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 اسالم در حيوانات اهميت

   فروزنده امیرداور ،میرزاده خلیل،* موذنی محسن

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه دام فیزیولوژی ارشد کارشناسی التحصیل فارغ

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه دامی علوم گروه استادیار

 (خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی ادآز دانشگاه دامی علوم گروه استادیار

 چکیده

 جنبه فمختل ابعاد بررسی دین، هر بودن خاتمه و کامل لزوم که این به توجه با و است امروز دنیای دین کاملترین و آخرین اسالم

 نیجداناشد و مهم رکانا از یکی جانوران، با ارتباط. باشد می آن در علمی و عقلی راهکارهای ارائه آن دنبال به و انسان زندگی های

 عاعش تحت را انسان غذای تامین تا روحی تمایالت ارضای محافظت، کشاورزی، محصوالت تولید از که است انسانی زندگی

 بخش این درست مسیر ارائه و اهمیت در باید اسالم دین لزوما انسان، زندگی در جانوران اهمیت به توجه با. دهد می قرار خود

 .نماید ارائه را الهیات با علم تطابق راهکارهای و پیشگام انسانی، حیات از

  حیوانات قران، اسالم،: کلیدی واژگان

 مقدمه

 

 وجهت اسالم. است رستگاری و کمال به انسان هدایت آن، هدف مهمترین که است بشریت برای الهی پیام رساترین کریم قرآن

 و زیان مایه که عواملی از را مردم گذاری قانون موارد جمیع در لذا  ،دارد موجودات دیگر و  انسان سالمتی و بهداشت به خاصی

 و تجربی علوم های رشته در مسلمین است، شده اشاره آن به تاریخ طی در که علومی بین از. دارد می حذر بر آنهاست ضرر

 های تپیشرف جانوران علوم و  یریاض شیمی، فیزیک، طب،:  قبیل از است احتیاج مورد بشر افراد همه مادی زندگی در که حسی

 بسی است، برخوردار خاصی اهمیت از امروز دنیای در که علوم از ناحیه این در مسلمین گسترده تالش. اند کرده چشمگیری

 دانشمندان هک دانند نمی اند، باخته را خود غرب و اروپا صنعتی اخیر های پیشرفت مقابل در که افرادی متاسفانه. است توجه شایان

 ثرمو غرب و اروپایی کشورهای پیشرفتهای در اندازه چه تا آنان علمی تحقیقات و اند کرده دانش جهان به خدمتی چه اسالمی

 در سالما صدر به اجمالی نگاهی با. یابند آگاهی مسلمین علمی های فعالیت و فرهنگی ذخایر و علمی مفاخر از باید و است بوده

 و شکخ جزیره شبه شمال. داشت های بخش سایر با فراوان تفاوت عربی، جزیره شبه بجنو طبیعی جغرافیای که یابیم می

 مکانا سرزمین این نقاط از بسیاری در. کرد می وادار دوشی به خانه و نشینی کوچ به را عرب امر وهمین بود بیابان از پوشیده

 دامداران(. 1) بگذراند جانوران با ارتباط و دامداری با را خویش زندگی بود ناچار بیابانگرد عرب و نداشت وجود باغبانی و زراعت

 از انگردبیاب اعراب اغلب. دادند می پرورش شتر تنها که دادند می تشکیل کسانی را اول دسته: بودند دسته دو بر خود نیز عرب
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 که بودند یدامداران دوم ستهد. آورد می تاب بیشتر را تشنگی و بود تر مقاوم صحرا سختی برابر در شتر زیرا بودند، دسته این

 باطارت شهرها و ها قریه با همواره و کنند زندگی آب نزدیک بودند ناچار گروه این. داشتند نیز دیگری حیوانات شتر بر عالوه

 تهالب(. 2) کردند می زندگی گونه این بودند مواجه آب کمبود با که شام و عراق جزیره، شبه شمال شهرنشینان اغلب. باشند داشته

. باشند اآشنان قراردادها و مالکیت حقوق با کلی به سرزمین این ساکنان که نبود آن معنای به عربی جزیره شبه شمال در قانون فقدان

 این مناطق رخیب در البته. کرد می تشویق دامپروری و تجارت به را آن ساکنان عربی جزیره شبه شمال سیاسی و طبیعی جغرافیای

 الهی تعالیم همواره اسالم، از پس(. 3) داشت رواج نیز کشاورزی داشتند تری مناسب هوای و آب که یثرب همچون سرزمین

 همین هب ها، آن در حیوان نوع پنج نام ذکر دلیل به قرآن، از سوره پنج. است داشته آنها حقوق و جانوران بر خاصی تاکید و توجه

 حیوانات درباره زیادی آیات در آن، بر افزون. فیل و عنکبوت ،(مورچه) مْلنَ ،(زنبور) نَحل ،(گاو) بَقَره: است شده خوانده نام

 ایانچهارپ گوش بریدن جمله از. است شده انتقاد حیوانات درباره اسالم از پیش رسومِ برخی از قرآن در. است شده گفته سخن

 تفادهاس در هاییتحریم به شدن قائل و ،خدایان به اهلی حیوانات برخی تخصیص اند، شده ها بت نصیب هاآن کهاین نشان به

 (. 6) اهلی حیوانات برخی از مشروع

 خود رحمت و حکمت قدرت، های نشانه را هاآن و خوانده فرا حیوانات خلقت در تدبر به را هاانسان متعددی آیات در خداوند

(. 8) است شده اشاره آن دادن سواری و انسان کپوشا و خوراک تهیه مانند حیوانات فواید به نیز آیات بعضی در(. 7) است دانسته

 و مور ،(9) مرغ چهار و خلیل ابراهیم های داستان در جمله از هستند آفرین نقش حیوانات قرآنی، های داستان از تعدادی در

 آن مقدار و است کرده واجب آن مالک بر حیوان نوع هر نفقه اسالم(. 12) فیل اصحاب و( 11) سلیمان و هدهد ،(10) سلیمان

 و نفروخت نفقه،: کندمی مجبور امر سه از یکی به را او حاکم نفقه، از مالک داری خود صورت در. دارد حیوان نیاز به بستگی

 صاحب بر( نگهداری برای مناسب مکان و غذا و آب چون مواردی شامل) حیوان نفقه فقهی، متون و احادیث مطابق(. 13) کشتن

 اوتتف ها مکان و هازمان اختالف با که است حیوان نیاز تابع آن کیفیت و مقدار و ندارد معینی ازهاند نفقه. است واجب حیوان

 وضو برای آب محدودی مقدار شخصی چنانچه فقها نظر به(. 14) اوست نفقات جزو نیز مریض حیوان برای دارو تهیه. کند می

 لزوم را تیمم جواز وجه فقها، لذا ،(15) کند تیمم خود و بدهد هاآن به را آب باید باشند، تشنه او حیوانات یا حیوان و باشد داشته

 رنج کمتر برای زیادی آداب و احکام نیز حیوانات ذبح باب در(. 16) انددانسته( است انسان ملک که حیوانی یعنی) مال حفظ

 و چاقو بودن تیز رعایت اوست، تاستراح و آرامش هنگام که شب در حیوان نکردن ذبح: جمله از دارد، وجود حیوان کشیدن

 ( .17) دیگر حیوانی مقابل در حیوان ذبح بودن ناپسند و حیوان به آن ندادن نشان

 دنب نگهداشتن تمیز بر و شده شمرده آن صاحب مروّت های نشانه از تملک، تحت حیوان بودن چاق فقهی منابع و احادیث در

 (.18) است شده تأکید او نگهداری مکان و غذا حیوان،

 از است شده توصیه نکاتی رعایت زمینه این در و( 19) است تأکید مورد نیز آنان به رسیدگی و حیوانات با مالطفت و مهربانی

 کار انتو و است رسیده پیری سن به که حیوانی حال رعایت او، از حد از بیش نکشیدن کار و حیوان طاقت و توان رعایت: جمله

 جز به حیوان به زدن تازیانه ممنوعیت آن، نجات و دیده آزار حیوان از حمایت لزوم دارد، نوزاد که حیوانی احوال رعایت ندارد،

 رب نگذاشتن داغ آن، به لعن و توهین ممنوعیت است، شده نهی آن صورت به زدن تازیانه نیز صورت این در که معین موارد در
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 غاشیه سوره هفدهم آیه به مربوط کریم، قرآن در شتر از بردن نام نتری معروف(.  20) حیوان کردن عقیم از نهی و حیوان، صورت

 کلمه هم بتهال «است؟ شده آفریده چگونه که نگرند نمی شتر به چرا/ خلقت کیف االبل الی افالینظرون:» فرماید می که آنجا. است

 انسان خلقت با همردیف سوره این در خداوند اما اند شده تکرار قرآن در. شوند می اطالق شتر که دیگری کلمات هم و «ابل»

 ن،م امت زندگانی پایانی روزگار در که است آمده دامپروری گسترش مورد در دیگر حدیث در. برد می نام شتر از زمین، و کوه

 (. 21) گردد¬می فراوان گوسفند و دام و کند¬می ظهور مهدی حضرت

 منابع

: قاهره االموی الدوله آخر الی صدراالسالم فی العقلیه الحیاه عن یبحث: االسالم فجر ،(1995)  احمد المصری، امین 

 .المصریه النهضه مکتبه

 .للمالیین دارالعلم: بیروت االسالم، قبل العرب تاریخ فی المفصل( 1970)  جواد علی، 

 .فروغی حسن ترجمه اسالمی، تمدن و اسالم ،(1381)  لوران هانری همکاری با آندره میکل، 

 .92ص رضی، شریف النّبویۀ، المَجازات ؛106ص ،3ج اثیر، ابن ،النّهایۀ  

 .94ص ،3ج کاشانی، فیض البَیضاء، المَحجَّۀ ؛38ص ،2ج ثانی، شهید األفهام، مسالک  

 .119آیه نساء، سوره کریم، قران 

 .164آیه بقره، سوره کریم، قران 

 .142آیه انعام، سوره کریم، قران 

 .260آیه بقره، سوره کریم، قران 

 .18آیه نمل، سوره کریم، قران 

 .20آیه نمل، سوره کریم، قران 

 .15آیه فیل، سوره کریم، قران 

 .396 -394 ،ص31ج الکالم جواهر 

 .118ص ،3ج قواعداالحکام، حلّی، عالمه یوسف بن حسن 

 .245ص ،2ج المهذب، شرح: المجموع نووی، شرف بن یحیی 

 .24ـ23ص ،3ج المذهب، تحقیق فی بالمطل منتهی حلّی، عالمه یوسف بن حسن 
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 .281ـ280ص ،9ج الکبری، السنن بیهقی، حسین بن احمد 

 .284ـ283ص ،11ج االذهان، ارشاد شرح فی البرهان و الفائدۀ مجمع اردبیلی، مقدس محمد احمدبن 

 .صالح صبحی چاپ البالغۀ، نهج  ،(ع) طالب ابی بن علی 

 .489ـ478ص ،11ج الشیعۀ، وسائل حرّعاملی، 

 . 81ص ،51ج االنوار، بحار مجلسی، محمدباقر 
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