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نگهداری و حقوق حیوانات
*

حجتاالسالموالمسلمینــاللهمقـسی 


مقدمه

مجموعه جهان هستی با خال خود ،ارتباطی هوشامندانه دارناد؛ هار چناد ادراک آن از راه
متعار برای انسان عادی مقدور نیسات 1.جاانوران نیاز از ایان مجموعاه هساتند کاه از ادراک
جزیی ،شعور ،احساسات و عواطف بهرهمندند؛ چنانکه امام صادق فرموده است «خادا باه
حیوانات [به تناسب خلقت آنها چهار خصلت عنایت کرد شاناخت خاال خاود ،شاناخت
چگونگی پیجویی روزی ،شناخت نر از ماده و ترس از مرگ» 2.از این رو جانوران حرمت دارند
و آدمیان نیز به لحاظ نگهداری و بهرهبرداری از آنها ،مکلاف هساتند کاه احتارام ذاتای و حا
حیات آنها را که از سوی پرورد ار بر عهده آناان نهااده شاده اسات ،رعایات کنناد 3.بناابراین
نگهداری و تصر و بهرهبرداری انسان از حیوانات ضوابط شرعی و اخالقی بسیار دقیقی دارد و
قوانین حمایتی و حقوقی که اسالم برای حیوانات وضع کرده است ،احکامی شرعی و الزامآورند.
این نوشتار ابتدا از نگهداری حیوانات در منزل و چگونگی رفتار با آنها سخن میگوید و سپس باه
حقوق حیوانات می پردازد.
نگهداری حیوانات

نگهداری برخی جانوران در محل زند ی انسان ،اقتضائاتی دارد که به لحاظ زمان و مکاان و
شرایط متفاوت است؛ از اینرو در آموزههای دینی در این باره نظر یکسانی مشااهده نمایشاود؛
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1اسرام 44
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .539
 .3محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،2۷ص .111

« َو إ ْن م ْن َشيْء إ َّال ُی َس ِّب ُح ب َ ْمده َو لک ْن ال َت ِْ َق ُه َ
ون َت ْسبی َ ُه ْم».
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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بلکه با لحاظ شرایط و مصالح و مفاسد ،پیشنهادهایی شده؛ چنانکه از نگهداری برخای از آنهاا
نهی شده است .نگهداری حیوانات در محل زند ی ،مبتنی بر وضعیت زمانی ،مکاانی و امکاان
نگهداری با رعایت بهداشت محیط زیست انسان است ،بدون آنکه باه آدمای یاا همساایگان او
آسیبی برسد و رنه زیستگاه حیوانات باید جدای از محیط مسکونی افراد باشد.
به دیگر سخن ،در دوران ذشته شیوه زند ی انسانها متفاوت از دوران کنونی بوده و جانوران
در زند ی غالب افراد به نوعی حضور داشتند و به صورت فرآوردههای لبنای ،وشاتی ،حمال و
نقل ،کشاورزی و  ...مورد بهرهبرداری بودهاند ،اما در دوره کنونی شیوه زند ی انسانها تغییر یافته
و در نتیجه نگهداری و بهرهوری از حیوانات نیز متفاوت شت و محیطهای زند ی نا زیر باه دو
بخش محیط زیست انسان و محیط نگهداری حیاوان تقسایم شاده اسات .در چناین شارایطی،
نگهداری جانوران اقتضائات و آداب خود را دارد.
ا ر در آموزههای دینی درباره نگهداری برخی حیوانات به هد بهرهبرداری از آنها پیشنهادی
شده است ،البته با لحاظ این شرایط و آداب است ،چنانکه به نگهداری جانورانی مانند وسافند
که مایه برکت 1و شتر که مایه ّ
عزت و اسب که مایه خیر و خوبی دانسته شده 2پیشنهاد شده است.
سهم این سه حیوان در اقتصاد خانواده ،حمال و نقال و دفااع در دوران ذشاته برجساته باوده و
هماکنون نیز بخشی از فرآوردههای وشتی مردم جهان از وسافند و شاتر اسات؛ چناانکاه در
موقعیت استثنایی و ّ
ّ
وضعیت عادی از اسب و شتر برای بارکشای و کاار
حتی در برخی مناط در
همچنان استفاده میشود.
درباره نگهداری برخی پرند ان مانند خروس و نوعی کبوتر نیز ،با لحاظ وضاعیت زماانی و
مکانی و امکان نگهداری با رعایت بهداشت محیط زیست پیشنهاد هایی شده است .البتاه ایان
کار در شرایط کنونی ،در مجتمعهاا و آپارتماانهاای مساکونی یاا امکاانپاذیر نیسات و یاا باا
آسیبهای فراوانی از قبیل آلود ی بهداشاتی و همساایهآزاری و مانناد آن ،هماراه اسات و ایان
3
آسیبها نیز ،در آموزههای دینی ممنوع است.
نکوهش از نگهداری سگ در خانه

سگ جانوری است که درباره وفای آن سخنها فته میشود که البته این وفا در جاای خاود
َ
َ ٌ َّ
ٌَ
َ
 .1جاللالدین سیوطی ،الجامع الصغعر ،ج ،2صَ « .509ما ِمن أهل َبیت ِعندهم شاة ِإال َو ِفي َبی ِت ِهم َب َمرکة»
َ
ُ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُِ
َ
َ َ
اصيِالخي ِ ِِإل ِیو ِمِال ِق َي َام ِِة»
 .2همان ،ج ،1صِ « .4۷1اْل ِب ِِعز ِِأل ِلهاِوِالغنمِب َلرکةِوِال َخيرِِمعقود ِِفيِنلو ِ
 . 3محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۷5صَ « .۷4
ِ...وَِل ُِیؤ ِذ ِِال َجار»...
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ارزشمند است .اما در همان حال خدای بزرگ برپایه مصالح و مفاسدی نجاست سگ معماولی
نه دریایی را ذاتی (نجس العین) آن قرار داده و از آمیختگی و تماس آن با ابزار زند ی مناع کارده
َ َ َّ ُ َ ُ
لهب؛ 2از نزدیاک شادن باه ساگ
اِعنِقرِ ِبِال ِك ِ ِ
است 1.از امیرمؤمنان نقل شده که «تنلزلو
بپرهیزید»؛ حتی در برخی احادیث درباره آسیبهای معنوی آن نیز نکاتی بیان شده است ،بارای
َُ ً
َ ُُ
ُ َ َ َ
3
َِلِکلب َِو ُ
َِلِج ُنبِ؛
ِصورةِو
در این باره نقل شده «َلِتدخ ِال َمه ِئكة َِبيتا ِِف ِيه ِ
نمونه از پیامبر
ُ
خانهای که مجسمه یا سگ یا جنب در آن باشد ،مالئکه الهی به آن درنمیآیند».
بیتردید نهی از نگهداری این حیوان در محیط زند ی و منع از نزدیک شدن به آن برای آلوده
بودن آن و زمینه انتقال برخی از میکروبها و نجس بودن آن از نظر حکم فقهی اسات و روشان
است که حفظ نظافت و بهداشت خود و محیط زند ی و پاکی بدن و لبااس و ظارو و ابازار و
وسایل خورد و خوراك از نظر تعالیم دینی ّ
اهمیات بسایاری دارد؛ هرچناد باا پیشارفت داناش و
استفاده از برخی واکسنها و داروها ممکن است از برخی ویروسهای سگ پیش یری شود ،اما
جلوی نجاست آن از این راه رفته نمیشود.
ُ َّ
با این حال داشتن سگ آموزش دیده که به آن سگ شکاری و ساگ نگهباان (کلاب معلام)
فته مایشاود و از آن بارای اهادافی ،مانناد نگهباانی مزرعاه ،کارخاناه ،لاه یاا در شاکار و
جستوجوی اجناس قاچاق استفاده میشود ،در صورتی که سه نکته یادشده (نظافت ،طهاارت
و بهداشت) درباره آن مراعات شود و محیط نگهداری آن با ابزار و وسائل زند ی انساان آمیختاه
َّ َ
َ َ
هب ِِإَلِکل َبِ
نباشد ،از نظر احکام اسالمی اشکالی ندارد .امیرمؤمنان فرمود «َلِخيرِِ ِفيِال ِك ِ
َ
َصيدِأو َِکل َ
لب َِم ِاش َلي ٍِة؛ 4در ساگ خیاری نیسات ،مگار در ساگ شاکاری و ساگ هماراه لاه
ٍ
شکار سگ شکاری شش شرط نهاده شده که در
وسفندان» .البته در فقه برای حالل و پاک بودن ِ
رسالههای عملیه بیان شده است.
پرهیز از رفتار ناروا با حیوانات

آموزههای دینی بر رفتار نیکو و مدارا با حیوانات و بهره یری درست از آنهاا تأکیاد دارد و باه
انسان اجازه نمیدهد جایگاه و حقوق جانوران را نادیده بگیرد و رفتار دلبخاواهی باا آنهاا داشاته
 .1توضیح المسائل ،عنوان نحاسات ،سگ و خوک.
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص.115
 .3حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،3ص.453
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.552
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باشد و یا مایه ّ
اذیت و آزار آنها ردد؛ از این رو مدارا در بهره یریهای ونا ون از حیوان و پرهیاز
از رفتارهای ناروا با آنها جزم فرهنگ اسالمی است .در این جا به برخی از رفتارهای نااروا اشااره
میشود
 .1درگیر کردن حیوان :یکی از سر رمیهای بشر از دیرزمان ،در یرکاردن حیواناات بااهم،
مانند خروس ،قوچ ،سگ و غیر آنها بوده و امروزه نیز در برخی نقاط جهان این کار رایج اسات و
ّ
حتی شبکههای تلویزیونی به پخش این مسابقات میپردازند .این ونه رفتارکردن با حیواناات در
اسالم نهی شده است .از امام صادق ع نیز درباره در یر کردن حیوانات با یکدیگر پرسایده شاد.
امام پاسخ داد این عمل در همه موارد مکروه است؛ مگر میان سگهاّ 1.
البته ایان کاار در هماه
موارد یادشده ا ر مایه ظلم به حیوان شود ،حرام است.
ّ
به فته عالمه مجلسی ،مقصود از جواز این عمل در سگها نیاز ،در یار کاردن ساگها باا
یکدیگر نیست؛ بلکه منظور آموزش و تمرین آنها برای شکار است تا بتوان آنها را برای شاکار باه
2
سوی حیوانات دیگر فرستاد.
 .2تیراندازی به جانداران :اسالم شکار کردن برخی حیوانات در اوضاع ویژه را اجاازه داده
است؛ ولی اجازه نداده که بیجهت و برای هوسرانی ،به جاانداری تیرانادازی شاود؛ از ایانرو
3
پیامبر فرمود هیچ جانداری را هد تیراندازی خود قرار ندهید.
 .3خسارت بر حیوان :آدمی نمیتواند به حیوان ضربه بزند که مایه ،آسایب و خساارت بار
اعضای بدن حیوان شود از قبیل چشم ،دست ،پا و مانند آن .ا ر کسی چنین کاری انجام دهاد،
عالوه بر آنکه ناه کرده ،ضامن خسارت مالی آن هم است و در روایات و فقاه ،انادازه ضامانت
4
اینها معین شده که باید به مالک حیوان بپردازد؛
 .4سوزاندن حیوانات :سوزاندن حیوان ناه است و از آن نهی شاده اسات؛ پیاامبر ص از
سوزاندن حیوان 5و نیز از شکنجه کردن حیوان با آتش نهی کرد؛ 6آنحضرت با اینکه کشتن زنبور
َّ
ُ ُّ
ََ
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافي ،ج ،6صَ « .553س َأل ُت ُه َِعن َّ
ِالته ِر ِیش َِبي َنِال َب َها ِئ ِمِ،فقلال ِ:کل ُله َِمك ُلروُ ِِإَلِ
ِ
َ
ب»
الكل َ ِ
 .2محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،61ص.22۷
ُّ ُ َ
َ َّ ُ َ
ً
َ
اِف ِيهِالروحِغرضا»
 .3جالل الدین سیوطی ،الجامع الصغعر ،ج ،2صَ« .۷29لِتت ِخذواِشيئ ِ
 .4سید روحالله موسوی خمینی ،تحریر الوسعله ،ج ،2کتاب الدیات ،فی الجنایه علی َالحیوان.
َ
َ َ
َ
ِالله ِن َه ِأن ُِیه َرقِشيِء ِِم َنِال َه َي َلو ِانِ
إنِ َرسول ِِ
 .5محمد بن علی صدوق ،من ال یحلره الفقعه ،ج ،4صِ َّ « .3
ب َّ
ار»
الن ِِ
ِالنب َّ ِ ِ َقد َِن َه َِعن َِتعذیبِال َه َي َوانِب َّ
ِ .6محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،61ص« .244إ َّن َّ
ار»
الن ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
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[موذی را برای دفع ضررش جایز میدانست ،آتش زدن النه آنها را روا نمیدانست.
فتنی است ،همان ونه که پیامبر کشتن هر موجود جاندار را منع کرده؛ کشاتن حیاوان
موذی (آزاررسان) را مجاز دانسته است؛ 2مردی از انصار خدمت رسول خدا رسید ،عرض
کرد ای رسول خدا! سگ فالن ّذمی(اهل کتاب) لباسم را درید و پایم را مجروح ساخت و مرا از
نماز با شما باز داشت .آنحضرت فرمود کشتن سگ هار واجب است 3.البته ا ر ساگ مالاک
داشته باشد ،نخست باید به او خبر داد تا از خسارت پیش یری کند .چنانچه پیش یری نکناد و
4
سگ بگزد ،خسارت بر آن ضمان ندارد.
حقوق حیوانات

مهمترین حقوق حیوان ،به نیازهای اساسایاش ارتبااط دارد کاه باه بخشای از آنهاا اشااره
میشود.
 .1حق تغذیه

تغذیه حیوانی که در خدمت نیازهای آدمی است ،اهی از محیطزیست خود (مانند بیاباان)
است که در این فرض مالک یا بهره یرنده از آن ،باید حیاوان را بارای تاأمین نیازهاای خاود آزاد
بگذارد .اهی محیط زند ی حیوان (بیابان) زمینه تغذیاه نادارد کاه در ایان صاورت مالاک یاا
بهره یرنده ،باید آب و خوراک حیوان را فراهم کند و حتی نبایاد شایر حیاوانی را کاه ناوزاد دارد،
بدوشد؛ زیرا شیر مادر سهم نوزاد است ،و رنه ضعیف میشود 5.ا ر مالک از تأمین آب و آذوقه
مناسب برای حیوان سر باز زند ،حاکم شرع او را بار یکای از ساه کاار (فاروختن ،سار بریادن،
پرداختن هزینه نیازهای او) وا میدارد .ا ر نیاز حیوان از این راه تأمین نشد ،حاکم شرع به نیابات
6
از صاحب حیوان بر اساس مصلحت و به تناسب زمان و مکان اقدام میکند.
بر مبنای فقه اسالمی هر اه کسی مالک حیوانی شود ،بر او واجب است نیازهای آن حیاوان
ِ...یك َر ُُِإح َر ُاق ُِب ُيوت َهاِب َّ
 .1همان ،صُ « .318
ار»
الن ِِ
ِ ِ
َّ َ
ِّ
َ
ُ
َ
َ
 .2علی بن حسام متقی هندی ،کنز ّ
العما  ،ج ،15ص« .39ن َه ِعنِقت ِک ِِذ ُِروحِإَلِأن ُِیؤ ِذ َ ِ»
َِ َ َ َ ُ ٍ َ ِ ُ ً َ َ َ َ ُ
ُ
ِ...إذاِکانِالكلبِعقوراِوجبِقتل ِه»
 .3حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،8صِ « .296
 .4محق حلی ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص « .240لوِجن ِعل ِالصائلةِجانِفلإنِکلانِ
للدف ِلمِیضمنِ».
 .5محمد بن حسن طوسی ،المبسوط ،ج  ،6ص .4۷
 .6محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،31ص .396
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را برآورد .در این حکم فرقی میان حیوان حالل وشت و حرام وشت یا پرنده و غیرپرنده نیست.
هر حیوانی چه در اختیار انسان باشد یا نباشد و چه فایدهای برساند یا نرساند ،ا ر در تغذیاه،
حفظ و نگهداری نیازمند انسان باشد ،به حکم وظیفه دینی و انسانی بر انساانها واجاب اسات
نیازهایش را برآورند 2.نقل است رسولخدا از جایی می ذشت ،شتری را دید که دساتش را
بر در منزل بسته بودند؛ اما آب و علفی نزدش نبود .پرسید «صااحب ایان حیاوان کجاسات؟»
[آن اه به او فرمود «آیا درباره کاری که با این حیوان کردهای ،از عذاب خدا نمیترسی؟! پس یا
3
برای آن ،آب و علفی مهیا کن یا آزادش بگذار تا برای خود چیزی بیابد».
در روایات بسیاری به تغذیه حیوان اشاره شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1/1توجه ویژه به حیوان شیرده :رعایات حقاوق حیاوان شایرده ،در واقاع ادای حا دو
حیوان است؛ چراکه شیرخوار انسان یا حیوان بر ا ر ضاعف جسامانی ،آسایبپذیرتر و در برابار
تهدید خطرها بدون دفاع است؛ از اینرو به حمایت بیشتری نیاز دارد.
حمایت از حیوان شیرده به حیوان حالل وشت اختصاص ندارد؛ بلکه حیوانی مانند سگ که
ً
از نگهداری آن اجماال نهی شده است ،ا ر شیرده باشد؛ مورد حمایت اسات .هنگاام عزیمات
سپاه اسالم برای فتح مکه ،رسولخدا سگی را دید که به خاطر بچاههایش زوزه میکشاید و
آنها شیر مادرشان را میخوردند .به ُج َع ْیل بن ُسراقه فرمود تا در برابار آن حیاوان بایساتد و از آن
4
مراقبت کند تا مبادا سپاهیان که از آنجا می ذرند ،به آن حیوان و بچههایش آسیبی برسانند.
 .1/2تقدم تشنگی حیوان بر وضو :بنا بر حکم فقهی ،ا ر حیوانی تشنه در معارض مارگ
است و آب به اندازهای نیست که انسان هم حیوان را سیراب کند و هام وضاو بگیارد؛ در برخای
موارد باید حیوان را سیراب کرد و به جای وضو ،تیمم کرد 5.در زارشی از امیرمؤمناان آماده
است که روزی پیامبر وضو می رفت و ربهای نازد او آماد .آن حضارت دانسات کاه ایان
6
حیوان تشنه است .پس ظر آب را به سوی آن برد و آن حیوان آب نوشید.
 .1همان ،ص 394؛ محمد بن حسن طوسی ،المبسوط ،ج  ،6ص .4۷
 .2همان ،ص .394
ّ
 .3علی بن حسام متقی هندی ،کنز العما  ،ج  ،9ص .68
 .4محمد بن یوسف صالحی شامی ،سبل الهدی و الرشاد ،ج  ،5ص  212و ج  ،۷ص .29
 .5محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،31ص  .394 – 396مسئله متن برای مثال است که از قاعده لازوم حفاظ
جان حیوان و برتری آن ،بر مال دیگری استفاده میشود.
ّ
لجعفریات ،ص13؛ محمدباقر مجلسی ،احاراألنوار ،ج  ،16ص .293
 6ر.ک محمد بن محمد کوفی ،ا
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 .1/3پاداش آب دادن به حیوان تشنه :از رسولخدا پرسیدند «آیاا نیکای کاردن باه
حیوانات پاداش دارد؟» .حضرت فرماود «آری ،بارای خناک کاردن هار جگار تشانه پاداشای
َّ َ َ َ َ َ
َ
َ
ِاللهِت َب َارك َِوِت َعال ُِی ِه ُّب ِِإب َلر َادِالك ِب ِدِال َه َّر ِاء َِو َِمن َِسق ِ
است» 1.امام باقر نیز فرموده است « ِإن
َّ َّ ُّ
َکب ًدا َِح َّر َاءِمن َِبه َيمة َِو َِغير َل َاِأ َظ َّل ُه ُ
ِاللهِفيِظ ِّ َِعرشه َِیو َ
َِلِظ ِِإَل ِِظله؛ 2خدای واال سیراب کردن
م
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
تشنگان را دوست دارد و کسی که حیوانی تشنهکام یا جز آن را سیراب کند ،خدا او را در روزی که
سایهای جز سایه او نیست ،در سایه عرش خود جای میدهد».
 .2حق بهداشت و درمان حیوان

از جمله حقوق حیوانات ،رسید ی به بهداشت آنهاست .زیساتگاه آلاوده و آب و خاوراک
ناسالم به سالمت آنها آسیب میرساند؛ حتی داروهای مورد نیاز حیوان نیز از نیازهای ضروری
آنهاست و بر پایه احکام فقهی ،مالك باید هزینههای درمان بیماری آن را بپردازد 3.از این رو در
روایات پیشوایان معصوم بر بهداشت و پاکیز ی حیوان تأکید شده است؛ چنانکه پیامبر
فرموده است « رد و غبار و خاک و خاشاک آغل وسفندان را بزدایید و آن را پااکیزه نگهداریاد
4
تا حدی که بتوان در آن نماز زارد».
 .3حق استراحت

ح دیگری که شایسته است مسلمان در استفاده خود از حیاوان باه آن توجاه کناد ،در نظار
رفتن زمان و مکان مناسبی برای استراحت آن است و هنگام استراحت آنها ا بهویژه در شاب ا
فرماوده اسات «إذاِ
از کاری که موجب سلب آسایش آنهاست ،بپرهیازد؛ چنانکاه پیاامبر
َ َ ُ ُ ََ َ َ
َ 5
َرکب ُتمِلذُ َّ
واب َِف َأع ُط َ
ِالد َّ
ول َ
اِح َّظهاِم َ
ين؛ هر اه حیواناات را باه
ياط ِ
اِش
ه
ي
ل
اِع
و
ون
ك
َلِت
ِو
ل
ِالمناز
ن
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
خدمت رفتید ،در استراحتگاهها به آنها فرصت استراحت بدهید و به آنها ستم نکنیاد؛ و ا ار
سرزمین خشک و بی یاه بود ،از آنجا به سرعت ذر کنید و ا ر سرزمین سرسبز و ّ
خرم باود ،در
 .1محمد بن موسی دمیری ،حعاة الحعوان الکباری ،ج  ،2ص 242؛ محمادباقر مجلسای ،احااراألنوار ،ج  ،62ص
.65
 .2حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .135
 .3محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،36ص  436و .43۷
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ
َ
َ ِّ ُ َ
اِم َراب َض َه َ
ِصللواِ
اِوِام َس ُهو ُاِرغ َام َها؛ِامسهواِرغامِالغلن ِمِو
 .4احمد بن محمد برقی،
المحاسن َّ ،ص « .642نظفو ِ
َُ َ َ
َ
اِ،فإ َّن َه َ
ِّ
َ
َ
اِد َّابة ِِمنِدوابِالجن ِِة» .رغام به معنای خاک است .حسین بن محماد راغاب اصافهانی ،مفاردات
ِفيِمر ِاحه ِ
الفاظ القرآن ،ص .359
 .5عبدالرحمن بن ابیبکر سیوطی ،الجامع الصغعر ،ج  ،1ص .102
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استراحتگاه فرود آیید» 1.همچنین فرموده است «از چرانیدن حیوانات پایش از طلاوع خورشاید
(یعنی در زمان استراحت آنها) بپرهیزید» 2.لقمان حکیم نیز به فرزندش فرمود «هنگاامی کاه
به محل استراحت نزدیك شدی ،از مرکب فرود بیا  ...و هر ااه خواساتی در منزلای اساتراحت
کنی ،بهترین و نیکوترین مکان از حیث رنگ (سرسبز و خرم) و خاک (نرم و حاصلخیز) و دارای
3
بیشترین یاه را بر زین».
 .4حق احترام

احترام به حیوان نیز از حقوق اوست .شیوه احترام نیز متنوع است و حتی میتواند به صاورت
سالم باشد؛ چنانکه مردی [با اسبش خدمت پیامبر رساید و باه آن حضارت ساالم کارد.
پیامبر به صیغه جمع و با تعبیر «علیکم السالم» پاسخ داد .آن مرد فات «ای رساولخدا!
من تنها هستم» .حضرت فرمود «به تو و به اسبت سالم کاردم» 4.اماام ساجاد نیاز در
َ َ َ ُ ََ َ َ
لاقت َ
يِل ِلذ ُِِ
واپسین لحظات َعمر خود به فرزندش امام باقر فرمود « ِإننيِقلدِحججلتِعلل ِن ِ
َ َ ً َ
اِالس َب ُ
اَِلِیأ ُک َِله َم َه ِّ
عشر َین َِح َّج ًة َِف َلمِأق َلرع َهاِب َ
ِ،فإ َذ َاِن َف َقت َِفادفن َه َ
اع...؛ 5من بار ایان
ة
ع
لر
ِق
ط
و
س
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
شترم بیستبار حج زارده و یک بار به آن تازیانه نزدهام .وقتی مارد ،آن را دفان کان تاا درناد ان
وشت آن را نخورند .» ...امام باقر پس از مرگ شتر ،آن را به خاک سپرد .امام صادق نیاز
فرموده است «ل ُك ِّ َِشيِء ُِحر َمة َِو ُِحر َم ُةِال َب َهائمِف ُ ِ ُ
ول َها؛ 6هر چیزی حرمتای دارد و حرمات
ٍ
ِِ ِ
يِوج ِ
ِ
چهارپایان ،در صورت آنهاست و صاحب حیوان نباید برای نشانه ذاری بار چهاره حیاوان داغ
نهد» 7.نشانه ذاری بر غیر چهره آنها ،رواست؛ 8چنانکه امیرمؤمنان فرموده اسات «چهاره
9
حیوان را زشت نکنید».
َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اِم َن ِازل َهلاِف ِلإنِ
صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،2ص َ « 290ف ِإذاِر ِکبتمِِالدوابِِالعجفِفأن ِزلول
محمد بن علی
.1
َ
َ َ ُ َ ً َ ُ َ َ َ
َ َ
ِاأر ُض ُِمجد َب ًة َِف َأل ُّهو َ
اِع َلي َه َ
اِم َن ِازل َها».
اِو ِِإنِک ِانتِمخ ِصبةِفأن ِزلول
ت
ان
ِ
ک ِ
ِ
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .152
 .3احمد بن محمد برقی ،المحاسن ،ص .3۷5
 .4فضلالله بن علی رواندی کاشانی ،النوادر ،ص  41و .42
 .5محمد بن علی صدوق ،ثواب األمما و مقاب االمما  ،ص .50
 .6محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص 539؛ احمد بن محمد برقی ،المحاسن ،ص .632
َ َ
َِلِیس ُم َهاِف َ
يِوجهها».
ِ
 .7محمد بن علی صدوق ،االمالی ،ص « 50۷و ِ
َ
ُ ُ
ُ َ ُ
ول َها».
 .8احمد بن محمد برقی ،المحاسن ،ص « 644توسم ِِفيِغي ِرِوج ِ
َُ
وُ».
َلِتق ِّب ُهواِال ُو ُج َِ
 .9محمد بن علی صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،2ص ِ « 28۷
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