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محیط زیست و مهربانی با
حیوانات از دیدگاه عالمه
سیدجعفر مرتضی عاملی
سیدعلی حسینی

ّ
العالمة ّ
الســيد جعفر
البيئة والرفق باحليوانات من منظار
مرتىض العاميل
چکیــده :نویســنده در نوشــتار پیــش رو ،دیــدگاه جعفــر
مرتضــی عاملــی را دربــاره محیــط زیســت و طبیعــت بــا تأ کیــد
بــر حقــوق حیوانــات و مهربانــی بــا آنهــا ،مــورد مداقــه قــرار
داده اســت .وی در راســتای ایــن هــدف ،نخســت ،نــگاه
کالن عالمــه بــه محیــط زیســت شــهری را مطــرح و در ادامــه،
موضــوع حقــوق حیوانــات و مهربانــی بــا آنــان را وا کاوی کــرده
و بــه بیــان دیدگاههــای جعفــر مرتضــی عاملــی پیرامــون ایــن
موضــوع بــا اســتمداد از دیگــر آثــارش از قبیــل الصحیــح مــن
ســیره النبــی االعظــم اقــدام نمــوده اســت .در نهایــت نویســنده
بــا ذکــر کلیاتــی درخصــوص حیوانــات از قبیــل اخــاق ،شــعور
و عبــادت حیوانــات از نقطــه نظــر جعفــر مرتضــی ،تأمــات
وی را در روایــات رســیده از پیامبــر و ائمــه معصومیــن دربــاره
مهربانــی بــا حیوانــات در قالــب  113نکتــه ،متذکــر میشــود.
در خاتمــه نیــز ،چنــد نکتــه فشــرده دربــاره کتــاب حقــوق
الحیوانــات جعفــر مرتضــی مطــرح میکنــد.
کلیدواژههــا :جعفــر مرتضــی عاملــی ،مهربانــی بــا حیوانــات،
محیــط زیســت ،حقــوق حیوانــات ،طبیعــت ،آموزههــای
اســامی ،محیــط زیســت شــهری.

ّ
الســيد
اخلالصة :يبحث الكاتب يف هذا املقال عن رأي
جعفــر مرتــى العاميل حــول البيئــة والطبيعة مــع التركيز
عىل حقوق احليوانات والرفق هبا.
ويف ســياق هذا اهلــدف يبدأ الكاتب باســتعراض النظرة
ّ
ّ
العامة للعالمة حول البيئة احلضر ّية ،لينتقل من خالل
ذلــك إىل موضوع حقوق احليوانــات والرفق هبا وما يراه
ّ
الســيد جعفــر مرتــى العامــي حــول هذا املوضــوع كما
ّ
ذكره يف آثاره اليت مهنا الصحيح من سيرة النيب األعظم.
ّ
تتضمن مالحظات
ويف اخلتــام يذكر الكاتــب  113نقطة
ّ
عامــة عــن موضــوع احليوانــات مــن قبيــل أخالقهــا
ً
وشــعورها وعبادهتــا كما يراها جعفر مرتــى ،إضافة إىل
ّ
النيب ّ
تأمالته يف الروايات الواردة عن ّ
واألمئة املعصومني
علهيم السالم حول الرفق باحليوانات.
ويف الســطور األخيــرة للمقــال مالحظــات خمتصرة حول
كتاب حقوق احليوانات ّ
للسيد جعفر مرتىض العاميل.
ّ
األساســية :جعفــر مرتــى العامــي ،الرفــق
املفــردات
باحليوانات ،البيئة ،حقوق احليوانات ،الطبيعة ،التعالمي
ّ
اإلسالمية ،البيئة احلضر ّية.

Environment and Kindness to Animals from Allameh Sayyid Ja›far
Morteza Ᾱmeli›s Point of View
By: Ali Hosseini
Abstract: In the forthcoming article,
the author examines Ja›far Morteza
Ᾱmali›s views on the environment and
nature while emphasizing on the animals› rights and being kind to them.
To this end, he first explores Allame›s
general view on the urban environment, and then explores the issue of
animals› rights and kindness with
them and expresses Ja›far Morteza
Amali›s views on this subject through
his other works such as al-Sahih men
Sira al-Nabi al-A›zam. Finally, the
author states some general features
of the animals, such as their morality,
wisdom and worshipping from Ja›far
Morteza›s point of view, and presents
his reflections on the Prophet and
the infallible Imams› hadiths about
kindness to animals in the form of 113
points.
Key words: Ja›far Morteza Ᾱmeli,
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urban environment.
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تخریــب طبیعــت و محیــط زیســت از بزرگتر یــن چالشهــای انســان معاصــر در روزگار ما
اســت .پیشــرفت حیــرتآور صنعــت و تکنولــوژی ،فاصلهگرفتــن از اخــاق و معنو یــت،
حــرص و ولع فزاینده و مهارگســیخته بــه اندوختن اموال ،افزو نشــدن جمعیت کره زمین،
تهــا برای تغییــر طبیعت از
حهــای گروهــی از دول 
جنگهــای خانمانســوز ،اقدا مهــا و طر 
قبیل تغییر مســیر رودخانههای بزرگ و اســتفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی و دیگر منابع
کــره زمیــن و اعمالی از این دســت روند تخریب محیط زیســت را در کره زمیــن به اندازهای
شــتابان کــرده کــه آن را بــه یکی از بزرگتر یــن معضــات و چالشهای امــروز و آینده مبدل
لهــا ،نابودی گون ههــای گیاهی و
ســاخته اســت .گســترش بیابانهــا ،قطع و نابــودی جنگ 
بهــا زمــان از جلوههای این
جانــوری ،مشــکالت محیط زیســت شــهری و آلودگــی هوا و آ 
بحران است.
همــه دانشــمندان حــوزه محیــط زیســت ،منابــع طبیعــی ،کشــاورزی و بســیاری از دیگــر
دانشــمندان کــه در این زمینه دســتی بر آتش دارند و حتی بســیاری از مــردم عادی از وضع
موجود و افقهای گشوده به محیط زیست نسلهای آینده بسیار نگراناند و همگی یکدل
و یکصــدا بــر ایــن باورنــد کــه باید به پا خاســت و بــا قیامی جهانــی و یکپارچــه و جهادی
خستگیناپذیر و تالشی گسترده برای ترمیم ،حفظ ،احیا و توسعه محیط زیست ،آن را به
اوضاع و احوال قابلقبول بازگرداند .کارشناسان این حوزه معتقدند که اقدامهای فرهنگی
دینــی و مذهبــی تاثیر مهــم و بســزایی در اینباره دارد .از ای ـنرو مطالعه انظار دانشــمندان
بزرگ در اینباره و تبلیغ آن سهمی بسزا در رسیدن به هدف یادشده خواهد داشت.
مطالعه تاریخ عالمان و فقیهان شــیعه نشــان میدهد که بســیاری از آنان همواره زمانآشنا
لهــای آن در زمــان خــود بــوده و بــه قــول معــروف «فرزنــد زمــان
و آ گاه بــه معضــات و راهح 
خویشتن» بودهاند.
عالمــه ســیدجعفر مرتضــی عاملــی ،محقــق و نویســنده جلیلالقــدر معاصــر ،در زمــره این
عالمان و از وارثان ســلف صالح خویش اســت که به حق راه آنان را پیموده اســت .در این
مقاله انظار ایشان را درباره محیط زیست و طبیعت با تأ کید بر حقوق حیوانات و مهربانی
به آنها پی میگیریم.

آرزوی عالمه
عالمــه ســیدمرتضی آرزو داشــت زمانــی بــه آموزههــای اســامی در بــاره حقــوق حیوانــات و
مهربانــی با آنها عمل شــود و فقه و اخالق در برخورد انســان با حیوانــات مبنا و مال ک عمل
قرار گیرد 1.وی در پایان مقدمه کوتاه کتاب حقوق حیوانات در اسالم نوشته است:

 .1حقوق الحیوانات فی االسالم ،ص .6
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دوســت دارم گروهی از روایات و آیاتی را که درباره مهربانی با حیوانات اســت فراروی خوانندگان نهم
بــدان امیــد و شــاید ،شــاید و بــدان امید که دســتهای از آنان که در ایــن حوزه (محیط زیســت) دامن
همت به کمر بستهاند ،دستکم بخشی از آنها را به مرحله اجرا و عمل رسانند . ...

2

بدینســان و بــه دلیــل مطالــب دیگری که در اینباره آورده اســت که شــماری از آنها در ادامه ایــن مقاله خواهد آمد،
میتوان آن مدقق متفکر را در زمره دوستان طبیعت و محیط زیست قرار داد.

نگاه کالن عالمه به محیط زیست
محیط زیست شهری
تأمــل در آثــار عالمــه (مطالبــی که به طور پراکنده در آثار ایشــان آمده) ،نشــانگر دیدگاه کالن و دارای چارچوب ایشــان
درباره طبیعت و محیط زیست است که در این بخش از این مقاله به طور فشرده در ذیل عناوین زیر آورده میشود:

محیط زیست شهری
عالمه در اینباره نکتههای بسیار مهمی آورده است .ایشان در کتاب تخطیط المدن االسالمی در حدود  220صفحه
به شــرح از بایدها و نبایدهای شــهر اســامی پرداخته و درباره مسائل مرتبط به محیط زیست آن بحث کرده و در آنجا
درباره  22موضوع آیات و روایاتی آورده و تحلیلهای مناســب و راهگشــایی ارائه داده اســت که گروهی از این مطالب
در زمان ما بسیار اهمیت دارد.
ّاول :حمایت دائمی از درختان موجود در شهر؛ در روایتی از رسول خدا نقل شده است:
ً
ّان ّ
3
النبی(صلی اهلل علیه و آله) ّ
حرم شجر المدینة بریدا من برید من کل ناحیه؛
پیامبر خدا(صلوات اهلل علیه و آله) [طی حکمی] قطع درختان مدینه را چهار فرسخ در چهار فرسخ
(حدود بیستودو کیلومتر) در همه اطراف مدینه ممنوع کرد.

4

در تحلیل این روایت مینویسد:
این دســتور حضرت بســیار مهم اســت؛ چه آنکه مدینه در آن روزگار بســیار کوچک بود ،خانهها در
کنار هم و به هم چســبیده و شــمار ســاکنان آن از چند هزار بیشتر نبود تا آنجا که میتوان گفت تعداد
مردانی که بیشــتر از  15ســال داشــتند به هزار و پانصد نفر نمیرســیدند .دلیل این ادعا آن اســت که
وقتــی بــال اذان میگفــت همه مــردم مدینه صدایش را میشــنیدند و بــرای خواندن نماز به مســجد
میآمدنــد و مســجد گنجایــش همه آنها را داشــت؛ مســجدی کــه صدمتر در صدمتر همه مســاحت
آن بــود .بدینســان وقتی مســاحتی که حاصلضــرب  22در 22کیلومتر اســت ( 440کیلومتر مربع) با
درختان فراوانش مدینه را احاطه کرده اســت ،نتیجهای جز لطافت و پاکیزگی هوا از ســویی و حذف
انواع پرندگان از سوی دیگر نداشت؛ پرندگانی که پیامبر خدا(صلوات اهلل علیه و آله) اصرار فراوان بر
ممنوعبودن شکار آنها اگر نسلشان در خطر انقراض بود ،داشت.

5

دوم :شهر پاکیزه
در قــرآن کریم در ســوره ســبا شــهر پاکیــزه قرآنی «البلد الطیب» را دارای ســه ویژگی میداند .1 :شــهری کــه اطراف آن را
درختان فراگرفته و در احاطه پوشش سبز و فاخر گیاهان و درختان باشد .2 .شهری که امنیت بر آن حاکم باشد.3 .
 .2همان.
 .3تخطیط المدن فی االسالم ،ص .82
 .4همان ،ص .82-81
 .5ر.ک به :گیاهان و زندگی در اندیشه دینی ،ص .109-97
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شهر دارای معنویت و مشمول غفران الهی.
َ ْ َ
ٌ
ُُ ْ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ َْ
ــك ِنه ْم َآي ٌة َج َّن ِ َ ْ َ
ََ ْ َ َ َ
م َو اشــك ُروا ل ُه َبلد ٌة َط ِّي َبة
ق ر ِبك 
ن ِر ز ِ 
ـمال كلوا ِم 
ين َو ِشـ ٍ
لقد كان ِلســب ٍإ ِفي مس ِ
تان عن ي ِم ٍ
َُ
6
َو َر ٌّب غفور؛
بهراســتی برای مردم ســبا در محل سکونتشــان نشــانهای [از لطــف و قدرت خدا] بــود دو مجموعه از
پوشــش گیاهی ســبز از راست و چپ [شــهر را احاطه کرده بود] از روزی پروردگارتان بخورید و نعمت
او را شکر گذارید شهری است خوش و پاکیزه و پروردگاری بسیار آمرزنده.
و نیز خدای متعال میفرماید:
َ َ ًَّ
َ َ
َْ
ّ
ات عدن .
ساكن ط ِيبة ِفي جن ِ 
َو َم ِ

7

این آیه مسکنهای بهشتی را نیز با عنوان ّ
«طیب» توصیف کرده است و میفرماید:
َ
َ
ّ
ّ
ً
َ ْ َ َ ُ َّ ّ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ
َ َ
ْ
8
بات ُه ِب ِإذ ِن َر ّ ِب ِه َو ال ِذي خ ُبث ال َيخ ُر ُج ِإل َن ِكدا.
جن
ب يخر 
و البلد الط ِي 
شــهر پاکیــزه گیاهانــش بــه اذن پــروردگارش پرپشــت و خـ ّـرم از او میرو یــد و زمیــن پلید و شــورهزار جز
گیاهانی تکتک و کمپشت نمیرویاند.

9

ً
ً
از آیه شــریف اوال مهمبودن شــهر خوش و پا کیزه (البلد الطیب) برای ســکونت و ثانیا ضرورت وجود خاک حاصلخیز
ً
برای رویش گیاهان متراکم و ثالثا به گفته عالمه اهمیت سالمت و صفای محیط زیست و پاکیزهبودن شهر استفاده
میشود و میتوان هر سه مطلب را در روایت نقل شده از امام صادق(علیه السالم) مشاهده کرد:
َ
ْ َ
الس ْك َنى إ َّل ب َث َلث ْال َه َواء َّ
الط ّيب َو ْال َم ِاء ْال َغز ير ْال َع ْذب َو ْال ْ
َل َت ِط ُ
يب ُّ
ض الخ َّو َارة؛
ر
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
محل ســکونت و زندگی انســان جز در سه صورت خوش و پاکیزه نخواهد بود .هوای پاک ،آب فراوان
و گوارا و زمین حاصلخیز.

10

در روایتی مشابه ،روایت یادشده از امام هادی(علیه السالم) این گونه نقل شده است:
ای ابوموســی مرا بهزور به ســامرا آوردند و از ســامرا نمیروم مگر آنکه مرا با زور بیرون برند .عرض کردم:
چــرا چنیــن اســت ای آقای من؟ فرمود :به خاطر پاکی و خوشــی هوایش ،گوارایــی آبش و کمی دردها
(ویروسهایش).

11

در اینبــاره عالمــه بــر این باور اســت که رابطهای متقابــل میان وجود درختان فــراوان و پاکی و لطافت هــوا وجود دارد.
زمینــی کــه هــوا ،خاک و آبش خبیث اســت ،از آن جز گیاهانــی اندک نمیروید و زمینی که هوایــش پاک ،آبش گوارا و
شیرین و خا کش حاصلخیز است ،انواع گیاهان را میرویاند و در پرتو رویش گیاهان هوا لطیفتر ،خوشتر و پاکیزهتر
میشود و معنای «بلد ّ
طیب قرآنی» این است .از اینرو در شهرسازی در آغاز میباید آب ،هوا و خاک مکان تأسیس
شهر بررسی شود.
سوم آنکه راهها و میادین شهرباید همواره پاکیزه و تمیز شود.

 .6اعراف.58 :
 .7صف.12 :
 .8سبا 15 :و ر.ک به :آیه .8
 .9از ترجمه شیخ محمد یاسری استفاده شده است.
 .10تحطیط المدن االسالمیه ،ص 83؛ تحف العقول ،ص  ،234تصحیح علیاکبر غفاری.
 .11بحار االنوار ،ج  ،50ص .130
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چهارم آنکه باید از آلودهکردن آبها و زیر و اطراف درختان به شدت پرهیز شود.
پنجم آنکه مردم باید هماره جلوی درب منازل و مغازههای خود را پاکیزه و تمیز کنند.
ششم آنکه قبرستانها نیز باید نظیف باشد.
هفتم آنکه باید مکانهایی برای بول ،غائط و پسامدها در نظر گرفته شود.
عالمه پس از نقل روایات مینویسد:
باید اقدامهایی انجام گیرد که محیط زیست بههیچوجه آلوده نشود.
هشــتم آنکه هرگونه آلودگی صوتی زیانهای ویرانگری برای ســامت انســان دارد و باید به جای آلودگی صوتی آرامش
بر سراسر شهر سایه افکند.
عالمــه روایــات متعــدد و متنوعــی را در ادامه بحث آورده اســت که شــیفتگان این دســته از مباحث بهو یــژه طرفداران
محیط زیست به اثر ارزشمند ایشان مراجعه کنند.

12

گیاهان ،جنگلها و مراتع
گیاهــان یکــی از مهمتریــن مؤلفهها و عناصر محیط زیســت اســت .زمین بیگیاه به قبرســتانی میماند که هیچ خیر و
برکتــی در آن نیســت و بــه تعبیــر بســیار زیبا و لطیف قرآن افســرده ،پژمرده و مرده اســت و زمینی کــه درختان ،گلها و
گیاهان آن را فراگرفتهاند زنده و نشاطآفرین است و انواع برکتها از آن برمیخیزد.

13

افزون بر آنچه در ضرورت وجود گیاهان و درختان فراوان در شــهر اســامی آوردیم ،عالمه مطالب فراوان ،دقیق ،متنوع
و متعددی در آثار مختلف خود در اینباره دارد .در الصحیح من سیرة علی(علیهالسالم) به درختکار یهای پیامبر
همراه امیرالمؤمنین(علیهما السالم) و به اهمیت درختکاری اشاره کرده است:

14

بــر اســاس روایتــی از امــام کاظم(علیــه الســام) پیامبــر خــدا ،امیرالمؤمنیــن و همــه اجــداد ایشــان(علیهم الســام)
درختکاری میکردهاند.

15

و بر پایه روایتی از امام باقر(علیه الســام) مردی امیرالمؤمنین را مالقات کرد و آن حضرت با خود کیس ـهای پر از هســته
خرما داشت .آن مرد پرسید :ای امیر مؤمنان ،در این کیسه چیست؟ حضرت فرمود :صدهزار درخت خرماِ ،انشاءاهّلل.
حضرت همه هستهها را کاشت .همه آنها رویید و به عمل آمد.

16

این روایت نشان میدهد که آن حضرت شمار هستههای خرما را میدانست و بادقت و بر اساس برنامه آنها را طوری
کاشــت کــه همــه آنهــا رویید و ایــن یکی از موارد درختکاری ایشــان بوده اســت .آن حضــرت در ینبع در پرتــو چاهها و
چشــمههای فراوانی که پدید آورد ،نخلســتانهای متعدد و متنوعی احداث کرد و درختان بسیاری در آنها کاشت.

17

بر پایه گزارش ابن شــبه بخشــی از ینبع را رســول خدا به علی(علیهما السالم) داد و بخش دیگرش را خود ایشان خرید
و در آن چشــمههای متعــددی ایجــاد کــرد 18و در پــی آن نخلســتان و باغهــای پرشــماری احــداث کرد 19.ایــن باغها،
 .12تحطیط المدن فی االسالم ،ص .102-82
ََ
َْ َ
َ
ض َب ْعد َم ْو ِتها  »...سوره نحل ،آیه  ،65سوره روم ،آیه  24و . ...
 ...« .13فأ ْحيا ِب ِه ال ْر 
 .14الصحیح من سیرة امیرالمؤمنین ،ج  ،3ص .13-312
 .15کافی ،ج  ،5ص .74
 .16همان ،ص .75
 .17ر.ک به :طبیعت در سیره علوی ،ص 192؛ حجاز در صدر اسالم ،ص .229
 .18تاریخ المدینة المنورة ،ج  ،1ص .225-221
 .19طبیعت در سیره علوی ،ص .194
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نخلستانها و مزرعههای امیرالمؤمنین(علیه السالم) بهویژه در ینبع بود که الگو برای کشاورزی ،درختکاری ،احداث
نخلستانها ،باغها و مزرعهها شد و زمینه خیز بزرگ و حرکت شتابان مسلمانان را به سوی تمدنی فراموشناشدنی در
حوزه توسعه کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست فراهم آورد.

20

از دیگــر موضوعــات بســیار مهــم در اینباره قطــع درختان و تخر یــب جنگلها و مراتع اســت کــه در روزگار ما اهمیت
فراوانــی دارد؛ زیــرا از ســویی درختان و جنگلها ســودمندیهای فراوانــی دارد و از طرفی انســانهای روزگار ما به جان
جنگلها افتاده ،بیرحمانه و ظالمانه روند تخریب آنها را شتابان و شتابانتر کردهاند.
جنگلهــا ســهم بســزایی در پا کیزهکــردن هوا و از بینبردن گازهای سـ ّـمی موجــود در هوا دارند ،محیــط زندگی را زیبا،
آبهــای ســطحی را کنتــرل ،آبهــای زیرزمینــی را تغذیــه ،خــاک را حفــظ ،ســر و صــدا را کــم ،آب و هــوا را معتــدل و
ســیل ،باد و طوفان را کند میکنند و فواید اقتصادی مختلفی دارند 21.همان طور که اشــاره شــد ،آمار و ارقام تخریب
جنگلهــا و مراتــع بــه عنــوان مظهر سرســبزی و گیاهان کره زمین ،بســی هشــداردهنده اســت تا آنجا که ســازمانهای
جهانی بهرهبردار یهای موجود را فاجعه زیستمحیطی قلمداد میکنند.

22

عالمه جعفر مرتضی در الصحیح من ســیرة النبی در اینباره بحث کرده اســت .ایشــان به مناســبت بحث محاصره
بنینضیر و قطع درختان خرمای عجوه یهودیان به شرح درباره حکم قطع درختان مطالب سودمند ،متعدد و متنوعی
آورده اســت .فشــرده آن مطالب بدیع آن اســت که بر طبق فتوای گروهی از فقهای شــیعه قطع درختان حتی در جنگ
حرام اســت و بر اســاس فتوای گروهی دیگر قطع درختان در جنگ کراهت دارد 23.نیز پیامبر خدا(صلوات اهلل علیه و
آله) هنگامی که رزمندگان را برای نبرد با دشــمن گســیل میداشــت ،به آنان توصیههایی میکرد و یکی از آنها این بود
َ
َ َْ
َ ً َّ َ ُ ْ
که «ل تق َط ُعوا ش َجرا ِإل أ ْن تض َط ُّروا ِإل ْي َها» و نقل شده است:
ً
ً
ً
و من قتل صغیرا او کبیرا او احرق نخال او قطع شجرة مثمرة او ذبح شاة . ...
کســی کــه کودکــی را یــا پیرمــردی را بکشــد ،یــا درخــت خرمایــی را بســوزاند یــا درختــی را قطــع کند یا
گوسفندی را بکشد  ...به عنوان مجاهد باز نگشته است.

24

بدینسان جواز قطع درختان حتی در جنگ که بسیاری از حرامها را در آن حالل میشود؛ حتی کشتن انسانها مورد
ً
اشکال است .پس از بررسیها و تحقیق نسبتا مفصلی ایشان نتیجه میگیرد که تنها در صورت ضرورت و مصلحت
ملزمــهای حتــی در جنــگ قطع درختــان آن هم به اندازه ضرورت و مصلحت ملزمه جایز اســت .پیشتر اشــاره کردیم
که رســول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) (برید فی برید من کل جهة) چهار فرســخ در چهار فرســخ قطع درختان اطراف
مدینه را ممنوع کرده بود.

25

اقطاع
رســول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) در روزگار و مکانی مبعوث شــد که جهالت بر همه گســتره جامعه ســیطره افکنده
بود .عربها درختان را شــرآفرین و پلید میدانســتند و گروهی از آنان برای ایمنشــدن از شــرارت درختان برخی از آنها
را میپرســتیدند .در اندیشــه آنان به همانســان که درختان شــرور مینمود ،خیر و برکت نیز از آنها برمیخاســت ،در
واقع درختان دو بعد داشتند گاه منشأ شر بودند و نکبت و گاه کانون خیر و برکت و در هر دو صورت مقدس و سزاوار
 .20ر.ک به :طبیعت در سیره علوی ،ص .263-170
 .21کیمیای سبز ،ص  17-12و ص .163-149
 .22جنگلهای ایران ،ص .1
 .23الصحیح من سیرة النبی االعظم ،ج  ،8ص .118
 .24همان ،ص .115
 .25همان ،ص .122-112
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پرستش و به همین دلیل بود که آنان از درختان از قبیل انجیر و امثال آن بهشدت اجتناب میورزیدند.

26

بــه لحــاظ اجتماعــی و سیاســی نظــام قبیلــهای بــر زندگــی آنــان حا کــم بــود .قبیلههــای رقیــب هــر از چنــدی بــا هــم
میجنگیدنــد و در جنگهــا ،مزرعههــا و نخلهــا را آتش میزدند یا نخلســتانها را با غــرق در آب تخریب میکردند.
چاههــا و چشــمههایی کــه بقــای نخلهــا ،باغهــا و مزرعههــا در گــرو و آنها بــود ،پر میکردنــد و بدینســان زمینههای
سرســبزی را نابــود و محیــط زیســت را ویــران میکردند .در آن شــرایط که فضیلتها رخت بربســته و ظلــم ،ضاللت و
جهالــت بــر گســتره جامعه اعراب ســایه ســنگین خــود را انداخته بــود 27،پیامبر خدا(صلــوات اهلل علیه و آلــه) در پرتو
تعالیم الهی و در پی سرســبزی ،خرمی و شــکوفایی ســرزمین اسالمی برآمد .آن حضرت با استفاده از ابزار مختلفی در
این حوزه ،توانســت کشــاورزی و سرســبزی را رونق ببخشــد و گامهای بزرگی در اینباره بردارد که یکی از آن اقدامات
«اقطــاع» بــود .اقطــاع بــه معنای واگذاری مقــداری معین از زمین و آب ،یــا زمین بهتنهایی یا آب بهتنهایی (بخشــی از
منابع طبیعی) به شــخص یا اشــخاص یا قبیلهای معین اســت 28.رسول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) زمینها ،آبها
و درههای مختلفی را گاه با مســاحت بســیار گسترده به شخص ،اشخاص یا قبیلههایی واگذار کرد و احیاشدن آنها
نتایج بســیاری شــیرینی داشــت .مرحوم آيــتاهلل احمدی میانجی خوشبینی مردم به اســام و جلــب رضایت آنان،
فراهمآمدن زمینه دستیابی به رزق حالل ،فقرستیزی ،آبادانی و رونق کشاورزی ،محیط زیست و دمیدن روح نشاط و
امید در مردم را از سودمندیهای این اقطاعها میداند 29.عالمه سیدجعفر مرتضی ضمن یادکرد گروهی از اقطاعهای
پیامبر خدا(صلوات اهلل علیه و آله) از قبیل اقطاع به بنیتمیم و بنیعقیل به فلسفه این اقطاعها اشاره کرده و ضمن
نقد بخشــی از انظار احمدی میانجی ،مهمترین هدف رســول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) را عمران ســرزمین اسالمی
و سبز و خرمکردن آن میداند.
رســول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) در پرتو آموزههای وحیانی بهدرســتی تشــخیص داد که واگذاری منابع طبیعی به
بخش خصوصی و نظارت بر احیا و تضمین حق مالکانهاش برای احیاگران ،از بهترین اســباب توســعه کشــاورزی و
حفظ محیط زیســت ،بلکه رشــد و شــکوفایی آن خواهد بود .از اینرو دســت به اقطاعهای گستردهای زد که در جای
خودباید بررســی شــود .پس از رســول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) اقطاعها در مواردی به کجراهه و به تعبیری بیراهه
رفت و در زمان خالفت امیرالمؤمنین دوباره با همان مبانی دوره رسول خدا(صلوات اهلل علیها) اجرا شد.

30

تا اینجا مطالب مفید و پراکندهای را که در البهالی ســخنان عالمه بدانها اشــاره یا پرداخته شــده بود آوردیم .در یک
نــگاه کالن بــه انظــار عالمه درباره محیط زیســت ،میتوان گفت ایشــان نکتههای مؤثر و مهمی درباره محیط زیســت
دارد که به طور پراکنده و به مناســبت در آثارش آورده اســت ،اما درباره دو موضوع به صورت متمرکز پژوهیده اســت:
ّاول :محیط زیســت شــهری که فشــردهای از آن را پیشتر آوردیمّ .دوم :مهربانی به حیوانات که ادامه این مقاله به طور
عمده در صدد بیان این مطلب است.

حقوق حیوانات و مهربانی با آنها
دربــاره حقــوق حیوانات مطالب متعدد ،متنوع و مهمی در تعالیم اســامی وجود دارد .مطالبی درباره جانورشناســی،
دامپزشکی(بیطاری) ،جایگاه حیوانات در زندگی انسان و در تأمین نیازهای او .حیوانات آیت خدا در هستی ،دانش
و شــعور حیوانــات ،حمایــت از گونههــای حیوانــی ،صید و ذبح ،احکام پرنــدگان و آبزیان و مطالبی از این دســت که
فراوان است و باید در جای خود بررسی شود.
 .26ر.ک :گیاهان و زندگی در اندیشه دینی ،ص .18-17
 .27همان.
 .28الموسوعة الفقیهة المسیرة ،ج  ،4ص .389
 .29مکاتیب الرسول ،ج  ،3ص 583؛ ر.ک :طبیعت در سیرة نبوی ،ص .142-132
 .30الصحیح من سیرة امیرالمؤمنین ،ج  ،16ص .141-139
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درباره موضوعهای یادشــده به طور پراکنده و ناقص مقالهها ،کتابها پایاننامهها و رســالههایی نوشــته شــده اســت
که در خور تحســین اســت .از میان معاصــران ،مرحوم احمدی میانجی مقالههای مختلــف و متعددی در فصلنامه

فرهنگ جهاد ،در بخش «طبیعت و زندگی» دارد .در این میان مرحوم عالمه سیدجعفر مرتضی اثری با عنوان حقوق
الحیوان فی االسالم در سال 1425ق (2004م) نوشته که در سال 1432ق به چاپ رسیده است .این اثر اگر چه مانند
آثار یادشده ناقص است ،به گونهای بدیع به این موضوع پرداخته است .در ادامه این مقاله به دیدگاههای ایشان در
اینباره بر اساس این اثر ،البته با استمداد از دیگر آثارش از قبیل الصحیح من سیرة النبی االعظم میپردازیم.
نخست عالمه بهتفصیل به کلیاتی درباره حیوانات میپردازد:

اخالق حیوانات

َ ْ
ُ ْ
حیوانــات دارای اخالقانــد و خلقهــای آنهــا ماننــد خلقهایشــان متفــاوت اســت .در اینبــاره روایــات فراوانــی از
معصومان(علیهمالسالم) به ما رسیده که به عنوان نمونه امام(رضا علیهالسالم) درباره خروس میفرماید:
خروس ســفید پنج ویژگی از ویژگیهای پیامبران را دارد :آ گاهی از اوقات نمازها ،غیرت ،ســخاوت،
شجاعت و فراوان آمیزشکردن.

31

از روایاتی از این دســت اســتفاده میشــود که آدمیان در روزگار ما با همه کوش ـشهایی که درباره شــناخت حیوانات
داشتهاند ،تنها از بعد مادی آنها ،آن هم تا حدودی ،توانستهاند آ گاه شوند .در علوم جانورشناسی روزگار ما حیوانات
هماننــد انســان در تنگنــای حصــار ّ
مادیت قــرار داده شــده و عالمان مغربزمین با وجود کوش ـشهای سودمندشــان
نتوانســتهاند از آن فراتــر رونــد و ایــن موضوعــی اســت که در روزگار ما برای بســیاری از شــیفتگان محیط زیســت که در
کشورهای مختلف زندگی میکنند اهمیت بسیاری دارد .عالمه جعفر مرتضی اشاره میکند که اخالق حیوانات گاه
شیطانی و رذیلتآمیز و گاه رحمانی است و فضیلتآمیز .برای نوع ّاول شتر عایشه را در جنگ جمل مثال میزند که
امیر مؤمنان دســتور داد آن را پی کنند و ســلمان از اصحاب ممتاز رســول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) پیش از جنگ
جمل آن را شــیطان نامید 32.برای نوع دوم ،یعنی حیواناتی که اخالق پســندیده دارند ،اســب را یاد میکند؛ بهویژه آن
دسته از اسبان و دیگر حیواناتی که در خدمت ائمه(علیهم السالم) بودند.

33

شعور حیوانات
پیشتر اشاره شد که حیوانات اخالق دارند .در این بخش عالمه با استناد به آیات قرآن اثبات کرده است که افزون بر
اخالق ،درک و شــعور و ادراک با یکدیگر متفاوتاند؛ اگرچه در درجهای از شــعور با هم مشــترکاند .در روایتی از سرور
شهیدان حسین بن علی(علیهما السالم) در اینباره چنین آمده است:
ُْ
َ َّ
ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ْ
َ
الذ َكر وَ
ــت البها ِئم فلم تبهم عن أر بع ٍة مع ِرف ِتها ِبالر ِب و مع ِرف ِتهــا ِبالمو ِت و مع ِرف ِتها ِبالنثى ِمن
َمــا َب ِه َم ِ
ِ
ْ
ْ
َ
34
َم ْع ِرف ِت َها ِبال َم ْر َعى َع ِن ال ِخ ْص ِب؛
جانوران چهار چیز را میشناسند ،خدای متعال ،مرگ ،نر و ماده ،چراگاه سرسبز.
دلیل دوم وجود شعور در همه حیوانات آن است که آنها محشور میشوند .در قرآن کریم آمده است:
َ ْ
ُ
وش ُح ِش َرت؛
َو ِإذا ال ُو ُح 
آنگاه که حیوانات وحشی محشور میشوند.

35

 .31حقوق الحیوانات فی االسالم ،ص .9
 .32همان ،ص .11-9
 .33همان ،ص .12
 .34همان ،ص  ،20به نقل از کافی ،ص .539
 .35همان ،ص  .13به نقل از کافی ،ج  ،6ص .529
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و نیــز بــر پایــه گروهی از روایــات خدای متعال عدالت واقعی را در آن جهان میان آنــان برگزار میکند و حیوانات مظلوم
حق خود را از حیوانات ظالم میگیرند و آنها را قصاص میکنند و بدیهی است محشورشدن و قصاصکردن به حکم
عقل تنها از گناهکاری که ادراک داشــته باشــد ،صحیح اســت .صد البته نباید در اینباره غلو کرد و باید دانست که
شعور آنها از شعور آدمیان بسیار کمتر است؛ به همانسان که مجازات و قصاص آنها طوری دیگر است.

36

ً
تــا اینجــا اثبات شــد که اجمــاال همه حیوانات مرحلهای از شــعور را دارند و این همان اســت که گروهی از فیلســوفان
امامیه آن را ادراک حســی ،جزئی و خیالی دانســتهاند و بر این باورند که حیوانات این مرحله از ادراک را دارند ،اما آیا
عالوه بر آن کلیات را نیز درک میکنند و رفتارهای آنها ناشی از شعور و تفکر است؟ در اینباره میان فیلسوفان امامیه
اختالفنظر است.

37

در اینجا از بررســی انظار ابن ســینا 38،مالصدرا 39و امام خمینی 40که در اینباره اظهارنظر کردهاند صرفنظر میکنیم
و تنها به این نکته اشاره میکنیم که برهان عقلی در اثبات یا نفی ادراک حیوان در مراحل باالتر دچار اشکال است،
اما باید گفت زندگی آمیخته با نظام شــگفتانگیز و بســیار دقیق گروهی از حیوانات نشــانگر آن اســت که اعمال آنها
تنها غریزی نیست و از شعور متناسب با ذات و حقیقت خود که فراتر از ادراک جزئیات است برخوردارند و سخنان
آن دسته از عالمان که منکر این حقیقت هستند از بیتوجهی آنان به رمز و راز زندگی حیوانات نشأت گرفته است.
ً
عالمــه ســیدجعفر مرتضــی بــه خوبــی از ایــن نکتــه آ گاه و بــر ایــن باور بوده اســت کــه اوال حیوانــات در شــعور و ادراک
ً
متفاوتاند ،ثانیا گروهی از آنان از مراتب باالی شعور و ادراک برخوردارند .برای به کرسینشاندن این ادعا آیات سوره
نمل را میآورد که میفرماید:
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
قال ْت َن ْم َل ٌة يا أ ّي َها ّ
ساك َنك ْم ال َي ْح ِط َم ّنك ْم ُسل ْيمان َو ُج ُن ُود ُه َو ُه ْم ال َيش ُع ُرون؛
الن ْمل ادخلوا َم ِ
ای مورچگان داخل النههای خود شــوید تا ســلیمان و لشــکریانش شــما را پایمال نکنند در حالی که
نمیفهمند.
و در ادامه آیات مرتبط به هدهد را نقل میکند:
َ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
يد فقال أ َح ْط ُت ِبما ل ْم ُت ِح ْط ِب ِه َو ِج ْئ ُتك ِم ْن َس َب ٍإ ِب َن َبإ ...؛
 ...ف َمكث غ ْي َر َب ِع ٍ
هدهــد بــه ســلیمان میگویــد« :غیبــت من بیدلیــل نبود ،از چیــزی آ گاه شــدهام که شــما از آن آ گاه
نیستی و از سبا برای شما خبر مهمی آوردهام.
عالمه به نکته بسیار مهمی در اینباره اشاره کرده که آیات  17و  20تا  31سوره نمل که تنها بخشی از دو آیه را آوردیم،
مطالب و نکتههایی مهم ،دقیق و ظریف درباره حیوانشناســی دارد که نیازمند تألیف کتابی مســتقل اســت ،اما به
طور خالصه در اینجا فقط درباره هدهد به  16نکته اشاره میشود که از این آیات استفاده میشود:
 .1پرندگان نیز مکلفاند.
 .2آنها گاه راست و گاه دروغ میگویند.
 .3گاه مطیع و گاه عاصی هستند.
 .4برای رو یبرتافتن از قوانین الهی کیفر میشوند.
 .5استدالل کرده و برهان میآورند.
 .36همان ،ص .14
 .37شرح اشارات ،ج  ،3ص 323-322؛ اسفار ،ج  ،8ص 158؛ تقریرات فلسفه امام خمینی ،ج  ،3ص .451
 .38ر.ک به :شرح اشارات ،ج  ،3ص .323-322
 .39ر.ک به :اسفار ،ج  ،8ص .158
 .40ر.ک به :تقریرات فلسفه امام خمینی ،ج  ،3ص .451
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 .6از معلوم به مجهول پی میبرند.
 .7انواع عبادتها را میشناسند.
 .8تفاوت بین عبادت صحیح که سلیمان میکرد و عبادت فاسد که مردمان به آن مبتال بودند را میشناسند.
 .9میتوانند مملکت و ملک جدیدی را کشف کنند.
 .10تفاوت شاه و رعیت را میتوانند بشناسند.
 .11نر و ماده را میشناسند.
 .12آنان عالوه بر شــناخت نر و ماده و اینکه زنی پادشــاه ســبائیان اســت ،درجه و عظمت او را نیز شناختهاند .هدهد
میگوید که آن زن فرمانروای آنان است و کرسی دارد و کرسی او باعظمت است.
 .13هدهد خورشید را شناخته و فهمیده است که آنان خورشید پرستند.
 .14او گمراهی و ضاللت آنها را ریشهیابی کرده و دین آنها را باطل و عبادتشان را با استدالل فاسد میداند.
 .15او آسمان و زمین را میشناسد.
 .16او میداند که خداست که آنچه را در آسمان و زمین پنهان است خارج کرده و اوست که از آنچه در دلها پنهان
میکنید آ گاه است.

41

آنــان کــه در روزگار مــا در این حوزهها دســتی بر آتش دارنــد ،ارزش این معارف گرانقدر قــرآن را میدانند .قرآن در صدد
ُ ْ
غیرمــد ِرک کلیات دانســت ،بلکه
آن اســت کــه بشــر را متنبــه کنــد که نبایــد همه حیوانــات را غریــزی و فاقد شــعور و
گروهی از آنان مانند هدهد و مورچه قدرت تحلیل ،فهم و ادراک مســائل را به طور دقیق دارند و نباید آنها را در حصار
ً
مادیات و تنگنای غریزه و ادراک جزئیات زندانی کرد .درباره مورچه عالمه تنها به سه نکته اشاره میکند :اوال مورچه
ً
ً
فهمید که لشــکری وارد منطقه آنها شــده اســت .ثانیا فرمانده آن لشــکر ،یعنی ســلیمان را شــناخت .ثالثا فهمید که
ســلیمان و لشــکریانش ممکن اســت از ســر جهالت آنها را پایمال کنند و بالفاصله مناسبترین دستورها و توصیهها

را به دیگر مورچگان کرد؛ به گونهای که موجب لبخند ســلیمان شــد 42.مناســب مینماید اشاره کنیم در نهج البالغه
ّ
امیرالمؤمنین(علیهالســام) درباره مورچه ،خفاش 43،طاووس 44و ملخ 45اگر نگوییم در حد اعجاز علمی توضیحاتی
فوق دقیق دادهاند که دستکم میتوان آنها را از شگفتیهای علمی نهج البالغه دانست.

46

عبادت حیوانات
از گروهی از آیات و روایات استفاده میشود که حیوانات خدا را عبادت و از قوانینش اطاعت میکنند:
ً َُ ً
بيح ُه ْم إ َّن ُه َ
َو إ ْن م ْن َش ْيء إ َّال ُي َس ّب ُح ب َح ْمده َو لك ْن ال َت ْف َق ُه َ
ون َت ْس َ
47
كان َحليما غفورا؛
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
هیچ چیزی نیســت مگر آنکه خدا را با ستایششــان تســبیح میکنند ،لیکن شــما تسبیح آنها را درک
نمیکنید.
بر پایه این روایت همه هستی خدای را تسبیح میکنند و فریاد تسبیحشان غلغلهای در هستی پدید آورده که خواب
را از گوش عارفان میرباید ،اما انســانها به دلیل پردههایی که از انواع گناهان بر چشــم و گوش دلشــان انداختهاند،
ْ
َ
نــه صــدای آنــان را میشــنوند و نه عبادت آنــان را میبینند و نه حقیقتشــان را درک میکننــدُ ،
«ص ٌّم ُبك ٌم ُع ْمـ ٌـي ف ُه ْم ال
 .41حقوق الحیوانات فی االسالم ،ص .16
 .42همان ،ص 17؛ درباره زندگی مورچه ر.ک به :خطبه معجزهآسای امیرالمؤمنین در نهج البالغه ،خطبه .185
 .43نهج البالغه ،خطبه 155؛ شرح نهج البالغه ابن میثم ،ج  ،3ص .257
 .44همان ،خطبه .165
 .45همان ،ص .185

 .46در نهــج البالغــه نــام بیش از بیســت حیوان آورده شــده و دربــاره چهار مورد حضرت تا حدودی بــه توضیحاتی دادهاند که در کتاب حیوانــات در نهج البالغه
آوردهام.
 .47اسراء.44 :
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ُ
َي ْع ِقلون» 48.از اینرو افزون بر ظلم سنگینی که بشر مدرن در روزگار ما بر انواع جانوران کرده و با تخریب منابع طبیعی
بهویــژه جنگلهــا هــزاران گونــه از آنها را منقرض کرده و بــا آلودهکردن هوا ،آب و خا ک عرصه زندگی را بر آنها ســخت و
دشــوار ســاخته ،با ضاللــت و جهالت درباره آنها به دلیــل مراجعهنکردن به گفتهها و علوم اهلبیت(علیهم الســام)
ّ
نوعی دیگر از ظلم را بر آنها روا داشته که اولی را «ظلم جلی» و دومی را «ظلم خفی» مینامیم.

چوپانی پیامبر خدا(صلوات اهلل علیه و آله)
بــر پایــه گزارشهــای تاریخی پیامبر خدا(صلوات اهلل علیه و آله) در مکه مکرمــه مدتی چوپانی میکرد .آن حضرت در
این مدت با گوسفندانش بسیار مهربان بود و مهربانی او در اینباره شهره است.

49

قانون مهربانی با حیوانات
عالمــه ســیدجعفر مرتضــی دربــاره مهربانــی بــا حیوانــات معتقــد اســت روایــات رســیده از پیامبــر خــدا و ائمــه
معصومین(علیهمالســام) دربــاره مهربانی بــا حیوانات میتواند به عنوان نمونهای از قانون برخورد با حیوانات باشــد.
سخنان و روایاتی که بیش از هزار سال پیش از آنان(علیهمالسالم) صادر شده ،اما به گونهای است که امروز در همه
مراکز بینالمللی مرتبط به حقوق حیوانات و برخورد اخالقی با آنها قابل ارائه و مایه افتخار باشــد؛ روایاتی که رمز و راز
موفقیتش در آن اســت که گویندگانش بهدرســتی و به طور جامع جانوران ،انســان ،طبیعت و آینده را شناخته و بر پایه
این شناخت عمیق ،دقیق و جامع این سخنان را گفتهاند .سیدجعفر مرتضی از تأمل در این روایت  108نکته درباره
برخورد با حیوانات و مهربانی با آنها آورده است:
 .1باید با حیوانات مهربانی شود.
 .2در حالی که باری بر دوش آنهاست نباید آنها را ایستاده نگه داشت.
 .3به آنها با لجام آب نداد.
 .4نباید بیش از اندازه بار بر دوش حیوان گذاشته شود.
 .5نباید او را ایســتاده نگاه داشــت در حالی که پاالنش پشــت اوســت .روایت شده اســت که رسول خدا(صلوات اهلل
علیــه و آلــه) شــتری را دید که پاالنش روی اوســت و او را بســتهاند .حضرت فرمود« :باید صاحــب آن در آینده (دنیای
دیگر) آماده خصومت با آن شتر باشد».

50

 .6نباید روی پشت او ایستاد.
 .7نباید حیوان را بیش از اندازه و بیش از مقدار طاقتش دواند.
 .8وقتــی کســی بــا حیوان به جایی ســفر میکنــد ،هنگامی که به مقصد رســید باید ّاولیــن کارش آب و علفدادن به
حیوان باشد .امیر مؤمنان(علی علیه السالم) از رسول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) روایت کرده است که فرمود:
چهارپا شش حق بر صاحبش دارد .بالفاصله پس از آنکه پیاده شد ،به او علوفه بدهد .هر گاه از کنار
آب عبور کردند ،او را در معرض آبخوردن قرار دهد .به چهرهاش نزند؛ زیرا او با ستایش پروردگارش
تسبیح میگوید .بر روی پشت او جز برای جهاد در راه خدا نایستد .بیش از مقدار طاقتش بار بر پشت
او نگذارد .بیش از مقدار توانش او را ندواند.
َ
 .48بقره 171 :و َ :18خ َت َم ُ
اهَّلل َعلى ُق ُلوبه ْم َو َعلى َس ْم ِعه ْم َو َعلى أ ْبصار ِه ْم ِغ َ
شاوة ...؛ خدا بر دل و گوششان مهر نهاده و بر دیدگانشان پردهای است.
ِ
ِ
ِِ
 .49الصحیح من سیرة النبی االعظم ،ج  ،2ص .97
 .50همان ،ص .27
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 .9باید طویله و محل نگهداری حیوانات را نظافت کرد.
 .10آب و چرک بینی او را باید پاک کرد.
 .11جلوی اذیتکردن حیوان را گرفت و او را اذیت نکرد .از رسول خدا روایت شده است که محل نگهداری گوسفندان
را نظافت کنید و مایعات خارجشده از بینیهای آنها را پاک کنید؛ زیرا گوسفندان از چهار پایان بهشتی هستند.
 .12باید همه حیوانات را حتی حشرات و حیواناتی که خوردن گوشتشان حرام است ،اگر تشنه هستند ،سیراب کرد.
 .13نباید آنها را حبس و زندانی کرد؛
 .14نباید آنها را در [اوضاع و احوالی خاص] بست [که به دلیل محدودشدن] به خاطر گرسنگی و تشنگی بمیرند.
از امام صادق(علیه السالم) روایت شده است که زنی به دلیل آنکه گربهای را بست [و در نتیجه آن گربه نمیتوانست
به غذا و آب دست یابد] تا آنکه از تشنگی و گرسنگی مرد ،به عذاب الهی گرفتار شد .همچنین از رسول خدا(صلوات
اهلل علیه و آله) روایت شده است که  ...در آتش جهنم [در شب معراج که بهشت و جهنم را به من نشان دادند] زنی
کــه گربــهاش را بســته بــود و بــه او غذا نمیداد و رهایش نمیکرد تــا برود از گیاهان زمین بخــورد را در آتش جهنم دیدم و
صاحب سگی را دیدم که به دلیل سیرابکردن سگش داخل بهشت شده است.
 .15بدون هدف و بدون دلیل نباید هیچ جانوری را کشت.
عالمــه در ایــن موضــوع بیشــتر توضیــح میدهد و مینویســد به خاطــر خواهش نفــس و بدون غرض شــرعی و عقالیی
هیچ جانوری نباید کشــته شــود« .در روایتی از پیامبر خدا نقل شــده اســت کسی که بدون دلیل و از سرخوش گذرانی
گنجشــکی را بکشــد روز قیامت در مقابل خدا ناله میزند آن گنجشــک میگوید :پروردگار من این بنده تو مرا بیهوده
کشــت .نــه از مــن نفعی برد و نه گذاشــت بروم و از گیاهــان زمین بخورم» و در روایتی از امام صادق(علیهالســام) نقل
شــده اســت کثیفترین گناهان عبارت است از کشتن [بدون ّ
مجوز شــرعی] چهارپایان ،ندادن حق زن و نپرداختن
حق کارگر».
در روایت دیگری که بسیار اهمیت دارد و عالمه آن را از منابع روایی شیعه و سنی نقل کرده آمده است:
ً
ً
ًّ
 ...و قد روی ّان امیرالمؤمنین علیه السالم ٰ
دابة عبثا أو قطع شجرا دو أفسد زرعا ،أو
قضی فیمن قتل
ً
ً
ً
ً
بیتا أو ّ
جلدات نکاال .و ان دخطا و لم
عو ر بئرا أو نهرا ،أن یغرم قیمة ما استهلک و أفسر و یضرب
عدم
ٍ
یتععمد ذالک ،فعلیه ما نقص من ثمنها؛

51

روایت شــده اســت که امیرالمؤمنین(علیه الســام) در بــاره کیفر گروهی از جرمها ایــن گونه قضاوت
میکــرد :کســی کــه بیهــوده جنبندهای را بکشــد ،یا درختی را قطع کنــد ،یا مزرع ـهای را از بین ببرد ،یا
خانهای را نابود کند ،یا چاه و نهری را کور کند ،عالوه بر پرداخت قیمت آنچه را که از بین برده و فاسد
کرده ،میباید [طبق تشخیص قاضی] او را با شالقزدن کیفر کنند و اگر از سر خطا و غیرعمدی یکی
از کارهای یادشــده را مرتکب شــده ،تنها باید از او غرامت بگیرند و دیگر حبس و تعزیر از او برداشــته
میشــود .و اگر کســی به چهارپایی آســیب برســاند ،باید به اندازهای که از قیمت او کم شــده اســت
(تفاوت قیمت حیوان سالم و آسیبدیده را) به عنوان غرامت بپردازد.
دولــت امیرالمؤمنیــن ،دولــت عدالــت ،پیشــرفت و الگــو بــرای حکومتهاســت .آن حضــرت عدالت و توســعه را در
 .51همان ،ص .23
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حوزههــای حیوانــات ،گیاهــان ،کشــاورزی و آبهــا نیــز جــاری میکــرد .بــر طبق گروهــی از روایــات و آیات قــرآن قطع
درختان ،نابودی کشاورزی و آلودهکردن و از بینبردن آبها فساد فی االرض است که کیفری بسیار دردناک دارد.
و از نشانههای حکومت شایسته احیا ،سرسبزی و توسعه کشاورزی و در نتیجه امنیت غذایی است و در نقطه مقابل
از نشانههای حکومت فاسد آن است که سرسبز و خرمی از صحنه کشوری رخت بربسته و کشاورزی از رونق بیفتد.
خدای متعال میفرماید:
َ
ْ
ْ
َ َُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
اهَّلل ال ُيح ُّب الفسـ َ
َو إذا َت َو َّلى َســعى ِفي ال ْرض ِل ُيف ِس َــد ِفيها َو ُي ْه ِل َك ال َح ْر َث َو ّ
الن ْســل َو ُ
ـاد َو ِإذا ِقيل له
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ ْ َ
َّ
52
ال ث ِم ف َح ْس ُب ُه َج َه ّن ُم َو ل ِب ْئ َس ال ِمهاد؛
ب
ة
ز
ع
ال
ه
ت
ذ
خ
أ
اهَّلل
ق
ات ِ
ِ ِ ِ
و چون به قدرت دســت یابد یا چون پشــت کند و از نزد تو باز گردد ،میکوشــد تا در زمین فســاد کند و
کشــت و کشــاورزی و نســل (دام و نژاد) را نابود کند و خدا فســاد را دوســت نمیدارد و هنگامی که به
آنان گفته میشــود تقوا پیشــه کرده و از خدا بترسید ،خودبزرگبینی او را به گناه وامیدارد .جهنم او را
بس است و بد جایگاهی است.
ّ
درباره جمله اول آیه« :و اذ تولی» دو احتمال استّ .اول آنکه چون به قدرت دست یابد و از نظر نگارنده همین احتمال
مطابق ظهور آیه اســت یا ظهور بیشــتری دارد .بر طبق این تفســیر از نشانههای حکومت صالح آن است که کشاورزی
در آن رونق یافته ،سبزی و خرمی بر زمین سایه افکنده و نسل و نژاد حیوانات و انسانها محفوظ و باقی میماند .این
در واقع مفهوم آیه است ،اما بر طبق داللت مطابقی و منطوق آیه نشانه حکومت فاسد آن است که کشاورزی را نابود
میکند و با ازبینبردن گیاهان ســبزی و خرمی زمین که غذای حیوانات اســت را از بین میبرد و با نابودشــدن گیاهان
و خمودی و رکود و نابودی کشــاورزی ،امنیت غذایی انســانها نیز در خطر میافتد و نســل آنها نیز در معرض تهدید و
نابودی قرار میگیرد 53.نیز بر اساس ظاهر آیه یکی از انواع فساد فی االرض ،نابودی کشاورزی و سرسبزی زمین است
که بر پایه تفسیر عالمه طباطبایی و واقعیت علم و زندگی نابودی نسل حیوان و انسان را به دنبال میآورد 54.این نکته
نشاندهنده اهمیت کشاورزی و سرسبزی زمین است.
همچنیــن بــر اســاس این آیه ،آن دســته از حا کمان که در ســمت و ســوی تخریب کشــاورزی و نابــودی مثل حیوانات
حرکت کنند ،نه تنها مشــروع نیســتند ،از آنرو که مفســدند و خدا فســاد را دوســت نمیدارد ،مبغوض خدایند و باید
مجازات شوند؛ از نوع مجازات «مفسد فی االرض».
عقل حکم میکند که مؤمنان هوشیار باشند و نگذارند چنین حاکمانی به قدرت دست یابند و اگر دست یافتند ،بر
طبق آیات و روایات که دفاع از منابع طبیعی ،محیط زیست و نسل گیاهان ،جانوران ،آبزیان و آدمیان واجب است،
باید حکومت آنان را سرنگون کنند.
یکــی از جلوههــای مغفــول و بســیار مهــم حکومــت امیرالمؤمنیــن کــه جــاودان خواهــد مانــد و در آینده بهیقیــن توجه
خاصــی بــه آن خواهــد شــد ،راهبرد و سیاســتهای حکومــت آن حضرت دربــاره کشــاورزی منابع طبیعــی و محیط
زیســت اســت .برای توضیح بیشــتر این موضوع که ضروری مینماید ،نخســت بهاجمال به شیوه برخورد آن حضرت
با طبیعت میپردازیم .میخواهیم به این ابرمرد تاریخ از زاویهای دیگر بنگریم؛ به دیدگاه او و ســیرهاش درباره طراوت
و دلانگیــزی گلهــا ،چهچــه گوشنــواز بلبلهــا ،نقش و نگار پر و بال طــاووس که در خطبهای جــاودان او را توصیف
کــرد ،آیندهبینــی مورچــگان و تــن کوچک و پر از رمز و رازشــان که آنها را نیز به گونهای شــگفت توضیح داده ،شــگفتی
 .52سوره بقره ،آیه .205-204
 .53ر.ک به :المیزان ،ج  ،2ص 98؛ مجمع البیان ،ج  ،2ص 54؛ تفسیر فخر رازی ،ج  ،3ص 219؛ نور الثقلین ،ج  ،1ص 214؛ تفسیر راهنما ،ج  ،2ص .39-35
 .54المیزان ،ج  ،2ص .98
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شــنوایی ملخهــا کــه ســیدرضی در نهــج البالغه آن را گــزارش کرده ،صالبــت کوهها ،آرامــش معنادار دریاهــا ،زاللی و
گوارایــی آبهــا ،آواز گوشنــواز پرندگان که در اینباره نیز بیاناتی عجیب دارد ،شــگفتیهای دنیای ماهیان و آبزیان و
اموری از این دســت را که چگونه به تفســیر مینشســت و چه ســان با حیوانات مهربانی میورزید ،با چه شــور ،شــعور،
اخالص و اهدافی بیل میزد و نهال در زمین میکاشــت ،بذرها را میپاشــید ،آبیاری میکرد ،چاه میکند و طبیعت
را خرم میکرد .مگر نه آنکه ،بهویژه در ینبع ،دهها چشــمه آب گوارا و حیاتآفرین احداث کرد و کشــتزاران پرحاصل،
باغهــای پرثمــر و نخلســتانهای بینظیری را که چشــمانداز بلندای نخلهایشــان ناظران را غرق در شــادی ،نشــاط و
طراوت میکرد بر پا داشت!؟
در میــان بیابــان پهنــاور و ســوخته و صحراهــای تفتیده و خشــکیده اطــراف مدینه ،باغها ،نخلســتانها ،کشــتزاران،
چاههــا ،چشــمهها و نهرهــای علی(علیــه الســام) به بهشــتی میماند کــه در میان جهنم پدیــد آمده بود؛ بهشــتی که
شــاخهها ،برگهــا ،ســبزهها ،گلهــا ،بوتهها ،شــکوفهها و میوههایش چنان لبر یــز از زیبایی ،لطافت و طــراوت بود که
گویی ازلی و ابدی بودهاند .آن حضرت(علیه الســام) بهخوبی به ما آموخت که در مواجهه با منابع طبیعی و محیط
زیست چگونه بیندیشیم و عمل کنیم.
او درباره حیواناتی چون مورچه ،زنبور عســل ،طاووس ،خفاش ،ملخ ،اســب ،شــتر ،پرندگان و آبزیان آموزههایی بدیع،
سازنده و جاودانی به ما آموخت که عمل به آنها از سویی سالمت ،توسعه طبیعت و محیط زیست را به دنبال دارد و
از طرفی سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین میکند .علی(علیهالسالم) آنها را میآفرید و آیت هستی ،دانش و قدرت
خــدا میدانســت و از ایــنرو به آنها نــگاه ابزاری نمیکرد .چنانکه کشــاورزی ،درختکاری ،سرســبزی و خرمی زمین و
آبادانی زمینهای موات را از وظایف اصلی مسلمانان ،بهویژه حاکمان میدانست و همواره بر عمران این کره خاکی
تأ کید میورزید.
آن حضرت پیروانش را از بریدن درختان نهی میکرد و بر این باور بود که فضای سبز و محیط زیست پر از گل و گیاه،
نه تنها جســم آدمیان را میســازد ،بلکه بر جان و روحشــان نیز آثاری شــگرف میگذارد و به طور فشــرده دین و دنیای
آدمــی و معیشــت و معنویــت او را تأمیــن میکند و در یک کالم ،علی(علیه الســام) الگوی ســازندگی جســم و جان و
محیــط زیســت آدمیــان بود و ســبک زندگــی و برنامههای دینی و دنیویاش ســازندهترین نقشــه راه را بــرای عمران کره
زمین ،تنها کره مسکونی ،فراروی آدمیان مینهاد.
 .16نباید حیوانی زندهای را هدف تیراندازی قرار داد.
امام علی بن موسی الرضا(علیهما السالم) نقل کرده است:
رســول خــدا (صلــوات اهلل علیــه و آلــه) از کنــار گروهی عبور کــرد که به ســوی مرغ زنــدهای تیراندازی
میکردند .حضرت فرمود :اینان کیستند؟ لعنت خدا بر آنان باد!
 .17شب زمان و بستر آرامش پرندگان است .به هیچ وجه نباید سراغ آنها رفت.
 .18نباید جوجههای پرندگان تا زمانی که بال و پر درنیاوردهاند و توان پرواز ندارند از النههایشان گرفت .این مصداق
شکار نیست؛ زیرا این جوجهها تا زمانی که بال و پر درنیاوردهاند ،در ذمه و ضمانت خدای متعال قرار دارند.
 .19نباید چهارپایان را هدف تیراندازی قرار داد ،این گونه که آنها را بست و آن قدر تیر به آنها زد تا بمیرند.
 .20نبایــد حیوانــات را ُم ْثلــه کــرد ،یعنی گوشهــا و بینی آنها را بر یــد .از پیامبر خدا(صلوات اهلل علیه و آله) نقل شــده
است که لعنت خدا بر کسی که حیوانی را ُم ْثله کند.

38

179

سالیسُام،مشـارۀپنجم،آذرودیمــــــــــــــــــــــــاه1398

لماع یضترم رفعجدیس همالع هاگدید زا تاناویح اب ینابرهم و تسیز طیحم

 .21اگــر در خــا ک مملکــت دشــمن ،چهارپای انســان (اســب یا شــتر) از رفتن بازایســتد و قادر به حرکت نباشــد نباید
او را پــی کــرد ،بلکــه بایــد او را ذبح کرد .در آن روزگار وقتی مســلمانان در ســرزمین دشــمن میجنگیدند ،چون اســب
آنــان از حرکــت بازمیایســتاد ،در اختیار دشــمن قــرار میگرفت و به نفع او بود .از اینرو اســب را پــی میکردند .جعفر
55
ّ
طیار(علیهالسالم) در جنگ موته به همین دلیل اسبش را پی کرد.
 .22شکار پرندگان در النههایشان ممنوع است ،چون النه مکان امن و محل آرامش آنهاست و تنها وقتی شکار جایز
است که از النه پرواز کرده و به جای دیگری رفته باشد.
َ
 .23نباید پرهای حیوان زنده را کند.
عالمه در اینباره روایتی از منابع شیعه و سنی نقل کرده است که بسیار تکاندهنده است .امام صادق(علیه السالم)
میفرماید:
پیرمرد عابد و عارفی از بنیاسرائیل خدا را عبادت میکرد .او در حال عبادت و نماز دو کودک را دید
کــه پرهــای خروس زندهای را میکننــد .بیآنکه آنان را نهی کند به عبادتــش ادامه داد .خدای متعال
بــه زمیــن دســتور داد بــر او غضب کند .زمین بر او غضب کرد و او را در خــود فرو برد و او همواره و برای
همیشه در حال فرورفتن به طبقات جهنم است.

56

 .24نباید حیوان را سوزاند.
 .25کسی که حیوان را میدوشد باید ناخنهای خود را بردارد تا پستان حیوان با ناخنهایش آزرده نشود.
 .26برای بردن حیوان نباید گوشش را گرفت ،بلکهباید گردنش را گرفت و او را با خود برد.
 .27وقتــی بــه عنوان زکات یا مالیات شــتری به مأموران زکاتداده میشــود ،نباید طوری عمــل کرد که میان حیوان و
فرزندش جدایی بیفتد.
 .28نباید آن قدر شیر حیوان را دوشید تا چیزی از آن برای فرزند شیرخوارش باقی نماند.
 .29اگر کســی چند حیوان دارد و با آنها مســافرت میکند ،نباید ســوار یکی از آنها شــود ،بلکه باید ســواری را میان آنها
را [عادالنه] تقسیم کند.
 .30وقتی حیوان خسته میشود باید اجازه داد استراحت کند و در اینباره نیز به او مهربانی ورزید.
 .31باید حال شتری را که کف پایش سوراخ ،زخم یا پاره شده است ،مراعات کرد.
 .32باید حال شتری را که پایش خمیده ،کج یا لنگ شده است ،مراعات کرد.
 .33نباید چارپا را ترساند و رم داد.
 .34نباید چارپا را به رنج و مشقت انداخت.
 .35نباید با خشونت و از سر ظلم حیوان را به سمتی کشاند.
 .36سوار یگرفتن از حیوان نباید به اندازه و به گونهای باشد که بهسختی و رنج بیفتد.
 .55ر.ک به :بحاراالنوار ،ج  ،61ص .223-222
 .56برای توضیح بیشتر معنای حدیث ر.ک به :بحاراالنوار ،ج  ،61ص .223
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 .37هنگام عبور از کنار آب باید او را در معرض آبنوشیدن قرار داد.
 .38نباید مسیر حرکت حیوان را از مکانهای پرعلف به جادهها و راههای بیعلف تغییر داد:
أن ال یعدل بها عن مواضع النبات الی جواد الطرق فآنجادة الطرق ال نبات فیها.
 .39باید در فاصله میان ساعتهای حرکت ،وقتی را به استراحت حیوانات اختصاص داد.
أن یروحها فی الساعات.
دقت در منابع دو مورد  38و  39نشان میدهد که مقصود امام(علیه السالم) و فقهایی که حدیث را نقل و بر طبق آن
فتوا دادهاند ،چیز دیگری اســت .مقصود آن اســت که نباید در ســاعتی که حیوان استراحت میکند ،مکان او را تغییر
دهند .متن روایت این گونه است:
ّ
بهن عن نبت األرض الى ّ
جواد ّ
57
و ال يعدل ّ
الطرق في ّ
الساعات التي تريح و تعنق؛
و نباید حیوان را از زمین دارای گیاه به راهها و جادههای [بیگیاه] بکشــاند در ســاعتی که استراحت
میکند یا در ساعتی که در آخر روز آب میآشامد.
َ
ُْ
ترجمــه یادشــده در گــرو آن اســت که آخرین جمله حدیث را «تغبــق» بخوانیم که از ماده «غ َبق» و به معنای نوشــیدن
آب در آخر روز اســت 58و مشــهور فقها و محدثان این گونه قرائت کردهاند ،اما ابن ادریس(رحمة اهلل علیه) این قرائت
را خطای فاحش دانسته و نوشته است:
شــیخ مفید به ســندش (ســند معتبر) از امام صادق(علیه الســام) نقل کرده اســت که امیر مؤمنان
درباره آداب برخورد با حیواناتی که به عنوان زکات گرفته شدهاند ،چنین فرمود« :و ال يعدل ّ
بهن نبت
ّ
جــواد ّ
الســاعات ّالتي تر يــح و تعتق ،و أرفــق ّ
الطــرق في ّ
بهن جهــدک» ... .برخی به جای
األرض الــى
«تعتق»« ،تغبق» از ماده «غبوق» که به معنای نوشــیدن آب در شــامگاهان اســت ،خواندهاند و این
تحریف و غلط فاحش و خطای زشــتی اســت ،بلکه از «عنق» اســت به معنای نوعی از رفتن ســریع
شــتر  ...و معنای ســخن حضرت آن اســت که نه در ســاعتهایی که حیوان استراحت میکند و نه
در ســاعتهایی کــه در مشــقت اســت (و تند میرود) [حیوان را از مســیر پر علف بــه جاده بیعلف
نبریــد] و بــرای همیــن اســت که حضــرت «تریح» فرموده اســت کــه از معنــای ّ
«الراحة» [و بــه معنای
استراحت است ].و اگر از ماده «رواح» [و به معنای رفتن بود] حضرت میفرمود« :تروح» و نمیفرمود:
«تریح.»...

59

شارحان حدیث یادشده در منابع فقهی و حدیثی توضیح ابن ادریس را آوردهاند.

60

چه عبارت یادشده «تغبق» خوانده شود که مشهور این گونه خواندهاند و چه «تعنق» که ابن ادریس این گونه قرائتش
کرده است ،معنایش آن است که در ساعت استراحت و در ساعاتی که تند میرود یا آب شبانگاهی مینوشد ،مسیر
او را از زمین پر علف به جاده بیعلف تغییر مده.
امــا اســتاد جعفــر مرتضــی عبــارت یادشــده را جور دیگــر معنا کرده اســت .بدینســان کــه آن را به دو عبارت مســتقل
تفکیــک کــرده کــه دو معنــا دارد و دربــاره دو موضوع اســت .1 :عدم جواز تغییر مســیر حیوان از زمیــن پرعلف به جاده
بیعلف  .2لزوم استراحت حیوان در ساعاتی از شب و روز.
 .57کافی ،ج  ،3ص 536؛ تهذیب ،ج  ،4ص 274؛ وسایل ،ج  ،6ص .88
. 58ر.ک به :حاشیه کافی ،ج  ،3ص 637؛ مدارک االحکام ،ج  ،5ص 210؛ منتهی المطلب ،ج  ،8ص 92؛ مالذ االخیار ،ج  ،6ص .257
 .59السرائر ،ج  ،1ص .456
 .60مرآة العقول ،ج  ،16ص 68-67؛ مالذ االخیار ،ج  ،6ص 57؛ الوافی ،ج  ،10ص 156؛ مدارک االحکام ،ج  ،5ص 210؛ جواهر الکالم ،ج  ،15ص .334
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ً
ً
ایــن تفســیر ایشــان اوال بــه طور کامل بــا ظهور کالم امیرالمؤمنین مخالف اســت .ثانیا هیچ قرینه و شــاهدی بر تفســیر
ً
ایشــان از روایت وجود ندارد .ثالثا ایشــان هیچ دلیلی بر این تفســیر خود نیاورده و هیچ کس جز ایشــان چنین تفسیری
از حدیث ارائه نداده است و دلیل دیگری بر این ادعا غیر از همین حدیث نیاورده است.
 .40وقتی حیوان را از گیاهزار و گودالهای کوچک آب عبور میدهد به حیوان مهلت دهد تا اگر خواست آب بنوشد
یا از گیاه بچرد.
 .41وقتی سوار چهارپا شده نباید او را بزند.
 .42بر صورت چارپا نزند .نقل شــده اســت که امام سجاد(علیهالســام) دهبار یا بیســتبار با شــترش به حج رفت و
حتی یک بار او را نزد.
 .43امام سجاد(علیه السالم) وصیت فرمود حیوانی را که با آن به حج رفته بود ،پس از مرگش دفنش کنند تا درندگان
او را نخورنــد [بلکــه بدنــش اســتحاله شــده و بــه خــاک تبدیــل شــود] .در ادامه حدیث آمده اســت کــه آن حضرت به
امام(علیهالســام) وصیــت فرمود :فرزندم بیســت ســفر با ایــن حیوان به حج رفتــهام و یک بار او را نزدهام .رســول خدا
فرمــود« :هــر شــتری که هفت ســال در عرفــه قرار گیرد ،خــدای متعال او را از چهارپایان بهشــت قرار میدهد و نســلش
را مبــارک میکنــد؛ چون [پس از شــهادت امام ســجاد] آن شــتر ُمرد ،امام باقر(علیه الســام) حفرهای کنــد و او را در آن
مدفون کرد.
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 .44سوار حیوان برهنه نشود( ،بلکه بر پوششی که حیوان دارد از قبیل زین و پاالن سوار شود).
 .45وقتی از حیوان فرود میآید ،حق او را ادا کند( .به او استراحت ،علوفه و آب بدهد و اگر نیاز دیگری دارد برآورد).
 .46تنها در حالی که سالم است بر او سوار شود و اگر مریض است نباید سوار او شود.
 .47در راهها و بازار او را صندلی ســخنگفتن خود با دیگران قرار ندهد؛ یعنی در حالی که ســوار اوســت او را متوقف
نکند برای گفتگو .از رسول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) نقل شده است:
اگر حیوان سالم است بر او سوار شوید و او را صندلی خود برای گفتگوی با دیگران در راهها و جادهها
قرار ندهید؛ زیرا چه بســیار مرکبهایی که از کســی که بر آنها ســوار شده است بهترند؛ زیرا بیشتر از او
ذکر خدای متعال را میگویند.
از روایتی که پیشتر از امام سجاد(علیهالسالم) آوردیم استفاده میشود که حیواناتی چون شتر از مکانها و زمانهای
معنویتزا نیز اســتفاده میکنند و از این روایت اســتفاده میشود که گاه حیوانات به لحاظ معنوی موفقتر از انسانها
هستند.
 .48نباید گونهاش و صورتش را داغ کند و عالمت بگذارد.
 .49باید هنگامی که با او میرود در زمین سرسبز و پرعلف او را آرام براند و چون در زمین خشک و بیعلف او را براند،
با سرعت عمل کند.
 .50چارپایان را خصی نکند( .بیضه چارپایان را نکشد).
 .51نباید حیوانات را تحریک کرد تا به جان هم افتند و با هم بجنگند ،بهاستثنای سگها.
 .61حقوق الحیوانات فی االسالم ،ص .49
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 .52برای چهارپایی که مال دیگران اســت گمشــده و پیدایش کرده ،مکان مناســبی فراهم آورد و او را سیراب ساخته
و علوفه مناسب به او بدهد.
 .53نبایــد بگــذارد حیــوان گرســنه بمانــد .در روایتــی عبــداهلل بــن جعفــر از رســول خــدا نقــل کــرده اســت کــه پیامبــر
خدا(صلوات اهلل علیه و آله) به نخلســتان یک انصاری آمد و شــتری در آن بود .چون چشــم شــتر به رســول خدا افتاد،
اشکش جاری شد .پیامبر(صلوات اهلل علیه و آله) با دستکشیدن بر کوهانش او را آرام کرد  ...پیامبر به صاحب شتر
گفت« :از خدای نمیترسی که او را گرسنه نگاه داشتهای .»...
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 .54حیوان بیمار را از حیوان سالم دور کند تا مریضی او به حیوان سالم سرایت نکند.
ً
رسول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) فرمود« :حیوان مریض را بر حیوان سالم وارد نکنید» ،اما روایاتی که اجماال نشانگر
آن اســت کــه ســرایت بیمــاری در میان حیوانات نیســت ،شــاید مقصــود از آنها این معنا باشــد که مــالداران نباید در
اینباره وســواس داشــته و نگران باشــند و نگرانی آنها نباید به حد وســواس برســد؛ چون بیشــک از گروهی از روایات
اســتفاده میشــود که شــماری از بیمار یهای دامها و حیوانات مســری اســت .محتمل اســت روایاتی را که میگویند
میان حیوانات مرض مسری نیست ،بر صورتی حمل کنیم که برخی از بیمار یها را که مسری نیست ،گمان میکردند
از نوع سرایتکننده است و رسول خدا(صلوات اهلل علیه و آله) با این روایات مسرینبودن آنها را بیان میکند ،نه همه
بیمار یهای دامی را.
 .55امام سجاد علیهالسالم به این قصد و نیت مزرعه احداث میکرد تا قنبره از این مزرعه بخورد.
 .56وقتی انســان در صحرا غذا میخورد توصیه شــده اســت آنچه از ســفره میافتد و تکههای ریز غذا را جمع نکند تا
جنبندگان آنها را بخورند.
 .57نباید سه نفر یا بیشتر از آن سوار بر حیوان شوند ،چه آنکه وزنشان سنگین است و حیوان اذیت میشود.
 .58نباید روی حیوان بخوابد؛ چون خوابیدن روی مرکب زمینه ســرعت فراهمآمدن زخم و جراحت در پشــت حیوان
را پدید میآورد.
 .59نباید حیوان را لعن کند و در این صورت خدا او را لعن خواهد کرد.
 .60نباید به حیوان فحش دهد و به او ناسزا بگوید.
 .61بکوشد تا حیوان یا حیواناتش فربه و چاق شوند.
 .62نباید شتری که طفل شیرخوار دارد زده یا کشته شود ،مگر آنکه بچهاش را صدقه بدهند یا ذبح کنند.
 .63اگر لغزشی از شتر سر زد یا رمید نباید او را بزند؛ چون رمیدنش بیدلیل نیست ،گرچه شما دلیل آن را نفهمی.
 .64اگر چارپا دچار لغزشی شد نباید هال کت او را از خدا بخواهد و لعنتش کند.
 .65اگر حیوان فرزند دارد نباید همه شیر او را بدوشد ،بلکه میباید اندکی از آن را نگه دارد.
 .66نباید کاکل اسب ،یال و دم او را بزند.
 .67نباید مدتی دوشیدن شیر حیوان را به تأخیر اندازد تا مشتری گمان کند او حیوانی دارای شیر زیاد است.
 .62همان ،ص .41
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ً
عالمه تذکر میدهد که این موضوع به حقوق حیوان مرتبط نیست و استطرادا او را آورده است.
 .68نباید بگذارد حیوانش در حالی که سوار اوست یا سوار آن نیست مزرعهای را لگد کند.
 .69بدون دلیل و نیاز ،سوارشدن بر چهارپا را طوالنی نکند.
 .70از حیوان حفاظت کند و بکوشد تا ضایع و تلف نشود.
 .71نباید دست و پای حیوان را به هم دیگر ببندد و با این حال او را برای چریدن رها کند .آنچه در روایت در اینباره
آمده اســت «شــکال» اســت که پیامبر خدا(صلوات اهلل علیه و آله) آن را خوش نداشــته است؛ اما «شکال» چیست؟
عالمه مجلسی مینویسد:
مسلم در کتاب معروفش آن را به سفیدی پای اسب تفسیر کرده است و نوشته است که «شکال» آن
است که در دست چپ یا راست اسب سفیدی باشد یا هم در دست راست و پای چپش سفیدی
باشــد و ابوعبیده و بیشــتر لغتشناســان نوشــتهاند که «شــکال» آن اســت که یکی از دســت و پای
حیوان سفید نباشد و سه تای دیگرش سفید باشد .و تشبیه کردهاند آن را به اسبی که با زنجیر بسته
ً
63
میشود ،چه اینکه غالبا سه دست و پای او با زنجیر بسته میشود و یکی از آنها را آزاد میگذارند.
عالمه جعفر مرتضی مینویسد:
این تفســیر صحیح نیســت چه آنکه بر طبق معنای مجازی «شــکال» است و نه معنای حقیقی آن.
تفســیر الفــاظ بهکاررفتــه در روایــات قوانینــی دارد و یکــی از آنها آن اســت که بگوییم گوینــده معنای
حقیقی الفاظ را در نظر داشته مگر در صورتی که قرینهای بر معنای مجازی در کالم او باشد و از آنرو
که در اینجا قرینهای نداریم بایست همان معنای حقیقی «شکال» را مالک قرار دهیم.
 .72نباید هنگامی که گوســفندان به چراگاهها میروند ســوت بزند .شــیخ صدوق در علل الشــرایع روایت کرده است
که از امام صادق پرسیدند:
قوم لوط از کجا و چگونه فهمیدند که مردانی به خانه لوط آمدهاند؟ حضرت فرمود« :همسرش بیرون
آمده و سوت میزد و آنها میفهمیدند» .از اینرو سوتزدن بد است و برای هدایت گوسفندان نباید
سوت زد.
 .73نباید زنبور ،مورچه ،سنگ چشم ،چلچله ،هدهد و بسیاری از پرندگان دیگر که در روایات آمده است را بکشد.
 .74نباید به حیوانات نوشیدنی حرام را از قبیل شراب بنوشاند.
 .75نباید روی باری که بر دوش حیوان میگذارند تکیه کند یا بنشــیند .شــاید به این دلیل که نشســتن بر آن (با توجه
به انواع بارها در آن زمان) سبب شود که خار یا خاکی به پشت حیوان برسد و به او آزار رسانده شود.
 .76وقتی غذا میخورد از همان غذا به حیوانی که به او نگاه میکند بدهد.
 .77نباید وقتی سوار حیوان میشود آواز حرام بخواند( .غنا کند)
 .78نباید االغی را بر اسب اصیل عربی بجهاند تا قاطری از آن دو متولد شود.
به احتمال زیاد این روایت از نوع روایات حکومتی اســت؛ یعنی اســبان خاصی که مصلحت نبوده در معرض آمیزش
 .63ر.ک به :بحاراالنوار ،ج  ،61ص .197
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االغ قرار گیرند.
 .79باید از بستن گردنبند [از نوع خرافی و جاهلی] بپرهیزد.
ســیدرضی(قدس ســره) روایتــی بــه ایــن مضمــون را دو گونه معنــا کرده اســتّ .اول آنکــه مانند ســواران جاهلی در پی
خونخواهی و غارت اموال دیگران نباشید .دوم آنکه بر گردن اسبها مانند آنان زه کمان یا عمامه نبندید.

64

 .80نباید بگذارند حیوان نر با حیوان ماده به طور آشکار که مردم ببینند ،در اماکن عمومی مثل راهها آمیزش کند.
 .81نباید حیوانی را که در حال حرکت است ،مانند سنگ و چوب و دیگر جمادات پنداشت و مانند آنها بر او تکیه
زد ،نشست و برخورد کرد.
 .82درباره ذبح حیوان دستوراتی از معصومان(علیهم السالم) رسیده و در احکام فقهی آمده است که از این شماره
به بعد درباره آداب ذبح است .باید کاردی که با آن حیوان را ذبح میکند مخفی کند ،طوری که حیوان آن را نبیند.
 .83نباید جلو چشمان ذبیحه کاردش را تیز کند که ذبیحه آن را ببیند و در نتیجه وحشت کرده و اذیت شود.
 .84ذبح را با سرعت انجام دهد.
 .85سر ذبیحه را هنگام ذبح جدا نکند.
 .86پیش از خروج روح از بدن ذبیحه (مردن کامل حیوان) پوست او را نکند.
 .87پیش از ذبح او را آب بدهد.
 .88بدون دلیل حیوانی را که حامله است ذبح نکند.
 .89بدون دلیل حیوان شیرده را ذبح نکند.
 .90در هنگام ذبح دست و پای پرندگان را رها کند و نبندد.
 .91نباید با زیروروکردن و چرخاندن کارد و قراردادن آن در زیر گلو آن را داخل گلو کرده و تا باال ببرد.
 .92نباید در هنگام ذبح دست و پای حیوان را بگیرد ،بلکه با گرفتن پشم و موی ذبیحه او را کنترل کند.
 .93در هنگام ذبح گاو دستوپایش را ببندد و دمش را رها کند.
 .94برای نحر شتر سمش را به زیر کتفش ببندد و پاهایش را رها کند.
 .95قبل از مردن حیوان و سردشدن بدنش گردن او را نشکند.
 .96پیش از طلوع فجر ذبح نکند.
 .97با زور و خشونت حیوان را برای ذبحکردن نکشاند و نبرد.
 .98با پا او را به سمت ذبح نبرد و نکشاند.
 .99با مهربانی او را ببرد برای ذبح و بخواباند.
 .64ر.ک به :بحار االنوار ،ج  ،61ص .210
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 .100از کارد تیز استفاده کند تا حیوان بهسرعت ذبح شده و اذیت نشود.
 .101پیش از خروج روح حیوان (مردن کامل) نخاع او را قطع نکند.
 .102حیوانی را که تربیت کرده ذبح نکند.
 .103حیوانی را که برای خود نگهداری کرده و با او بوده ،ذبح نکند.
 .104حیوانی را که مدتی به انسان خدمت کرده ذبح نکند.
 .105حیوان و پرندهای که به انسان پناهنده شده ذبح نکند.
 .106نباید او را بزند یا لگدکوب کند تا زودتر روح از بدنش خارج شود (بمیرد).
 .107ذبیحه را از جایش حرکت ندهد تا روح از بدنش خارج شود (به طور کامل بمیرد).
 .108به حیوان تجاوز جنسی نکند .در فقه اسالمی کیفرهایی برای تجاوز جنسی به حیوانات قرار داده شده است.
 108نکتهای که درباره مهربانی به حیوانات آوردیم در کتاب حقوق الحیوانات عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی آمده
است .در خاتمه این مقاله چند نکته به طور فشرده درباره کتاب مطرح میشود:
 .1کتاب یادشــده درباره حقوق حیوانات و مهربانی با آنها به حق جامع اســت و دلیل جامعبودن آن ســیطره شــگفتانگیز
عالمه بر منابع روایی شــیعه و ّ
ســنی اســت .بســیار اســتثنایی اســت که روایتی از دید چشمان تیزبین ایشــان افتاده باشد و
همان طور که این سیطره در مولفان دیگر به چشم نمیخورد ،جامعیت کتاب ایشان نیز در این حوزه بیبدیل است.
 .2عالمــه در ایــن اثر بســیار ســودمند منابع متعــدد و متنوعی آورده اســت .او از انواع منابع حدیثــی ،فقهی ،اخالقی و
تفسیری شیعه و سنی استفاده کرده است و نه تنها منابع معتبر و کهن از قبیل کتب اربعه ،صحاح سته و مسانید از

منابع این اثر است ،از جدیدترین تحقیقات از قبیل مستدرک سفینة البحار ،مکاتیب الرسول ،میزان الحکمة ،نهج
الحکمة ،نهج الســعادة و فقه الصادق و منابع جدیدی از این دســت نیز اســتفاده شده است ،اما آنچه این اثر را بیش
از دیگــر اســباب ممتــاز کــرده و بدان اعتبار میبخشــد ،فراوانی ،تعــدد و تنوع منابع در یک حدیث اســت که گاه یک
صفحه از کتاب بدان اختصاص مییابد.
 .3عالمه در واقع فهرست روایات را در این حوزه آورده است و تنها در اندکی از مطالب متن برخی یا گروهی از روایات
را نقــل کــرده اســت ،امــا راه را برای کســانی کــه بخواهند در اینباره پژوهش کنند گشــوده و با مستندســازی فهرســت
مطالــب بــه منابــع متعدد و متنــوع افقهایی از پژوهشهای ســودمند و مؤثری را در این حوزه فراروی پژوهشــیان نهاده
است.
 .4اگرچه در آثار دیگر ایشــان مواردی از مهربانی به حیوانات و حقوق آنها نقل شــده که در این اثر به چشــم نمیخورد،
با تتبع و دقت بیشتر میتوان گفت به گونهای در این کتاب بدانها اشاره شده است.
 .5در بعضــی از مــوارد ،روایــات را تفســیر زمانی و مکانی کرده اســت؛ مثــل روایات مربوط به بیمار یهای مســری دام و
در مواردی تفســیرهایی که دیگران از روایت دادهاند نقد کرده اســت ،مثل تفســیر «شــکال» .این نکته نیز از امتیازهای
علمــی مهــم ایــن اثر به شــمار میرود ،چه اینکــه برخی تفســیرها از روایات در حــوزه محیط زیســت و طبیعت خطای
فاحــش دارد و بــه اینکــه گروهــی از ایــنروایــات از مقام حکومــت و منصــب ریاســت پیامبــر و امیرالمؤمنین(علیهما
السالم) صادر شده است ،نه از مقام پیامبری و مبلغ احکام خدابودنشان توجه نشده است.
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 .6عنــوان ایــن اثر حقوق الحیوانات فی االســام اســت ،ولی مراجعــه به متن و دقت در آن نشــان میدهد که آمیزهای
اســت از مســائل اخالقــی ،حقوقــی ،فقهــی و حدیثی .در واقع همــان طور که مؤلف خــود تذکر داده اســت ،مهربانی با
حیوانات بر پایه روایات است که البته در موارد متعددی جنبه حقوقی نیز دارد.
 .7این اثر دســتهبندی و تنظیم خاصی ندارد و مطالب به صورت شــمارهگذاری پشــت ســر هم آمده است .به عبارتی
دیگر این کتاب دو بخش دارد :بخش ّاول کلیاتی است درباره حیوانات که مختصر است و بخش دوم که  108نکته
درباره مهربانی با حیوانات است .برخی از این شمارهها را میتوان متداخل دانست.
 .8اگر گروهی پژوهشــگر یا یک پژوهشــگر مســلط ،همه آیات ،روایات ،تفاســیر مهم ،مســائل فقهی و اخالقی مرتبط به
حیــوان را کــه عالمــه ســیدجعفر مرتضــی در همه آثــارش آورده و نیز مطالبی که مبانــی آنها آمده ،جمع کنــد و در موارد
الزم تحلیلهای مناســب نیز از مبانی و انظار ایشــان بر آنها بیفزاید اثری ســودمند و بدیع درباره محیط زیســت فراهم
خواهد آمد.
 .9در پایــان کتــاب عالمــه تأ کیــد مــیورزد آنچه مــن در قالب ضابطــه ،احــکام ،نصیحتهای اخالقــی و توصیهها و
تحلیلها در این اثر آوردم دیدگاه اسالم را درباره مخلوقات خدا میشناساند و روش تعامل انسان با آنها را مینمایاند،
اما بیشک این اثر ناقص است و انشاءاهّلل گروهی گامهای بلندتری در این افقهای گشوده بردارند و دیدگاه اسالم را
در اینباره به گونهای شایسته درباره محیط زیست تبیین کنند.
 .10همــان طــور کــه عالمه نوشــته اســت ،بــه حق آموزههــای قرآنــی ،حدیثی ،فقهــی و اخالقی شــیعه در حــوزه محیط
زیست ،طبیعت و کشاورزی راه نجات ،یعنی شیوه تعامل و برخورد با طبیعت و مسیر بقای حیات سبز بر روی آدمی
را میگشــاید و ایــن تعالیــم در روزگار ما ،مایه افتخار اســام و قابل ارائه به همه ســازمانها و مرا کــز علمی و بینالمللی
است .نگارنده تأ کید میکند که اثر ایشان (حقوق الحیوانات فی االسالم) به طور خاص و انظار دیگری که ایشان به
مناســبت در البهالی مطالب علمی در دیگر آثارشــان نگاشــتهاند به طور عام ،قابل ارائه به سازمانهای و مراکز علمی
جهان و مایه افتخار است برای همه عاشقان و شیفتگان تعالیم اهلبیت(علیهم السالم).
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علی احمدی میانجی؛ مکاتیب الرسول؛ قم ،دارالحدیث ،چاپ ّاول1998 ،م.
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محمدباقر مجلسی؛ مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول؛ تهران دار الکتب االسالمیة ،چاپ ّاول.1364 ،
کتاب الوافی؛ اصفهان ،مکتبة امیرالمؤمنین علیه السالم ،چاپ ّاول1368 ،ش.
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