنج دادن و آزار و اذيت آنها منع میکنند.
شهيد ثانی پس از ذکر وظايفی که رعايت آنها هنگام ذبح الزم است( ،عاملی،
 ،3111ج ،33ص )137به حديثی از پيامبر اکرم

اشاره میکند:



قال :ان اهلل کتب عليکم اإلحسان في کل شيء
«روي شداد بن اويس ان النبي
فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»؛ (شيبانی3131 ،ق ،ج ،1ص)391
میفرمايد :خداوند احسان در همة امور را بر شما الزم داشته
پيامبراکرم
است؛ پس زمانی که حيوانی را ذبح میکنيد ،بهخوبی ذبح را انجام دهيد.
فاضل هندي نيز اين روايت را در کتاب خود میآورد( :فاضل هندي ،3119 ،ج،9
ص)996

وعن جعفر بن محمد

أنه قال« :إذا أردت أن تذبح ذبيحة فال تعذب البهيمة.

(تميمی مغربی ،3114 ،ج ،9ص)391
همچنين صاحب جواهر در کتابش بر همين نکات تأکيد کرده است( .نجفی،3116 ،
ج ،16ص)311

 .5فلج کردن حيوان پيش از ذبح
در گذشته براي تسريع و راحتی در ذبح ،حيوان را بهطريقی فلج میکردند تا تحرک
کمتري داشته باشد يا با قطع نخاع حيوان ،حرکت او را ازکار میانداختند؛ اما چنين
روشی ،از آن جهت که بسيار ظالمانه و مخالف حقوق حيوانات است ،در اسالم نهی
شده است.
امام صادق میفرمايند« :ال تنخع الذبيحة حتي تموت فإذا ماتت فانخعها»؛
حيوانی را که ذبح میکنيد ،پيش از مرگ قطع نخاع و فلج نکنيد؛ و پس از
مرگش اين کار را انجام دهيد.
شهيد اول دراينباره میگويد:
«يکره أن تنخع الذبيحه»
شهيد ثانی در شرح عبارت شهيد اول مینويسد:
«هو أن يقطع نخاعها قبل موتها ...و قيل :يحرم؛ لصحيحة الحلبي ،قال :قال
أبوعبداهلل [ :ال تنخع الذبيحة حتي تموت فإذا ماتت فانخعها] واألصل في النهي
التحريم وهو األقوي واختاره في الدروس»؛ (شهيد ثانی ،3113 ،ج ،9ص)915
عدهاي قايل به حرمت اين عمل شدهاند و دليل آنها ،صحيح حلبی از امام
صادق

است که میفرمايند« :حيوانی را که ذبح میکنيد ،پيش از مرگ قطع نخاع



و فلج نکنيد و پس از مرگش اين کار را انجام دهيد»؛ و اصل در نهی مذکور در
روايت ،حرمت میباشد.
شهيد ثانی اين نظر (حرمت) را اقوي میداند و میفرمايد :خود شهيد اول در
کتاب دروس ،قول به حرمت را اختيار کرده است.
شيخ طوسی (طوسی ،3164 ،ص )411و فاضل هندي (فاضل هندي ،3119 ،ج،9
ص )947نيز قايل به ممنوعيت شدهاند.
از کالم فقها و حديث يادشده بهوضوح برداشت میشود که به حق حيوان بسيار
اهميت داده شده است و اين دستور اسالم نيز از جمله توصيههايی است که از حقوق
حيوانات حمايت میکند.
 .6دستور به تيز بودن آلت ذبح
يکی از اوامر شرع در باب ذبح اين است که آلت ذبح بايد بهاندازهاي تيز باشد که
حيوان زجر نکشد و آزار و اذيت نبيند.
در روايتى دراينباره چنين آمده است:
قال الصادق

« :اذا اراد أن تذبح الذبيحة فال تعذب البهيمة ،احد الشفرة»؛ (تميمی

مغربی ،3114 ،ج ،9ص ،391ح694؛ حر عاملی3131 ،ق ،ج ،36باب سوم از ابواب ذبح ،ح)9

هنگامی که خواستی چهارپا را ذبح کنی ،حيوان را عذاب نده و آلت ذبح را تيز کن.
همچنين در حديث ديگري از رسول اکرم
انه

نقل شده است:

أمر أن تحد الشفار وأن تواري عن البهائم وقال :إذا ذبح أحدکم فليجهز»؛

(بيهقی3131 ،ق ،ج ،7ص)915

دستور فرمود که براي ذبح ،چاقو را تيز کنيد؛ و از جلوي چشمان
رسول اکرم
ديگر حيوانات دور شويد (و جلوي چشم حيوانی ،حيوان ديگر را ذبح نکنيد)؛ و
فرمودند :زمانی که يکی از شما ذبح حيوانی را انجام میدهد ،خود را به وسايل مورد
نياز تجهيز کند.
فاضل هندي نيز قريب به همين مطالب را با استناد به رواياتی میآورد( .فاضل
هندي ،3119 ،ج ،7ص)996



 .7با قدرت کشيدن چاقو
در راستاي همان دستورهايی که در زمينة حقوق حيوان آمده ،گفته شده است :عالوه
بر تيز بودن چاقو و تسريع در ذبح ،الزم است آلت ذبح با قوت و نيروي تمام کشيده
شود تا حيوان سريعتر و بهراحتی جان دهد.
شهيد در مسالک میفرمايد:
«ويمرّ السكين بقوة»؛ (شهيد ثانی ،3113 ،ج ،9ص)991
چاقو را با قوت بر گلوى ذبيحه بکشد.
 .8تسريع در ذبح
تسريع در ذبح حيوان باعث عدم زجر آن میشود و از مصاديق اين روايت است:
«انّ اللّه تعالي كتب عليكم االحسان في كل شيء ...فاذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»؛
(بيهقی3131 ،ق ،ج ،7ص)915

خداوند نيکى کردن و احسان بر هر چيزى را بر شما واجب کرده است ...از اين
رو ،هرگاه خواستيد حيوانى را ذبح کنيد ،ذبح را بهنيکويى انجام دهيد.
شهيد در مسالک ،بنا بر همين روايت ،قايل به استحباب تسريع در ذبح شده
است( .شهيد ثانی ،همان)
 .9نچرخاندن چاقو در حلقوم حيوان
بعضی در هنگام ذبح ،چاقو را در حلقوم حيوان میچرخانند که موجب آزار حيوان
است و بيشتر فقها قايل به کراهت شده و بعضی نيز آن را حرام دانستهاند( .حلی،
3157ق ،ج ،1ص)915

نقل کرده

مستند اين فتوا روايتى است که حمرانابنابىاعين از امام صادق
است:
«وال تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم»؛ (حر عاملی3131 ،ق ،ج ،36ص ،931باب ،1ح)9
چاقو را جهت داخل کردن در حلقوم ،نچرخان.



 .11نکشتن حيواني که ذابح ،خودش آن را پرورش داده است
اسالم به انس و الفتی که بين حيوان و صاحبش شکل میگيرد ،اهميت میدهد و
میفرمايد :ذابح ،حيوانی را که خود پرورش داده است ،نکشد.
«عن أبي الصحاري عن أبي عبداهلل قال :قلت له :الرجل يعلف الشاة والشاتين
ليضحي بها ،قال :ال أحبّ ذلك .قلت :فالرجل يشتري الجمل او الشاة فيتساقط علفه
من هيهنا وهيهنا فَيَجيىءُ الوقت وقد سمن فيذبحه .فقال :ولكن اذا كان ذلك الوقت
فليدخل سوق المسلمين وليشتر فيها ويذبحه»؛ (حرعاملی3131 ،ق ،ج ،36ص ،191باب ،95ح)9
عرض میکند :شخصى به يک و دو گوسفند علف
ابىصحارى به امام صادق
میدهد (آنها را پرورش میدهد) تا براى قربانى از آنها استفاده کند .حضرت فرمود:
اين کار را دوست نمیدارم .عرض کرد :شخصى شتر يا گوسفندى را میخرد و براى
او از اينجا و آنجا علوفه فراهم میکند تا اينکه زمان ذبح آن فرا میرسد و آنها را سر
میبرد .حضرت فرمود[ :چنين نکند] و هرگاه وقت انجام چنين کارى رسيد ،داخل
بازار مسلمانان شود و حيوانى بخرد و آن را ذبح کند.
عاطفه و احساسی که ميان حيوان و صاحب دلسوز او شکل میگيرد ،دوسويه
است و شارع دوست ندارد اين عاطفه ناديده گرفته شود؛ زيرا همانگونه که ممکن
است صاحب حيوان متألم شود ،حيوان نيز رنج بکشد .در روايت ذيل ،راوي از نگاه
صحبت میکند:

خاص حيوانش هنگام ذبح ،براي امام
محمدبنفضيل چنين نقل کرده است:
ى
«قلت له :كان عندى كبش سمنته ألضحى به فلما أخذته فأضجعته نظر إل ّ
فرحمته ورفقت له ثمّ إنّي ذبحته ،قال :فقال :ما كنت أحبّ لك أن تفعل؛ ال تربين
شيئاً من هذا ثم تذبحه»؛ (همان ،ص)843
به حضرت رضا عرض کردم :من براى قربانى ،قوچى را پرورش دادم .چون او
را گرفتم و به زمين زدم تا ذبح کنم ،نگاهى به من کرد .پس با او مهربانى و مدارا
کردم .حضرت فرمود :دوست نداشتم چنين میکردى؛ نبايد حيوانى را تربيت کنى؛
آنگاه سرش را ببرى.
صاحب جواهر ،به علت قصور سند روايات ،قايل به کراهت در اين باب شده
است( .نجفی ،3116 ،ج ،16ص)311



شکار و نقض حق حيات حيوان
دومين موردي که بهطور مستقيم حيات حيوان را نشانه میرود و به ظاهر موجب از
بين رفتن اين حق میشود ،شکار و صيد حيوانات است.
اصل جواز مصرف گوشت حيوانات حاللگوشت گذشت و گفته شد يکی از
راههاي دسترسی به اين گوشت ،شکار و صيد است.
پيشتر ،اگر اين شکار براي تغذيه يا امرار معاش ،يعنی فروختن آن غذا باشد،
جايز است؛ اما اگر براي تفريح و لهوي باشد ،حرام خواهد بود.
قال رسول اهلل « :من قتل عصفوراً عبثاً عج من اهلل يوم القيامة منه .يقول :يارب!
ان فالناً قتلني عبثاً ولم يقتلني لمنفعة»؛ (متقی هندي3157 ،ق ،ج ،34ح)17793
فرمودند :هرکس گنجشکی را بيهوده بکشد ،روز قيامت آن
رسول خدا
گنجشک از او پيش خداوند شکايت میکند و میگويد :اي پروردگار من! فالنی مرا
بيهوده کشت و براي منفعتی مرا بهقتل نرساند.
اين روايت ،حرمت شکار لهوي و تفريحی و جواز شکار عقاليی را میرساند.
اما اگر الزمة صيد و شکار تفريحی حيوانات ،سفر باشد ،آن سفر سفر معصيت
است و نماز شکارچی يا صياد شکسته نيست؛ بلکه کامل است؛ و اگر در ماه رمضان
باشد ،روزه بر او واجب است.
عالمه حلی قايل به همين حکم است و میگويد:
«عدم قصر الصالة في المتصيد لهواً دون المتصيد للقوت أو التجارة»؛ (حلی،3114 ،
ج ،3ص)45

نماز در سفر براي صيد لهوي و بیدليل ،شکسته نيست و کامل است؛ و روزه نيز
واجب است؛ اما بنا بر نظر گروهی ،کسی که براي غذاي خود يا براي امرار معاش و
تجارت ،صيد میکند ،چنين حکمی ندارد.
ابنسعيد حلی (حلی3154 ،ق ،ص )73و صاحب جواهر نيز همين حکم را ذکر
فرمودهاند( .نجفی ،3116 ،ج ،31ص)949
حرمت شکار و صيد تفريحی ،و دستورها و توصيههاي شرع دربارة شکار ـ که در
ادامه میآيد ـ بر عدم نقض حقوق حيوانات داللت میکند و حمايت اسالم از حقوق
حيوانات را نشان میدهد.



دستورهاي اسالم در شکار و صيد ،مؤيد حقوق حيوانات
در اسالم ،همانند ذبح ،دستورها ،و توصيهها و احکامی در باب صيد و شکار وجود
دارد که شارع مقدس با بيان آنها حقوق حيوانات را تأييد و تثبيت کرده است:
 .1منع صيد در شب
همان آية  76سورة انعام که شب را مايه آرامش بيان کرده بود و براي منع ذبح در
شب مورد استناد قرار گرفت ،در اينجا هم میتواند بر منع شکار در شب داللت کند؛
به اين بيان که حيوان هم مانند انسان حق استفاده از سکون و آرامش شب را دارد و
شکار آن در روز ،آنهم براي ضرورتهايی که ذکر شد ،جايز است.
شيخ مفيد میفرمايد:
«ويکره صيد الوحش والطائر في الليل»( .مفيد3135 ،ق ،ص)499
 .2ابزار صيد و شکار
همان دستورهايی که در باب ذبح گذشت ،مانند تيز بودن آلت ،با قوت کشيدن آن
و تسريع در آن ،در اينجا هم قابل استناد است؛ چراکه در شکار و صيد هم بايد
تذکيه وجود داشته باشد؛ و پيرو آن ،توصيههاي وارد شده در ذبح ،در صيد هم
میآيد.
 .3حرمت شکار جوجه و نوزاد حيوان
شيخ صدوق دراينباره میگويد:
«ال يجوز أخذ الفراخ من أوکارها في جبل أو بئر أو أجمة حتي تنهض»؛ (صدوق،
3131ق ،ص)97

شکار نوزاد حيوانات از النههايشان در کوه يا چاه يا نيزار ،تا زمانی که قادر به
پرواز نباشند ،جايز نيست.
شيخ مفيد نيز میفرمايد:
«وال يجوز أخذ الفراخ من أوکارها»؛ (مفيد3135 ،ق ،ص)499
گرفتن جوجهها از آشيانههايشان جايز نيست.
برخی از فقها نيز در صورت صيد جوجهاي که قدرت بر فرار ندارد ،گوشت آن را
حرام میدانند( .حلی3157 ،ق ،ج ،1ص)911



 .4حرمت شکار در حال احرام
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ (مائده)74 ،

اي کسانی که ايمان آوردهايد! شکار را در حال احرام بهقتل نرسانيد.
عن أبي عبداللَّه

 ،قال ال تستحلّنّ شيئاً من الصّيد وأَنت حرام؛ (حر عاملی3131 ،ق،

ج ،7ابواب تروک احرام ،ح)3

میفرمايد :در حاليکه مُحرم هستيد ،هيچ صيدي را براي خود

امام صادق
حالل نشماريد.
احاديث بسياري بر حرمت شکار در حال احرام داللت میکنند و حتی برخی ،ادعاي
3
اجماع در اين حرمت کردهاند( .نجفی ،3116 ،ج ،31ص)916
بهنظر میآيد که اين حرمت ،بيشتر براي رعايت حال احرام است؛ اما با بيان
اندکی از فلسفة تحريم صيد در حال احرام ،پی به اهميت حقوق حيوانات نزد شارع
مقدس میبريم.
آيتاهلل مکارم شيرازي در اين زمنيه میگويد:
در فلسفة تحريم صيد در حال احرام آمده است که در مراسم حج و عمره ،انسان به
يک نوع رياضت مشروع الهی دست میزند و بهنظر میرسد که تحريم صيد در حال
احرام ،بههمين منظور است .از اين گذشته ،با توجه به اين ،اگر صيد کردن براي زوار
خانة خدا کار مشروعی بود ،اين همه رفتوآمدي که هر سال به اين سرزمينهاي
مقدس میشود ،نسل بسياري از حيوانات در آن منطقه  -که بهحکم خشکی و کم
آبی ،حيواناتش نيز کم است  -برچيده میشد و اين دستور ،نوعی حفاظت و ضمانت
براي بقاي نسل حيوانات آن منطقه است .مخصوصاً با توجه به اينکه در غير حال
احرام نيز صيد حرام و همچنين کندن درختان و گياهان آنجا ممنوع است ،روشن
میشود که اين دستور ،ارتباط نزديکی با مسئله حفظ محيطزيست و نگهداري گياهان
و حيوانات آن منطقه از نابودي و فنا دارد .اين حکم ،بهقدري دقيق تشريح شده که
حتی کمک کردن و نشان دادن و ارائة صيد به صياد نيز تحريم گرديده است( .مکارم
شيرازي ،ج ،4ص)11
 .1قال صاحب الجواهر« :بال خالف اجده في شيء من ذلک بيننا بل االجماع».



نتيجه
پس از اثبات حق حيات براي حيوانات با استناد به آيات و روايات ،بيان شد که براي
ذبح و شکار  -که حيات حيوان را ازبين میبرد  -مجوز شرعی وجود دارد و نهتنها
اين مجوز شرعی نقض حقوق حيوانات نيست ،بلکه قانونی است که در عين سازگاري
با طبيعت و نيازهاي بشري ،نوعی کمال شمرده شدن براي حيوان ،توأم با دستورهايی
از طرف شارع است و شرع به بهترين نحو ،از حقوق حيوانات حمايت میکند.
البته اصل استفاده از حيوان ،فقط در صورت رعايت شرايط خاص ذبح و شکار ميسر
است؛ و پس از بيان کالم فقيهان که مستند به روايات متعدد و صحيحالسند متواتر
بود ،توصيهها و دستورهاي متعددي در باب ذبح و شکار و صيد اثبات شد که همگی
مؤيد حقوق حيواناتاند.



فهرست منابع
* قرآن کريم.
 .3ابنبابويه قمي ،ابوجعفر محمدبنعلي (شيخ صدوق) ،الهداية ،قم ،مؤسسة االمام الهادى3131 ،ق.
 .9ــــــــــــــــ  ،من اليحضره الفقيه ،ترجمة سيدصدرالدين بالغی ،دار الکتب االسالمية،
.3111
 .1اصفهانی ،محمدبنحسن ملقب به فاضل هندي ،کشف اللثام عن قواعد االحکام ،قم ،جامعة
مدرسين حوزة علميه.3119،
 .1انصاري ،مرتضی ،المکاسب ،ج ،1قم ،جامعة النجف الدينية3179 ،ق.
 .4آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،درر الفوايد في الحاشية علي الفرايد (حاشية آخوند) ،تهران،
مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واالرشاد االسالمی3135 ،ق.
 .6العبکري ،ابیعبداللّه محمدبنمحمدبننعمان ،المقنعة ،قم ،انتشارات جامعة مدرسين3135،ق.
 .9بيهقی ،أبیبکر احمدبنالحسينبنعلی ،السنن الکبري ،بيروت ،دار الکتب العلمية3131 ،ق.
 .1تميمی مغربی ،نعمانبنمحمدبنمنصور ،دعائم االسالم ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسة آلالبيت عليهم
السالم3114 ،ق.
 .7جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،مقدمة عمومى علم حقوق ،تهران ،گنج دانش.3193 ،
 .35حر عاملی ،محمدبنحسن ،وسائل الشيعة ،چ دوم ،قم ،مؤسسة آلالبيت الحياء التراث3131 ،ق.
 .33حلبی ،عزالدين حمزةبنعليبنزهرة ،غنية النزوع في علمي االصول والفروع ،قم ،موسسة امام
صادق 3131 ،ق.
 .39حلی ،ابنادريس ،السراير ،ج ،9چاپ دوم ،قم ،جامعة مدرسين3135 ،ق.
 .31حلی ،حسنبنيوسف ،قواعد االحکام ،قم ،جامعة مدرسين حوزة علمية قم.3114 ،
 .31حلی ،نجمالدين جعفربنالحسن ،شرايع االسالم ،ج ،1چاپ سوم ،قم ،اسماعليان3157 ،ق.
 .34حلی ،يحيیبنالسعيد ،الجامع للشرايع ،قم ،مؤسسة سيدالشهدا3154 ،ق.
 .36خمينی ،روحاهلل ،رسالة توضيح المسائل ،مشهد ،هاتف.3113 ،
 .39خوئی ،سيدابوالقاسم ،مصباح الفقاهة في المعامالت ،چاپدوم ،قم ،سيدالشهداء3191 ،ق.
 .31رشيد رضا ،محمد ،تفسير المنار ،چاپ دوم ،قاهره3166 ،ق.
 .37شيبانی ،احمدبنحنبل ،مسند االمام احمد بن حنبل ،بيروت ،دار احياء التراث العربی3131 ،ق.
 .95طباطبايی ،محمدحسين ،الميزان في تفسير القرآن ،قم ،جامعة مدرسين حوزة علمية قم.3116 ،
 .93ــــــــــــــــ  ،النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي ،بيروت ،دار الکتاب3175 ،ق.
 .99طبرسی ،فضلبنالحسن ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،1تهران ،ناصرخسرو.3111 ،
 .91طوسی ،ابنحمزه ،الوسيلة الي نيل الفضيلة ،قم ،نشر کتابخانة آيتاهلل مرعشي نجفي.1811 ،


 .91طوسی ،محمدبنحسن ،التبيان في تفسير القران ،تهران ،ذوي القربی.3111 ،
 .94ــــــــــــــــ  ،تذکرة الفقهاء ،قم ،مؤسسة آلالبيت عليهمالسالم الحياء التراث3131 ،ق.
 .96عاملی ،زينالدينبنعلىبناحمد (الشهيد الثانی) ،مسالک االفهام في شرح شرايع االسالم ،قم،
بنياد معارف اسالمی.3111 ،
 .99ــــــــــــــــ  ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،ج  ،3چ دوم ،قم ،دار التفسير،
.3113
 .91کاتوزيان ،ناصر ،المبسوط في فقه االمامية ،قم ،جامعة مدرسين حوزة علمية قم ،دفتر انتشارات
اسالمی.3175 ،
 .97ــــــــــــــــ  ،مباني حقوق عمومي ،تهران ،ميزان.3119 ،
 .15ــــــــــــــــ  ،مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ،تهران ،شرکت سهامی
انتشار.3175 ،
 .13کلينی ،محمدبنيعقوب ،کافي ،چاپ سوم ،تهران ،دار الکتب االسالمية3111 ،ق.
 .19متقی هندي ،عالءالدين علیبنحسام ،کنز العمّال في سنن االقوال و االفعال ،چاپ دوم ،بيروت،
انتشارات مؤسسة الرسالة3157 ،ق.
 .11مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بيروت ،مؤسسة وفاء3151 ،ق.
 .11معلوف ،لوييس ،المنجد في اللغة ،احمد سياح ،ج ،3چاپ دوم ،تهران ،اسالم.3191 ،
 .14مکی عاملی ،محمدبنجمالالدين (شهيد اول) ،الدروس الشرعية في فقه االمامية ،قم ،انتشارات
مؤسسة نشر اسالمی3139 ،ق.
 .16نايينی ،محمدحسين ،منية الطالب في شرح المکاسب ،قم ،جامعة مدرسين حوزة علميه.3114 ،
 .19نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم في شرح الشرايع االسالم ،قم ،کتابفروشی االسالمية.3116 ،
 .11وجدي ،محمد فريد ،دائرة المعارف ،قاهرة ،دار المعرفة3793 ،م.
 .17يزدى طباطبائى ،سيدمحمدکاظم ،حاشية مکاسب ،قم ،اسماعيليان.3191 ،

