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 :چکیده 

در این راه  زیاده البته  .کشی نمایدآدمی به اعتبار عقل و توانایی  که دارد خویش را محق می داند از حیوانات به میل خویش بهره           

با نگاهی به شاخصه های توسعه پایدار می توان دریافت که توسعه ی پایدار . روی و افراط نموده  و موجب نابودی بسیاری از حیوانات شده است

بهره وری از حیوانات امکان پذیر توجه به محیط زیست بدون پرداختن به حقوق و قوانین  همه ی حوزه های محیط زیستی را در بر می گیرد و

اسالم گرچه انسان را اشرف مخلوقات می داند و معتقد است حیوانات برای به خدمت قرار گرفتن او آفریده شده اند اما در عین حال  . نیست

سیم نگاه اسالمی دررابطه با است  در حد بضاعت با توجه به منابع فقهی به تر نموده این مقاله سعی .نگاهی خاص و ظریف به این مقوله دارد

شرایطی که منبعث از . ترسیم دیدگاهی که الزمه ی داشتن آن ، رعایت حقوق و شرایط ویژه ای است.بپردازد  حدود بهره برداری از حیوانات

که در هنگام استفاده   بایسته های بهره وری بیان می کند .عدل و انصاف و برگرفته از احترام به حقوق و جایگاه حیوان در آفرینش می باشد

 .بدون رعایت آنها بهره وری و استفاده از آنها مجاز نمی باشد کهچون آسایش ، پرهیز از آزار و اذیت و توان حیوان را مد نظر قرار داد  قواعدی 
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 بسمه تعالی

 مقدمه

امروزه . اه انسان بوده اند و آدمی برای رفاه و زیستن خویش به ناچار از آنها بهره می جسته استحیوانات از آغاز پیدایش همردات و موجو        

بهره وری  از حیوانات به عنوان  منابع تغذیه ای ، استفاده در آزمایشگاه .م محتاج آنهاستنیز با توجه به پیشرفت علم و فن آوری انسان هنوز ه

دغدغه اینجاست که آدمی چنان خود را در این استفاده . می باشدحیوانات نشان دهنده ی نیاز روزافزون انسانها به ... ح ، حمل و نقل و ها، تفری

 .زندگی خویش و سایر موجودات شده است انداختن  محق می داند که منجر به نابودی گونه ها جانوری شده و سبب به خطر

است با توجه به توصیه ها و رهنمودهای اخالقی موجود در آموزه های دینی ، به بایسته های بهره وری از حیوانات  کردهاین مقاله سعی        

از آنجا که اسالم دین میانه روی و اعتدال می باشد، عمل به این بایسته . است بایدها و نبایدهایی که برگرفته از اصول اخالقی اسالم .  بپردازد

 . می شودیست بهتر آدمی، پرهیز از فساد و تباهی موجودات و احترام به جایگاه حیوانات در آفرینش ها منجر به چگونگی ز

از ویژگی آن می توان به گردآوری . متن حاضر به طریق ، کتابخانه ای و با بهره گیری از کتب و مقاالت  با شیوه ای نو نگاشته شده است       

هدف اصلی . اشاره کرد اعتقادی  -عقلی -با پشتوانه ی نظری  یحقوق -ت قانون و دستورالعمل فقهیبه صور ،و دسته بندی دستورات  موجود

به نحویکه کمترین  و ضرورت پرداختن آن در مباحث توسعه پایدار  می باشد  مقاله ی حاضر  احترام به حقوق حیوانات در هنگام بهره وری

 .آسیب و آزار متوجه آنها گردد

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

را  انسانهای اولیه حیوانات . رنگ و شکل ویژه ای داشته است در هر زمان بهره وری این  ؛از دیر باز از حیوانات استفاده می کرده  آدمی       

استفاده می  حمل و نقل ابزار  به عنوان حیوانات کمتر امروزه اگرچه ؛   مورد استفاده قرارمی دادندبیشتر برای حمل و نقل و تغذیه و تولید 

 .  دنبکار گرفته می شو... تحقیقات آزمایشگاهی و  آنها به عنوان منابع غذایی ، ابزار های سرگرمی و از  بهره وری  شوند اما هنوز

 از خواهد در صورت مجاز بودن  آیا انسان حق دارد هرگونه که میمی باشد ؟  از موجودات  وری آیا انسان مجاز به بهره ؛    سوال اینجاست

  جوید؟ بهره خود سود به موجودات

 از است مجاز چنین فهمیده می شود که انسان ( خلق لکم ما فی االرض جمیعا)در آیه ( جمیعا)و (ما)توجه به استفاده از دو کلمه  با      

انسان قرار داده ( مسخر)و در اختیار ،فرمانبردار  در آسمان و زمین آنچه تمامی قرآن نظر از که چرا کند، استفاده است، زمین در آنچه تمامی

 بینید نمی آیا ":آمده است   لقمان سوره 22 آیه در .شود نمی محدود موجودات از خاصی گونه یا به نوع  انسان وری بهره حق شده اند؛  بنابراین،

 و "بر شما فرو ریخته است؟ را خود نهان و آشکار های نعمت و قرارداده شما فرمان بردار  است  زمین و آسمان در که را آنچه خداوند که

هایست  نشانه کار این در ، قرارداد شما  فرمان بردار است زمین و ها آسمان در آنچه تمامی خداوند ":فرماید می 11 آیه جاثیه سوره در همچنین

 ( 17، ص 1131نظری توکلی،.) "اندیشند می که هایی انسان از گروه آن برای

 دو   اسالمی منابع در .است آن دامنه  تعیین مسئله ترین مهم موجودات، از خاصی نوع به آن اختصاص عدم  و وری جواز بهره  قبول از پس     

 : دارد وجود موجودات از انسان وری بهره دامنه تعیین  در نظریه

 موجودات  بهره وری از  دیدگاه های 

 اصل) است  ها آن از انسان نامحدود وری بهره انسان، جواز برای موجودات آفرینش پذیرش نتیجه که باورند این بر برخی: محدودیت عدم - 1

 نتیجه در .دارد ها آن درک توانایی شرعی، حکم این به نیاز بدون انسان عقل که است امری موجودات برخی  از خاص جستن سود  زیرا ؛(اباحه

 بر خاص دلیل آنکه مگر کند، استفاده طبیعت  جاندار و جان بی موجودات از خواهد می که گونه هر دارد حق ، (نقل) دین و عقل حکم به انسان

 .شده باشداستفاده از آن ذکر   جواز عدم

 موجودات سایر و انسان میان تکوینی رابطه نوعی وجود از حکایت تنها انسان، برای موجودات آفرینش معتقدند نیز گروهی :محدودیت -2    

 چه نوع  اخالقی یا  حقوقی نظر از کند تعیین که آن بدون است ، ها آن از انسان جستن سود  موجودات، آفرینش از هدف آن، براساس که دارد

 تمامی آفرینش از حکایت یعنی ،  است افرادی اطالق دارای چند هر (االرض  فی ما  خلق لکم)جمله  رسد می نظر به .است روا و جایز وری بهره

 ادعا توان نمی پس ندارد؛ سخنی موجودات، از استفاده چگونگی به نسبت یعنی نیست، احوالی اطالق از برخوردار اما دارد، انسانبرای  موجودات

 پی در آن چگونگی و هر موجود از وری بهره جواز برای باید می بلکه کند ، استفاده موجودات از بخواهد که هرگونه دارد حق انسان که کرد

 (17،ص 1131نظری  توکلی،) .باشد دلیلی خاص

و پیشوایان  می توان به این ( ص)با بررسی  دستورات و توصیه های اخالقی و حقوقی  آموزه های اسالمی و  سنت و سیره ی زندگی  پیامبر

ای این بهره وری  نتیجه رسید که دیدگاه  اسالم بر این منطق شکل گرفته است که اگرچه  جواز استفاده از جانداران داده شده است اما بر

در ادامه سعی شده است که با توجه به  بررسی جایگاه حقوق حیوانات در منابع معتبر فقهی  ، به اصول و .  شرایط و اصولی نیز مطرح می باشد

 .قواعد  بهره وری از منظر اسالم  دست پیدا کنیم



 

 وری بهره اصول

 : است استوار ی اساسی و یک قاعده  بر دو اصل از حیوانات ،  انسان وری بهره

 (: هماهنگی با ساختار وجودی) اصل آفرینش  -1

موجوادات نیز مانند انسانها دارای . خدواند موجودات را بیهوده نیافریده است بلکه در نظام آفرینش برای هریک جایگاه ویژه ای قرار داده است

را مد نظر قرار دهد که با  آنها حقوقی  از خود وری باید در بهره انسان براینبنا. می باشند.... حقوقی چون حیات،آزادی، تولید مثل ، تغذیه و 

 .ساختار وجودی آنها هماهنگ باشد

 برخوردار هستند؛ انسان با همیشگی همزیستی نوعی آن از واسطه به که دارند مادی غیر روحی ها مانند انسان نیز حیوانات اسالم، دیدگاه از

 دنبال به اسالم، معرفتی نظام حیوانات در برای ملکوتی و مادی غیر بعد پذیرش. دارد ادامه نیز رستاخیز روز تا و شده آغاز دنیا از که همزیستی

 چگونگی در تردید بدون که شود، جایگاهی می حق الهی یاد یا حرمت روح به آن از که کند می ایجاد ها آن برای را جایگاهی و ارزش خود،

 (111،ص 21ق، ج 1021نجفی،) .است  مؤثر حیوانات از انسان وری بهره

 :اصل حرمت فساد در زمین -2

 

خداوند . جانشین باید حوزه جانشینی اش مشخص باشد و در همان محدوده کار کندانسان خلیفه ی الهی در روی زمین است ،  

او  (. 71هود،)  ((هو أنشأکم من األرض و استعمرکم فیها:))... متعال در آیه دیگری حوزه این مأموریت و جانشینی را چنین تعیین کرده است

 .... شما را از زمین پدید آورد و برای آبادانی در روی زمین مستقرتان کرد 

افزون بر آن که کار خداوند اصالح و خیر است و او خیر مطلق می باشد، انسان که جانشین خدا بر زمین است نیز کارش باید      

و در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید؛ و با بیم و امید او را ": سوره اعراف می فرمایند 77خداوند در آیه  . افساد باشداصالح و پرهیز از 

این برای شما اگر . و در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید اعراف آمده است ؛ 37در آیه . "بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

 (10، 1111عرب احمدی،).مؤمنید بهتر است

با توجه به این اصل ، حدود استفاده و بهره وری از موجودات نباید به گونه ای باشد که منجر نابودی گونه های حیوانی، گیاهی و 

 . آسیب به محیط زیست گردد

 

 قاعده عدالت -3

در نظام هستی به معنای قرار گرفتن هر چیز عدل .طبق آیات الهی، فرایند خلقت موجودات، موزون و در چارچوب عدالت قرار دارد   

از طرفی، به منظور حفظ این رکن رکین عالم هستی، خداوند متعالی انسان را به برپایی عدالت سفارش کرد و . در جایگاه مناسب خود است

 . "ات و االرضبالعدل قامت السمو"(1131فراهانی ،-صادقی .پیامبران خود را نیز به همین منظور برای انسان ها فرستاد

قرار گیرد به نحویکه  تکوینی و تشریعی  و بهروری  از موجودات می بایست در چارچوب عدالت  ر گونه استفاده بر این اساس، ه

از طرفی  این اصل  به مفهوم میانه روی در استفاده نیز  . نسازدموجودات را از چرخه ی حیاتی خویش جدا و  زندگی را برای آنها دچار مشکل 

 . می باشد

 صحیح بهره وریعدم آثار 

و رعایت حقوق آنها از چنان جایگاهی در آموزه های دینی  برخوردار است که دارای آثاری در زندگی  استفاده ی صحیح از حیوانات 

 .دنیوی و اخروی آدمی می باشد



این مطلب در سیره  نبوی . موجودات می تواند  موجب  از بین رفتن آثار عبادی فرد گردداستفاده ناصحیح از   :عبادات پذیرش عدم   :الف

 به آوردن فشار با را کسی حج و نماز که ورزند می تأکید مطلب این بر نیز  (ع) صادق امام. مورد توجه قرار گرفته است( ع)و ائمه ی معصومین 

 ( 112 ،ص 2ق،ج1020صدوق،) .گرفت نخواهد قرار الهی پذیرش مورد کند، توانش از خارج و سریع حرکت به وادار او را چهارپا،

 چنانچه . با توجه به پذیرفتن حقوق حیوانات ، عدم رعایت  آنها موجب ضمان شده و از آن تعبیر به مجازات می گردد :مجازات  :ب

 از را او  بود، رانده بیشتری سرعت با را خود چهارپایان مقصد، به رسیدن زود برای که داری قافله عمل نکوهش ضمن السالم علیه امیرالمؤمنین

 (122،ص  17ق، ج 1021مجلسی،). کردند محروم شهر مکه  در کردن کار

 بهره وری بایسته های 

 گیری بهره و مدارا و رفق نیکو رفتار بر اسالم... . پوشاک و خوراک ، سواری، در جمله  شود، از می منتفع گوناگون های راه در حیوانات از بشر

.  انگارد نادیده را حیوانات حقوق جایگاه و دارد موجودات سایر بر که شرافتی بهانه به دهد نمی اجازه انسان به دارد و تأکید از حیوانات درست

ایجاد  کلی  را می توان در سه عنوانبایسته های بهره وری بیان می کند که در هنگام استفاده چه نکاتی را می بایست رعایت نمود ؛ این موارد  

 . دسته بندی نمود حیوان  توان حد و آسایش، پرهیز از آزار و اذیت و رعایت

 :آسایش ایجاد  -1

مراد از آسایش  ایجاد محیط آرام وراحت و . است  "آسایش "هره وری از حیوانات مد نظر قرا داد از ابتدای ترین مواردی که می بایست در ب

... حق آزادی،تکامل، تولید مثل،تغذیه، مسکن، بهداشت و این اصل ناظر بر حقوقی چون . فراهم کردن اسباب و مایحتاج زندگی  حیوان است

 .ایجاد آسایش در آموزه های اسالمی نیز  بسیار مورد توجه قرار گرفته است .می باشد

طویله و اصطبل برایش فراهم آورد گرچه از :  قبیل از حیوان، با  مناسب و شایسته مکانی است واجب بر مالک»:می گوید ثانی شهید -

 (.031، 7ق،ج 1113عاملی،.)«باشد مرگ آستانه در یا و نکرده استفاده حیوان

  (ص)نزد آن باشد پیامبر علفی و آب آنکه بدون است شده بسته  منزلش در که بر دید را شتری گذشت می  جایی از خدا رسول -

و  آب یا  ترسی؟ نمی خدا عذاب از کرده ای حیوان این با که کاری دربارة آیا( فرمود به او آنگاه)کجاست  حیوان این صاحب:فرمود 

  (73 ،1 ج ،1021متقی هندی، . )خوردنش بیابد برای چیزی خودش تا گردان آزاد را آن یا کن مهیا برایش  علف او را

 همان و مراد از مثله کردن خود را مثله کند، اهلی حیوانات که کسی به خدا لعنت»:  است آمده (ص)دیگری از پیامبر حدیث در -

 ( 72،  2، ج 1171کلینی، ).کردن است عقیم

 انتخاب جاندار رهایی برای را راهی هیچ امتناع بورزد و حیوان زندگی  اداره از حیوان صاحب اینکه مجرد به» :گوید صاحب جواهر می -

تامین  به اقدام دارد، که والیتی جهت به نماید، بلکه زندگی حیوان وادار اداره به را صاحب حیوان  که نیست نکند ، حاکم مجبور

 ( 110، 11ق،ج1021نجفی،).نماید جاندار می حیات

 بینی آب و کنید تمیز را گوسفندان آغل:فرمود  که کند نقل می السالم علیه صادق امام از گوسفند درباره حدیثی عبداهلل بن سنان در -

 (711، 11ق،ج1010عاملی،).نمایید  پاک را صورتشان

 

 



  :از آزار و اذیت پرهیز  -2

نهی  شدت به جسمی و روحی آنها  اذیت و آزار نهی  بر عالوه اسالم جهت همین به است، معتقدقرآن  به وجود شعور و درک در حیوانات 

 برخواسته حیوان از حمایت به گیرد، می قرار اذیت و آزار مورد آن حیوانی در که صحنه  ای است  شاهد اگر دارد وظیفه انسانی هر.نموده است

 :فرمود امام که شده است  روایت (ع )صادق اماماز  .دهد نجاتش و

 را پرهایش و اند گرفته را خروسی که دید را بچه پسر دو خواند می نماز و بود عبادت مشغول که زمانی پس. بود عابدی مرد اسرائیل بنی قوم در»

 زمین عابد پس.  فرو ببر خود در مرا عبد  نمود وحی زمین به خدا پس. ننمود نهی کارشان آنها را و داد ادامه خود عبادت عابد به اما کنند، می

 (771ق،1010طوسی،) .« برد فرو خود در را

، (صبر)می توان به منع داغ نهادن در صورت حیوان،نشان کردن  است گردیده حیوانات در فقه  بیان اذیت و از منع آزار که  مصادیقیاز جمله 

 .تنبیه بدنی ، زندانی کردن و سوزاندن اشاره نمود

 را کودک دادوستد، هنگام چهارپایان نباید در   مالک بیان شده است که  فقهی متون از برخی رداین توصیه اخالقی چنان  گستردگی دارد که 

و اذیت هر یک از کودک و  آزردگی باعث عمل این زیرا(  213 ،7ق،ج 1017رعینی، ).بفروشد دیگری کند و هر یک را بدون جدا خود مادر از

 (772 ،1همان منبع ،ج).دارد داللت کار این حرمت بر حیوانات، آزار حرمت کلی قانون  ، مادر شده

 نیاز شدن و برطرف  کودک استقالل از پیش تا مرتع، به رفتن هنگام در را فرزند و مادر نکردن جدا مساله فقها نظر از برخی همچنین 

  (213 ،7ج همان منبع ،) .نشود ها آن آزار و رنجش باعث دیگری بدون ها آن از تا چراندن هر یک کرده اند مطرح از یکدیگر ها آن

تا آنجاکه مستحب است برای حیوانات نام نیکو و مناسب  از طرفی احترام به حیوان در متون دینی سفارش شده است 

 (277ق،1112طبرسی،.)بگذارند

رسول خدا به مسجد رفت و اسب .نماز بخوانم و نزد تو برگردمآفرین بر تو،بایست تا :رسول خدا از اسبش فرود آمد و به او فرمود

 (117ق،1021راوندی،!)آفرین بر تو:همچنان بدون حرکت ایستاده بود،پیامبر فرمود

 پیامبر ؛ کرد نفرین را خود زنی شتر :گفتند بود؟ چه» :فرمودند شنیدند، را نفرینی صدای سفری در (ص)پیامبر در حدیثی دیگر آمده است ،

  (711، 1ق،ج1012سجستانی،. )«است گرفته قرار نفرین مورد خود او زیرا کنید، رهایش : ودندفرم

 (171، ،3ق،ج 1010عاملی،) «.کند می نفرین را کننده نفرین خداوند زیرا نکنید،  نفرینشان ...»:فرمودند  چارپایان درباره نیز ( ع) امیرالمؤمنین

 :توانرعایت  -3

 خدای که دانند می ناروا دین و عقل. اند مشترک اصلی است که انسان و حیوان در آن تکلیف، و مکلف توان میان تناسب اسالمی حقوق در

هیچ  خداوند :آمده است که 217 آیه بقره ، در سوره(ما ال یطیقون.)است  ها آن توان از بیشتر که بخواهد کارهایی انجام خود بندگان از متعال

 قدرت که بخواهند را کاری از یکدیگر ،که خود میان روابط در نیستند مجاز ها انسان همچنین. کند نمی تکلیف توانش اندازه به جز انسانی را

از  توان حد از بیش نیست مجاز انسان سبب همین به نیز جاری است؛  حیوان و انسان میان روابط بر اصل این(. غیر مقدور) ندارند را آن انجام

به عنوان  نمونه به چند  (.  111،ص 11ق، ج 1021نجفی،) .نماید فراهم را او تحمل و آمدن تاب سر به زمینه یا کند استفاده خود سود به وی

 .روایات  در باب مورد نظر می پردازیم

 ( 12،ص1111موسوی،).  وا مدار  مسیر پیمودن طاقت دارد به  بیش از آنچه را حیوان  :فرمودند  (ص) پیامبر -



 خشک و بی سرزمین از هرگاه و کن مراعات را حیوان نیاز و نگذر زود گذری می سرسبز زمین هر گاه ازسر :فرماید می (ع )باقر امام -

 (همان منبع).بگذر زود گذری می گیاه

 

و  نکند درنگ خدا برای جز به حیوان پشت است ؛بر  حقوقی صاحبش به را حیوان  :حضرت فرمود که نقل شده( ص) اکرم پیامبر از -

 .نکند وادار سیروسفر بیش از توانایی اش او را به  و نکند بار طاقت حیوان بر حیوانبیش از 

نموده  مسخر شما برای را خداوند حیوان چه ندهید قرار تخت پشت حیوان را  :فرمود حضرت که کند می نقل (ص) پیامبر از ابوهریره -

، ص 1111موسوی،).نشود باشیدکج مواظب است، پشت حیوان در بار یا کجاوه رفع حاجت شود ،اگر که شوید سوار قدری به. است؛

71) 

حیوان به   که نشود قدر پشت حیوان سوار آن که: است این جانداران مالیات دریافت مامور به امیرالمؤمنین دستورهای جمله از -

آن  برای باید باشد، درمانده و خسته حیوانی اگر کند برداری عدالت  بهره با از همه آن حیوانات شدن سوار برای باید لذا. مشقت بیفتد

 (237،ص 1132شهیدی،).کند استراحت رها برای را ها آن مناسب ساعت چند حیوان اسایش بدهدو در هر

 که بنشیند حیوان روی بر که بگونه ای  است آن  "تبرک "از منظور. اند داشته مسلمانان را از تبرک بر روی حیوانات برحذر (ص)اسالم پیامبر -

 پشت بر را وزنش سنگینی یعنی بنشیند، حیوان پشت در کرده، جمع را خود پای دو  هر دهد و  یا   قرار طرف یک  در را خود دو پای هر

 (177،ص1131نظری توکلی،). نکند تقسیم حیوان

 (11ق، ص 1021صدوق،).است شده لعن نشسته پیش تر ،آن که آنان از یکی زیرا نشوید سوار سه نفر بر یک حیوان :فرمود( ص) خدا رسول

. حمل کند  توانش از پیش کاالیی مالک اوست، که این بهانه به خود حیوان به نیست مجاز حیوان، مالک که باورند این بر مسلمان فقهای

 (113ص  دوم، ج ق،1027مقیمی هندی،)

( دولت) اسالمی حاکم  ارتکاب این عمل، صورت، در.  شود می حیوان ( اضرار)و آسیب دیدن  (تعذیب) اذیت و آزار موجب کاری چنین زیرا

 (721، ص1سابق،بی تا،ج.)دارد باز آن انجام از را او دارد وظیفه

 حق واگذاری صورت در نیست مجاز حیوان مالک اول ،.است شده برخی منابع فقهی دو نتیجه از این مطلب گرفته در که است یادآوری به الزم

  (112،ص0نووی،بی تا،ج) .کند جا حیوان جابه توان از بیش باری شخص آن  کند موافقت (اجاره) خود از حیوان به دیگری  استفاده

 که دهد تغییر ای گونه به حیوان را  توسط شده جابجا مقدار کاالی یا با تغییر قرارداد اجاره،نوع  نیست مجاز حیوان، از کننده استفاده :دوم 

 (113،ص 11ق،ج1010سرخسی،. )حیوان شود و اذیت آزار موجب

  و شکارصید 

مباحث   ، با توجه به اهمیت موضوع. ان به منظور تفریح ، تجارت  یا تغذیه  می باشدشکار حیو و  از دیگر  اشکال بهره وری از حیوانات صید

 .صید و شکار  از دیدگاه اسالمی پرداخته می شودعنوان مربوطه در قالب  

  شکار  و صید محدودیت

احادیث و روایات مباحثی هم چون حرمت شکار در حال ، در کتب فقهی ومفصلی دارد  یاهشکار در اسالم آداب و دستور

  .را به خود اختصاص داده است.... احرام، زمان شکار، وسیله شکار، ضرورت شکار و



 :از جمله ؛شود رعایت حقوق حیوانات به خوبی دیده می ی مربوط به صید و شکار ،اهروایات و دستور اکثر  

در کتب فقهی صید حیوانات وحشی و پرندگان یا ذبح حیوانات در شب مکروه اعالم شده : بح حیوان در شبذصید یا  ـ الف

از شاید فلسفه کراهت که در آیات متعددی  (.710ص  ،2ج  ق، 1101،  طوسی)د مگر هنگامی که ضرورت اقتضا کن ،است

که خداوند شب را مایه آرامش و استراحت قرار داده است، لذا به هم خوردن آسایش و آرامش  ، این باشدقرآن هم بیان شده

 .هیچ موجودی حتی حیوانات در شب روا نخواهد بود

، نهی از قطع (برای آزار ندیدن حیوان)ی هم چون برنده بودن وسیله یاهدر مورد وسیله صید و ذبح نیز دستور: وسیله صید ـ ب

از جمله اینکه ذبح  .شود دیده می... و بریدن و مثله کردن اندامی از حیوان قبل از ذبح، متناسب بودن وسیله صید با شکار و

کردن باید با وسیله آهنی تیز باشد و گرنه جایز نیست مگر در هنگام ضرورت که آن هم باید سعی شود وسیله حتی االمکان 

 (.171، ص 3، ج  ق 1021  عاملی،) د تیز و برنده باش

، ص 17، ج ان منبع هم)است که شکار حیوانات برای تفریح و بدون احتیاج حرام است آمده در احادیث : شکارـ ضرورت  ج

201.)  

هرکس پرنده ای را بی جهت بکشد ، پرنده روز قیامت به خدا شکایت می کند و می » :می فرمایند( ص)پیامبر گرامی اسالم 

 ( 701،ص2ق، ج1111برقی، )«خدایا بنده تو بیهوده مرا کشت بدون اینکه از من فایده ای ببردگوید 

 .تمام بخواند در این سفر سفرش معصیت است و باید نماز را ،رودبه همین جهت کسی که برای تفریح به شکار می

زیرا جوجه در آشیانه در پناه  ؛پرندگان در آشیانه مادامی که به پرواز در نیامده است، حرام است :شکار جوجهـ حرمت  د

 (.227و  211، ص 2ج , اسالمی، بی تا)خداست 

شکار جوجه از النه هایشان در کوه یا چاه و یا نیزار تا زمانی که قادر به پرواز نباشند،جایز »:شیخ صدوق در این باره آورده است

 (11ق،ص1013صدوق،)«.نیست

لذا در جواز صید جوجه پرندگان اشکال .باشد« ممتنع»براین اساس در شرایط جواز صید نیز تصریح شده است که حیوان باید

شده است و اگر با تیراندازی به شکار آنها بپردازد ،خوردن گوشت حیوانی که هنوز بزرگ نشده و توان فرار یا پرواز ندارد،برابر 

 (217،ص1131مقیمی،.)ها مانند امام خمینی و آیت اهلل گلپایگانی جایز نیستنظر برخی فق

، از حیث شکار نمودن و ستات احرام، شکار صحراـمحرم»م که از ـخوانیب فقهی میـدر کت: رامـرمت شکار در حال احـح هـ ـ

نمایی نمودن و بستن و سر بریدن و از اشاره کردن و راهنیز و  .خوردن ولو اینکه کسی که محرم نیست آن را شکار کرده باشد

ها حتی ملخ در حکم شکار شود و این احوط است و پرنده بنابر مشهور میته می ،پس اگر آن را سر ببرد .جهت جوجه و تخم

کشتن و ترک شود  ،احتیاط آن است که کشتن زنبور و مورچه در صورتی که قصد اذیت او را ندارند. باشندصحرایی می

گزینند از قبیل شپش و کک و مانند اینها و همچنین است حیواناتی که در بدن دیگر حیوانات ه در بدن سکونت میجانورانی ک

افتد جایز نیست بلکه احتیاط آن است که باشند و انداختن آنها از بدن و انتقال دادن آنها از جایشان به جایی که از آن میمی

 .(17،ص1137عمیق،)... انتقال ندهد، نیز ندباشآنها را به جایی که در معرض سقوط می

 آمده بحاراالنوار در که است چنان نکوهش مورد حیوان  فروش و خرید و در منابع فقهی تجارت: خرید و فروش  -ی

  (11،ص122ق،ج1021مجلسی،)  .کند  فروشی حیوان که کسی مردم بدترین (:شرارالناس من باع الحیوان:)که



 

 

حق ذبح "به منظور تغذیه مورد بهره وری قرار گیرد، اسالم آداب مخصوصی را در این رابطه دارد که از آن می توان به  اگر حیوان

 .تعبیر نمود "بدون آزار و مشروع

و دو رگ اصلی و بزرگ که به حلقوم  و ( مجرای آب و غذا )،مری(مجرای تنفسی)ذبح ،سر بریدن حیوان است به طوری که حلقوم 

 (10ص، 1111موسوی،).گفته می شود« قطع االوداج االربعه»بیده ،بریده شود که بدین عمل  در اصطالح فقهیمری چس

ذبح عملی است که حرام بودن و نجاست و یا حالل بودن و پاکیزگی گوشت ها در شریعت مقدس اسالم بدان : آثار شرعی ذبح

 .ثاری برای آن مترتب خواهد بودوکیفیت آن بستگی دارد و اگر با همه شریعتش انجام پذیرد،آ

اگر حیوان حالل گوشتی مانند گاو و کوسفند ،ذبح شرعی شوند ،گوشت و پوستشان پاک و خوردنشان حالل خواهد بود پس  -1

البته اگر حیوان وذبور به شیوه .برای استفاده از گوشت حیوانات حالل گوشت باید آن را ذبح کرد و این مهمترین اثر ذبح است

 (همان منبع.)ذبح شود گوشتش حرام شده و منفعتی هم که از فروش این قربانی عاید شخص می شود حرام خواهد بودغلطی 

دسته ای از حیوانات قابل ذبح نیستند،مانند حیوانات نجس العین مثل سگ و خوک اما دستهای دیگر از آن ها که عبارتند از  -2

 .قابل ذبح اند... شاهین و حیوانات درنده و گوشتخوار مانند روباه،شغال،

همان .)ذبح در چنین حیوانات سبب پاکی گوشت و پوستشان شده و می تواند در غیرخوردن از گوشت و پوستشان استفاده کرد

 (منبع 

حیوان حالل گوشتی که به  سبب دریده شدن توسط دیگر حیوانات ،سقوط از بلندی ،زیر دست و پای ماندن حیوانات دیگر و  -1

شرف مرگ است،مادامیکه زنده باشد ،با ذبح از مردار شدن نجات یافته و گوشت و پوستش پاک و گوشتش قابل خوردن  در... 

 .دخواهد بو

اگر حیوان حالل گوشتی با تمام شرایط شرعی ذبح شود،خون بازمانده در رگ ها و گوشت  آلوده بدان پاک بوده و این نوع  -0

 (11صهمان منبع،) .شود ،گرچه خوردن خون آن  حرام خواهد بودخون مانع از خوردن   گوشت آن نمی 

 (حق ذبح بدون آزار ومشروع)آداب ذبح 

 :ذبح در شبنهی   

شیخ طوسی به این حکم اشاره کرده است . در متون روایی و فقهی شیعه ،از تعرض به حیوانات و یا ذبح آنها در شب نهی شده است

 (730طوسی،بی تا، ص) «(تاصبح)است مگر به هنگام ضرورت و ترس از مردن حیوانذبح حیوان در شب مکروه »:و می آورد

که به غالمشان دستور می داد »:است که ایشان از امام سجاد نقل فرمودند( ع)از این عمل و حدیثی از امام صادق(ص)پیامبر اکرم

ا برای همه ،موجب آرامش و سکون قرار داده خداوند شب ر:که تا فجر طلوع نکرده از ذبح حیوانات پرهیز نمایند و می فرمود

اگر ترس از مردن حیوان را :پاسخ فرمود( ع)ابان می گوید سوال نمودم،اگر ترس مردن حیوان را داشته باشیم چه؟امام صادق .است

 (217،ص1ق،ج1027هندی ،.)«در  شب هنگام داری آن را ذبح کن

 (177-170،ص2ق  ، ج1011حلی،)ار آنها در شب مکروه می باشدذبح حیوانات و شک: عالمه حلی در این باره می آورد

 



 

 

 :هم  برابر حیوانات در( ذبح) نکشتن

ناپسند  را آن دانان مسلمان حقوق بیشتر چند هر است که دیگر حیوان روی پیش در کشتن حیوانی آزاردهنده ، رفتارهای جمله از

 .باشد حرام می است، بیننده حیوان (تعدیب)اذیت  و آزار باعث که جهت آن از عمل این رسد می نظر به اما دانند، می( مکروه)

 (272،ص2ق،ج1027هندی، )

 روی پیش را گوسفند: فرمود می و( ذبح نمی کرد)کشت نمی دیگر گوسفندی چشم مقابل در را گوسفندی گاه هیچ( ع)امیرالمؤمنین

  (221 ص ،7ج ،1171کلینی ، ) .نکشید دیگر شتر روی پیش را شتر و دیگر گوسفند

 : حیوان برابر در چاقو تیزنکردن

 او خود به شود حیوان با آن کشته است قرار که چاقو و ابزاری ندادن نشان حیوانات،( ذبح)کشتن هنگام در اسالمی آداب جمله از

 (011 ص ،11 ق، ج 1011  عاملی ،) .است

 چاقوی بود، شده خیره او گوسفند به که حالی در و بود گذاشته گوسفندی سینه بر را خود پای که کردند عبور مردی کنار از پیامبر

 چاقویت را تیز بخوابانی ، ازآنکه او را پیش چرا بکشی؟ او را دوبار خواهی می آیا :گفتند به او  پیامبر کرد؛ می تیز را خود

 (272،ص1ق،ج 1017ری شهری،)نکردی؟

 (:رفق)کشتارگاه به بردن حیوان مالیمت با

زیرا چنین  روا نیست، شوند می آماده شدن کشته برای که هنگامی در حتی حیوانات با آمیز خشونت برخورد مسلمان فقهای نظر از 

 ( 72،ص7ق،ج 1021کاشانی،) .شود  می ها آن(ایالم) اذیت و آزار دلیل بدون تشدید باعث رفتاری

. کند هدایت( مذبح)کشتارگاه  سوی حیوان رابه  نرمی و مدارا با است موظف مسلمان موظف انسان بنابراین،

  (011،ص11ق،ج1131عاملی،)

 سوی به مهربانی با را او :گفتند او به کشاند، می کشتارگاه سوی به را او گرفته ، را گوسفندی گوش که دیدند را مردی خدا رسول

  (127،ص2قزوینی،بی تا،ج). بکشان مرگ

 :نکشتن حیوان توسط پرورش دهنده او

از این .تردیدی نیست که همزیستی با حیوانات زمینه پیدایش نوعی رابطه دو سویه عاطفی میان انسان و حیوان را فراهم می سازد

رو در منابع دینی توصیه شده کسی که خود مسئولیت پرورش حیوانی را برعهده داشته است، اقدام به کشتن او 

 (173ص،1172صفار،.)نکند

وسفندی داشتم او را برای قربانی فربه کرده بودم،چون او را گرفتم و خواباندم به من نگاه کرد،دلم برایش گ: گفتم( ع)به حضرت رضا

دوست نداشتم که چنین کنی،حیوانی را که پرورش داده ای خودت :به رحم آمد اما پس از مدتی او را ذبح کردم ؛حضرت فرمودند

 (123،ص17ق،ج1010عاملی،. )ذبح نکن



به آنها توصیه ( ع)ارتی جامع به وظایف منصوصه به ذبح پرداخته و با توجه به وظایفی که در احادیث اهل بیتشهید ثانی در عب

 (011،ص11همان منبع،،ج.) شده، رعایت نکات ذیل را به هنگام ذبح بر می شمارد

 (تا گلوی حیوان راحت تر بریده  شود)تیز نمودن چاقوی ذبح -

 .سرعت در قطع سر حیوان و ذبح او -

 .چاقو را به حیوان نشان ندهند -

 .ذبح کننده رو به قبله بایستد -

 .بعد از ذبح حیوان آن را جابه جا نکند،بلکه آن را رها ساخته تا روح حیوان مفارقت کرده و کامال بمیرد -

 .حیوان را با مدارا و مالطفت به سوی محل ذبح برده و به آرامی و عطوفت آن را برای ذبح بخواباند -

 .به حیوان آب دهد قبل از ذبح -

هنگام بریدن سر حیوان چاقو را به قوت و فشار الزم بر گردن حیوان بکشد و به سرعت این کار را انجام دهد تا به سهولت  -

 .و راحتی بیشتری انجام پذیرد و حیوان زجرکش نشود

 

 : نتیجه گیری
 

.  نیز  مشخص نموده است مرزی اما برای آن حد و  حیوانات را دادهاز دیدگاه اسالمی ، خداوند به آدمی جواز بهره وری و استفاده از  

حیوانات  در آفرینش الهی جایگاه ویژه ای دارند و اسالم برای آنها بعد روحانی را نیز متصور . این بهره وری نباید منجر به تباهی و نابودی شود

نیاز و بر طرف کردن گرسنگی بیانجامد و کشتن و صید به قصد  رفعهای دینی به شرطی رواست که به کشتن و صید حیوانات در آموزه .است

 .تفریح و سرگرمی بسیار مذموم و نکوهیده است و دربرگیرنده ی گناه و عقاب می باشد

منظور آسایش رعایت حقوقی مانند  . توان حیوان خالصه کرد آسایش ، پرهیز از آزار و اذیت ورا می توان در  بایسته های بهره وری 

استفاده نباید با آزار و اذیت حیوان همراه باشد ، در صید و ذبح نیز می بایست با کمترین آزار . می باشد... حیات، آزادی، تغذیه ، مسکن و 

 .رنهادن بیش از حد، می باشد مراد از توان، اعتدال در استفاده و در نظر گرفتن توان جسمانی حیوان  مثال  پرهیز از با. اعمال گردد
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