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چکیده
بحرانهای محیط زیستی و خطر از میان رفتن گونههای مختلف و نادر حیووانی دامنگیور بسویاری از
جوامع ،از جمله جوامع اسالمی شده است .یکی از مهمترین مسائل منجر بوه ایون بحرانهوا ناشوی از
رویکرد تسلطگرایانه انسان و تمدنی کنونی نسبت به طبیعت و مظاهر آن مانند حیوانات است .آنچوه
در این میان جای شگفتی دارد اینکه مسلمانان در گذشته تمدنی خود ،بر اساس ارزشوها و باورهوای
اصیل دینی و عقیدتی خود ،سعی بلیو در محافظوت از محویط زیسوت و رفتوار بسویار مترقیانوه بوا
حیوانات داشتهاند .از نظر اسالم و مسلمانان ،طبیعت تجلی صنع الهی بود و احتورام بوه مظواهر آن از
جمله حیوانات تکلیف و وظیفۀ هر فرد مسلمانی محسوب میشد .از اینرو ،اخالق محویط زیسوتی
خاصی در تمدن اسالمی شکل گرفته بود که در فرد مسولمان حوا احتورام و محبوت شوورانگیزی
نسبت به حیات حیوانی برانگیخته میشد .نتیجه عملی این رویکورد فرهنگی وتمدنی شویوه تعامول
مشخصی با حیوانات بود که رفتار توأم با شفقت و مهرورزی با حیوانات ،این همسفران سفر زمینوی
ِ
وجوه بارز آن بود.
انسان و رفق و مدارا با آنها تا وصول به وصال الهی از جمله
کلیدواژهها :تمدن اسالمی ،اخالق محیط زیستی ،تعامل با حیوانات ،انسان و طبیعت.
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مقدمه

امروزه بحرانهای محیط زیستی و حفاظت از حیوانات ،به دغدغۀ مهمی بـرای بشـر در
اکثر نواحی دنیا تبدیل شده است .بیم نابودی محیط زیسـت و از میـان رفـتن گونـههای
مختلف و نادر حیوانی ،موجب شده است تـا جهـتگیری تمـدن کنـونی ابنـام بشـر و
کمتوجهی و کملطفی رویکردهای توسعهمحور نسبت به محیط زیست و حیات حیوانی
و تال

به چیرگی بر آن بهجای حفاظت از بقای آن عامل این بحرانهـا دانسـته شـود .از

اینرو ،تال

جریانها و گروههای مدافع محیط زیسـت بـر آن اسـت کـه نشـان دهنـد

هرگونه فعالیت صنعتی ـ تکنولوژیکی و پیشرفتی که منجـر بـه نـابودی زیسـت محـیط
طبیعی کرۀ زمین شود و به طبیعت و حیات حیوانی آسیب برساند ،خسارتی جبرانناپایر
برای جهانیان و اصل زیست همه جانوران از جمله خـود انسـان اسـت .اگرچـه تمرکـز
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۴۶

عمده بر تمدن نوین و پیشرفتهای مادی روزافزون آن ،موجب شده است تا یافتن راهحل
برای بسیاری از این مشکالت و بحرانها در زمان حال ،با اتکـام بـه دانـش کنـونی دنبـال
شود ،اما بازگشت به تجارب تاریخی و تمدنهای پیشین بشری از جمله تمدن اسـالمی،
میتواند به شکلی بنیادین راهحلهای اصیل و در عین حال بدیع در اختیار بشریت قـرار
دهد .در پرتو جهتگیری الهیـانسانی تمدن اسالمی ،مسلمانان نگر

ِ
جالب
متفاوت و

ِ
جهان حیوانی در مقایسه با رویکردهـای جهـان مـدرن
توجه نسبت به طبیعت و زیست
داشتهاند .این رویکردها از نظر کارکردی حفظ ،بقام و استمرار حیات حیوانی را تضمین
میکرد و مانع از دست تطاول انسانی بر حیوانات میشد .نکتۀ مهم و جالب توجـه ایـن
است که امروزه جوامع اسالمی نیز ،خواسته یا ناخواسته ،تحت تأثیر ظواهر تمدن مدرن،
نگر

اصیل اسالمی را کم و بیش به فراموشی سپردهاند و برخالف گاشته تمدنی خود،

در دوره اخیر تال

الزم برای حفاظت از محیط زیست و کانونهای زیسـت حیـوانی و

حیات وحش را بهکار نبستهاند .بر همین اساس نیز ،بحرانهای محیط زیسـتی و خطـر از
میان رفتن گونههای حیوانی نادر و در معرض انقراض در کشـورها و جوامـع مسـلمان
تشدید شده است .بهنظر میرسد بازخوانی نگر

اصیل تعامل با حیوانات و طبیعت در

پرتو متون و ادبیات اصیل برجای مانده اسالمی ،میتواند بهعنوان یک راهحـل ،در کنـار
راهحلهای مختلف دیگر ،زمینه اصالح اخالق محیط زیستی و ارتقام شیوههای تعامل بـا
حیوانات را فراهم آورد .از اینرو ،مقاله حاضر بر آن است تا با اتکا بـر رو

توصیفی ـ

تحلیلی قرائت تمدنی ـ فرهنگی اندیشههای محیط زیست محور و تعامل مسـلمانان بـا
حیوانات را ارائه دهد و نشان دهد که در پیش گرفتن مجدد رفتار و اخالق محیط زیستی
اعتقاد محور از سوی مردم میتواند یـاریگر مـؤثری بـرای گـاار از بحرانهـای محـیط

درآمد :بینش تمدنیِ اسالمی و عالم طبیعت
بررسی

بهباور اکثـر تمـدنپژوهان و متخصصـان تـاریخ اسـالم ،جامعـه و تمـدن اسـالمی بـر
مبنای«توحید» ،بنیادیترین اصل دین اسالم پایهگااری شد .توحید محو ِر دعوت انبیام از
آدم و ابراهیم تا رسول خاتم 6و فالح و رستگاری پیامد این اعتقاد شـمرده میشـده
است« .اسالم» بهعنوان دین همه انبیام 1،عبارت از «تسلیم» در برابر ندای دیرینه فطرت و
«یکی شدن با خواست خدا» بود .با توجه بهاینکه توحید احدیـصمدی ،قلـب و هسـته
وحی اسالمی را تشکیل میداد و علوم در دوره و تمدن اسالمی نیز بر پایه همـین اصـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندال االسالم» (آل عمران)۱۷/؛ هماطور که در بیان قرآنی«انـا لاول المسـلمین» (انعـام)۱۶۰/
« .1ان الدین
هل
حضرت ابراهیم نیز خود را نخستین مسلمان معرفی میکند.
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زیستی کنونی در اکثر جوامع اسالمی از جمله ایران باشد.

۱۴۵

وحدت بنا شدند و هدف همه آنها نشان دادن یکپارچگی و پیوسـتگی همـۀ موجـودات
عالم خلقت در عین کثرت است (نک :نصر .)۱ :۱۰۹۴ ،بـر همـین اسـاس نیـز ،اندیشـه
وحدت خالق و انسجام عالم خلقت ،اصل حاکم بر همه علوم در تمدن اسالمی دانسـته
میشود (نک :گلشنی )۶۷ :۱۰۹۳ ،و هدف از کشف رموز عالم طبیعت ،ارجاع کثرات به
وحدت و بـه نمـایش گااشـتن حکمـت صـانع اسـت .روشـن اسـت چنـین نگرشـی
ِ
جهـان (محـیط
چهارچوب اندیشهای و رفتاری خاصی را برای تعامل انسان مسلمان بـا
ِ
زیست) پیرامون خود ،از جمله جانوران و حیوانات فراهم میآورد.
بینش تمدنی اسالم نسبت به طبیعت در قرآن به شکلی روشـن و صـریح بیـان شـده
است .اشاره قرآن به پدیدههای طبیعی و اجزای جهان طبیعت با عنـوان «آیـات الهـی» و
مشابهت این لفظ با اجزای قرآن و پارههای کتاب مبـین ،حکایـت از آن دارد کـه کتـاب
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

تکوین و کتاب تشریع ،هر دو تنزیل خدای واحدی هستند و شناخت حقیقـی هـر یـک

در وصف کتاب طبیعت نیز این مراتب ملحوظ است .اشاره به ملـک و ملکـوت 6،عـالم

۱۴۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الیمسه لاال المطل هرون» است .همانگونه که قرآن را بطنی و
مستلزم طهارت قلبی و باطنی «
ل
متنـزه را بـدان راهـی نیسـت ،طبیعـت را نیـز بـاطن و
حتی بطونی است که جز عارفان ل
ملکوتی 1است که شناخت آن جز با صافی کردن ضمیر میسور نیسـت .اگـر در وصـف
ویژگیهای قرآن گفته میشود که مشتمل بر عبارات و اشارات و لطایف و حقایق است2،

«. .1کالک نری ابراهیم ملکوت السموات و االرض» (انعام.)۵۷/

 .2امام صادق 7با این بیان که «کتاب هلال علی اربعة اشیام :علی العباره و االشـاره و اللطـائف و الحقـائق،
فالعباره للعوام واالشاره للخواص ،و اللطائف لالولیام و الحقایق لالنبیام» به وجوه مختلف قـرآن اشـاره
فرمودهاند (مجلسی۱۵۹/۵۷ :۱۴۳۴ ،؛ شعیری۴۱ :۱۰۶۰ ،؛ دیلمی.)۰۳۰ :۱۴۳۹ ،
«. .3او لم یتفکروا فی ملکوت السموات و االرض» (اعراف.)۱۹۷ /

خلق و امر 7،و ظاهر و باطن 2حاکی از این مراتب است و شـاید بـدین جهـت بـود کـه
6
ذمشـان
پیامبر 6میفرمود« :الهی ارنی االشیام کمـا هـی» ،تـا از آنـان نباشـد کـه در ل

«یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن اآلخره هم غافلون» گفتـه شـده اسـت 1.دیـدن
ظاهر عالم خلقت (ملک) و غفلت از ماورام آن (ملکوت) ،مکـرر مـورد نکـوهش واقـع
شده و از آن به «عمی» (کوری) تعبیر گردیده است 3.از اینرو ،سید اوصیام بـا بیـ ِ
ان «مـا
ل»،
رأیت شیئاً لاال و
عزوجـ ل
ال قبلَه و َ
ُ
بعده و معه» و «العباده کالتفکر فی صنع هلال ل
رأیت هل َ

3

سعی در توجه دادن مسلمانان به پیبـردن بـه قـدرت خداونـد در ورای منـاظر هسـتی
داشتهاند.
به طور کلی از نظر اسالم طبعیت عرصه نمـایش هنرمندانـه صـنع الهـی و حکمـت

متوحد» (تدبیر یگانه و بی مانند) است ،اما این دریافت جز برای اهل فکر و ذکر و شـکر
َّ
و شهود حاصل نمیشود 1.آنچه به صورت «قوانین طبیعت» یعنی یکنواختی توالی علتهـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1أال له الخلق و االمر» (اعراف .)۷۴/
« .2ما فی القرآن آیه اال و لها ظهر و بطن» (عیاشی.)۱۱/۱ :۱۰۹۳ ،
 .3پروردگارا همه چیز را چنان که هست به من بنما (مجلسی ۱۳/۱۴ :۱۴۳۴ ،و ۱۱؛ احسایی.)۱۰۱/۴ :۱۴۳۷ ،
 .4روم.۵/
« .5به هیچ چیز نظر نکردم مگر آنکه قبل و بعد و همراه آن خدا را دیدم» (فیض کاشانی.)۴۷/۱ :۱۰۷۹ ،
ل نیست» (مجلسی۰۱۴/۶۹ :۱۴۳۴ ،؛ طوسی،۱۴۶ :۱۴۱۴ ،
عزوج ل
« .1عبادتی چون تفکر در آفرینش خدای ل
۱۴۳؛ نیز نک :محمدی ریشهری.)۴۶۷/۰ :۱۴۱۶ ،
 .1برای فهم آیات کتاب تکوین ،علم و عقل و تفکر و ایمان و تقوی و یقین شـرط دانسـته شـده و تأکیـد
گردیده است که جز «صبار شکور» را به فهم این معنا راه نیست ،همانگونـه کـه کتـاب تشـریع (ذلـک
الکتاب) تنها هدایتگر متقین است (بقره۱/؛ و نیز نک :عنکبوت۴۴/؛ روم۱۶-۱۱/؛ جاثیه.)۱۰-۰/
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ربوبی است و عالِم از مطالعه طبیعت بدنبال ارجاع کثرت به وحـدت و دریافـت «تـدبیر

۱۴۷

و معلولها ،جلوهگر میشود تنها امری مربوط به «عـادت» اسـت و نمایـانگر «خواسـت
خدا» و «معجزات» نیز که با عنوان «آیات» از آنها یاد میشود ،جـز خـرق ایـن عـادات و
گسسته شدن آن نیستند که با منطق قرآن ،هم قوانین جاری طبیعت و هم خرق آن ،آیات
الهی محسوب میشوند (نک :عالمه طباطبـایی۰۱۴/۰ :۱۴۱۵ ،؛ نصـر .)۱۵ :۱۰۹۴ ،ایـن
ِ
بینش وحدتگرایانۀ در عین کثرتگرایانه و متکی بر بینش عمیـق الهی ـانسانی ،پیونـد
بسیار نزدیک و عمیقی بین انسان ،بهعنوان اشرف مخلوقات ،با گهواره و محیط زنـدگی
او بر روی کره خاکی فراهم میکند .این جهانبینی همواره توجه انسان را به طبیعـت بـه
عنوان آیۀ الهی متوجه میکند و احترام و رعایت حقوق آن را الزامـی الهـی بـرای خـود
میداند .روشن است تمدنی که با چنین نگرشی پدید آمده باشد ،تعالی و پیشرفت انسان
در پرتو حفظ طبیعت و حمایت از حیات حیـوانی را سـرلوحه خـود قـرار خواهـد داد،
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۳

بینشی که اساس تعامل مسلمانان با حیوانات و محیط زیست طی قرون متمادی گاشـته
بوده است .با این اوصاف ،امروزه در کشورهای اسالمی و در میان ملل مسـلمان نظـر و
دیدگاه اسالم نسبت به مسائل زیستمحیطی چندان مورد توجـه نبـوده وآنهـا را دچـار
بحرانهای زیستمحیطی زیادی کرده است (عابدی سروستانی و دیگـران)۱۰۵ :۱۰۷۱ ،
ِ
نسیان رویکرد تمدنی متعالی اسالم نسبت به محیط زیست از جملـه عوامـل
که بیشک
مهم این ایجاد ،تشدید و استمرار این بحرانها محسوب میشود.
حکماء مسلمان و تکوین عالم طبیعت

اندیشههای حکمام و فالسفه یکی از مهمترین بسترهایی است که منظر و نگر

تمدنی

یک دوره تاریخی در آن بازتاب پیدا میکند .از اینرو ،در کنـار رویکـرد دینی ـعقیدتی
اسالم نسبت به طبیعت ،میتوان در آئینه اندیشـه حکمـام مسـلمان نیـز توجـه عمیـق و

بنیادین نسبت به تعامل با طبیعت را بازشناسی کـرد .بـهطور کلـی ،در نگـر

حکمـام

مسلمان نسبت به طبیعت ،عمال منظر دینیـتمدنی اسالمی با اندیشههای فلسفی در هـم
آمیخته شده است و همین در همتنیـدگی بینشـی و نگرشـی وظیفـه خطیـر حمایـت و
حفاظت از محیط زیست و حیات حیوانی را برای انسان (اعم از مسلمان و غیرمسلمان)
نمودار میکند .در این نگر

ِحکَمی ،در سیر نزولی عالم ،عقول و نفوس و افالک پدید

آمد و با عقل دهم که واهب الصور و مدبلر عالم کون و فساد است ،خاتمه پایرفت (نک:
ابن سینا 7.)۱۱ :۱۰۹۳ ،آنگاه در جهان تحت القمر ،طبـایع چهارگانـه (گرمـی ،خشـکی،
سردی ،تری) و از آن چهار رکن یا عنصر پدید آمد (نک :همـو۱۰۹۰ ،ب 2.)۶۳-۱۵ :بـا
ایجاد عالم تحت القمر تکثر عناصر به ادنی مرتبه خود رسید و از آن پس حرکـت دوری

قبول پایینترین مرتبه نفس ،جمادات که ادنی مرتبه عالم طبیعت هستند ،پدیـدار شـدند
(نک :ابن سینا۱۰۹۰ ،ب 6.)۵۹-۵۰ :جمادات خود بـا درجـات متفـاوت پـاکی و صـفا،
نیروی نفسانی متفاوتی را دارا شدند .این نیرو در جواهر و فلزات قیمتی چون طال و نقره
نسبت به گِل و سنگهای عادی قویتر بود و نهایتاً با مرجان قلمرو جمادی پایان پایرفت
و عالم نباتی آغاز شد .با کاملتر و معتدلتر شدن عناصر ،نفس جدیدی که همـان نفـس
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از مبدأ خاتمه یافت و بازگشت به مبدأ آغاز شد .از امتزاج عناصر و پدید آمدن اسـتعداد

نباتی است ،بر آن نازل شد .در میان نباتات نیز مرتبه ادنی و پـس از آن اعلـی کـه همـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بوعلی در الشفام الطبییعات ِ
ذیل «من جمله الطبیعیات فی طبایع الحیوان» ،در مورد حیوانات و تفاوتهای
آنها و اخالق و افعال و اعضای ظاهری و باطنی و  ...آنها سخن گفته است (همو ۱/۹ :۱۴۳۶ ،به بعد).
 .2اجسام ما دون قمر دو قسم هستند :بسیط و مرکب .اجسام بسیط چهار نوع است :آتـش و هـوا و آب و
خاک؛ و اجسام مرکب سه نوعند :جماد ،نبات ،حیوان (نک :اخوانالصفام.)۱۰۰/۱ :۱۴۳۰ ،
 .3خاک و اجسام مرکب سه نوعند :جماد ،نبات ،حیوان (نک :اخوان الصفام.)۱۰۰/۱ :۱۴۳۰،

۱۷۱

«نخل» است ،پدید آمد (اخوان الصفام :۱۴۳۰،ج .)۹۳-۵۹/۱این روایت از روند خلقت و
پدید آمدن عناصر زیستی که امروزه اهم پدیدههای محیطی زیستی را تشکیل میدهنـد،
اساس جهتگیری رفتاری خاص و تکلیف محور انسان در قبـال طبیعـت و موجـودات
زنده بوده است.
نگرش ِحکمی به حیوانات نزد مسلمانان

از منظر اندیشمندان مسلمان آفرینش حیوانات روند مشخصی را طـی کـرده و از سـوی
خالِق نوعی از ادراک و شعور در نهاد آنها گاشته شده است .در سلسله مراتـب وجـود،
پس از تکوین جماد و نبات و با اعتدال بیشتر ترکیب عناصر ،نفس حیوانی از نفس کلـی
بر عالم عنصری نازل گردید و ایـن نفـس بـا اخـتالف مراتـب در نـازلترین حیوانـات
(حلزون) تا عالیترین آن (میمون)  7حاکم گردید .در حکمـت صـدرایی علـم و ادراک
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۱

حیوانات مورد توجه قرار گرفته است؛ از منظر مالصدرا این مهم تابدانجا مهم است کـه
هر حیوانی بهوسیلۀ ملکی هدایت میشود و میتوان برای حیوانـاتی کـه از نظـر درجـه
وجودی در مرتبه نازلتری نسبت به انسان قرار گرفتهاند ،حشر قائل شد (نک .میرزایی و
سعدی ۱۰۱ :۱۰۷۵ ،بهبعد) .در سایۀ چنین نگرشی انسان مسلمان در قبال حیوانـات ،نـه
صرفا به عنوان جانداران ،بلکه به عنوان موجودات بـا شـعور و دارای سـطحی از درک،
وظایفی را برای خود در نظر میگیرد .عالوه بر این ،از منظر فرد مسلمان درک و شـعور
حیوانات و بلکه همه مخلوقات است که آنها را به «عبادت» و «تسبیح» خداوند کشـانده

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

. .1ابوعلی سینا میمون را باالترین مرتبه حیوان میداند (ابنسینا ۱۰۹۰ ،الف )۱۹ :امـا اخـوان الصـفا ایـن
جایگاه را برای «فیل» قائلند (اخوان الصفا)۱۴۴-۱۴۰/۱ :۱۴۳۰ ،؛ نیز نک :همو.۴۱۳-۴۱۷/۱ ،

« .2و ان من شیم اال ل یسبلح بحمده و لکن الیفقهون تسبیهم انه کان حلیما غفورا» (اسرام)۴۴/؛ «و هلل یسجد


ِ
انسان موحد ،شایستۀ احترام کرده
و از همینجا است که طبیعت با همه مراتبش را در نظر
است .این در حالی است که ِرنه دکارت (د۱۶۷۳ .م) فیلسوف شهیر فرانسوی ،حیوانات
را فاقد روح و لاا فاقد درد و لات میدانست و آنها را صرفاً «ماشین»هایی تلقی میکـرد
که از هر نوع احساسی عاری هسـتند .تومـاس آکوینـاس (د۱۱۵۴ .م) متألـه ایتالیـایی و
مسیحی نیز نیکوکاری را شامل حال آفریدههای فاقد عقل نمیدانست و لاا حیوانـات را
از دایره نیکوکاری آدمیان خارج میکرد .او و ایمانوئل کانت رفتار مالیم بـا حیوانـات را
برای آن تجویز میکردند که چنانچه آدمی در رفتـار

بـا حیوانـات خشـونت بـورزد،

ممکن است این رفتار خشن را نسبت به انسانها نیز اعمال کند (نک .جاهد.)۵۴ :۱۰۷۳ ،
روشن است که نگر

حکمام مسلمان نسبت به خلقت حیوانات و ِ
ذات وجودی آنهـا،

ِ
جهان حیوانان ایجاد میکرده است .نگر
انسان در قبال زیست

کلی حکمای مسلمان به

حیوانات اگرچه اغلب در قالب عنایت به علم و ادارک این موجـودات صـورت رگفتـه
ِ
ادراک اندیشه ِ
ای مسلمانان نسـبت بـه
است ،اما با توجه به اینکه بهخوبی بیانگ ِر باورهای
حیوانات باشد ،به مثابه بنیانهای دیدگاه مسلمانان نسبت به رفتار بـا حیوانـات یـا همـان
مبانی اخالقی رفتار با مسلمانان بدانها نگریسـت (میرزایـی و سـعدی .)۱۰۳ :۱۰۷۵ ،در
ِ
قـدرت اداراک بـرای حیوانـات اثبـات آن بـه طـرق ِحکَمـی،
واقع قائل شدن امکـان و
ملزوماتی اخالقی در رفتار با حیوانات را ایجاد میکند و فالسفه مسلمان با اثبات فلسفی

ما فی السموات و االرض من دابه و المالئکه و هم ال یستکبرون (نحل)۴۷/؛ «الم تَ َر انَّ هلال یسبح له مـن
ل قد علم تسبیحه و هلال علیم بمـایفعلون (نـور)۴۱/؛ نیـز نـک:
فی السموات و االرض و الطیر صافلات ک ل
حج۱۹/؛ اسرام.۴۴/
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در مقایسه با همگنان غربی ـ مسیحیشان ،حس مسئولیت بـه مراتـب بیشـتری را بـرای

۱۷۰

این مهم ،میتوان گفت سطح رفتا ِر تمدنی مسلمانان را ارتقام بخشیدهاند.
شعور و ادراک حیوانات در نگرش اندیشهای اسالمی

عالوه بر استدلهای فلسفی و عقلی ،مسلمانان شعور حیوانات را با شواهدی از کتاب
و سنت قابل اثبات میدانستند و حتی برخی از متفکران مسلمان براسـاس آیـات قـرآن،
برای حیوانات نفس ناطقه قائل بودند و این عالوه بر شعور و نطقی بود که برای کائنـات
ِ
تعقـل
متصور بود 7.آیاتی از قرآن صراحتاً به نطق حیـوانی 2و بـه گفتـا ِر از سـ ِر ادراک و
حیوانات 6اشاره دارد .عالوه بر این ،در کالم بزرگان دینی نیز به درک و شعور حیوانات،
ادراک آنها از خلقت و حمد و ستایش خداوند اشاره شده است ،همانطور که آیة شـریفۀ
«اِن من شیم االل یسبلح بحمـده و لکـن التفقهـون تسـبیحهم» بـه ایـن مهـم اشـاره دارد
(مجلسی[ ،بیتا] .)۱۹۵-۱۹۶:حیوانات همواره به یاد خدواند هسـتند و از او بـه عنـوان
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۴

مالک خود طلب روزی میکنند (نک :شیخصدوق)۱۰۷/۱ :۱۰۷۶ ،؛ به دلیل همـین درک
و آگاهی از خداوند ،حیوانات بههنگام خشکسالی بهدرگاه الهـی تضـرع میکننـد (نـک:
نراقی۱۷ :۱۰۶۷ ،؛ تاج بخش .)۰۵/۱ :۱۰۵۷ ،حیوانات اهلی و در خدمت انسان نیز از راز
و نیاز با خداوند و یاری خواستن از او غافل نمیشوند 1.سعدی نیز طی حکایتی از بـاور
به تسبیح و ثناگویی حیوانات اعم از بلبالن ،کبکان و غوکان و بهایم در میان مسلمانان در
قرن هفتم هجری خبر داده است (سعدی .)۱۳۴ :۱۰۹۷ ،ابنعربی و شارحان او به استناد
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« .1نطق آب و نطق خاک و نطق گل  /هست محسوس حواس اهل دل» (مولوی.)۱۴۶ :۱۰۹۶ ،
« .2و قال یا ایها الناس ُعل لمنا منطق الطیر» (نمل.)۱۹/

«. .3قالت نمله ایها النمل اُدخلوا مساکنکم( »....نمل)۱۵/؛ نیز نک .عاملی.۱۵ :۱۴۱۷ ،
« .4ما من دابه یرید صاحبها ان یرکبها لاال قالت« :اللهم اجعله بی رحیما» (عاملی.)۱۳ :۱۴۱۷ ،

آیه  ۴۴سوره اسرام ،به وجود نطق و منطق و ناطقه برای کل جهان قائلند .از نظر ابنعربی
ِ
صـورت
تمام عالم ستایشگوی حضرت حق هستند ،ولی آدمیان بهدلیل عدم احاطه بـر
عالَم از درک آن عاجر هستند (ابن عربی .)۶۷ :۱۰۶۷ ،رکنالدین شیرازی در شـرح ایـن
نظر ابنعربی به بیان این نکته میپردازد که همه موجودات اعم از حیوانات و انسانها ،نـه
تنها به زبان حال ،بلکه به زبان قال ثنایگوی مقـام خداونـدی هسـتند (شـیرازی:۱۰۷۷ ،
 .)۱۵۳-۱۶۹قیصری نیز در شرح فصوص ،حیوانات را نیز دارای نفـس ناطقـه مجـرد و
ادراک دانسته است (قیصری .)۱۷۴ :۱۰۹۷ ،مؤلف جامع االسرار و منبع االنـوار حیـات،
نطق و معرفت را سه ویژگی همه اشیام از جمله حیوانات میداند 7.توصیههای بـههنگام
ذبح در سنت اسالمی نیز خود نشان دهنده توجـه ویـژه مسـلمانان بـه ادراک حیـوان از

شود؛ در مقابل چشمان حیوان تیز نشود و ذبح حیوانات در مقابـل همنوعشـان صـورت
نگیرد (نک :عاملی .)۹۱ ،۵۵ ،۵۶ :۱۴۱۷ ،یکی از وجوه دیگر قابل توجه ادراک حیوانات
از جهان ،ادراک آنها از خودشان است؛ در بیانات علی 7سخن از آگاهی طاووس نسبت
به زیبایی پر و بال و زشتی پاهایش سخن بهمیان آمده است تا جایی که بههنگام توجه بال
و دمش حس شادکامی و در زمان نظر به پاهایش نـوعی از حـس افسـوس در او پدیـد
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«مر » و کشته شدن است و تأکید میشود به هنگام ذبح باید چاقو از حیوان پنهان داشته

ِ
شـکل از برداشـت از بـاور
میآید (نهج البالغه ،خطبه  ،۱۶۷فراز  .)۱۶.بهطور کلی ،این
بهداشتن سطحی از ادراک از جهان برای حیوانات بهواسطه خلقت آنها ،سـنتهای خـاص
فرهنگی و تمدنی در میان مسلمانان در تعامل با آنها را پدید آورده بود .بـر ایـن اسـاس،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1ان کل شیم له ثالث ُه اشیام :الحیاه ،و النطق و المعرفه» (نک :سید حیدر آملی.)۶۱-۷۹ :۱۰۶۹ ،

۱۷۷

مسلمین حقوق حیوانات و رعایت آن را ،که امروزه اندیشهای مترقی محسوب میشـود،
امری مسلم میپنداشتند .عالوه بر اینکه مسلمانان ِ
نگاه آیهای و تعبلدی نسبت به طبیعـت
و جهان حیوانی در پیش گرفته بودنـد ،نگـر

متعـالی فرهنگی ـتمدنی متکـی بـر آن،

ِ
شکل تعامل مسلمانان با حیوانات در طی قرون متمادی و
شاخ ِ مهم و تعیینکننده در
تضمین مهمی برای رعایت حقوق آنها بوده است.
حشر و ارزشگذاری ذاتی برای حیوانات

یکی از مسائل قابل توجه در نگر

فرهنگی و تمدنی مسـلمانان نسـبت بـه حیوانـات،

بحث باور به حش ِر حیوانات است .از دیدگاه مسلمانان حیوانات دارای شـعور و اراده و
خلقیاتی هستند که دلیل بر حشر آنها و پادا

و جزای در خور ایشان اسـت 7.درواقـع،

باور به «حشر» خود شاهد دیگری بر قائل بودن بر شعور و ادراک و حتی اختیـار( 2ولـو
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۶

محدود) برای حیوانات از نظـر مسـلمانان میتوانـد باشـد .حشـر از لـوازم تجـرد روح
حیوانات است که تا پیش از صدرالمتألهین 6بر فالسفه مکتوم بود؛ آنان میپنداشـتند کـه
روح حیوانات مجرد نیست و گاه از روح آنها به «روح بخاری» تعبیر میکردند کـه روح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرطنافی الکتاب من شیم ثم الی ربهم
« .1و ما من دابه فی االرض و الطائر یطیر بجناحیه لاال امم امثالکم ما ل
یحشرون» (انعام.)۰۹/

 .2در داستان هدهد در قرآن ،به «اختیار» این پرنده در حضور و عدم حضور در بارگـاه سـلیمان و نیـز بـه
امکان «راست گویی» و درو گویی او اشاره شده است و چون این انتخاب از سر اختیـار تلقـی شـده،
دهد أم کان مِـن
یر فقال ما لی ال أری ُه ُ
مجازات و پادا هم برای آن در نظر گرفته شده است؛ «تَفَقَّد الطل َ
ی
أصـدقت أم
سطان ُمبی» (نمل« ،)۱۱-۱۳/قال سننظر
َ
الغائبینَ ،ألعال نبله َعااباً شَ دیداَ اَو ألذبحنله اَو لیأتینی بُ
ُنت من الکاذبین» (نمل.)۱۵/
ک َ

« .3چنانکه در بحث حرکت جوهری گفتیم هر موجود طبیعی حرکت ذاتی و خلق و بعث و بدایت دارد و
ناگزیر باید به سوی مبدأ خود بازگردد» (صدرالمتألهین)۱۶۹-۱۶۵ :۱۰۴۱ ،

مادی بسیار لطیفی است و با از بین رفتنشان نابود میشود .با اثبات حشـر ،روح مجـرد
نیز که با فعل و انفعاالت مادی نابود نمیشود ،اثبات میگردد و هر چند که این مهـم بـه
معنای برابری روح انسان و حیوان نیست .در این میان« ،تجرد» خـود مراحـل و مراتبـی
دارد و مرتبه نازل آن ،متعلق به حیوانات اسـت 7و در عینحـال ،در میـان حیوانـات نیـز
اختالف مراتب وجود دارد و حیواناتی که جان متفکر و متاکر داشته باشند ،پس از مر
پایدار میمانند 2.چنین نگرشی نسبت به حیوانات در نوع خود بـدیع اسـت و میتوانـد
نگر

آدمیان نسبت حیات حیوانی و محدود بودن نقش و اهمیت آنها بـه عـالم مـادی

کنونی را دچار تحول کند .این نگر

تا دوره کنونی نیز در میان مسلمانان استمرار داشته

است و عالمه طباطبایی در خصوص حشر حیوانـات دیـدگاه جـالبی را ارائـه کردهانـد؛

واژه امت به حیوانات در قرآن میتواند بهاین معنا باشد که آنها نیز به مانند انسانها جامعه
خاص خود را شکل داده و به سوی هدف مشخصی سیر میکنند و وجه اشتراک آنها بـا
ِ
مالک بازگشـت بـه سـوی خـدا،
انسان «حشر» آنها و «بازگشت به خدا» است و طبیعتا
نوعی زندگی ارادی و مشعرانه باید باشد .البته باید توجـه داشـت کـه الزمـه «حشـر» و
«انتقام» از حیوانات در روز قیامت ،بهاین معنی نیست که آنها در شعور و اراده بـا انسـان
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ایشان نیز ذیل آیه  ۰۹سوره انعام با تأکید بر واژه «امت» به این مهم اشاره دارند که اطالق

مساوی هستند ،بلکه مرتبه خاص خود را دارند و به همین دلیـل هـم لطـایفی از فهـم و
۱۷۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. .1مصباح یزدی ،معارف قرآن ،ص.۱۵۷

حساسه ،جان متخیلل و متاک لر هم داشته باشد ،پس از مـر پایـدار خواهـد
«. .2هر جانوری که جز نفس ل
بود و در برزخی از برزخها بروز میکند و از نتیجه کردار خود فروگاار نمیشود( ».نک :صدرالمتألهین:
.)۱۶۹-۱۶۵ :۱۰۴۱

دقایقی از هوشیاری در قرآن از برخی حیوانات حکایت شده اسـت (عالمـه طباطبـایی،
۵۴-۵۱/۵ :۱۴۱۵؛) 7.از اینرو ،گفته میشود حیوانات از نوعی شعور و تشخی

خیر و

شر و عدالت و ظلم برخوردارند و بههمین دلیل نیز در احادیـث بسـیاری ،از مخاصـمه
حیوانات در روز قیامت با افرادی که به آنها ستم کردهاند ،سخن گفته شده اسـت 2.فـار
از هرگونه بحثی درباره این عقاید ،آنچه در اینجا اهمیت دارد اینکه ایـن باورهـا را بایـد
بُنمایههای فکری و فرهنگی جامعۀ وحیانی اسالم و تمدن برخاسته از آن بهشـمار آورد
که با قائل شدن چنین سطحی از خلقت همراه با شعور و حشر برای حیوانـات ،رفتـاری
همراه با آگاهی و ارز گااری ذاتی و ماهوی نسـبت بـه حیـات حیـوانی و طبیعـت را
بهدنبال میآورد و قطعا کمترین نتیجه این باور از منظـر رفتاری ـتمـدنی ،بـهکار بسـتن
تمامی توان و تال
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۹

برای حفظ ،بقا و حفاظت از حیوانـات و بـه طـور کلـی طبیعـت و

محیط زیست خواهد بود.
بزرگان دین و تعامل با حیوانات

یکی از عالیترین مراتب مهم نگر

تمدنی نسـبت بـه حیوانـات در سـیره و کـالم

بزرگان دین ،حضرت رسول 6و ائمه :متجلی شده است  .توجـه بـه حیوانـات از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1داستان مورچه و هدهد در سوره نمل ( )۱۳-۰۱نشان از فهم و ادراک معانی بسیطه و مرکبه و «تکلیـف
پرنــدگان» و «رفتارهــای اختیــاری در اطاعــت و مخالفــت» دارد (و نیــز مصــباح یــزدی۱۵۷ :۱۰۹۴ ،؛
تاجبخش.)۶۷/۱ :۱۰۵۷ ،

 .2از آن جمله میتوان به این حدیث از پیامبر 6اشاره کرد که فرمودند« :هر حیوان پرنده و غیر آن که
به ناحق کشته شود ،روز قیامت با قاتل خود مخاصمه میکند» (نهجالفصـاحه،۷۷۱ ،۰۱۵ ،۱۷۳ :۱۰۷۶ ،
۷۷۵؛ نیز نک :کلینی .)۷۱۷/۶ :۱۴۳۱ ،از نظر غزالی نیز «هر ستور که بزند بی سببی یا بـار گـران برنهـد،
روز قیامت حضمی کند» (غزالی.)۰۶۴ :۱۰۷۷ ،

منظ ِر بزرگان دین از این جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد چگونه ایشان نسـبت
به این مقوله مهم اهمیت میدادهاند و در عین حال بر آن بودند تـا عنایـت بـه طبیعـت و
حیوانات را در میان پیروان این دین راستین تسری دهند .پیامبر 6با بیـان ایـن جملـه
ل یحبلنی و انا اُحبله» (ابن شبه )۹۱-۹۳/۱ :۱۴۱۳ ،نظر مسلمین را بـه
دربارۀ کوه احد «جب ح
مظاهر طبیعت و اهمیت آن جلب نمودهاند؛ عالوه براین ،آن حضرت بـرای همـه اشـیام
خود هویت قائل بود و آنها را نامگااری میکرد (برای نامگااری اشیام پیامبر 6نـک:
ابناثیر۰۷/۱ :۱۰۴۴ ،؛ ابنسعد ،طبقات ،ج ،۱ص۰۵۷-۰۵۶؛ یعقوبی)۴۷۵/۱ :۱۰۵۱ ،؛ آن
حضرت نسبت به گیاهان مهر میورزید و با قائل شدن مرتبه عالی نباتات برای «نخـل»،
آن را «خویشاوند» قلمداد و به اکـرام آن توصـیه میفرمـود 7.پیـامبر 6همـه اسـبها و

میدادند و به عنوان مثال اسبی را که ضرس (خشمگین و تندخو) نام داشـت بـه َسـکب
(نجیب و تیز رو) تغییر دادند (ابن اثیـر۰۷۱-۰۷۳/۱ :۱۰۴۴ ،؛ ابـن سـعد ،طبقـات ،ج،۱
ص .)۰۹۰-۰۹۳بنابر گزارشی پیامبر 6چهره اسبی را بـا آسـتین پیـراهن خـود پـاک
فرمودند و به سفار

جبرئیل در این باره اشاره کردند (همانجا) .آن حضرت بـا هـدف

توجه دادن هر چه بیشتر مسلمانان نسبت به حقوق حیوانات و رعایت آن ،تکالیفی را بـر
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َاسترها و شتران خود را نامگااری کرده بودند؛ گاه حتی نام اسبی را بـه مالطفـت تغییـر

صاحب حیوان یادآور شدهاند از آن جمله :بههنگام پیاده شدن از حیوان باید بـدان آب و
علف داده شود ،در زمانی که حیوان به آب میرسد ،باید آن را نگه دارد تا آب بنوشد ،بر
بدن حیوان ضربه نزنـد ،آن را خسـته نکنـد و از ایسـتادن بـر روی آن خـودداری کنـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « .1اکرموا عمتکم النخل ،نعمت العمه لکم النخله خلقت من فضله طینـه آدام» (ابـناثیـر ،النهایـه[،بیتـا]:
۰۳۰/۰؛ سجستانی۰۳ :۱۴۱۱ ،؛ سیوطی.)۱۱۱/۱ :۱۴۱۷ ،

۱۷۷

همچنین باید با نرمی با حیوان رفتار شود و از لعن و نفرین بر حیوان پرهیز شـود (نـک:
غزالی۱۷۹-۱۷۵ :۱۰۶۹ ،؛ همو .)۴۵۹ :۱۰۷۷ ،بزرگان دینی نیز به تأسـی از پیـامبر6

تال

بلیغی برای تثبیت این نگر

نسبت به حیوانات در جامعه اسالمی داشتهاند ،از آن

جمله در فرمانی به مأمور زکات توصیه میفرمایند تـا از رم دادن و ترسـاندن حیوانـات
خودداری شود ،میان بچه حیوانات و مادرانشان جـدایی انداختـه نشـود ،حتیالمقـدور

حیوانات ار مسیر پرعلف آورده شوند و به رفق و رفاقت با بهایم توجه ویژه شود (نهـج
البالغه ،نامه  .)۱۷آن حضرت برای بهائم و حتی وحـو

دعـا مـیفرمودنـد و در رفـع

عطش و رنج آنها طلب باران مینمودند (نهج البالغه ،خطبه  ،۱۱۷فراز  ۱-۱و ۷؛ خطبـه
 ،۱۴۰فراز  .).۶سیدالساجدین زین العابدین 7به همین نسق برای حیوانات دعا کردهاند
(صحیفه سجادیه :۱۰۷۵ ،دعای نوزدهم ،بند .)۷این نکات بـدون هـر توضـیح بیشـتری
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۶۳

نشان میدهد که اسالم و بزرگان دینی نگرشی بسیار متعالی نسبت به حیوانات داشـتهاند
و درصدد بودند سنتی در تعامل جامعه اسالمی با این مخلوقات خداوندی پدید آوردنـد
که حافظ حقوق و خود آنها باشد.
تجربه زیستۀ مسلمین

در کنار مبانی نظری ،اندیشهای و عقیدتی در خصوص طبیعت و حیات حیوانی ،تجربـه
زیسته مسلمانان در تعامل با حیوانات نیز تجربهای گرانْ َسنگ است و عالوه براینکه طـی
ِ
متمادی شکلگیری ،رشد و بالندگی تمـدن اسـالمی اسـاس رفتـار مسـلمانان بـا
قرون
حیوانات و طبیعت بود ،برای انسان معاصر و بحرانهای محیط زیستی کنونی نیز میتواند
راهگشا باشد .در سایۀ نگاه و منظ ِر موحدانه و مشعرانه به طبیعت ،که در سـطور پیشـین
ِ
تجلیات حق ایجاد کرده
بیان شد ،در جامعۀ اسالمی محبت شورانگیزی را ن ِسبت به همه

بود و سعدی با این بیان که« :به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست/عاشقم بر همـه
عالم که همه عالم ازوست» ،همین نگر

عاشقانه و در عین حال عاقالنه مسـلمانان بـه

جهان هستی (اعم از طبیعت ،حیوان و کیهان) را ترسیم کرده است .این عشـق چنـان بـه
تسری داشت که نه تنها موجودات عالیتر خلقـت ،بلکـه دانیتـرین
همه مراتب هستی ل
مراتب آن را نیز در برمیگرفـت .محبـتورزی نسـبت بـه حیوانـات بـه عنـوان سـنتی
فرهنگیـاجتماعی در منظومه اندیشهای و سیره و رفتاری مسـلمانان نیـز بازتـاب یافتـه
است .مسلمانان در پرتو این باور که «حیوان» در سیر صعودی مرتبه عالیتری از خلقـت
و دارای نفس حیوانی و به نوعی روح مجرد 7است ،خود را ملزم و مؤظف به مهرورزی
به حیوانات میدانستند .این سنت جلوه تامتری در نگر

بـال مسـلمان و اهـل
عارفان هل

سفر زمینی منزلتی خاص دارند 6و گاه رأفت آوردن به آنها موجب جلب رحمت الهی و
طی طریق صد ساله سلوک میگردد .از اینرو ،در تراجم عرفا داسـتانهای پرشـماری از
شفقت به حیوانات ،اطعام آنها ،دعای حیوانات و مستجاب شدن آن آمـده اسـت (نـک.
نراقی .)۱۷ :۱۰۶۷ ،عرفا به تأسی از سنت و بیانات پیامبر اسالم 6دربارۀ حیوانـات و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

. .1براساس آیاتی که اشاره به حشر حیوانات دارد.
 .2بنابر تحلیلی درباره دیدگاه مسلمانان نسبت به حیوانات« ،در اسالم حیوانات اهمیت ماهبی یافتند ،زیرا
در سرنوشت انسان شریک بودند و تصور میشد که درسهایی درباره شعور الهی و تکـالیف انسـان در
زمین میآموزند ،احکام ماهبی نیز مسئولیتهای معینی را در مورد نحوه رفتـار بـا حیوانـات بـر دو
انسان مینهاد»( .رنان.)۰۱۷ :۱۰۶۶ ،
 .3در این خصوص حدیقه الحقیقه سنایی و آثار عطار نیشابوری بویژه منطق الطیـر وی و نیـز داسـتانهای
مثنوی معنوی مولوی و بهارستان جامی قابل تأمل هستند.
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معرفت داشته است 2.از اینرو ،در ادبیات صوفیانه ،جانوران به عنوان همراهان آدمـی در

۱۶۱

ترحم مردی از بنیاسرائیل بر یک سـگ و
حکایتی از ایشان که طی آن به دلیل شفقت و ل
آب دادن به آن حیوان بهرغم زحمت فراوان رفتن درون چاه ،از سوی خداونـد شایسـته
عفو همه گناهان و معاصـیا

شـد و نصـبالعین قـرار دادن ایـن فرمـایش حضـرت

اجـر» (ابـن قضـاعی۶۱ :۱۰۴۰ ،؛ ابـن هشـام:۱۴۱۴ ،
رسول 6که «فی ک ل
حری ح
ل کبَد ل
۱۳۴/۱؛ عوفی 7،)۱۱۴ :۱۰۷۷ ،به ترحم و ش ِ
فت انسان نسبت حیوانات و جانوران وجه و
ل

صبغۀ عرفانی نیز دادند .این رویکرد در آثار ادبی و عارفان قابـل رهگیـری اسـت؛ بنـابر
عبدال بن جعفر طیلار (د ۹۳ .ه) ،که بـه وجـود و بخشـش
حکایتی در آثار ادبیـعرفانی،
هل
میان اعراب مشهور بود ،با مشاهدۀ چوپانی که در بیابان سه قرص نان خـود را بـه سـگ
همراه خود داد تا اورا گرسنه برنگردانَد ،او را تحسین کرد و کریمتر از خود خواند و «مر
آن غالم را با آن گوسفندان بخرید و آزاد کرد» (هجویری 2.)۴۱۱-۴۱۱ :۱۰۷۹ ،در سـیرۀ
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۱۶۱

عرفا حتی کوچکترین مخلوقات الهی مانند مورچگان نیز شایسته توجه و محبت بودنـد،
بنابر حکایتی از بایزید بسطامی ملقب به سلطان العـارفین و عـارف مشـهور قـرن سـوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مر بامرأه و هو یلهث عند بئر ،فنزعـت حخفلهـا فسـقته فغفـر هلال لهـا»
 .1از جملۀ احادیث مشابه میتوان به «انل کلباً َّ
فاشتد علیه العطش ،فنزل بئراً فشرب منهـا،
(بخاری[ ،بیتا] :المساقاه ،حدیث رقم )۱۱۰۴ ،و «بینما رجل یمشی
ل
ثم خرج فاذا هو بکلب یلهث ،باکل الثری من العطش ،فقال :لقد بلغ هاا مثل الای بلغ بی ،فمأل خفله ثم امسـکه
بفیه ،ثم رقی فسقی الکلب ،فشکر هلال له ،فغفرله» (همو ،فی المظالم ،رقم  ۱۰۰۴و فی االدب ،رقم  ۰۱۴۰و فـی
االنبیام ،رقم  ،۰۱۹۳مسلم فی االسالم ،رقم ۱۱۴۴و )۱۱۴۷؛ سعدی نیز این روایـت را بـه نظـم کشـیده اسـت:
«یکی در بیابان سگی تشنه یافت/برون از رمق در حیاتش نیافت//کُله دلو کـرد آن پسـندیده کـیش/چـو حبـل
اندرآن بست دستار خویش//به خدمت میان بست و بازو گشاد/سگ ناتوان را کمی آب داد//خبر داد پیغمبـر از
حال مرد/که داور گناهان ازو عفو کرد» (سعدی.)۰۶۴ :۱۰۹۷ ،
 .2مشابه این داستان در رساله قشیریه ابوالقاسم قشیری و جوامع الحکایات عوفی و احیام العلوم غزالـی و
بهارستان جامی نیز آمده است.

هجری ،وی به هنگام بازگشت از مکه ،در همدان َانبانی از گندم را خریداری میکند ،اما
زمانی به بسطام میرسد مورچهای را در انبان میبیند و با بیان اینکه «ایشان را از جایگـاه
خویش آواره کردهام .برخاست و ایشان به همدان برد و آنجا که خانه ایشان بـود ،بنهـاد»
(عطار[ ،بیتا] 7.)۱۰۱/۱ :در احوال سفیان ثوری (د۱۶۱ .ه) و معروف کرخـی (د۱۳۳ .ه)
و بسیاری از بزرگان ،رأفت و عطوفت با حیوانات از سگ و مورچه و پرنـدگان و حتـی
وحو

مورد توجه بوده است (نک عطار[ ،بیتا]۱۴۰ ،۱۹۳ ،۶۷/۱ :؛ محمـد بـن منـور،

۱۱۳-۱۱۷ :۱۰۷۴؛ افالکــی۰۵۵-۰۶۵ :۱۰۶۱ ،؛ جــامی .)۱۴۷-۱۴۹ :۱۰۰۵ ،ابوالحســن
نوری (د۱۷۷ .ه) ،آواز سگان را به مثابه تسبیح و «ذکر حـق» میدانسـتند و بـدان لبیـک

میگفتند (روزبهان بقلی .)۱۷۹۱۱۶۹ ،نکتۀ جالب توجه اینکه در کنـار اینکـه در تـاکره
ذکر شده ،برای ممانعت از حیوانآزاری و ممانعت از آن نیز حکایتهای آورده شده اسـت
که طی آن گاه قبض احوال اهل دل از آزار و شکایت حیوانی بوده اسـت .از جملـه ایـن
حکایتهای میتوان به داستان زمینگیر شدن شیخ ابوبکر واسطی به «شکایت گنجشـکی»
اشاره کرد (نک :عطار[ ،بیتا]۱۱۰/۱ :؛ جامی .)۹۳ :۱۰۰۵،این نوع حکایات بیش از هـر
بحث دیگری ،باید به مثابه نشان دهندۀ ارج و ارزشگااری به حیوانات در جامعه اسالمی
و تعمیق این سیره َح َسنه در ایام شکوهمندی تمدن اسالمی از منظـر عارفـان و سـالکان
الی هلال مورد توجه قرار گیرند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سعدی این داستان را به شبلی نسبت داده است« :مروت نباشد که این مور ریش/پراکنده گردانم از جای
خویش» (سعدی.)۰۶۶ :۱۰۹۷ ،
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االولیام عطار نیشابوری (د۶۱۹ .ه) از شفقت بر حیوانات و بسط احوال سالک داستانهایی

۱۶۰

توجه به حقوق حیوانات :تبلور تمدنی به حیات حیوانی

توجه به عالم حیوانات عالوه بر سیره بزرگان دین و اندیشه فالسفه و سـلوک عرفـا ،در
فقه و حقوق اسالمی نیز به شکل ویژه بازتاب یافته و تمهیدات حقوقی جالـب تـوجهی
برای پاسبانی از این مخلوقات خداوندی در نظر گرفته شده است .در فقه اسالمی بـرای
انسان در تعامل با حیوانات اعم از اهلی و غیراهلی حقوق و وظایفی در نظر گرفته شـده
و حدود رفتارهای مشروع و نامشـروع در ارتبـاط ایـن جانـداران تبیـین شـده اسـت .
همچنین برآورده کردن حقوق حیوانات از جملـه مسـئولیتهای انسـان دانسـته میشـود
(جوادیآملی ۶۶۵ ،۶۴۱ :۱۰۷۱ ،و  .)۶۶۹بنابر نظر فقهام مسـلمان ،اگـر کسـی در حـق
چهارپای خود کوتاهی کند ،بر حاکم شرع است که او را به رعایت حیوان ملزم نمایـد و
اگر سرپیچی کرد ،خود باید این کـار را انجـام دهـد (نـک .تـاج بخـش.)۴۵/۱ :۱۰۵۷ ،
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عالوهبر این ،اگر کسی در حق حیوان خود جفا کند و حقوق آن را رعایت نکنـد ،حـاکم
شرع و بلکه هر صاحب قدرتی باید او را از باب امر به معـروف ،مجبـور بـه فـرو

آن

ِ
رعایت حقوق آن کند (شفیع[ ،بیتا] .)۱۳۹ :در این میان ،این اصل حقوقی در
حیوان و یا
ِ
نهادن با ِر گران بر چهارپایان از منکرات و منع از آن واجب دانسـته شـده
فقه اسالمی که
متمدنانه در نظر گرفته شود .توجه بـه حفـظ و
است 7،باید بهعنوان اصلی بسیار مترقی و ل
حقوق حیوانات در فقه اسالمی تا بدانجا اهمیت پیـدا کـرده اسـت کـه در صـورتی کـه
حیوانی تشنه باشد و آب کافی وجود نداشته باشد ،نمازگرار مؤظف اسـت تـا بـهجـای

استفاده از آب برای وضو ،آن را برای رفع تشنگی حیوان استفاده کند (نک :شـهید ثـانی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « .1همچنین حمل دواب زیادت از قدر طاقت از جمله منکرات محظوره است و منع از آن واجب» (نـک:
همدانی.)۰۷۷ :۱۰۷۹ ،

۱۱۱/۱ :۱۴۱۰؛ نجفی[،بیتا]۰۷۷-۰۷۴/۰۱ ،۱۱۷-۱۱۹/۷ :؛ تـاج بخـش.)۷۳/۱ :۱۰۵۷ ،
روشن است که ترجیح رفعتشنگی حیوان بر امری عبادی مانند وضـو گـرفتن میتوانـد
اوج توجه به حقوق حیوانـات بـا یـک رویکـرد الهـی و شـرعی باشـد و ایـن نگـر
ِ
فرهنگ متعالی حفاظت از حیوانات در جامعه و تمدن اسالمی بـوده
عبادیـالهی اساس
است .بهطور کلی ،توجه به جزئیات حق و حقوقی که برای حیوانات برشمرده شده و در
بیان بزرگان دینی و فقه اسالمی بازتاب یافته (نک .جوادی 7 ،)۶۹۴-۶۴۰ :۱۰۷۱ ،نشـان
دهندۀ نگر

تمدنی عمیق و در عینحال همه جانبه مسلمانان نسبت به حقوق حیوانات

است .از اینرو ،با وجود اینکه آدمی حلقه مرکزی زنجیره وجود محسوب میشـود ،امـا
ِ
ِ
مبتنـی بـر
انتفاع انسان از حیوانات و بهرهگیری از گوشت آنها نیز تابع شرایطی خاص و
اسالمی ذبح نیز براساس چنین ِ
اصل مترقیانه از حقوق و جایگاه حیوانات شـکل گرفتـه
است .اگرچه ذبح حیوانات برای تغایه انسان ،نـوعی رحمـت و رأفـت بـه آنهـا تلقـی
گردیده و تنها در این «مصیر» است که هدف اصلی خلقـت ایشـان تحقـق مییابـد و در
نهایت با وساطت انسان همه موجودات مادون وی به مبدأ هستی باز میگردند ،اما با این
اوصاف ،انسان مسلمان جهت ارج نهادن به این آفریدگان الهی بایـد شـرایط خاصـی را
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معرفت عمیق نسبت به جایگاه و اهمیت این آفریدههای خداوندی بـوده اسـت .سـنت

رعایت کند که در سنت ذبح حیوانات حاللگوشت در نظر گرفته شـده اسـت .در واقـع
عمل ذبح با آداب خاص ،که اصل و ِ
ِ
اساس آن احترام بهزنـدگی حیـوان اسـت ،بـه فـرد
مسلمان ،حق و اجازۀ خوردن گوشـت حیـوان را میدهـد (نـک :نصـر .)۵۱ :۱۰۶۶ ،در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1الزم به ذکر است که عاملی در حقوق الحیوان فی االسالم خود نیز به شرح بیش از صد مورد از حقـوق
حیوانات در اسالم پرداخته شده است.

۱۶۷

عینحال ،بهرهگیری از حیوانات و به تبع آن همه جهان مادون آن بـه شـرطی اسـت کـه
آدمی رسالت خالفت و نمایندگی خدا بر روی زمـین را بـه خـوبی بـه انجـام رسـاند و
نماینده همه موجودات در برابر خدا باشد (همانجـا ،ص ۵۴و نیـز نـک :اخـوان الصـفا،
 .)۰۴۱/۱ :۱۴۳۰با عنایت به توجه فقهام مسلمان نسبت به حقوق حیـوان ،تـال

بـرای

بیان و تدوین اصول مربوط به آن در آثار فقهی و پدید آمدن سنت ِذبح مبتنی بـر آن ،کـه
حتی در زمان گرفتن ِ
جان حیوان برای انتفاع انسان از آن نیز باید این مسائل رعایت شود،
منعکس کنندۀ نگر

فرهنگیـتمدنی متعالی اسـالم و مسـلمانان نسـبت بـه حیوانـات

میتواند باشد.
نتیجهگیری

ِ
انقطـاع نسـل
اگر امروزه بخشی زیادی از بحرانهای زیستمحیطی و چالشهای ناشی از
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گونههای مختلف حیوانی به دغدغهای جدی برای انسان و تمدن امروزی تبـدیل شـده
است ،در تمدن اسالمی ،از همان ابتدا بهواسطۀ نوع خاص نگاه و توجه به حیوانـات ،بـا
اتکام بر بینش عمیق اندیشهای ،معرفتی و تمدنی ،توجه ویژهای به حیوانات وجود داشته
است .اندیشمندان مسلمان با اتکا به این اصل که جهان حیوانات بستر تجل لی آیات الهـی
ِ
متعالی رمزگشایی از عالم خلقت و ارجاع کثرت به وحدت و به نمـایش
است ،با هدف
گااشتن حکمت صانع به طبیعت و پدیدهها و مناظر مختلف آن توجه داشـتند .بـههمین
دلیل نیز ،مسلمانان کتاب تکوین را همچون کتاب تشـریع ،قدسـی مـیدانسـتند .چنـین
ِ
خاصی را نسبت به موجودات و مخلوقات
نگاهی در فرد مسلمان حس احترام و تواضع
عالم برمیانگیخت .برای مسلمانان طبیعت و مظاهر مختلف آن به اذن الهی سمیع ،بصیر
و هوشمند مینمود که با داشتن ادراک ،پیوسته به تسبیح و تحمید خالق مشغول هستند و

این مهم آنها را مستحق احترام و مهرورزی مینمود .از اینرو ،سنت و آداب خاصـی در
شیوه تعامل با حیوانات برمبنای اخالق و حقوق در جامعه اسالمی شکل گرفته بـود کـه
تضمینکنندۀ حقوق حیوانات و مانع جفام بنیآدم بر آن بـود .بـا در نظـر داشـتن پیونـد
حیات انسانی به محیط پیرامون (جهان حیوانـات و طبیعـت) و درک تمـدنی متعـالی و
معرفتی و اندیشهمحور از محیط زیست و طبیعت ،نه تنها رعایت حقوق حیوانات بر فرد
مسلمان و هر انسانی فرض دانسته میشد ،بلکه حتی احترام و مودت به آنها نیز وظیفه و
تکلیفی الهی و دینی بر خود تلقی میکرد .بر این اساس ،میتـوان گفـت کـه بـازخوانی
متون و آثار و اندیشههای مرتبط با حیوانات در تمدن اسالمی زمینه ارزشمندی را بـرای
تجدید نظر انسان کنونی نسب به حیوان و طبیعت فراهم میآورد.
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۱۶۵

منابع
 .۱قرآن کریم.
 .۱نهج البالغه.
 .۰ابناثیر ،عزالدین علی ( ،)۱۰۴۴کامل (تاریخ بزر اسالم و ایران) ،ترجمه عبـاس خلیلـی،
مطبوعاتی علمی ،تهران.
 .۴ابن اثیر ،المبارک بن محمد[بیتا] ،النهایه فی غریب الحدیث و االثر ،موسسه اسماعیلیان ،قم.
 .۷ابنسعد ،محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصـری (۱۴۱۹ه۱۷۷۵-م) ،الطبقـات الکبـری،
دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 .۶ابنسینا ،شیخالرئیس ابوعلی حسین (۱۴۳۶ق) ،الشفاء الطبیعیات ،راجعه و قدم بـه ابـراهیم
عبدال أسـماعیل ،منشـورات مکتبـة آیـة هلال
مدکور ،تحقیق عبدالحلیم منتصر ،سعید زاید و
هل
العظمی المرعشی النجفی ،قم.
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۱۶۹

 .۵ـــــــــــــــــ (۱۰۹۳ه۱۷۶۳/م) ،الشفاء األلهیات ،راجعه و قدم لـه أبـراهیم مـدکور،
تحقیق األب قنواتی و سعید زاید ،الهیئة الهامة لشئون المطابع األمیریة ،القاهرة.
 .۹ـــــــــــــــــ ( ۱۰۹۰الـف) ،رساله در حقیقت سلسه موجودات و تسلسل اسباب و
مسببات ،با مقدمه و حواشی و تصحیح موسـی عمیـد ،انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـی ـ
دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
 .۷ـــــــــــــــــ (۱۰۹۰ب) ،طبیعیات دانشنامۀ عالیی ،با مقدمه و حواشـی و تصـحیح
سیدمحمد مشکوه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
 .۱۳ابنشبه ،ابوزید عمر (۱۴۱۳ه ۱۷۷۳/م) ،تاریخ المدینه المنورة ،دارالتراث ،بیروت.
 .۱۱ابنعربــی ،محییالــدین[۱۰۶۷ه۱۷۴۶/م] ،فصــوصالحکم ،علــق علیــه أبــوالعال عفیفــی،
دارالکتاب العربی ،بیروت.

 .۱۱ابنقضاعی ،ابوالحسن علیبن احمد ( ،)۱۰۴۰ترک االطناب فی شـرح الشـهاب (ترجمـه
فارسی شهاباالخبار ،تألیف محمد قضایی مغربی) ،بهکوشـش محمـد شـیرانی ،انتشـارات
دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۰ابنهشام ،ابومحمدعبداالملک (۱۴۱۱ه۱۳۳۳/م) ،السیرة النبویة ،داراحیـام التـراث العربـی،
بیروت.
 .۱۴احسایی ،ابن ابیجمهور ( ،)۱۴۳۷عوالی اللئالی ،انتشارات سیدالشهدام ،قم.
 .۱۷اخوان الصفا و خـالن الوفـا ( ۱۴۳۰ه۱۷۹۰-م) ،الرسـائل ،دارالبیـروت للطباعـة و النشـر،
بیروت.
 .۱۶افالکی المعارفی ( ،)۱۰۶۱شمس الدین احمد ،مناقب العارفین ،دنیای کتاب ،تهران.
عبدال محمدبن اسماعیل [بیتـا] ،صحیح البخاری ،تحقیـق الـدکتور مصـطفی
 .۱۵بخاری ،ابو
هل
 .۱۹تاجبخش ،حسن ( ،)۱۰۵۷تاریخ دامپزشکی و پزشکی دوران اسـالمی ،دانشـگاه تهـران،
مؤسسه انتشارات و چاپ ،تهران.
 .۱۷جامی ،عبد الرحمن بن احمـد ( ،)۱۰۰۵نفحات االنس من حضرات القـدس ،کتابفروشـی
محمودی ،تهران.
 .۱۳جاهد ،محسن (« ،)۱۰۷۳نگاهی به کتاب حقوق الحیوان فیاالسالم» ،آینۀ پـژوهش ،سـال
بیست و دوم ،شماره .۱۰۱

اخالق محیط زیستی در تمدن اسالمی :تعامل با حیوانات

البغا ،دارالقلم ،دمشق.

عبـدال ( ،)۱۰۷۱مفاتیحالحیـاة ،تحقیـق و تنظـیم محمدحسـین فـالحزاده و
 .۱۱جوادیآملی،
هل
دیگران ،مرکز نشر اِسرام ،قم.
 .۱۱حسینی ،سیدعلی (« ،)۱۰۷۹محیط زیسـت و مهربـانی بـا حیوانـات از دیـدگاه عالمـه
سیدجعفر مرتضی عاملی» ،آینۀ پژوهش ،سال سیام شماره .۱۵۷
 .۱۰دیلمی ،حسنبن ابیالحسن (۱۴۳۹ق) ،اعالمالدین فی صفات المؤمنین ،مؤسسه آلالبیت ،قم.

۱۶۷

 .۱۴رکنالدین مسعود شیرازی (بابا ُرکنا) ( ،) ۱۰۷۷نصوصالخصوص فی ترجمهالفصوص
(شرح فصوص الحکم) ،به اهتمام رجبعلی مظلومی ،انتشارات مکگیل ،تهران.
 .۱۷رنان ،کالین ا ،)۱۰۶۶( .تاریخ علم کمبریج ،ترجمه حسن افشار ،نشر مرکز ،تهران.
 .۱۶روزبهـان بقلــی شـیرازی (۱۷۹۱م) ،شــرح شـطحیات ،تصــحیح هنـری کــوربن ،انجمــن
ایرانشناسی فرانسه در تهران ،تهران.
 .۱۵سجســتانی ،ابوحــاتم ســهل بــن محمــد بــن عثمــان (۱۴۱۱ه۱۳۳۱-م) ،کتــاب النخلــه،
دارالبشائراالسالمیة ،.بیروت.
 .۱۹سعدی شیرازی ،مصلحالدین ( ،)۱۰۹۷کلیات سعدی ،تصحیح محمدعلی فروغی ،هرمس ،تهران.
 .۱۷سید حیدر آملی ( ،) ۱۰۶۹جامعاالسرار و منبعاالنوار ،تصحیح هـانری کـربن و عثمـان
اسماعیل یحیی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
 .۰۳سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر (۱۴۱۷ه) ،الجـامع الصـغیر ،دارالفکـر للطباعـه و النشـر،
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

بیروت.

 .۰۴صحیفه سجادیه (۱۰۷۵ق) ،ترجمه و شرح به قلم علینقی فیض االسالم ،سرای امید ،تهران.

۱۵۳

 .۰۷صدرالمتألهین ،صدرالدین محمـدبن ابـراهیم مالصـدرای شـیرازی ( ،) ۱۰۴۱عرشـیه،

 .۰۱شیخصدوق ،محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی (۱۰۷۶ه) ،خصال ،ترجمه سید احمد
فهری زنجانی ،انتشارات اسالمیه ،تهران.
 .۰۱شعیری ،تاجالدین ( ،) ۱۰۶۰جامعاالخبار ،انتشارات رضی ،قم.
 .۰۰شهید ثانی ،زین الدین بن نورالدین علی العاملی (۱۴۱۰ق) ،مسـال

األفهـام إلـی تنقـیح

شرائع اإلسالم ،مؤسسة المعارف االسالمیة ،قم.

ترجمه غالمحسین آهنی ،دانشکده ادبیات اصفهان ،اصفهان.
 .۰۶طوسی ،ابوجعفر (۱۴۱۴ق) ،محمدبن حسن ،االمالی ،دارالثقافه ،قم.
 .۰۵عابدی سروستانی ،احمد و دیگران ( ،)۱۰۷۱مبانی و رهیافتهای اخالق زیسـتمحیطی،
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انجمن حکمت و فلسفه ایران ،تهران.

 .۰۹عاملی ،جعفر مرتضـی (۱۴۱۷ق۱۳۳۴/م) ،حقوق الحیوان فـی االسـالم ،مرکـز االسـالمی
للدراسات ،بیروت.
 .۰۷عطار نیشابوری ،شیخ فریدالدین (بیتا) ،تذکره االولیاء ،تصحیح محمد قزوینی ،انتشـارات
مرکزی ،تهران.
 .۴۳عالمه طباطبایی ،سید محمدحسـین ( ،)۱۴۱۵المیزان فی تفسیر القرآن ،منشـورات جماعـة
المدرسین فی الحوزة العلمیة ،قم.
 .۴۱عوفی ،سیدالدین محمد ( ،)۱۰۷۷جوامع الحکایات و لوامع الروایـات ،تصـحیح امیربـانو
کریمی ،بنیاد فرهنگ ایران.
 .۴۱عیلاشی ،محمدبن مسعود عیا

السلمی السـمرقندی ( ،)۱۰۹۳التفسـیر (تفسـیر العیاشـی)،

محقق رسولی ،مکتبه العلمیه االسالمیه ،تهران.

حسین خدیو جم ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
 .۴۴ـــــــــــــ ( ،) ۱۰۷۷کیمیای سعادت ،تصحیح احمد آرام ،کتابخانه مرکزی ،تهران.
 .۴۷فیض کاشانی ،محسن ( ،) ۱۰۷۹علم الیقین ،انتشارات بیدار ،قم.
 .۴۶قیصری ،داوودبن محمود قرمانی رومی (۱۰۹۷ق) ،شـرح مقدمـۀ قیصـری بـر فصـوص
الحکم ،با ترجمه و کوشش سیدجالل آشتیانی ،کتابفروی باستان ،مشهد.
 .۴۵کلینی ،محمدبن یعقوب (۱۴۳۱ق) ،الکافی ،تحقیق علیاکبر غفاری ،دارالتعارف ،بیروت.
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 .۴۰غزالی ،ابوحامد محمد ( ،)۱۰۶۹احیاء علومالدین ،ترجمۀ مؤیدالدین خوارزمی ،بهکوشـش

 .۴۹گلشنی ،مهدی ( ،)۱۰۹۳از علم سکوالر تا علم دینی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات
فرهنگی ،تهران.
 .۴۷مجلسی ،محمدباقر (۱۴۳۴ق) ،بحاراالنوار ،مؤسسه الوفام ،بیروت.
 .۷۳ـــــــــــــــــ [بیتا] ،حلیهالمتقین ،کتابفروشی علمی ،تهران.
 .۷۱محمد بن منور ( ،)۱۰۷۴اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابیسعید ،امیرکبیر ،تهران .
 .21محمد شفیع بن محمدصالح (بیتا) ،مجمع المعارف و مخزن العوارف ،کتابفروشی علمی ،تهران.

۱۵۱

 .۷۰محمدی ریشهری ،محمد (۱۴۱۶ق) ،میزان الحکمه ،دارالحدیث ،تهران.
 .۷۴مصباح یـزدی ،محمـدتقی ( ،) ۱۰۹۴معـارف قـرآن ( ،)۱-۰مرکـز انتشـارات مؤسسـه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.
 .۷۷ــــــــــــ ( ،)۱۰۷۱رابطه علم و دین ،انتشـارات موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام
خمینی ،قم.
 .۷۶مولوی ،جاللالدین محمد بن محمد ( ،)۱۰۹۶مثنوی معنوی ،به تصحیح رینولد نیکلسـون،
انتشارات هرمس ،تهران.
 .۷۵میرزایی ،حمیدرضـا و سـعدی ،ابـراهیم (« ،)۱۰۷۵علـم و ادراک حیوانـات در حکمـت
صدرایی» ،حکمت صدرایی ،سال هفتم ،شماره اول.
 .۷۹نجفی ،شیخ محمد حسن[بیتا] ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،دار احیـام التـراث
العربی ،بیروت.
 .۷۷نراقی ،مولی محمد مهدی ( ،) ۱۰۶۷انیس الموحدین ،دارالزهرام ،قم.
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۵۱

 .۶۳نصر ،سیدحسین ( ،)۱۰۹۴علم و تمدن در اسالم ،ترجمه احمـد آرام ،انتشـارات علمـی و
فرهنگی ،تهران.
 .۶۱ــــــــــــــ ( ،)۱۰۶۶علم در اسالم ،بهاهتمام احمد آرام ،سرو  ،تهران.
 .۶۱نهجالفصاحه (مجموعه کلمات قصـار حضـرت رسـول(ص)) ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده،
( ،)۱۰۷۶جاویدان ،تهران.
الجالبــی ( ،)۱۰۷۹کشــف المحجــوب ،تصــحیح
 .۶۰هجــویری غزنــوی ،علــیبن عثمــان ل
ژوکوفسکی ،کتابخانه طهوری ،تهران.
 .۶۴همدانی ،میرسید علی ( ،)۱۰۷۹ذخیره الملوک ،تصحیح سید محمود انواری ،مؤسسه تاریخ
و فرهنگ ایران ،تبریز.
 .۶۷یعقوبی ،ابنواضح احمد بن ابییعقوب ( ،)۱۰۵۱تاریخ یعقـوبی ،ترجمـه محمـد ابـراهیم
آیتی ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.

