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 تقریظ
 فضیلت مأب مولوی عبداحلکیم منیب وزیر ارشاد، حج و اوقاف

القاِيیم  و  إلال و هالدا   ةمّن علینا نعمة اإلسالم  العییمالالذی احلمد هلل      ْت ٍ  مس ِصالراا
ینالا نبد  و   علال  سالیمة و الْالمو الّصال« رضوانه، سبل الْم » أرشد  إل  اتباع 

هنجاله إلال  یالو  ی هبدیه و سار علال  دحممد و عل  آله و صحبه  و عل  کّل من إهق
 .... الدین

 ام ا بعد:

 اهلل )جل  جالله( است گبزر هدایای و از بهترین نعمت هاو صحت امنیت 

ــ حتــی و ــادت خداون ــاه  و رشــد و د،عب ، آســایش، شــگوفایی کمــال، رف

و  ر اسـتومیسـ  امنیتی ضاف در هاتن وتنها تمدن  درخشانی، پیشرفت و

 .بس

کـه بخـش مهـم امنیـت بـوده  امنیـت غـذائیموضوع این اثرعلمی، به در

و صرف اشیای پـاکیزه و حـالل و اجتنـاب از پلیـدی هـا و  رداخته شدهپ

و یم الشـنن ظـقـرآن عازدیدگاه  بی به صحت و سالمتیمحرمات و دستیا

 فته است:گرقرار  مورد بحثی کل اصلسه تنکید  ومورد احادیث نبوی 

 .(کلوا من طیبات ما رزقناكم )طیبات: تحلیل  -۱
 .)وحيّر  علیهم اخلبایث(خبائث: تحریم  -۲

رُِفوا( قاعده کلی -۳ ْت رِبُوا وا ال ُت   ) ُكُلوا وا اشت
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یکی ازمهمترین وجامعترین دستورات درعلم طب، ه گانه اصول س این

که با رعایت آن  تاسامراض  از یگیرو جل بهترین شیوه های وقایه و از و

به آسانی می توان امنیت غذائی را که در صحت و سالمتی انسان نقش 

 کلیدی دارد، به  درستی، تنمین نمود.

متی انسانها را با آری! اسرار امنیت غذائی ونقش آن درصحت و سال   

ه برای همه اقشار جامع، متوازن و متنوع کاملو تغذیه سالم ترکیز بر 

مصادیق مهم و  یکی ازمی توان دریافت که ودکان ک دران وبخصوص ما

به  ابتالء ابتعاد از  روانی و ناتوانی جسمی و ضعف و اساسی پیشگیری از

  .می باشدنیزامراض گوناگون 

درصرف غذا و اصرار به دو راک و اهمال به تنوع بی تردید افراط در خو

اسـباب  ،فرااس ضمنالم ذایی سرژیم غیا سه نوع غذا بدون در نظرداشت 

طور مثال اسراف به  به امراض گوناگون را فراهم می سازد  ءو عوامل ابتال

و  گوشت هـای سـرخ درصرف غذا های چربی دار و روغن های حیوانی و

باعـث و مضـر  از مـواد مخـدر و اشـیای حـرام نوشیدن الکول و استفاده 

بی قل وخیم ین و امراضباالخره به تصلب شرای و شدهافزایش چربی خون 

 .و دماغی منجر می گردد

با ذکر این همه بایست اذعان داشت که مؤلف ایـن اثرعلمـی توانسـته 

در صحت، سالمتی، پیشرفت وآسایش را  نقش محوری امنیت غذائیاست 

تبـارز  ، با رعایت اسـالیب نـوین پهوهشـیشریعت اسالمی انسان ازدیدگاه

 دهد.
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ی بحـث مطالعـه ایـن وابه محتاینکه نظر در اخیر در پهلوی اشاره به 

 رساله را برای تمام اقشار جامعه مفید ومؤثر می دانم.

جا دارد که از رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسالمی کـه در تـنلیف و 

المتی انسـان از دیـد غذائی در سنقش امنیت } تدوین این اثرعلمی

سـت کـه در همت گماشته و سایر کارمندان مسلکی این ریا {گاه اسالم

عمل ارزنده، به نحوی از انحاء، همکاری نموده اند؛ اظهار سپاس  یننجاز اا

نموده  و از خداوند من ان برای شان توفیق مزید و پاداش عظـیم اسـتدعاء 

  .نمایم

 

 مولوی عبدالحکیم منیب 

 یر ارشاد، حج واوقافزو

  ۱۳97زمستان 

 

      

 

 

 

 

 



 
 
 

4 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 

 پیشگفتار ریاست 
ینالا اخلباثالث و حالّذر  مالن اإلسالراف عللطیبات و حر  زقنا من ااحلمد هلل الذی ر 

و القبذیر والصمة والْم  عل   سید  و حبیبنا و موال  حممالد  مصالط   خلخلال  
 .. ام ا بعد. هللا و خامت االنبیاء و عل  آله و صحبه امجعنی

به امنیت و  یتبشرکافه نیاز و  از نعمت های بزرگ الهی بودهامنیت   

 به آب و زراعت و نباتاتنیاز مانند ه ،و جسمی روحی آرامش و شآسای

 . می باشدنیاز جسم به روح 

اسالم به امنیت درعرصه های مختلف زندگی فردی و  یگذار ارج

ریر ل بگنجد و به رشته تحآنست که وصف آن در عق اجتماعی بیشتر از

ع و نواترین ااز مهمنیز که امنیت غذائی مختلفی دارد درآید. امنیت ابعاد 

سالمتی  در صحت وامنیت غذایی سوب می شود؛ زیرا محاشکال آن 

 .اساسی داردمهم و انسان نقش 

اثر هذا که روی دست های تان دارید عنوانش ) نقش امنیت غذایی در 

دگاه اسالم ( است که مطابق ضرورت های عینی سالمتی انسان از دی

است، خداوند  یف گردیدهلجامعه و حساسیت های صحی از نظر تغذیه تن

یم را سپاسگزارم که از لطف وعنایات بی پایانش ظرفیت و استعداد کر

برای مان ارزانی داشت تا به این چنین یک امر خطیر و چشمگیر همت 

 گمارم.
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 یدر زندگ محور قرار گرفته است ستای که درین راموضوعبراستی 

رفاه و  فانکشا ی وسالمت و صحت رشد در داشته وانسانها اهمیت بسزائی 

و چشمداشت به پویایی بیشتر بسی ارزنده و حایز اهمیت  تلقی ش آسای

 می گردد.

به مسنله حیاتی صحت و سالمتی جسمی و  اسالمو ارشادات  عنایت

ی، دقیق و ا و قواعد وضعی وتصنعدر مقایسه با مکتب ه روحی انسان

و تعالی  تبارک موزون می باشد زیرا اسالم دین فرستاده شده از سوی اهلل

خالق بشر می باشد و به احوال و چگونگی و خیر و بهبود او بهتر ه است ک

 می داند.

با عقب نگری در تاریخ می بینیم که جامعه بشری قبل از اسالم  

نحطاط و قهقرارا می پیمود و انسانها داشتند چگونه در همه عرصه ها راه ا

 نیز تمت بزرگ امنیعن ازمیان همه ارزشها را از دست می دادند و دراین 

، لکن زمانی که آفتاب عالم تاب اسالم باطلوع خود همه محروم بودند

زوایای حیات را تنویر و امنیت را هم در همه ساحات زندگی تحت پرتو 

که از آن جمله امنیت غذایی هم موقعیت ویهه  ایمان در اولویت قرارداد

ین ا سیدن به آستاناصل  و ر ای را احراز کرده  و با درک و اعمال این

تغذیه؛ و از پلیدی ها و می توان از چیزهای پاکیزه و حالل امنیت 

آفات و از و  را تنمینصحت و سالمتی خویش محرمات اجتناب ورزیده  

     خویش را وقایه نمود. روحی  امراض گوناگون جسمی و

ری گذااثر واهمیت خوردنیها و نوشیدنی های حالل  رسالهین ادر     

آیات  مطابق آفات و امراض و نجات ازو سالمتی ت تنمین صح ا درتقو
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صرف و مسنله پیوند و ارتباط امنیت غذائی با  احادیث نبوی بیان و یقرآن

ات بخش الهی و فرامین حیاحکام و  در پرتو نمودن اشیای حالل و پاکیزه

 .شده استگرفته  یارشادات سعادت آفرین نبوی مختصراً به ارزیاب

 ) قرآن عظیم الشنن و سنت ازعملی  یبا پیرو دنتوان می هاسانان آری!

و  ی، به هدف خوشنودیبرنامه های الهنظام و ( و تطبیق ینبو شریف

عافیت  نا صحت وبه بزرگترین نعمتها که هما رضامندی پروردگار عالمیان

       د.نرستگاری در دنیا و آخرت است، نایل شو و خوشبختی و

بوده و محتویات  رست موضوعاتفهمقدمه و  ریظ،ی تقدارا کتاباین 

خالصه گردیده و با مراجع و مآخذ معتمد علمی اتکاء  بخش( ۷آن در )

 دارد.

یده اگر چند حق موضوع آن چنانی که الزم است دراین اثر اداء نگرد

مورد استفاده  پیشگاه خداوند سبحان مقبول و در مع هذا انتظار داریم که

همه برای  وافر را و پاداش اجرن ناهمچ ،ار گیردرق ان عزیزخواننده گ

گرفته سهم به نحوی از انحاء  منمولاین  انجازکه در ان و عزیزانی دوست

 از خداوند منان تمن ا دارم.اند؛ 

 

 محمد شریف رباطی درانی

 رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسالمی

 کابل افغانستان

 ۱۳97زمستان 
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 بخش اول

 

 نقش امنیت غذایی 

 دگاه اسالمدیاز  انسان در سالمتی

 تعریفات
ز دو کلمه ترکیـب یافتـه امنیت غذایی ا طوری که به همه هویدا است

مدنظر سپس آنچه  وگونه جدا گانه تعریف ه هریک ب بایست است، که می

 .حث و بررسی قرار گیردمورد ب است

 راغب اصفهانیتعریف امنیت از نظر 

: ن تعریف می نمایـدنیرا چ "أمن"یش دات خودر مفرراغب اصفهانی  

 این کلمه در اصل به معنی طمننیه و آرامش نفس و زایل شدن و :"األمالن"

در اصل مصـدر مـی  "األمالا "و  "األمانة"و  "األمن"از بین رفتن خوف است. 

 د.باشن

سمی است برای حالتی که انسان در آرامش به سر می گاهی ا "األمالا "

انسـان نسـبت بـه آن امـین  کهق می شود چیزی اطال برد و گاهی نیز به

  1و ختونوا أما تکم و أنقم تعلمو {}رده می شود؛ مانند: شم

 

 2۷االنفال: - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 ها امین هستید خیانـت مکنیـد) یعنی آگاهانه در چیزهایی که برآن 

ذاشته شده و شما نسبت به آن ها امین شـمرده ه امانت گنزد شما بیعنی 

 (.شده اید

إ  عرضالنا األمانالة علال  } یـهدر ایـن آ "األمانالة" در مورد معنانی کلمـه ی
کلمه ی توحیـد، چندین قـول گفتـه شـده:1...{الْالموات و األر  واببالا 

عدالت، حروف هجاء و عقل است که این صحیح است؛ زیرا به وسیله عقل 

معرفت توحیدی به دست می آید و به وسیله آن است که عدالت است که 

 . ..و ه می شودیاد گرفت تحقق خواهد یافت و حروف هجاء

 درباره ی این کلمه دو وجه ذکر شده است: "آمن"

 و یعنی امنیت را برایش ایجاد کردم. هُتُ نْبه تنهایی متعدی است : آمَ .1

یعنی  د: مؤمنگوینمی  )جل جالله(از این جهت است که به خداوند

 امنیت دهنده.

ش : صاحب امنیت و آرامتعدی نیست و معنایش عبارت است ازم .2

 2. گشت

 3. ان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگیمادر  :امنیت

 

 ۷2االحزاب: - 1

فرهنگ قرآنی راغب، المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، تخلیص و ترجمه  - 2

، مرکز پخش: سنندج، پخش کتاب امام 1389بیگی، نوبت چاپ اوللدر ویجهانگ

 غزالی.

 .233ص1هنگ فارسی عمید جفر - 3
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 1 .ایمن شدن، در امان بودن، بی بیمی :امنیت

بی بیم بودن، ایمن شدن، بی بیمی، بی ترسـی، اطمینـان، آرامـش  :امن

 یعنـی آرام و "آمـن"ارسی گاه به جای وصـف در ف سایش،قلب، راحت، آ

 .آسوده بکار رود: مملکت امن است

 ره فراگیگونبه منیت تعریف ا

آمادگی برای رویارویی  یا حمله یا تهدید از نسبی فراغت حالت اَمنیَ ت

ترین نیازهای یک جامعـه با هر تهدید و حمله را گویند. امنیت از ضروری

بر نبود خطر و تهدیدات استوار است؛ ولی  بیتمان سلامنیت در گف است.

 آسـودگی نظـرآسـایش و امنیت در گفتمان ایجابی به تـنمین و تضـمین 

ـــایمفهوم .اردد ـــرتبط ه ـــا م ـــت ب ـــی در امنی ـــیک فارس ـــا  کالس ب

گیـرد امنیت از درون انسان نشات می .شدمی ادا زینهاری و زِنهار هایواژه

آدمی بتواند به مدیریت عقل خویش  و ارتباط وثیقی با ایمان دارد. هر گاه

قـرار کنـد و ... برد غضب، شهوت تعادل الزم را بین قوای درونی خود مانن

 ان ایمنی است.نسا

 را ایمـن نـا معـةایمـن جا سـانهای نـاان و ایمن معةجاانسانهای ایمن  

 هـر که معنا بدین است بسیط سو یک از امنیت مفهوم. دهند می تشکیل

کند؛ ولی از سوی دیگر پیچیده است امنی را درک می نا یا امنیت انسانی

 
 .312ص1( فرهنگ فارسی معین ج۵) - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

بهتـر مفهـوم ک د. بـرای درشـوئه میو تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارا

 یشود که ایـن مفهـوم را بـه اجـزامی امنیت، در مطالعات امنیتی تالش

 بـه امنیـت مفهـومکوچکتر و قابل درک تری بشکنند. من جمله؛ تجزیـه 

 .آن ارکان

 ارکان امنیت 

مرجع امنیـت، تهدیـد امنیـت، تولیـد کننـده  از عبارتند ارکان امنیت

 رکـن تـرینمهم. امنیت غایت خرهباال و یتامن لیدوت روش و ابزار امنیت،

ال اساسـی اسـت: ؤت است. مرجع امنیت ناظر بر این سامنی مرجع امنیت

 که امنیت چه کسی؟ یا چه چیزی؟

رک بهتـر مفهـوم قسمت دیگری از شکسـتن مفهـوم امنیـت، بـرای د

 :سطوح امنیت است. این سطوح عبارتنـد ازامنیت شکستن این مفهوم به 

مللی، امنیت منطقه ای، امنیـت ملـی، امنیـت الامنیت بین، جهانی امنیت

 داخلی و خارجی، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و باالخره امنیت فردی.

ایـن ابعـاد  ابعاد امنیت نیز تالشی برای فهم بهتر مفهوم امنیت اسـت.

اجتمـاعی و بـاالخره  -یامروزه شامل: نظامی، سیاسی، اقتصـادی، فرهنگـ

 طی است.زیست محی
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 یت انواع امن

حیات،آزادی)محـل  حـق فردی امنیت در امنیت مرجع امنیت فردی:

حق تنمین نیازهای ضروری، حق مالکیت و حفظ  زندگی،اعتقادات،شغل(،

ه امنیت عمومی نزدیـک اسـت. کرامت انسانی است. امنیت فردی بسیار ب

 افـت.دری تـوان در عامـل تهدیـد آنی را میتمایز امنیت فـردی و عمـوم

 نـاموس و آبـرو مـال، جـان، عمـومی، امنیـت عمرجـ :ت عمومینیام

وندان به اعتبار شهروند بودنشان است. هر گاه جرم یا جنـایتی علیـه شهر

ومی آسـیب های شهروندان اتفاق بیافتـد امنیـت عمـهریک از این ارزش

دیده است. خواه این جرم از سوی سایر شهروندان باشد یا از سوی دولت 

ز سوی معارضین حکومت علیه کـارگزاران ه اشد. آسیبی کتاده بااتفاق اف

شود، مانند ترور و ... به این جهت که به اعتبار شـهروند حکومت وارد می

 امنیت وبچارچ در و است خارج عمومی امنیت ةبودنشان نیست؛ از حوز

 .شودمی تعریف داخلی

اده در کـه اعضـای یـک خـانوبه تفکرات و اقـداماتی  :امنیت خانواده

روحی و سالمت جسمی خود در برابر مهاجمین اعـم  مشراآجهت حفظ 

شود گفته ها انجام میاز مخاطراتی که به سبب حیوانات و یا توسط انسان

 شود .می

 گـروه. است اجتماعی گروه اجتماعی، امنیت مرجع :امنیت اجتماعی

 هویـت و گـروه جمعیـت از عبارتنـد کـه دارد اساسی عنصر دو اجتماعی
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

گروه  مقوم که اساسی عنصر دو این از هریک علیه دیتهدی گاه هر. گروه

اجتماعی هستند روی دهد امنیت اجتماعی به خطر افتـاده اسـت. نسـل 

رق شـدن هایی که نتایج آن کاهش یـا متفـکشی، کوچ اجباری، سیاست

جمعیت یک گروه است ؛ تهدیداتی هستند که جمعیـت گـروه را تهدیـد 

 کند.می

ث شـود فرهنـگ، آداب و سـنن و باعـاقـدامی کـه  دیگر هراز سوی  

های گروه که هویت گروه را شکل می دهند آسیب ببیند تهدیـدی ارزش

شود. مانند ممنوعیـت اسـتفاده از زبـان یـا علیه هویت گروه محسوب می

های مذهبی یا ومی و امثال آن. موضوع امنیت اجتماعی اغلب گروهلباس ب

تـوان موضـوع امنیـت مینفی را نیـز های صـهقومی هستند. اگر چه گرو

 اجتمـاعی امنیت ةاجتماعی قلمداد کرد؛ ولی احزاب سیاسی کامال از حوز

 داخلـی امنیت یا و ملی امنیت سیاسی بعد موضوع بیشتر و هستند خارج

 .هستند

تر بر اساس یک بیش یرسد امنیت داخلیم نظر به :داخلییت امن 

بری بوزان 1 بوزان یبار یفتهبه گ شود.یمتعریف  یجغرافیای یبندتقسیم

 

ل آوری 28متولد ) (Barry Gordon Buzan :انگلیسی به) بری گوردن بوزان - 1

و استاد افتخاری  دانشگاه اقتصاد لندن در المللنبی طرواب استاد بازنشسته( 19۴۶

صاحب کرسی مونتاگ  2012وی تا سال  .است انشگاه جیلیند و اه کپنهاگدانشگ در

 .الملل در مدرسه اقتصاد لندن بودبرتون در رشته روابط بین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

یکـی از  اولـه ویـور و همراه بااینظریه مجموعه امنیتی منطقه نظریه پرداز

 .باشدمی مکتب کپنهاگ صلیهای اهچهر

 امنیـت مقابـل  ، در نقطـهیار جغرافیـایاس معیـبر اس یامنیت داخل 

مرو قل را که در یتموضوعا یهمه  است و بر این مبناتعریف شده یخارج

از  یرا سـطوح یو خـارج یشـود.امنیت داخلـیم شـامل  قرار دارند یمل

معطوف به  یکه امنیت خارجی دانند. با این نگاه درحالینیز م یامنیت مل

مربوط  یرقیب یا دشمن است؛ امنیت داخل یاز کشورها یناش یتهدیدها

دولــت را  اقتــدار اســت کــه یهــایو چــالش از جانــب گروه یبــه برانــداز

 یاز نقاط ضعف مزمنـ یها ناشیپذیر، آسیبیداخلاند. در امنیتفتهذیرنپ

ها به آن یگویموجود قادر به پاسخ یهایاست که ساختار، امکانات و توانای

قابـل تمیـز  یو ایجـاب یدو رویکرد انفعـال یداخل نباشد. در تعریف امنیت

 یت داخلـمنیاندیشند ایم ثل اوکه م یاست با رویکرد اول، ولفرز و کسان

از  ییا ترکیب یخارج یهای ، رفع نیازمندیرا نبود اجبار، نبود خطر خارج

باشد. اما رویکرد دوم کـه یدانند که تحصیل آن رسالت دولت می ها مآن

را بـه  یچون رابرت ماندل منتسب اسـت امنیـت داخلـ ینظرانبه صاحب

یـد تردی تیجـه بـنـد. درنس رضایت و اطمینان خـاطر تعریـف میکاحسا

 یهـابیش بـا موجودیت و است که کم یاز امنیت مل یبخش یداخلامنیت

امنیـت حاکمیـت اسـت.  یکار دارد و عمدتا در بـر گیرنـده و سر یداخل

 یمرکـز یتر هسـتهبه تعبیر دقیق اغلب حکومت، یا یمرجع امنیت داخل

ت ین امنیـدر تـام یاطالعـات یشـود. پلـیس و نهادهـایم یحاکمیت تلق

تـوان کـارکرد ارتـش، در شـرایط یدارنـد. گرچـه نم ییدکل نقش یداخل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

دارد را نادیده گرفـت.  یخارج یهاریشه ی، که تهدید امنیت داخلیبحران

 یویهه در کشــورهابــهباشــد، نیــز داشته یتوانــد کــارکرد منفــیارتــش م

امنیت فـردی  یغیردموکراتیک که با دفاع از حاکمیت ممکن است مرزها

تواند علیه امنیت یم یچنین نقش یدرنوردد. ایفا نیزرا  یاجتماعامنیت  و

از طـرف  یشود. این کارکرد منفـ یارزیاب یو به تبع آن امنیت داخل یمل

 نیز دور از ذهن نیست. یاطالعات یپلیس و نهادها

 دادن دسـت از تهدیـد از فـار  ملتـی که است حالتی :امنیت ملی

 امـروزه،. بـرد رسـ هبـ خـود خـاک ایـ یی،رادا جمعیت، از بخشی یا تمام

ه تـی وجـود دارد کـامنی یا سیاسی پلیس نوعی کشورها همة در کمابیش

بر فرض، جلوگیری از نفـوذ عوامـل محـرک و ویرانگـر و بنامقصود از آن 

 های غیرقانونی تهدیدز راهه اوبی کسانی کر و سرکجاسوس به داخل کشو

ــده ــود به کنن ــی موج ــم سیاس ــمار میی نظ ــامی ش ــه نظ ــد. هرچ آین

تر باشد قدرت پلیس سیاسـی و شـدت و خشـونت آن در آن خواهتمامیت

های سیاسی کـه مجـالی بـرای مخالفـت ین گونه نظامنظام بیشتر است. ا

بـه نـام ره خـود را همـوادشـمنان گذارند، مخالفان یا علنی و قانونی نمی

  کنند.های دیگر سرکوب مییا نام« دشمنان امنیت ملی»

هنگامی که یک کشور اطراف کشور دیگـری را مـورد  ای:امنیت منطقه

ای آن کشـور بـه منطقه نیتاین صورت امدهد در حمله و تهاجم قرار می

  است.هم خورده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
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 و حالـت تعـادل در هاقـدرت آن در کـه اسـت حالتی :المللامنیت بین

 خطـر در موجـود وضـع و برنـد سر به یکدیگر قلمرو به یازیدست بدون

 قدرت اظلح از گذارد، پافراتر خودةمحدود از هاقدرت از یکی هرگاه. نیفتد

 «.استافتاده خطر در» المللیبین امنیت مخالف،( یهاقدرت یا و)

با ظهور فضای )دنیای( سایبری، کـاربران یـا همـان  :امنیت سایبری

بری بـرای انجـام شهروندان سایبری نیاز به احساس امنیت در فضای سای

امور خود دارند که این امنیت ابتدا با افزایش سطح آگاهی و دانـش خـود 

های های امنیتی و مراجع قانونی و پلیسرکتک شو سپس با کماربران ک

اکنـون مـی  این بود تعریف همـه جانبـه امنیـت. شود.سایبری فراهم می

 پردازیم به تعریف غذاء.

  تعریف غذاء

ه شود، ماده ای که به نمـو ردآنچه خونی ، خورش، خوراک، خورد :غذاء

غـذا سـی ورد. در فارجـود بیـاجسم کمک کند و انرژی الزم برای بدن بو

 . تلفظ می شود، اغذیه جمع

  1.منسوب به غذاء خوراکی :غذایی

نمایی تن و قوام تمام بـدن بدانسـت و  خورش، خوردنی که نشو و  :غذاء

 دنی که بدن اغتذاء شود.بالفظ چیدن و کردن خوراک و آشامی
 

 .1۴۷1ص 2فرهنگ فارسی عمید ج - 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
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و پرورش که بدان بالیدگی و آراستگی جسم است. هـر آنچـه نشـ :اغذیه

 1.. غذایی منسوب به غذاء و خوراکی تانسقوام تن بد نما و

 بـه متفـاوت جوامـع در کـه اسـت ایخوردنی غذا ، یاخوراکی ،خوراک

نخورده، تغییر یافته یا نیمه تغییر یافته برای مصـرف  دست و خام صورت

گیـاهی )و یـا گـاهی توانـد منشـن حیـوانی یـا شود. خوراک میآماده می

 .شود مصرف بردن لذت یا تغذیهمعدنی( داشته باشد، و برای رفع نیاز

 انجـام میـوه چیـدن یـا شـکار ةآوری خوراک به شیودر گذشته جمع

ــــت،می ــــی گرف ــــروزه ول ــــ ام ــــا بیشــــتر آنة تهی ــــت ب  از هفاداس

ــایرتمها  یوانــات اهلــیش حیعنــی پــرور پــروریمدا ،کشــاورزی ه

 .دگیرمی صورت گیریماهی و

های گوناگون مختلف است. اکثر جوامع با توجـه عادات غذایی در فرهنگ

 هـایاولویت و آشـپزی رایای مخصوصـی بـهن رسـمبه سنن و رسومشـا

 ایهـشرو توسـط را خود هایغذا هافرهنگ از بسیاری. دارند شانغذایی

اکنـون بـر مـی  .اندسـاخته متنـوع غذا تهیه و آشپزی، هایشیوه تدارک،

 .امنیت غذاییکردیم به تعریف 

 

 

 .122ص  3۶لغت نامه دهخدا ج - 1

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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 تعریف امنیت غذایی از دیدگاه اسالم 

ی از دیدگاه اسالم این است: هر آنچیـزی غذای امنیت البته از نظر بنده

 متی روحـی ومندی و سـالپاک، پاکیزه و بویهه  حالل  که  بـرای صـحت

می انسان مفید بوده  و باعث  رشد و نمو فیزیکی و روحی  و قوام تن جس

انسان شده بتواند؛ از نظر اسالم من حیـث امنیـت غـذایی محسـوب مـی 

  گردد.

 دگاه سازمان مللنیت غذایی از دیام تعریف

 بـه مـردم همه دسترسی را غذایی امنیت ،198۶ سال در سازمان ملل

 طبـق. داننـدمی سـالم جسم یک داشتن برای اوقات تمام در کافی غذای

 غـذا دریافـت در پایداری و غذا به دسترسی غذا، بودن موجود تعریف این

 1.دباشنمی اصلی عنصر سه

مهم و کاربردی اسـت کـه امـروزه  هاییواژه از ایمنی غذا ی وغذای امنیت

است و از سوی مسووالن بـه کـار ای به آن پرداخته شده اسناد توسعه در

در تمـام ، جامعه افراد یکشود. امنیت غذایی به دسترسی همه گرفته می

و فعـال گفتـه  زندگی سـالم برای داشتن سالم به غذای کافی و عمرادوار

نظام  از عوامل مهم در تنمین امنیت غذایی در یک وارخان آمدشود و درمی

 اشد.بمی تماعیاج

 

 آزاد با اندک تغییر. ةامشندان پدیا،ویکی -9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1


 
 
 

18 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 تغذیـه  دانـش و  ذائقـه جامعـه، غذایی امنیت نمینتدر دیگر همم لعام 

برای تهیه بهتـرین نـوع غـذای در  تخصیص بودجه در نحوه هاخانواده ای

د. امنیت غدایی زمـانی باشدسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده می

خانواده به صورت صـحیح انتخـاب و  سبد غذایی شود که سرانهتنمین می

کافی و بـه صـورت صـحیح طـبخ شـود تـا  خانواده برای افراد تهیه شود،

های بدن برسد. برای و اندام سلولها عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به

ها سـازمان یـداب مـاعیاجت نظـام و کشـور تنمین امنیـت غـذایی در یـک

لی با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یـک سـازمان متـو نهادها و

و  آمـوزش مـواد و محصـوالت غـذایی، واردات یـا تولید امنیت غذایی، بر

نقـش  قتصادیکالن ا سیاست گذاریهای معه وجا اهی دادن بهغ و آگبلیت

، مـواد غـذایی ایفا کنند. سازمان مسئول امنیت غذایی باید نسبت به نـوع

ها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همـه مـردم از میزان و قیمت آن

بـه قـدری  درآمدشـان نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشـته باشـند و

باید  بحران باشد که بتوانند این غذا را بخرند و این سازمان در صورت بروز

 1.ر عهده بگیردا بمنیت راین اگیری  زهزنگ خطر را به صدا درآورد و اندا

 

 

 
 

 همان. - 1

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  بخش دوم

 وخوردنی 

 نوشیدنی های پاکیزه 

روشن است که بدون خوراک و پوشاک و نوشیدنی، زندگی ای بـرای  

رزق و خـوراکی هـای پـاک  انسان قابل تصور نیست و به همین دلیل هم

شـده برای مردم مباح اعالم شده و آنان از چیزهای پلید و نا پـاک نهـی 

 1اند.

از غذاها و نوشیدنی ها و میوه های مفید و پاکیزه و مشروع و فاده است 

گوارا مانند: گوشت، شیر، عسل، انار، انگور و ... به هـی  وجـه نامشـروع و 

ا که نفـس انسـان ن بهترین نوع از آنهند و خوردن و آشامیدناپسند نیست

 ونـدداچنـان کـه خاشتهای بهره مندی از آنها را دارد بالمـانع اسـت. هم

ُُوافرماید کـه: متعال در مورد اصحاب کهف نقل می  ُُمت  أاحاالداُكمت  } فاالابالتعا  بالوارِِق
ِذهِ  ِدیناةِ  ِإلا  ها ُُمت  طاعااًما أازتكاى أایالسهاا فالالتیانتیُرت  التما  2{ِمنتهُ  ِبِرزتق   فالالتیاأتِت
ن این سکه ها را به یکی بدهید تا برای خرید بهترین و پاکیزی "یعنی: 

 "از آن را با خود به همراه بیاورد. رود و مقداریر بشهغذا به 

 

نلیف عبدالقادر أحمد عطا، مترجم دکترسالم این حالل است و آن حرام است، ت  - 1

یار دانشگاه کردستان، ویراستار عثمان نقشبندی، انتشارات کردستان  افسری استاد

1391. 

 19الکهف: - 2
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رسول خدا )ص( به گوشت شانة حیوان و حلوا عالقمند بودند، و آب شور 

ان شـیرین مـی قرار دادن چند عدد خرما در داخل ظرف برای ایشـ را با 

 کردند.

ز خداوند متعال در برابر بهره گیری از این نعمتها به جز سپاسـگزاری ا

و پاکی و پرهیزکاری انتظار دیگری را از آنـان نـدارد. و نها ی آیقمالک حق

ُُمت  ِرزتقِ  ِمنت  :} ُكُلوامیفرماید ُُُروا رابِّ ة   لاهُ  وااشت  1{ غاُ ور   واراب   طایِّباة   بالالتدا
و نعمتهای پروردگار تان بخورید و شکر او را به جـای  روزی از ":یعنی

 2 "ی بس آمرزندهرگاردیزه و پروبیاورید، شهری است پاک و پاک

  خوردنی های پاکیزه دریایی
در کتاب سماوی خـویش ایـن مشـعل فـروزان و قدوس و الیزال خداوند 

رداری در رابطه با خوردنی های و امکان بهره ب عالم بشریت منبع هدایت 

را  ساخَّرا  الَِّذي واُهوا  :}میفرمایداز آنها مانند : صید ماهی   ًمالاحلات  هُ ِمنتال ُلوالِقاالأتكُ  التباحت
}  3طاِرًّيا
 و اوست که دریا را در اختیار شما نهاده است، تا از آن گوشت تازه"یعنی:

  ") بیرون بیاورید( برای خوراک از آن استفاده کنید

 

 1۵:  سبن - 1

نقش ارزشها و اخـالق در 9۷اسالمی ص ادقتصانقش ارزشها و اخالق در ارتباط با  - 2

تولید، تجارت، توزیع، مبادله و مصرف، تـنلیف  ارتباط با اقتصاد اسالمی در عرصه های

، 139۵ف قرضاوی، ترجمة عبدالعزیز سلیمی، چاپ مهارت، نوبت چاپ: اول دکتر یوس

 ناشر: نشراحسان.

 1۴:النحل - 3
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 اکیزه حیوانی و نوشیدنی های پ خوردنی ها

خوردنی های و نوشیدنی های پاکیزه حیوانی مانند: گوشت و شیر خداوند 

انالتعاا ا  }:یدل می فرمامتعا ُُمت  خالاياهاا وااألت ء   ِفیهاا لا  ۱َتاتُكُلو ا{ واِمنتهاا وامانااِفعُ  ِدفت

و چهـار پایـان را آفریـده اسـت کـه در آنهـا بـرای شـما وسـیلة  "یعنی:

 ) و شیر و ماست و پنیر، قماق می نمایند، و از گوشتگرما)وسرما( فراهم 

ا( از برخی از آنچیزهایی زیر) "می کنید و...( آنها مواد غذایی خود را تهیه

که در داخل شکم او قرار دارد و ازمیـان سـرگین و خـون، شـیرخالص و 

گوارایی برای برای شما آفریده ایم کسانی آن را می نوشند برایشان بسیار 

 .تگوارا اس

 (پاکی ها) طیبات

« خبیـث»به معنی هر چیز پـاک و پـاکیزه در مقابـل «طیالب»اما واژة  و

 است.پاک( )نا

دراصل، به معنی هر امر لـذت « طیب»گوید:  می« مفردات»در« براغ»

جـان انسـان،  آن لذت ببرد، و یا روح و بخش است، خواه حواس انسان از

 باشد.ولی درشرع، به معنی چیزی است که پاک و حالل 

نااُكمت(خداوند بلند مرتبه می فرماید هـای  چیز از»  2:)ُكُلوات ِمن طایِّبااِت ماا رازاقالت

 «.بخورید که روز شما کرده ایمکی پا

 

 ۵:  النحل - 1

 1۶0اعراف - 2



 
 
 

22 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

قرآن، فقط به تحریم پلیدی ها پسنده نکرد، بلکه مردم را به سمت غذا    

ی آن ها به استفاده از غذای حالل، راهنمـای سالم، رهنمون و های مفید و

 کرد.

منطق علمی و عملی دریـابیم، آن را  اسلوب قرآن را در (بهتر)برای اینکه 

 ه خواهیم کرد:ایسمقادیان  ازبرخی با 

دین بودا، خوردن هرگونه گوشتی را بر پیروان خود به طور مطلق حرام  - 

 کرده است.

 مبارکی حرام می دانند. هندوها، گوشت گاو را به سبب تقدیس و - 

دهنـد کـه بایـد از خـوردن  هب دیگر، دسـتور مـیادیان ومذابرخی از  -

ر، و ... بـه مـدت پنیـ، مر ، شـیر گوشت و فراورده های دیگر؛ چون تخم

 چهل روز یا نود روز درسال خود داری کرد.

ژاپن را گیاه خوار می نامند؛ زیرا گیاهـان مـواد  اصـلی  مردمان چنین و -  

اس، دولت مردان این کشـورها تغذیه ایشان را شکل می دهد. برهمین اس

اع نوخوردن ا هبا زه با این سن ت پرداخته،آن ها رجدیداً درمواردی به مبار

گوشت ها تشویق می کنند، بدون این که نظام مند باشد. چنـان کـه بـه 

خاطر نبود تبلیغات مناسب، مردم چنین، به خوردن گوشت سگ و گربـه 

ای ت خام می خوردند. کشور هژاپنی ها ماهی را به صور روی آورده اند و

 د.اروپایی بیشتر در جیره غذایی خود بر گوشت خوک تاکید می کنن

:) قرآن ببینیم درمـورد غـذاها چـه نظـری دارد مـی فرمایـدبه م برگردی
الُم الطَّیِّباالاُت( ُُ ُمت ُقلت ُأِحلَّ لا أاُلوناكا مااذاا ُأِحلَّ َلا ْت از تو می پرسند که چه چیز »  یا

 «.  شده استشده است؟ بگو: برشما چیزهای پاکیزه حالل برآنان حالل 
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

نواع غذا را حسب ذایقـه ی ، اج() خداوند با این نظریه ی واقع گرایانه،   

مردم، حالل کرد که برای جسم و روحشان مفید است و زیانی متوج ه آن 

ها نمی گرداند. قرآن فقط به این بسنده نمی کند، بلکه به رد  کسانی می 

طی بات روزی شـده ی مـردم را  که می خواهند زینت های الهی با پردازد

الرالا ِلِعباالاِدِه واالتطَّیِّباالاتِ حا  نت )ُقلت ما  :حرام گردانند و می فرماید ا أاخت َِ  رَّ ا زِیناالةا اهِّ الَّال
نالتیاا( الهی  بگو: چه کسی زینتهای»  ِمنا الرِّزتِق ُقلت ِهي ِللَِّذینا آمانالوات ِي احلتایاالاِة الالدس

یهای پاکیزه را روز انش آفریده است و همچنین مواهب ورا که برای بندگ

موهبتهـای حـالل و( چیزهـای  نعمتهـا و یـن)ا است؟ بگـو:تحریم کرده 

 «.پاکیزه، برای افراد با ایمان در این جهان آفریده شده است

 ّرُِموات طایِّبااِت ماالا أاحااللَّ أایالسهاا الَِّذینا آماُنوات الا ُتا ًّي:) باز درتاکید این آیه می فرماید و
المت( اهُّ  ُُ شـما  ایبـر ج()ه خداونـدن،چیزهای پـاکیزه ای را کـای مؤمنا» لا

 «.کندحالل کرده است برخود حرام م

معنی طی ب، دراین آیه، فقط به ارزش غـذایی محـدود نمـی شـود، بلکـه 

ا، پاک و باالتر رفته، ارزش معنوی آن را نیز در بر می گیرد؛ یعنی باید غذ

واجب است که حالل نیز باشد؛ وقتی انسان، شادابی، نشاط و خوشـبختی 

خود بخورد، برخالف روحیـه ی حـرض و  رنجستد که از درا حس می کن

والع که روزی دیگـران را از دسـت آن هـا بربـایی و از دسـترنج دیگـران 

الُم ابخوری، خداوند بلند مرتبه می فرمایـد ُُ »  (ّهُ حاالمااًل طایِّبالا:)واُكلالوات ِمَّالا رازاقا

اسـت  وازنعمت های حالل و پاکیزه ای کـه خداونـد بـه شـما روزی داده

 «.یدبخور
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 درمورد انواع پاکی های یشارات قرآنا

 گوشت چهار پایان

ء  خداوند بلند مرتبه می فرماید       الا ِدفت المت ِفیها ُُ الا لا :)وااألانالتعاالا ا خالاياها
وچهار پایان را آفریده اسـت کـه درآن هـا »  ُلو ا(وامانااِفُع واِمنتهاا َتاتكُ 

ا مـی هـن اسـت وازآبرای شما، وسیله گرما وسـودهائی موجـود 

 «خورید.

منظور ازانعام دراین آیه، شتر، گاو گوسفند و بز اسـت بـدون     

شک اگر انسان از زنجیره ای غذایی خـود گوشـت هـا را حـذف 

منبع ها غنی ترین  تواند ادامه حیات دهد؛ زیرا گوشت کند، نمی

پروتئین ها مخصوصاً پروتئین های آلی) ارگانیک( وبا ارزش هسـتند، بـه 

ان هر اندازه از سبزیجات و دیگـر غـذاهای گیـاهی مصـرف ساننحوی که 

کند نمی تواند پروتئین الزم برای بدن را تـامین نمایـد. بـا ایـن مقدمـه، 

اند یا برای مدت گیریم کسانی که گوشت را برخود حرام کرده  نتیجه می

اشتباهی بزرگ شده اند؛ زیرا کمبـود پـروتئین  ها ازآن نمی خورند، دچار

 :وارض زیر را به دنبال خواهد داشت، عتمدای دراز ه

کاهش میانگین رشد، مخصوصاً درکودکان که منجر به الغری انـدام و  -۱

ناتوانی دستگاه گـوارش درهضـم وجـذب  -۲بیماری کواشیر کور میشود؛

 -4نـاتوانی کبـد؛ -۳نهایت، منجر به اسـهال مـی شـود؛ ردغذایی و مواد 

 ذهنی. گیعقب ماند -۶؛نکمبود خو-5ضعف عضالت؛
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

گوشت ها به خاطر چربی های موجود درآن ها کـالری بـاالیی دارنـد. 

اسـت و   C وBهمچنین گوشت سرشار ازآهن، فسفر، نیاسـین، ویتـامین

از ویتـامین هـای آهـن و مخصوصاً کبد )جگرسیاه( حاوی مقـدار بـاالیی 

ا می باشند، با این ویهگی ها گوشت نسبت به دیگـران غـذاه  Aویتامین 

 . تاسممتاز 

 شیر چهار پایان

َّالا ِي خداوند بلند مرتبـه مـی فرمایـد ُُم مِّ الِيی ْت المت ِي األانالتعاالاِ  لاِعالةتاًة نس ُُ )واِإ َّ لا
ِ فالارتث  وادا   لَّباًنا خااِلًصال ًًا ِللََّّالارِِبنیا(بُُطونِِه ِمن بانیت بی گمان) ای مردمان،( »  ا ساالئِث

از برخی ازچیزهائی که  ستعبرتی ا در وجود چهار پایان برای شما)درس(

درشکم آنها است، شیر خالص و گوارائی به شما می نوشانیم کـه ازمیـان 

 «تفاله وخون بیرون می تراود و نوشندگان را خوش می آید.

آن را به مردم ارزانی  کامل است که خداوند وا شیر،غذایی خالص، گوار    

؛ چـون بـه تاسر، خالص داشت پس باید پیوسته شکرگزار آن باشند. شی

 روده ها باقی نمی ماند. محض خارج شدن از پستان آماده ی در

م آن بخاطر مزایایی که خداوند درآن نهاده، خوش طعم است و طبع مـرد

دارد. رارتی؛ چون حرارت بدن ید رنگ، شیرین طعم و حسفرا می پسندد، 

یی کامل آسان هضم است. غذا ه وزپستان خارج می شود، استرلی وقتی از

اوی عناصر غذایی ضروری درحد  کمال اسـت و پاسـخگوی برخـی از حو 

جدول زیر مواد  موجود درشیر چهارپایـان و شـیر  نیاز های بدن است. در

 انسان به نمایش گذاشته شده است:
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 الریک چربی )گرم( الکتوز)گرم( من )گرکازئی نوع شیر

 ۶۵0 3۵ ۷0 10-1۵ شیر انسان

 ۶۷0 3۵ ۵0 32 شیرگاو

 800 ۴۷ ۴3 ۴0 زشیر ب

 10۵0 ۶1 91 ۵1 شیر میش

همچنین شیر، حاوی اسید های آمینه اساسی است و بـه مقـدار کـافی  -

را با خود دارد، جزاین کـه آهـن عناصر معدنی چون فسفر، مس، کلسیم 

آن  شیر، نیاز کودک را مرتفع نمی کند و به مقدار بیشـتری از درود جمو

کمـپلکس و  A وBز ویتامین هـای ای ار مناسبنیاز دارد. شیر،حاوی مقد

شیر بعد از چهار ماهگی یـا پـنج  موجب در Dنیاسین است، اما ویتامین 

 ماهگی، نیاز شیر خوار را بر طرف نمی سازد.

بازگشـت » که مطالعاتی بـا نـام« ربوحمرلین» یکی از پزشکان روسی   

ی یوگوسالویکی ازقبایل مسلمان درکشور  دارد مشاهده کرد در« جوانی

از تحقیـق و  سال باالتر است. وی بعـد 100یانگین عمر هر یک افراد از م

بررسی دریافت عل ت این طول عمر درنوع تغذیه ی آنان است کـه شـامل 

ان از گوشـت خـوک و گوشت گاو، عسل و شـیر بـز بـود و همچنـین آنـ

 مشروبات الکلی دوری می کردند.

)پستان( که شـیر بـا گزراه بکارگاین  حاال زمان آن فرا رسید است که از

ارزش را ارزان میدهد، بپرسیم:   چگونه به نیاز های بدن به عناصر غدایی 

چگونه توانسته آن هـا را بـه شـکلی  پی برده تا آن ها را از خون بگیرد و
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

نهایـت ادب میدهـد،  ترکیب نماید؟ پاسخی که پسـتان در مناسب با هم

 این است:

المت ن به خدای خود پی بـردانسبا آن، ااین عبرت و موعظه است تا  ُُ :)واِإ َّ لا
َّا ِي بُُطونِِه ِمن ُُم مِّ ِيی ْت ًًا ِللََّّارِِبنیا  ِي األانالتعااِ  لاِعةتاًة نس ِ فالارتث  وادا   لَّباًنا خااِلًصا سائِث  (بانیت

ــل ــار پایــان بــرای »۶۶نح ــان) ای مردمــان،( در وجــود چه بــی گم

درشــکم آنهااســت،  کــه چیزهــائیبرخــی از شــما)درس(عبرتی اســت از

خـون بیـرون  گوارائی به شما می نوشانیم که ازمیان تفاله و شیرخالص و

 اعجاز علمی قرآن. «می تراود و نوشندگان را خوش می آید.

فتی محمد شفیع عثمانی دیوبنـدی دانشمند عالم اسالم حضرت عالمه م

الا } ًّيا مه اهلل پیرامون این آیه کریمهرح چنـین  الطَّیِّباالاِت{ نا ِمال اُكلالو   لُ الرسُسال أایالسها

در لغت به معنای چیزهای پـاکیزه و نفـیس  }الطیبالات{لفظ   "می نگارد:

می آید، و چون در شریعت اسالم آنچه حرام شده است، نه پاکیزه انـد، و 

هل عقل نفیس و مرغوب، بنابر این مراد از طیبات تنها اشـیای نه به نزد ا

یزه و نفیس می باشند. در ایـن کپاو باطن  اعتبار ظاهر حالل است که به

آیه کریمه چنین نشان داده شد، که به همه ی انبیـاء علـیهم السـالم در 

 زمان خودشان دو هدایت داده شده است: 

ند. دوم ایـن کـه عمـل نیـک و این که غذای حالل و پاکیزه بخور :یکی

ل وند متعـاانجام دهند، پس وقتی که با انبیاء علیهم السالم که خداصالح 

نها را معصوم گردانیده، چنین خطاب می شود، پس به افـراد امـت ایـن آ
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

دستور بیشتر قابل اهتمام خواهد شد، و در اصل هم هدف اجرای این امر 

 برای امتهاست.

کجـا، اشـاره بـه ایـن دن این دو دستور به طـور یعلماء فرموده اند: با آور

هرگـاه غـذا  د،گـی دارزرب ست که غذای حالل در عمل صالح، دخالتامرا

حالل باشد، خود به خود مردم به اعمال نیک، موفق می شوند، و اگر غذا 

 حرام باشد، با وجود اراده ی اعمال نیک، موانع پیش می آید.

ز مردم سفرطوالنی مـی کننـد و در حدیث شریف آمده است که بعضی ا 

ه دعـا لود می شوند، سپس به درگاه خداوند ) جل جالله( دسـت بـغبارآ

می کنند، و یا رب و یا رب می گویند، ولـی غذایشـان حـرام اسـت،  ندبل

نوشیدنی هم حرام، لباس هم از حرام مـی باشـد، و از حـرام تغذیـه مـی 

الرا  ثَّ »؟شوند، پس دعای آنها چگونه می تواند پذیرفته شـود  یُِطیاللُ  الرَُّجاللا  ذاكا
َّْ ارا  عاثا  ال ُدس  أاغتةاا  أاشت یتالهِ  َيا َّْالما  ِإلا  یادا الراا    واماطتعاُمالهُ  رابِّ  ًّيا  رابِّ  ًّيا  ءِ اال الرابُهُ  حا الراا    واماَّت  حا
ُْهُ  قاجاابُ  فاأاّنَّ  ِِبحلتاراا ِ  واُغِذىا  حاراا    وامالتبا ْت ِلكا  ُی  ۱«. ِلذا

وردن حالل دخل بزرگ ر پذیرش عبادت و دعا، خاز این معلوم شد  که د 

ا بـاقی نمـی عد عبادت و دارد، و هرگاه غذا حالل نباشد استحاق پذیرش

 2ماند. 

 

 .(8۵/  3) - ملمس صحیح - 1

 3۷۷معارف القرآن ص - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

با توجه به این که نوع تغذیـه در روحیـات انسـان، مسـلما مـؤثر اسـت و 

غذاهای مختلف، آثار اخالقی متفاوتی دارد، ارتباط این دو جملـه روشـن 

ُلوا الطَّیِّبااتِ  ِمنا  :}ُكُلوادمی شود که می فرمای از غذاهای پاکیزه  صااحِلًا{ وااعتما

 انجام دهید. تفسیرنمونه. حالو عمل ص و حالل بخورید،

اسالم دین اعتدال و میانه روی است، افراط و تفـریط و سـخت گیـری را 

قبول ندارد، همان گونه  که اهمال و بی بند و باری را نمی پذیرد، و هی  

چیزی که خارج از توان و قدرت او باشـد مکلـف نمـی نمایـد،  کس را به

فلسـفه روشـن و متکـی بـر  یراالت و دااحکام و فرامین آن مبتنی بر عد

دلیل و برهان و منطق هستند که معیار تشخیص آنها فکر درست و عقل 

 سلیم است.

اسالم فلسفه حالل بودن را تابع پاکی و خیر و منفعت؛ و حرام بودن را در 

و ناپاکی و زیان و ضرر قرار داده است بدین معنی که هـر چـه پـاک و گر

 مضر و ناپاک باشد، حرام است. وش زیان بخ حالل و هر چهتمیز است 

با توجه به اینکه انسان در زندگی روز مره خود با مسایل حالل و حرام رو 

زم برو می باشد، برای پرهیز از حرام و استفاده از حالل بر هر مسلمانی ال

است که از دستورات دین خود آگاه باشد تا با اطمینان خاطر حالل هـا و 

 د.هد هم تشخیصحرام ها را از 

در حقیقت شریعت اسالم به خوبی حالل هـا و حـرام هـا را از هـم جـدا 

نموده است، علما، دانشمندان و مجتهدان اسالم که رحمت خـدا بـر روان 
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

خـود کلیـه مسـایل مربـوط بـه  پاکشان باد، با تالش بی وقفه و مخلصانه

رد بـه حالل و حرام را جمع نموده و کتاب های با ارزشـی را در ایـن مـو

 1.ر گذاشته اندادگیا

 لگوهای قرآنی در تغذیه ی انسانیا

وقتی به تعابیر قرآن کریم در باره ی غذا و الگوهای مناسـب تغذیـه مـی 

کـریم بـا  نگریم به این واقعیت مهم دست خواهیم یافت که آیـات قـرآن

دقت و ریز بینی معجزه آمیز به غذا و تغذیه ی مردم پرداختـه اسـت بـه 

ری با الهام گیری از ایـن آمـوزه مـی توانـد بـه شبی  جامعه گونه ای که

راهکارهای مناسـب و مفیـدی در بـاب تغذیـه و مشـکالت آن در جهـان 

سـیله تعبیر قرآنی وسیله است نه هـدف، وبپردازد به دیگر سخن، غذا در 

مـی فـرا وری برای تداوم زندگی انسان ، آن جا که مردم را بـه آن ای ضر

ای مردم از آنچه در زمین 2ف  االر  حمالً طیبًا( اا ماس کلو )ًّي ایها النخواند 

 است و حالل و پاکیزه است بخورید.

خداوند، درسرشت انسان میل به غذا را قرار داد و حکمت الهی بـر آن 

ا لذت باشد تا از خوردن آن احساس نشاط کند و رفت که این میل توام ب

ه مـی جـینت ردد پـسترشحات دستگاه گوارش و عمل گوارش تحریک گ

گیریم کامجویی هدف غایی غریزه ی میل به غـذا نیسـت ؛ زیـرا قصـد و 

تمرکز بر لذت و کامجویی در خوردن و نوشیدن انسان را به سطح حیوانی 

 

 حالل و حرام در اسالم. - 1

 ۶۷1بقره : - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ایل صـامجوی( از خهگی )فقـط کـآن( این ویتنزل می بخشد )در تعبیرقر

روا )والالذین ک الکافران ملحدی است که خداونـد در وصفشـان مـی فرمایـد
در حالی که کافران بهره  1وًّي کلو  کما اتکل االنعا  والنالار مُالوی َلالم(  و مقعیق

و لذت می برند وهمچون چهارپایان می چرند و می خورند و آتـش دوزخ 

 .اعجاز علمی قرآنجایگاه ایشان است 

 اصل در تمام اشیاء اباحت و حالل بودن است از نظر اسالم 

حلیت بوده و اهلل تبارک و تعالی  ت وا اباحاز اینرو که اصل در تمام چیزه

منفعـت اش و هـی  پـاکی و هی  چیزی را حالل نگردانیده مگر بخـاطر 

چیزی را حرام ننموده مگر بخاطر مضریت و زیـانش، خداونـد متعـال در 

ُُمت  خالا ا  الَِّذي }ُهوا یا می فرماید: مورد اباحت اش ارت ِ  ِي  ماا لا یًعا{ األت  2مجِا

ذاتی است که همـة موجـودات و پدیـده هـای  نآال ند متعخداو "یعنی:

  "روی زمین را برای شما آفرید

ُُمت  :} واساخَّرا هکذا می فرماید َّْمااوااتِ  ِي  ماا لا ارت ِ  ِي  واماا ال یًعا األت  3{ ِمنتهُ  مجِا

 

 12محمد - 1

 29:  ( البقرة1۴) - 2

 13:  الجاثیة (1۵) - 3
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیـة  ":نییع

در این ) تسخیر موجودات مختلف و  اعقط ه است،خود، مسخر شما ساخت

به گردش و چرخش در آوردن چرخة حیات به نفع انسانها( نشـانه هـای 

مهمی ) بر قدرت و مهربانی خدا در حق آدمیزادگان( است، برای کسـانی 

دیشند ) و اندیشمندانه به اشیاء دور و بر و به خود زنـدگی مـی که می ان

 1.نگرند(

ده وحده ال شریک له، کما قا  هللا تبارک و تعال  ف  نعمن له { أو قوله } مجیعا 
 2 حمکم القنزیل :} و ما بکم من نعمة فمن هللا {

همچنان قاضی طلب الدین قدیری در تفسیر نـص بـالنص پیرامـون آیـة 

در این آیة کریمه در ضمن نعمت های گوناگون  "ن می نگارد:کریمه چنی

ان بزرگترین نشـانه قـدرت سنی ات، بران آفریده شده اسکه در روی زمی

احدیت نیز به ثبوت می رسد، زیرا آدمی که  بخود و ماحول خـود بنگـرد 

هر نعمتی را که مشاهده می کند در می یابد که هر کدام آنها بـه قـدرت 

 شده است.احدیت آفریده 

 

 تفسیر نور دکتر مصطفی خرم دل. - 1

مختصر تفسیر ابن کثیر االمام الجلیل الحافظ عمادالدین أبی الفداء اسماعیل بن  - 2

هـ ق، اختصار و تحقیق محمد علی الصابونی أستاذ  ۷۷۴سنة  فیمتولکثیر الدمشقی ا

دارالقرآن  -الشریعة و الدراسات اإلسالمیة، جامعة الملک عبدالعزیزالتفسیر بکلیة 

 ، الطبعة السابعة منقحة.1981-1۴02بیروت  -الکریم



 
 

33 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ءِ  } فابالأايِّ و در آیات آتی تذکار نعمـت الهـی بعمـل آمـده اسـت:  ال آالا ُُما  ارابِّ
ُا   ۱{  ِ ِبا ذِّ ُت

) ای گروه پریها و انسانها!( کدام یک از نعمت های پروردگار تـان  "یعنی:

 "را تکذیب و انکار می کنید

ْاا ا  ِإ َّ  وهااُتتصُ  الا  اهَِّ  نِعتماتا  تالاُعدسوا } واِإ ت  هکذا می فرماید: نت  2{ كا َّار    لایاُلو    اإلتِ

از بـس کـه زیادنـد(  )ید بشمار و اگر بخواهید نعمت های خدا را "یعنی:

نمی توانید آنها را شمارش کنید، واقعا انسان ستمگر ناسپاس است ) اگـر 

نعمت های خدا را نادیده بگیرید و به جای پرستش دهندة نعمت ها چیز 

و  "نیــد و ســر از خــط فرمــان آفریــدگار برتابــد( دیگــری را پرســتش بک

ــد الاللا  ساالالخَّرا  اهَّا  أا َّ  تالاالالراوتا } أالات :میفرمای الالمااوااتِ  ِي  ماالالا مت ُُ َّْ ارت ِ  ِي  واماالالا ال الالبا ا  األت  واأاست
ُُمت  ِطناًة{ ظااِهراةً  نِعاماهُ  عالایت   3واِبا

و زمین  آیا ندیده اید که خداوند )جل جالله( آنچه را  در آسمانها "یعنی:

) و در مسیر منافع شما به حرکـت انداختـه  است مسخر شما کرده است

به شما  نعمتهای ظاهر و چه نعمتهای باطن هچا  خود ر است( و نعمتهای

گسترده و افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون هـی  گونـه دانـش و 

 

 13: الرحمن - 1

 3۴: إبراهیم - 2

 20:  لقمان - 3
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

هدایت و کتاب روشن و روشنگری ، در بارة) شناخت و یکتایی( خـدا راه 

 "تیز و جدال پیش می گیرندس

ه یده شداز آیات متبرکه فوق بر می آید که همه چیزی  که در زمین آفر 

برای استفاده انسان است و همچنان همه حالل اند بناء اگر کـه بـه  تسا

واسطه نص کدام چیزی را حرام یافتیم حـرام اسـت در غیـر آن همـه  و 

طلب الدین قـدیری،  همه چیزی های حالل اند. تفسیرنص بالنص، قاضی

 هـ ق مطبعه صنعتی شیرزی. 1۴32تاریخ چاپ صفرالمظفر

 یع است سوم ام اسالدایره حالل در نظ

حالل در شریعت اسالم گسترده، وسیع و فراخ بوده برعکس دایـره دایره 

و میدان حرام بسیار محدود و ضیق می باشد. هکذا احکام و فرامین الهی 

استا محدود واندک می باشد تا وقتی که در و ارشادات نبوی نیز در این ر

نباشـد،  دوموجقاطع  مورد حرمت و حرام بودن یک مسنله دلیل و برهان

حالل بوده و حلیت  ] األصل ف  األشالیاء اإلِبحالة  آن چیز بنابر اصل قاعده 

 آن کماکان پا برجا می باشد.

الا :} ًّيا مـی فرمایـدخداوند متعال  ناالاُكمت  ماالا طایِّباالاتِ  ِمالنت  واُكلال  آمانالوا الَّالِذینا  أایالسها  رازاقالت
ُُُروا هُ  ُكنتُقمت   ِإ ت  ِهَِّ  وااشت  1{ و ا عتُبدُ تالا  ِإًّيَّ

 

 .1۷2:  البقرة - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهای پاکیزه ای بخورید که  "یعنی: 

روزی شما ساخته ایم، و سپاس خدای را به جا آورید، اگـر او را پرسـتش 

 "می کنید

الا :} ًّيا ره مـی فرمایـد( همین سـو1۶8در آیة ) ارت ِ  ِي  ِمَّالا ُكلالوا  النَّالاسُ  أایالسها  األت
اًل  ُُمت  ِإنَّهُ  الََّّیتطاا ِ  ُخُطوااتِ  ِبُعواقَّ تالا  واالا  طایًِّبا حاما  1{ُمِبنی   عاُدو   لا

ای مردم! از آنچه در زمین است و حالل و پاکیزه است) و خداوند  "یعنی:

ان گـوارا و خوشـایندش مـی دانـد( متعال آن را تحریم نکرده و نفس انس

ید(، وشـن نان روابخورید، و پا به پای اهریمن را نیفتید ) و به دنبال شیط

  "بی گمان او دشمن آشکار شماست

خطاب عـام  :} ًّيایهاالنالاس{اهلل تبارک و تعالی در مقام دیگری می فرماید 

انـد برای کلیه انسان ها است یعنی ای مردم از روزی های حالل که پاک 

و ضرری برای جسم و عقل شما ندارنـد، بخوریـد و از نقـش شـیطان در 

شما مزیب می سـازد پیـروی نکنیـد،  یبراحش که معاصی و فوا آنچه از

شیطان دشمن بزرگ شماست، عداوت او روشن و از دیدگاه عاقل مخفـی 

 نیست.

شیخ محمد علی الصابونی خدمتگـذار قـرآن  و سـنت در ذیـل ایـن آیـة 

از ابن عباس رضی اهلل عنهما روایـت شـده کـه  "می نگارد: کریمه چنین

 

 ۶81 : ةرالبق - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

سیدنا محمد مصـطفی صـلی  مسالرامی ارا نزد پیامبرگوی گفت: این آیه 

حضرت سعد بن ابی وقـاص  ..{:} ًّيایهاالنالاس.وسلم تالوت کردم اهلل علیه

! دعا کن که خداوند متعال : ای رسول خدارضی اهلل عنه برخاست و گفت

فرمودنـد:  عوة قرار دهد. آنحضرت صلی اهلل علیـه وسـلممرا مستجاب الد

ذاتی کـه جـان به  دنسوگگردد، غذایت را پاک ساز دعایت مستجاب می 

قدرت اوست هرگاه شخصی لقمـه حـرام را تنـاول کنـد،  محمد در دست

چهل روز عبادت او پذیرفته نمی شود و اگر بنده از حرام و ربـا گوشـت و 

ا حـافظ ابـن سزاوارتراست( ایـن حـدیث رپوست بگیرد بروی آتش دوزخ 

 1مرویه روایت کرده است.

 در تکرار روش تنکید و از دار هشری حرافاتآنجا که قرآن درمورد ان از

کند، دراین آیات بار دیگربه مسنلة تحریم  لباسهای مختلف استفاده می

بی دلیل پاره ای ازغذا های حالل و سالم درعصر جاهلیت به وسیلة 

اینجا به مؤمنان می کند  در  ردد، منتهی روی سخن راگ میمشرکان باز

ای »مردم بود.می فرید:  ةهم سخن بهآیات گذشته روی  حالی که در در

)ًّيا « ایم بخورید نعمتهای پاکیزه که به شما روزی داده ایمان از افراد با
نااُكمت( آورید اگر او را  وشکرخدا را بجا »أایالسهاا الَِّذینا آماُنوات ُكُلوات ِمن طایِّبااِت ماا رازاقالت

هُ «)می پرستید ُروات ِهِّ ِإ  ُكنُقمت ِإًّيَّ ُُ  ( ا و دُ تالاعتبُ  وااشت
این نعمتهای پاک و حالل که ممنوعیتی ندارد و موافق طبع و فطرت 

 سالم انسانی است برای شما آفریده شده است چرا از آن استفاده نکنید ؟!

 

 .10۷ص 1بحواله صفوة التفاسیر ترجمه فارسی دکتور عبدالباری ابراهیمی ج - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

انید وظایف خود را انجام دهید وتاینها به شما نیروئی می بخشد تا ب

 ازد .عالوه شما را به یاد شکر پروردگار و پرستش او می اندبر

مالحظه و   ۱ {ًّيا أایالسهاا النَّاُس ُكُلوات ِمَّا ِي األارت ِ }ه این أیه با أیه سیمقا

 تفاوتهای این دو با هم ، دو نکته لطیف را به ما می فهماند:

)از غذا های پاکی که به شما  {رزقناکم مامن طیبات }دراینجا می گوید

)از آنچه در  { الر اف  ام}...( در حالی که در آنجا می گفت:روزی دادیم

زمین است(این تفاوت گویا اشاره به این است که نعمتهای پاکیزه در اصل 

،  و افراد بی ایمان به برکت آنها ی افراد با ایمان آفریده شده استبرا

ا جاری می انند آبی که باغبان برای گلها در جویهروزی می خورند، هم

 گیرند! یه مآن بهررزه ها نیز از هسازد ولی خارها و علف 

دیگر اینکه به مردم عادی می گوید بخوریـد و پیـروی گامهـای شـیطان 

منان در آیه مورد بحث می گوید: ) بخورید و شکر خدا ؤنکنید ، ولی به م

وء استفاده از این نعمتها قناعت نمی کند، را بجا آرید یعنی تنها به عدم س

 بلکه حسن استفاده را نیز شرط می شمرد.

می رود که گناه نکنند ولی از افـراد  عادی تنها انتظار مدمر زیقت ادر حق

 با ایمان انتظار دارد که این نعمتها را در بهترین راه مصرف کنند .

های پاک کـه در ذاار سفارش در مورد استفاده از غضمناً ممکن است تکر

ال انگیز باشد امـا اگـر کمـی بـه ؤآیات متعدد عنوان شده برای بعضی س

یت و آداب و رسوم خرافی آنها توجه کنیم و بـدانیم کـه لهجا خ زمانتاری

آنها چگونه بدون دلیل نعمتهای حالل را بر خود ممنـوع مـی سـاختند و 
 

 .همین سوره 1۶8آیه  - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

آسمانی تلقی  این عادت به طوری در آنها نفوذ کرده بود که همچون وحی

می شد و گاه آن را صریحاً به خدا نسـبت مـی دادنـد، نکتـه ایـن تاکیـد 

می خواهد این افکار خرافـی را از ایـن طریـق بـه  نآقر شود ، روشن می

 کلی از مغز آنها بیرون کند.

 همگان را متوجه این دستور اسالمی می )طیب(بعالوه تکیه روی عنوان

گان شتهائی همچون گوشت مردار و درندکند که از غذا های ناپاک، از گو

شت اداج مان رومسکرات که به شدت در میان مردم آن ز از و حشرات، و

 :} ًّيا هکذا اهلل تبارک و تعالی  ارشاد می فرمایدبپرهیزند. تفسیر نمونه 
ُلوا الطَّیِّبااتِ  ِمنا  ُكُلوا  الرسُسلُ  أایالسهاا  1{ عاِلیم   تالاعتماُلو ا  ِباا ِإّنِ  صااحِلًا وااعتما

) به پیامبران گفته ایم  تا به پیروان خود برسانند، گفته ایـم( ای  "یعنی:

غذاهای حالل بخورید و کارهای شایسته بکنید، بی گمان من  ز! ایغمرانپ

مخاطب انبیاء بـوده و مـراد پیـروان  "از آنچه انجام می دهید بس آگاهم

 2های حالل است. کیچیزهای پاکیزه، مراد خور } الطیبات{انبیاء است، 

 امت هایشان بود، در درآیات پیشین سخن از سرگذشت پیامبران و

ای » ث، همه را مخاطب ساخته چنین می گوید:حبرد آیة مونخستین 

آورید جا تغذیه کنید و عمل صالح به طیب  و های پاکیزه ران! از غذاپیامب

الطَّیِّبااِت  ُسُل ُكُلوا ِمنا ًّيا أایالسهاا الرس }« نید آگاهمککه من به آنچه شما عمل می 
ُلوا صااحِلًا ِإّنِ ِباا تالاعتماُلو ا عالِ   {یم  وااعتما

 

 ۵1:  المؤمنون - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 هماننددیگر انسان ها این نیست که شما صفات بشری  ان شما ویمق رف

به عنوان  حتی تغذیه را نیز شما: که است این تفاوت ندارید، تغذیه به نیاز

دلیل، برنامه شما خوردن از  یک وسیلة تکامل پذیرفته اید، و به همین

هائی ست درحالی که مردمی که خوردن را هدف نطبیات و پاکیزه ها ا

ار داده اند به هی  وجه مقید به این برنامه نیستند،  به دنبال رقود خ

چیزی می روند که هوس حیوانی آنها را اشباع کند خواه خبیث باشد، یا 

 طیب!..

روحیات انسان، مسلماً مؤثر است و  در تغذیهوبا توجه به این که: نوع 

روشن  لهمج ن دوغذاهای مختلف، آثار اخالقی متفاوتی دارد، ارتباط ای

عمل » و « از غذا های پاکیزه بخورید» می شود که می فرماید: 

 .«صالح انجام دهید

اسالمی، نیز می خوانیم: خوردن غذای حرام جلو استجابت  در رویات

 دعای انسان را می گیرد.

یث معروفی که از پیامبراسالمی صلی اهلل علیه وسلم نقل شده، شاهد دح

کرد: دوست دارم دعایم مستجابت  عرضخدمتش این مدعی است: مردی 

 1(طّهر مأکلک و ال ُتد خل بطنک احلرا ) شود، فرمود: 
 «.! غذای خود را پاک کن، و ازهر گونه غذای حرام بپرهیز»

 مـن از» {ِإّنِ ِباالا تالاعتمالالو ا عاِلالیم  }: جملـة ذکر این نکته نیز الزم است کـه» 

ای انجام عمـل صـالح ربلی ل مستقخود دلی« آنچه انجام می دهید آگاهم

 

 رواه ) ( - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

است؛ چرا که  وقتی انسان بداند کسی همـواره نـاظر عمـل او اسـت کـه 

دارد،  او مخفی نمی شود و حساب اعمال او را دقیقـاً نگـاه مـی چیزی بر

 صالح عمل او مؤثر است.بدون شک این توجه در ا

اری از این گذشته، تعبیرات آیه فوق، از طریق برانگیختن حس شکر گز و

برابر نعمتهای پاکیزه ای کـه نصـیب او شـده، نیـز روی اعمـال  در سانان

 انسان مؤثر است.

به این ترتیب، دراین آیه از سه جهت، برای انجام عمل صالح کمک گرفته 

 :شده است

 قلب. یی پاک بر صفاجهت تنثیر غذا از 

 جهت تحریک حس شکر گزاری. و از

 اعمال آدمی است. رناظاهد و و از جهت توجه دادن به این که خدا ش

به هرحال، بسیاری از بحث های قرآن پیرامون طیب و طیبات دور می 

 زند:

 به پیامبران دستور میدهد تنها ازغذای طیب تغدیه کنند. -

:)ًّيا أایالسهاا الَِّذینا آماُنوات کند مؤمنان خطاب می به پیامبران، به همه نه تنها 
نا ُكُلوات ِمن طایِّبااِت ماا را  ای کسانی که ایمان آورده اید، از طبیاتی که »(مت اكُ زاقالت

 به شما روزی داده ایم بخورید.
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

)ِإلایتِه سخنانی به مقام قرب او راه می یابند که طیب و پاک باشند اعمال و 
ِلمُ  ُا عاُد الت کلمات طیب به مقام قرب او » اِلُح یالارتفالاُعُه(الطَّیُِّب واالتعاماُل الصَّ  یاصت

 1«.لح را باال می برداصمل ند و عصعود می ک

 به عنوان یکی از افتخارات بزرگی که خداوند به انسان داده و نیز یکی از و

می شمرد، استفاده از طیبات  سایر موجودات نشانه های برتری او بر

رِ دت كارَّ )والايا است: نااُهم  متناا باِِن آدا ا واَحاالتنااُهمت ِي التةاِّ واالتباحت یِّبااِت الطَّ مِّنا وارازاقالت
ُِل  مَِّّنت  ناا تالا تِضیًم( وافاضَّلتنااُهمت عالاى كا   2خالايت

ما فرزندان آدم را اکرام کردیم و بزرگ داشتیم، و آنها را در  "یعنی:

مل نمودیم، و از روزیهای طیب و پاکیزه به خشکی و دریا بر مرکبهائی ح

 . "مدیدا قیتفو آنها بخشیدیم و بر بسیاری از مخلوقات خود

حدیث کوتاه و پرمعنی، از پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه  دریک»

: ًّي أیسها الّناس! اّ  هللا طّیُب ال یيبل اال وسلم نیز این حقیقت بازگو شده است
یزه است وجز عمل پاک و پاکیزه چیزی وند پاک و پاکای مردم! خدا»طّیباً 

 «.را قبول نمی کند

 أاِب  )عاالنت :گفـت: رسـول خـدا)ص( فرمـود هکست شده ا از ابوهریره روایت
الا»  -وساللم علیاله هللا صاللى- اهَِّ  راُسالو ُ  قاالا ا  قاالا ا  ُهرایالتراةا   الا  طایالب   اهَّا  ِإ َّ  النَّالاسُ  أایالسها
بالُ  ِمِننیا  أامارا  اهَّا  واِإ َّ  ًباطایِّ  ِإالَّ  یالايت الایالس أا  ًّيا )  فالاياا ا  التُمرتساِلنیا  ِبهِ  أامارا  ِباا التُمؤت  ُكلالوا  الرسُساللُ  ها
ُلوا الطَّیِّبااتِ  ِمنا  الا ًّيا ) واقاالا ا ( عاِلالیم   تالاعتمالالو ا  ِباالا ِإّّنِ  صاالاحِلًا وااعتما  ُكلالوا  آمانالوا الَّالِذینا  أایالسها
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ناالالاُكمت  ماالالا طایِّباالالاتِ  ِمالالنت  الالرا  ثَّ «. ( رازاقالت الال ارا  یُِطیالاللُ  الرَُّجالاللا  ذاكا َّْ الالعاثا  ال اُلالدس  أاغتالالةاا  أاشت  ِإلا  هِ یتالالیادا  َيا
َّْمااءِ  رابُهُ  حاراا    واماطتعاُمهُ  رابِّ  ًّيا  رابِّ  ًّيا  ال ُْهُ  حاراا    واماَّت  فاالأاّنَّ  ِِبحلتاراا ِ  واُغِذىا  حاراا    وامالتبا

قاجاابُ  ْت ِلكا  ُی  1.( ِلذا
ست و از هرگونه عیب و نقصی بری است) ازین رو( چیـزی پاک ا خداوند

پذیرد و خداونـد بـه  سده( را نمیفماز و دور غیر از اعمال و اموال پاک ) 

مومنین همان دستوری را داده که به پیـامبران و فرسـتادگان خـود داده 

 است و فرموده است:

لالوااعت وا  الطَّیِّبااتِ  ِمنا  ُكُلوا  الرسُسلُ  أایالسهاا ًّيا }  "یعنـی: 2عاِلالیم { تالاعتمالالو ا  ِباالا ِإّنِ  صاالاحِلًا ما

 و کارهای شایسته بکنید... دیخوره ها بای پیامبران! از پاکیز

نااُكمت  ماا طایِّبااتِ  ِمنت  ُكُلوا  آماُنوا الَِّذینا  أایالسهاا ًّيا  :}و نیز فرموده است ُُُروا رازاقالت  ِهَِّ  وااشت
هُ  ُكنتُقمت   ِإ ت   3ُدو ا{بُ تالاعت  ِإًّيَّ

 مومنان! ازپاکیزه های آنچه روزیتان کرده ایم، بخورید...  ای  "یعنی:

دی را مثال زد که سفر طوالنی داشـته و دارای مـوی رمر( بپیام سپس) 

راه طاعـات و عبـاداتی  رمجعد بوده است که به خاطر طول سفری که) د

ال( یـا نظیر حج و جهاد و...(داشت، رنگ آن عوض شده است) و با این ح

کنـد. حـال آنکـه  سمان بلند مـیآب! یا رب گویان، دستش را به سوی ر

حرام است و از حـرام تغذیـه شـده اسـت.  وک او پوشاوشیدنی نخوراک، 

 شود؟ چگونه دعای چنین فردی مستجاب می

 

 رواه مسلم - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 

 در پرتو سفارش
در این حدیث توصیه ی مبارکی وجود دارد که به ما امر میکند در جست 

کند که از حالل اسـتفاده نمـاییم و در  . ما را تشویق میوجوی آن باشیم

 جست و جوی آن باشیم.
از حرام و بهره برداری و تغذیه از آن بـه گونـه ای  هدگار استفادر این روز

 افزایش یافته است که هشدار هالک و خطر را در بر دارد. 

ب عامل شیوع این امر نیز غیاب درون) و باطن پاک(، ضعف ایمان، و غیـا

 حدود اسالم است.

باید دانسـت کـه حـرام، راه )رفـتن بـه درون( آتـش )جهـنم( و مایـه ی 

یوی و اخروی انسان است. همچنین باید دانست کـه دن شقاوت ی وبدبخت

شوند. لذا اگر معده سالم  معده، حوض بدن است و رگ ها به آن وارد می

ده بیمـار کنند و اگـر معـ باشد، رگ ها، تندرستی و سالمتی را صادر می

خدا پاک اسـت و جـز پـاک را » نماید. ، رگهای بیماری را صادر میباشد

 کند. تنها صدقات پاک و حالل را قبول می دنودایعنی خ ،«پذیرد نمی

 پیام این سفارش
اینکه از هر چیزی که در آن حرام وجود داشته باشد، پرهیز کنـیم، زیـرا 

هد چه نخواهد، اعضا و اندام اگر انسان، از حرام بهره برداری کند، چه بخوا

 ه لقمه اشکنند. هر کس نیز ک های وی آگاهانه یا نا آگاهانه معصیت می
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کننـد و توفیـق  ل باشد، اعضا و اندام هایش از وی فرمان برداری میحال

 1کند. انجام دادن کارهای خیر  را پیدا می

 عقائد امتها در مورد خوردن گوشت

هـان نسان مانند سـایر حیوانـات و گیادر این معنا هی  شکى نیست که ا

الم ع دیى از موامجهز به جهاز گوارش است، یعنى دستگاهى دارد که اجزا

کند، به آن مقدارى که بتواند در آن عمل کنـد، و آن را به خود جذب مى

را جزء بدن خود سازد، و به این وسیله بقاى خـود را حفـظ نمایـد، پـس 

هی  مانعى طبیعى وجود ندارد از اینکـه بنابر این براى اینگونه موجودات 

  .ى او قابل هضم و مفید باشد بخوردهر غذایى که برا

ها تحریم شده، و پیـروان ایـن سـنت دا خوردن تمامى گوشتبو در سنت

له نداننـد، و ایـن طـرف تفـریط در مسـهی  حیوانى را حالل گوشت نمى

و بعـض هـاى آفریقـا )خوردن گوشت است، و طرف افـراط آن را وحشـى

اند، که از خوردن هی  گوشـتى حتـى وغرب( پیش گرفته  متمدنین اروپا

 .دناع ندارنگوشت انسان امت

اما عرب در دوران جاهلیت گوشت چهارپایـان و سـایر حیوانـات از قبیـل 

خورد، چهارپایان را هم بـه هـر نحـوى کـه کشـته موش و قورباغه را مى

اش شـند، و چـه اینکـه خفـهخورد، چه اینکه سرش را بریده باشد مىمى

بـه  صـفحات بعـدیورى دیگر مـرده باشـد، کـه در کرده باشند، و چه ط

خـورده  و نـیم "نطیحـه "و "متردیه "و "موقوذه "و "نقهخنم "اىنوانهع
 

لیف: محمد خلیل عیتانی، ترجمة: زاهد تنن، اسفارش های رسول خدا ص به مرد -1

 .139۵: ویسی، ناشر: حافظ ابرو، سال انتشار
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

شـدند ، و وقتـى مـورد اعتـراض واقـع مـىمیشـوددرندگان از آنهـا یـاد 

آنچـه کشید حـالل اسـت، و گفتند: چطور شد که آنچه خود شما مىمى

اى کشد حرام است، هم چنان که امروز نیز همین جـواب از پـارهخدا مى

گوشت با گوشت فرق دارد، همـین کـه  رگمشود، که اشخاص شنیده مى

گوشتى سالم باشد و به بدن انسان صدمه وارد نیاورد آن گوشت خوردنى 

است، هر چند که بى ضرر بودنش به وسیله عالجهاى طبى صورت گرفته 

خالصه گوشت حرام آن گوشتى است کـه دسـتگاه گـوارش آن را باشد و 

گاه گوشت است، و هی  تسدبراى این نپذیرد، از آن گذشته همه گوشتها 

 فرقى بین آنها نیست.

خوردند، و آن را در روده حیوان و نیز در عرب رسم بود که خون را مى

نـان خوردنـد، و بخـورد میهماکردنـد، و مـىکباب مـى ا آن رودهریخته ب

شدند، بدن اه دچار قحطى مىدادند و نیز رسمشان چنین بود که هر گمى

آمـد کردند، و هر چه خون بیرون مىوراخ مىس هآلتى برندشتر خود را با 

هاى غیـر مسـلمان خوردند، امروز نیز خوردن خون در بسیارى از امتمى

 رائج است.

ورى کـه پرسـتان چـین رواج بیشـترى دارد، و بطـو این سنت در بت

گربه و حتى کرمهـا  از خوردن هی  حیوانى حتى سگ و -شودشنیده مى

 ندارند. عانحشرات امتو صدفها و سایر 

و اما اسالم در بین آن سنت تفریطى و این روش افراطى راهى میانه را 

رفته، از بین گوشتها هر گوشتى که طبیعـت انسـانهاى معتـدل و یـا بـه 

دانـد، در تحـت ن را پاکیزه و مطبوع مـىعبارتى طبیعت معتدل انسانها آ
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

پایـان  رارا به چه عنوان کلى طیبات حالل کرده، و سپس این عنوان کلى

و در بعضى از چهـار  -یعنى بهائم که عبارتند از گوسفند و بز و گاو و شتر

و در میان پرندگان به هـر مرغـى کـه  -پایان چون اسب و اال  به کراهت

ش داشتن سنگدان و پـرواز بـه طریـق بـال که عالمت -خوار نباشدگوشت

به آن  ،دنه فلس دارو در آبزیها به ماهیانى ک نداشتن چنگال استزدن و 

 تفصیلى که در کتب فقه آمده تفسیر کرده است.

ذبـح  و از این حیوانات حالل گوشت خون و مردار و آنچه براى غیر خـدا

بشـر بـر طبـق این تحریم این بـوده کـه  ازشده را تحریم کرده، و غرض 

گى کند، چون بشر در اصل فطـرت بـه خـوردن گوشـت سنت فطرت زند

فکر صحیح و طبع مستقیم که از تجـویز  ىارز فطرتا بعالقمند است، و نی

ورزد، هر چیزى که نوعا ضرر دارد، و یا مورد نفرت طبع است امتناع مـى

 1احترام قائل است.

 اعتدال در خوردن گوشت

اسـتفاده مـی شـود وق و سایر منابع اسالمی آنچه از مجموع بحث های ف

د سـایر نـناهم –شتها این است که روش اسالم درمورد بهره برداری ازگو

دستورهایش یک روش کامالً اعتدالی است؛ یعنی نه همانند مـردم زمـان 

جاهلیت که از گوشت سوسمار و مردار و خون و امثال آن می خوردند، و 

روز، که حت ی از خوردن گوشت خرچنگ یا همانند بسیاری ازغربی های ام

 ندرمطلقـا خـو و کرم ها چشم پوشی نمی کنند، و نه مانند هندوها، که

 

 29۴ص ۵تفسیرالمیزان ج - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

گوشت را ممنوع می دانند؛ بلکه گوشت حیواناتی که دارای تغذیـة پـاک 

بوده و مورد تنفر نباشند حالل و روی روش های افراطی و تفریطی خـط  

شرائطی مقر ر داشته است؛ بـه  بطالن کشیده و برای استفاده ازگوشت ها

 این ترتیب که:

یوانـات علـف ح زود بایـد احیواناتی که از گوشت آنها استفاده می شـ -1

خوار باشند؛ زیرا گوشت حیوانات گوشتخوار بر اثر خـوردن گوشـت هـای 

مردار و آلوده، غالبا ناسـالم و مایـة انـواع بیمـاری هـا اسـت، بـه خـالف 

  از غذاهای سالم و پاک استفاده می کنند.چهارپایان علفخوار که معموالً

آن مـی  از کسانی که طریق گوشت خود به هرحیوانی صفات خویش را از

خورند منتقل می کند، بنابراین تغذیه از گوشت حیوانـات در نـده صـفت، 

قساوت در ندگی را در انسان تقویت می نماید. و نیز به همین دلیل اسـت 

یعنی حیواناتی کـه از نجاسـت  ن خوارگیسر که در اسالم حیوانات جالل

 تغذیه می کنند، تحریم شده است.

فاده می شـود بایـد مـورد تنفـر نبـوده تساگوشتشان  حیواناتی که از -2

 باشند.

 نیز باید زیانی برای جسم یا روح انسان تولید نکنند.  -3

حیواناتی که در مسیر شرک و بت پرستی قربانی مـی شـوند و ماننـد  -۴

 تحریم شده اند.اند ون از نظر معنوی ناپاک آنها؛ چ

د شده که راوحیوانات  یک سلسله دستورها در اسالم برای طرز ذبح -۵

  1هرکدام به نوبه خود، دارای اثر بهداشتی یا اخالقی می باشد.

 

 .2۶1ص ۴تفسیر نمونه ج - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

را که پاکیزه و بی زیان است حالل کرده  اسالم تمام چیزهایی

 است

یهای حیوانی حالت افراط و اسالم آمد، مردم در مصرف خوراکوقتی 

ی ط داشتند، عده ای حتی گوشت مردار و خون حیوانات را هم متفری

می نمودند، قرآن کریم  ده ای به کلی از خوردن گوشت پرهیزع وخوردند 

:} دعوت کرد و فرمودپاکیزه به استفاده از چیز های حالل و همة مردم را 
ا ا ِي  ِمَّا ُكُلوا  النَّاسُ  أایالسهاا ًّيا  اًل  رت ِ ألت ُُمت  ِإنَّهُ  الََّّیتطاا ِ  ُخُطوااتِ  تالاقَِّبُعوا واالا  طایًِّبا حاما  لا

 1{ نی  بِ مُ  عاُدو  
ای مردم از آنچه که بر روی زمین پاکیزه و بی زیان است بخورید  "یعنی:

( از نقشـه هـای شـیطان ) و استفاده کنید و برای شما حالل می باشـند،

 ."را دشمن شما استپیروی نکنید چون شیطان آشکا

 "مـردم "یعنـی  "ناس"در این آیه شریفه، خداوند متعال آنان را به کلمه

که شامل هـر قـوم و طایفـه و نـهادی مـی  -رار داده استق بمورد خطا

تا از نعمتهای پاکیزه و بی زیان که بر روی سفره وسیع و گسـترده  -باشد

نیـد، از شـیطان زمین برای آنان چیده شده است بخورنـد و اسـتفاده نما

تبعیت نکنند چون او می خواهد با دسیسه و نقشه های شوم خود بعضی 

د تا چیزهایی را که خداوند آنها را حالل کـرده بـر ده ص را فریباز اشحا

خـورده را از  خود حرام نماینـد و در نتیجـه، ایـن گونـه اشـخاص فریـب

اعـالن این از  نعمتهای پاکیزه محروم ساخته و در گمراهی قرار دهد. پس

 

 1۶8:  البقرة - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

الا :}ًّيا عمومی خداوند مخصوصا مسـلمانان را دعـوت مـی فرمایـد  الَّالِذینا  أایالسها
نااُكمت  ماا طایِّبااتِ  ِمنت  او لُ كُ   ُنواما آ ُُُروا رازاقالت هُ  ُكنتُقمت   ِإ ت  ِهَِّ  وااشت ُُمُ  حاالرَّ ا  ِإَّنَّاا تالاعتُبُدو ا  ِإًّيَّ  عالاالیت

یتقاةا  ِنتزِیرِ  واحلاتما  واالدَّ ا  التما ًالتِ  ِبهِ  ُأِهلَّ  واماا اخلت غ   غااللتا  اضتطُرَّ  فامانِ  اهَِّ  ِل  ِإثتا  فاالما  عاالاد   واالا  ِبا
 1{ راِحیم   غاُ ور   اهَّا  ِإ َّ  یتهِ لا عا 

ای کسانی که ) به خدا ودین اسـالم( ایمـان داریـد، از نعمتهـای  "یعنی:

خوریـد و پاکیزه و بی ضرری که آنها را روزی و طعام شما قرار داده ایـم ب

. اگر واقعا بـه خـدا ایمـان داریـد) در مقابـل ایـن کـرم و استفاده نمایید

 2ه است( او را سپاس و ستایش کنید.جام دادان در حق شمابخششی که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1۷3 ،1۷2:  البقرة - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 بخش سوم

 

 ذبح شرعی حیوانات مسایل
 حکمت ذبح شرعی 

رابر خون در ابتدا و تا وقتی که در بدن است ، بهترین ابراز برای دفاع در ب

روب هاست ، اما بعد از مرگ جانور با توجه بـه ترکیبـات موجـود در میک

روب ها خواهد شد و ذبح شـرعی باعـث رشد میکبرای  نمکابهترین ، آن

خارج شدن خون به نحو احسن می شود ، آن هم به خاطر بریـده شـدن 

رگ گردن و شریان های اصلی خون و حرکاتی کـه حیـوان هنگـام ذبـح 

 تا به خروج بهتر خون کمک کند.انجام می دهد 

ت شـو: گ( بخش تحقیق بر گوشت ها آمـده اسـت ۶3در کتاب )والز ص 

طور کامل، خون از آن ها خارج نشده باشـد ، سـالم نیسـتند  ی که بههای

گرچه مقدار خون خارج شده زیاد باشد علت این امر بـه مـایع زاللـی بـر 

یکـروب هـا در م یعمیگردد که در رگ ها جاری اسـت و بـه انتشـار سـر

 1.گوشت کمک می کند

 شرایط ذبح شرعی

از ناحیـة گـردن دارد  تیـز هبه لباید شاهرگ حیوان به وسیله آلتی ک -1

یا یک وسیله برنده یا نوک تیـز در سـینه اش فـرو بـرده  قطع شود و

 

 .181اعجاز علمی قرآن و سنت ص - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

آن جاری گردد و رگهای گردنش بـه کلـی  شود به نحوی که خون از

الزم نیست که فقط از جنس آهن قطع شوند البته آلت لبه تیز حتماً 

 دارد. باشد بلکه چوپ یا سنگ لبه تیز هم مانعی ن

گفتم ای رسول اهلل، مـا کـه شـکار » نقل شده کهطائی  حاتم رپس ازعدی

اختیـار  می کنیم کارد و چاقویی جز سـنگ، چـوپ و نـی نـوک تیـز در

 1(واجالَّ  عازَّ  اهَِّ  ما ست ا وااذتُكرت  ِشئتتا  ِباا الدَّ ا  أامارَّ ) فرمود: داریم، پیغمبرن
را م خدا ، ناندبری)خونش را به هر وسیله ای که باشد بریز و به هنگام سر

 ذکر کن(.

الزم است مرگ حیوان، دراثر قطع شاهرگهای گردن یا شکافتن سینه  -2

آن باشد. بهترین و کامل ترین ذبح شرعی آن است که حلقوم و مری 

ا سینه ادامه دارند و مجرای علف حیوان، همان دو رگ بزرگ گردن ت

دن و ه گریحنا و آب می باشند قطع گردد. اما بعضی اوقات که ذبح از

ینه ممکن نمی باشد این شرطها واجب نیست مثال حیوانی به چـاه س

این حال امکـان ذبـح حیـوان از  آتش می افتد که در یا پرنده ای در

ی است کـه چنین شرایطی کاف جاهای مشخص شده وجود ندارد، در

له آلتی نوک نیز و برنده جایی از بدن آن زخمی شـود، خـواه به وسی

 ه اش باشد یا خیر.و سین گردن یرو این زخم به

دهد  و یا مانند حیوانی اهلی که حالت اهلی بودن خود را از دست می

و به صورت وحشی درمی آید که حکم آن هم مثل حیوان شکاری 

برنده زخمی شود و به وسیله آن از  است که هر جایی از بدنش با آلت

 

 .(201/  30) - أحمد مسند  -1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ز ری ااخو بپای در آید کافی و حالل است. در حدیث صحیح مسلم 

 ما درسفری با پیغمیر ص بن خدیج نقل شده که می گوید: رافع

بودیم یکی از شترهای کاروان پا به فرار گذاشت و از جماعت دور شد 

شتر را با  ،آنان و آن جماعت اسب نداشتند تا آن را برگردانند، یکی از

 كاأاوااِبدِ   ِبدا أاواا مِ التباهااثِ  َِلاِذهِ  )ِإ َّ  فرمود: (صافتاد، پیغمبر)تیر زد و شتر 
ُُمت  فاماا ، التواحتشِ  ناُعوا ِمنتهاا غالابا ا بِهِ  فااصت ُاذا  1(ها

)این حیوانهای اهلی بعضی اوقات مثل حیوان وحشی حالت خشم 

نشان دادند همین طور با آنها  دارند، هرگاه چنین حالتی از خودشان

 ."و نها را با تیر بزنید "رفتار کنید

که به هنگام سربریدن حیوان اسم ن است عی آرشبح سومین شرط ذ -3

غیر خدا بر روی آن گفته نشود. این است که کلیه علمای اسالم بر 

آن متفق القول می باشند چون مردم در زمان جاهلیت حیواناتی را به 

و خدایان خود ذبح می کردند تا با این کار به انان نزدیک  خاطر بتها 

نها نه اینکه حیوان به خاطر آنشا رند.وآست شوند و محبت انها را به د

ذبح می شد این بود که به هنگام ذبح و سربردیدن آن نام بتها را با 

شادی و صدای بلند بر روی آن حیوان ذکر می کردند و یا  سرور و

مورد نظر سر می بریدند ام ا قرآن  بت مخصوص و حیوان را بر روی

ًالتِ  لَّ واماا ُأهِ .)کلیه اینها را حرام نمود واماا ُذِبحا عالاى ..... بِِه  اهِّ ِل

 

 (3۶2/  ۴) - للطبرانی الکبیر معجالم - 1
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)هرحیوانی که اسم غیر خدا به هنگام ذبح روی آن ذکر 1(النسُصبِ 

 (.سربریده می شود...)حرام می باشندآنچه بر روی بتها  شود... و
ط ذبح شرعی آن است که به هنگام سربریدن حیوان، ین شرچهارم -۴

رت واضح و روشن به صو شرط نی. ااسم خداوند متعال برآن ذکر شود

 از نص آیه های قرآن به دست می آید که می فرماید:

( سوره انعام آیه وَالَ تَأْکُلُواْ مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)

121 

گوشت هر حیوان را که اسم خدا بر آن ذکر نشده است "یعنی:

 ."ر خدا استف دستوو خال ناهنخورید چون این عملی است گ

 اسْمُ  وَذُکِرَ الدَّمَ  أَنْهَرَ ) مَاو پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم می فرماید: 

  (۶0/  3) - ن-داود أبى )سنن (فَکُلُوا عَلَیْهِ اللَّهِ

ده و نام خدا بر آن ذکر ی که خون آن جاری ش)هرحیوان ذبح شده ا

 شده باشد حالل است و از آن بخورید(.

الزم و واجب می گرداند  که رعایت شرط اخیر را دالیکیاز  رگدی یکی

مورد واجب بودن گفتن اسم خدا به  حی است که دریحاحادیث ص

هنگام تیر اندازی به سوی شکار و فرستادن سگ شکاری تعلیم دیده 

 روایت شده آمده است.  ر که از پیغمبرصبال شکابه دن

 

 3سوره مائه آیه - 1
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ت ولی الزم اجب اسخدا و اسماما بعضی ازعلما عقیده دارند که ذکر 

نیست که حتماً به هنگام ذبح حیوان باشد بلکه اگر موقع خوردن 

 آمده است. باشد کافی است درحدیث شریف گوشت آن

ُمت  عااِثَّاةا  نت عا  ) ًما ِإ َّ  اهَِّ  راُسو ا  ًّيا  قااُلوا أاهنَّ د   حاِدیُُو قالاوت  َياتُتونالاناا ِِببتااِهِلیَّةِ  عاهت
ماا    رِ  الا  بُِلحت  راُسو ُ  فالاياا ا  ِمنتهاا أافالاناأتُكلُ  یاذتُكُروا لات  أا ت  عالایتهاا اهَِّ  استما  أاذاكاُروا ىنادت

 ۱ («. واُكُلوا اهَّا  َساسوا»  -وسلم علیه هللا صلى- اهَِّ 
روایت شده است که جماعتی که تازه  ایشه)رض(ازحضرت ع) 

عده ای  تند کهم گفلسه ومسلمان شده بودند به پیغمبرصلی اهلل علی

برای ما گوشت می آورند و ما نمی دانیم که به هنگام ذبح، اسم خدا 

بر آن ذکر شده است یا خیر؟ آیا از آن گوشت بخوریم یا نخوریم؟ 

 ه بسم اهلل بگویید و بخورید(. رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود

 چرا اسالم حلیت گوشت را مبنى بر تذکیه کرد؟

یرفتیم که خلقت بشر طورى اسـت کـه هـم ما پذ اینکه ؤالتوضیح س

گیاه خوارى است، و هـم جهـاز گوشـتخوارى، و فطـرت و  مجهز به جهاز

داند، و بدنبال این حکم فطرت، خلقت گوشتخوارى را براى انسان جائز مى

م هم که شرایعش مطابق بـا فطـرت اسـت خـوردن گوشـت را جـائز اسال

سـالم بـه خـوردن گوشـت چرا ا د کهیآمىدانسته، لیکن این سؤال پیش 

میرند اکتفاء نکرد، با اینکه اگر اکتفاء کرده بـود حیواناتى که خودشان مى

گرفتند، و با کمال خوردند، و هم کارد بدست نمىمسلمین هم گوشت مى

 

 13۶ص2، جاب ماجاء أکل اللحم ال یدری آذکر اسم اهلل علیه أم الرواه ابوداود، ب - 1
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بریدنـد، در نتیجـه عواطـف و رحمتشـان وانى را سـر نمـىبى رحمى حیـ

 شد؟دار نمىجریحه

شـن گردیـد، چـون در آنجـا گفتـیم ت روگذشـ القب جواب این سؤال

رحمت به معناى رقت قلب واجب االتباع نیست، و عقل پیروى آن را الزم 

داند، بلکه پیروى از آن را باعث ابطـال بسـیارى از احکـام حقـوقى و نمى

داند، و خواننده عزیز توجـه فرمـود کـه اسـالم در عـین اینکـه ىجزائى م

ر داده، نـه تـابع عواطـف، مـع عى قـراواق دسمفااحکامش را تابع مصالح و 

ذلک در بکار بردن رحمت به آن مقدار که ممکن و معقول بـوده از هـی  

کوششى فروگذار نکرده، هم مصالح واقعـى را احـراز نمـوده، و هـم ملکـه 

 ین نوع بشر حفظ کرده.رحمت را در ب

ه دانـیم بیشـتر گـاو و گوسـفند و شـترانى کـعالوه بر اینکه )همه مى

مرگشان بیماریهایى است که اگر گوشت آنها خورده شـود د علت میرنىم

گردند(، و مزاج آنـان تبـاه و بـدنها انسانها هم به همان بیماریها مبتال مى

ر بشـر را محکـوم شود، و این خود خالف رحمـت اسـت، و اگـمتضرر مى

سـقوط کرد به اینکه تنها از گوشت حیوانى بخـورد کـه مـثال از کـوه مى

یستى همه افراد بشر دور دنیا بچرخنـد ببیننـد کجـا ت میباآن وق ،دنکر

اى بشر حکمى حرجى و خالف است، و این بر سقوط کردنحیوانى از کوه 

  1ت.رحمت اس

 

تــنلیف: عالمــه ســیدمحمد حســین  -بــا انــدک تغییــر –ترجمــة تفســیرالمیزان  - 1

دانی رح همـوی سـطباطبائی، مترجم: حجة االسالم و المسلمین سید محمـد بـاقر مو

 003ص۵چاپخانة دفتر انتشارات اسالمی. ج "محل چاپ 
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ه رحـم و چطور اسالم کشتن حیوان را تجویز کـرده بـا اینکـ

 داند؟عاطفه آن را جائز نمى

د ماننـ ن نیـزیـواچه بسا که این سؤال به ذهن بعضى وارد شود، که ح

خواهـد بـرد، و نمـىانسان جان و شعور دارد، او نیز از عذاب ذبح رنج مـى

دارد بـه اینکـه از هـر نابود شود و بمیرد، و غریزه حب ذات که ما را وامى

هر عذابى بگریزیم، و از مـرگ فـرار کنـیم،  مکروهى حذر نموده، و از أ لم

ع خـود همـین همنـو افرادبه دارد به اینکه نسبت همین غریزه ما را وامى

احساس را داشته باشیم، یعنى آنچه بـراى مـا درد آور اسـت بـراى افـراد 

همنوع خود نپسندیم، و آنچه براى خودمان دشوار است براى همنوع خود 

  ند.طورهمه یک  نیز دشوار بدانیم، چون نفوس

 و این مقیاس عینا در سایر انواع حیوان جریان دارد با این حال چگونه

اى کـه خـود از آن متـالم دهیم که حیوانات را بـا شـکنجه اجازهخود  به

شویم متالم سازیم، و شیرینى زندگى آنها  را مبـدل بـه تلخـى مـرگ مى

زیم؟ و با اینکه کنیم، و از نعمت بقاء که شریفترین نعمت است محروم سا

اى داده؟ و رحمت خداى سبحان ارحم الراحمین است، او چرا چنین اجازه

سازد؟ که همه جانداران ه با این تبعیض در مخلوقاتش مىچگون اشعهواس

 را فدایى و قربانى انسان بسازد؟.

جواب از این سؤال در یک جمله کوتاه این است که اساس شرایع دین 

و مصالح حقیقى است، نه عواطـف وهمـى، خـداى و زیر بناى آن حکمت 

عواطـف را ، نـه کرده ایتعتعالى در شرایعش حقائق و مصالح حقیقى را ر

 ش وهم است.نکه منش
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انسان تنها از گیاهان لذت و نفرت ندارد، بلکه طعم خـوب و بـد انـواع 

بـرد، در حـالى کـه دهد، و از خوب آنها لذت مـىگوشتها را تشخیص مى

تشخیص نسبت به گوشت، و گرگ چنین تشخیص نسبت گوسفند چنین 

بینـیم ردازیم، مىپمى مه اوهاضبه گیاهان ندارد، در مرحله سوم به جهاز 

جهاز هاضمه انسان نسبت به انواع گوشتها اشتها دارد، و بـه خـوبى آن را 

کند، همه اینها هدایتى اسـت تکـوینى و حکمـى اسـت کـه در هضم مى

ان حق دارى گوسفند را مـثال ذبـح کنـى، و از باشد، که تو انسخلقت مى

حکـم  وین ویت تکـهـداگوشت آن ارتزاق نمایى، آرى ممکن نیست بین 

 عملى آن فرق بگذاریم، هدایتش را بپذیریم و تسلیم آن بشویم، ولى حکم

 ش را منکر شویم.تاباح

همـى بـه  -دین فطرى اسـت -همانطور که بارها گفته شد -اسالم هم

طرت که در پس پرده جهل بشر قرار گرفته ندارد، و چون جز احیاء آثار ف

اى خوردن گوشت پـاره، که م کندحک توانستهچنین است به جز این نمى

حیوانات حالل است، زیرا این حکم شرعى در اسالم مطابق است، با حکم 

 اى تکوینى.اباحه

اسالم همانطور که با تشریع خود این حکم فطرى را زنده کرده، احکام 

یگرى را که واضع تکوین وضع کرده نیز زنده کرده است، و آن احکـامى د

انعى از بى بند و بارى در حکم تغـذى با موفتیم ، گت که قبال ذکر شداس

منع کرده، یکى از آن موانع حکم عقل است کـه اجتنـاب از خـوردن هـر 

گوشتى که ضرر جسمى یا روحى دارد را واجب دانسته، مانع دیگر، حکـم 

ست، که از خوردن هر گوشتى که طبیعت بشر مسـتقیم الفطـرة عواطف ا
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ین دو حکم نیز بـه تصـرفى از هاى اریشهو  داند نهى کرده،آن را پلید مى

گردد، اسالم هم این دو حکم را معتبر شمرده، هـر گوشـتى تکوین بر مى

که به نمو جسم ضرر برساند را حرام کرده، هم چنان که هر گوشـتى کـه 

مع انسـانى لطمـه بزنـد را تحـریم نمـوده، ماننـد )گوشـت به مصالح مجت

یـا از طریـق قمـار و  د(، ونى شـورباگوسفند یا شترى که براى غیر خدا ق

استقسام به ازالم و مثل آن تصاحب شده باشد، و نیز گوشت هر حیـوانى 

 داند، را تحریم کرده است.که طبیعت بشر آن را پلید مى

حمت با کشـتن حیوانـات و خـوردن و اما اینکه گفتند حس رأفت و ر

ه ت کـسازد، جوابش این است که آرى هـی  شـکى نیسـوشت آنها نمىگ

موهبتى است لطیف، و تکوینى، کـه خـداى تعـالى آن را در  ت خودرحم

ایـم فطرت انسان و بسیارى از حیوانات که تا کنون به وضع آنها آشنا شده

ین حس رحمت را حاکم به ودیعه نهاده، اال اینکه چنان هم نیست که تکو

جائز را على االطالق بر امور قرار داده باشد، و در هی  صورتى مخالفت آن 

، و اطاعتش را بطور مطلق و در همه جا الزم بشـمارد، خـوب وقتـى نداند

کند ما چـرا تکوین خودش رحمت را بطور مطلق و همه جا استعمال نمى

، دلیـل اینکـه تکـوین مجبور باشیم او را در همه امور حـاکم قـرار دهـیم

ئب کند وجود دردها و بیماریها و مصـارحمت را بطور مطلق استعمال نمى

 ابها است.اع عذو انو

از سوى دیگر این صفت یعنى صـفت رحمـت اگـر در حیوانـات بطـور 

مطلق خوب و نعمت باشد در خصوص انسان چنین نیسـت، یعنـى ماننـد 

یلت نیسـت، چـون اگـر عدالت بدون قید و شرط و بطور على االطالق فض
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 اینطور بود مؤاخذه ظالم به جرم اینکه ظلم کـرده، و مجـازات مجـرم بـه

و حتى زدن یـک سـیلى بـه  -رتکب جرم شده درست نبودنکه مطر ایخا

و همچنـین انتقـام  -قاتل جنایتکار صحیح نبود، زیرا با ترحم منافات دارد

نبـود، و حـال گرفتن از متجاوز، و به مقدار تعدى او تعدى کردن درسـت 

اگر ظالم و مجرم و جانى و متجاوز را به حال خود واگذاریم دنیـا و مـردم 

 وند.شمى تباه نیاد

و با این حال اسالم امر رحمت را بدان جهت که یکى از مواهب خلقت 

است مهمل نگذاشته، بلکه دستور داده که رحمت عمومى گسـترش داده 

ده، و حتـى زدن حیـوانى را کـه شود، و از اینکه حیوانى را بزنند نهى کـر

ان ه حیـوم کـخواهند ذبح کنند منع نموده، و دستور اکید داده مـا دامى

و  اعضـائش را قطـع و پوسـتش را نکننـد،ح شده جانش بیرون نیامـده ذب

، و نیـز نهـى کـرده از اینکـه منخنقه و موقوذه از همین باب استتحریم 

نند، و براى ذبح کردن حیوانى را پیش روى حیوان دیگرى مثل آن ذبح ک

ار چهـ ، و آن بریـدنترین وضع را مقرر فرمودهترین و مالیمحیوان راحت

او است، )دو تا لوله خون و یک لوله تنفس و یک لوله غـذا(، و  گردن رگ

نیز دستور فرموده حیوانى را که قـرار اسـت ذبـح شـود آب در اختیـارش 

آنها در کتب فقـه آمـده بگذارید، و از این قبیل احکام دیگرى که تفصیل 

 است.

ز یک ا هی و با همه اینها اسالم دین تعقل است، نه دین عاطفه، و در 

یعش عاطفه را بر احکام عقلى که اصالح گر نظام مجتمع بشرى است شرا

مقدم نداشته، و از احکام عاطفه تنها آن احکامى را معتبر شمرده که عقل 
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ز به پیروى حکم عقل است. و آن را معتبر شمرده است، که برگشت آن نی

ات حیوانـبح اما اینکه گفتند رحمت الهى چگونه با تشریع حکم تزکیه و ذ

زگار است؟ با اینکه خداى تعالى ارحم الراحمین است، جوابش اینسـت سا

که این شبهه از خلط میان رحمت و رقت قلب ناشى شده است، آنچـه در 

ثر شعورى خاص اسـت خداى تعالى است رحمت است نه رقت قلب، که تا

شود، انسان رحم دل نسبت به فرد مرحوم تلطف و در انسان که باعث مى

تعالى از  و این خود صفتى است جسمانى و مادى که خداىکند، بانى مهر

و امـا رحمـت در  داشتن آن متعالى است،تعالى اللَّه عن ذلک علـوا کبیـرا

هم به مقدارى  خداى تعالى معنایش افاضه خیر بر مستحق خیر است، آن

کـه عـذاب را شـود که استحقاق آن را دارد، و به همین جهـت بسـا مـى

هم چنـان  -دهیم،مت او را عذاب تشخیص مىکس رحبه ع ا ورحمت خد

، پس -پنداریمکه تشریع حکم تذکیه حیوانات را براى حیوانات عذاب مى

خیص ما این فکر را باید از مغز بیرون کرد که احکام الهى باید بر طبق تش

که ناشى از عواطف کاذبه بشرى است، بوده باشد، و مصالح تدبیر در عـالم 

نه امور باطـل سـاخته، و یـا در اینکـه شـرایعش را اینگوخاطر ا بتشریع ر

 مطابق با واقعیات تشریع کرده باشد مسامحه کند.

پس از همه مطالب گذشته این معنا روشن گردید که اسالم در تجویز 

انات و همچنین در جزئیات و قید و شرطهایى کـه در خوردن گوشت حیو

طرتـى کـه خـداى ده، فیت کـرحکارت را این تجویز رعایت نموده امر فط
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

َِ فاطاالرا النَّالاسا عالایتهالا ال  } ،تعالى بشر را بر آن فطرت خلق کرده ِفطتالراتا اهَِّ الَّال
یُن التيایِّمُ   ۱.{تالابتِدیلا خِلالتِ  اهَِّ ذِلكا الدِّ

 حیوانات شیرده ت از مواظب
یکی دیگر از رهنمودهای بـدیع در سـنت رسـول خـدا ص راجـع بـه 

تولید زا این فرمـودة ایشـان اسـت کـه خطـاب بـه هایی دارایاز  محافظت

میزبان انصاری خویش که می خواست به احترام ایشان گوسفندی را ذبح 

باحت  ال:"واسالَّما  هِ عالایت  اهَُّ  صالَّى اهَِّ  راُسو ُ  فالاياا ا  (:نماید، فرمود  )2"دارّ   ذااتا  تاذت
ن سـخن را یـا  3 "نـیمواظب باش گوسفند شـیردهی را ذبـح نک"یعنی:

به میزبان خود فرمود که کاردی را  لی اهلل علیه وسلمرسول خدا صزمانی 

لی اهلل علیـه صـ در دست و قصد ذبح گوسفندی کرده بود، و رسول خـدا

شان به آن احتیاج هی فرمود، زیرا نوزاداو را از ذبح حیوانی شیرده ن وسلم

ای آن مـی به ج ند، وشو دارد، و با کشتن آن، هم بچه و هم شیر تباه می

حیوان دیگری را ذبح کرد. ممکن است  این سؤال پیش بیاید که که شود 

کشتن یا نکشتن یک گوسفند چه تنثیری را می تواند بر روی در آمدهای 

 ملی وعمومی داشته باشد؟!
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

مـردم مسـلمان را بـه  (ص)به آنان باید گفت که : رسـول خـدا اسخ در پ

نـی فراخوانـده کـه التـزام همـه یعم یاخالقو  هایی ایمانی مراعات ارزش

مردم بـه آن ضـرورت اسـت و نتـایج بسـیار عظـیم آن زمـانی کـه همـه 

 1مسلمانان آن ارزشها را مراعات نمایند، بر کسی پوشیده نیست. 

 اهل کتابذبیحه ها و خوراک های 
ُِ }  خداوند متعال درقرآن کریم می فرماید: ُُمت ل  ابا حِ قا واطاعااُ  الَِّذینا ُأوُتوات الت لَّ

ُُمت ِحلس َلَُّمت   2{واطاعااُم
ک شما نیز برای وخوراک اهل کتاب برای شما حالل است و خورا "ی:یعن

ه تفسیر شد« ذبیحه ها» این آیه به  واژه ی طعام در «.آنان  حالل است

ابوأمامه، مجاهد، سعید بن جبیر، عکرمه، عطاء، حسن  ،است و ابن عباس

باره  ستند. دیگر این که فقهای مسلمان دررأی هاین  به و مکحول، قایل 

 .ی حالل بودن ذبیحه های اهل کتاب برای  مسلمانان ات فاق نظردارند

 اهل کتاب، متعه د به ذکر نام خداوند بر ن کثیرمی گوید:با 

مورد مسیح  نچه که درآبه عنوان عبادت هستند و نه ذکر  ودها خ ذبیحه

هست که ذبیحه های مشرکان حرام و هم مین ره زبدان اعتقاد دارند و ا

کنند و تنها به  نان نام خداوند را بر ذبیحه ذکر نمیآ ، زیراشمارآمده به 

خوردن حیوان ذبح شده اکتفا نمی کنند، بلکه مردار را نیز می خورند، 

)تورات و انجیل( که به آنان اجازه داده شده که کس اهل آن دو کتاب برع
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

کنند به این امید که حقیقت و  طختالد و ان شوننشیبا مسلمانان هم

 بزرگواری و آسانی و عدالت همه گیر اسالم را در یابند.

های شایان یادآوری است که نظر مالکی ه، خوردن چربی ذبیحه 

رون احشاء و امعاء و چربی های بی پشت و انددیان، به استثنای چریهو

طعام  ی جزوه چربن کنیست به دلیل ای جایز آمیخته به استخوان،

آنان حرام شده است؛ ولی اکثری ت فقها در رد  این  بر یهودیان نیست و

هنگامی که » استدالل مالکی ه، به این روایت بخاری استناد کرده اند که:

 و کباب شده ای به پیامبر صلی اهلل بریان هیهودیان خیبر، گوسفند برشت

ولی چون رفت آن گ از کوچکی پارچةعلیه وسلم هدیه کردند، ایشان 

آن نخورد، ام ا در هنگام آوردن  مسموم بود، آن را کنار گذاشت و دیگر از

گوسفند، از یهودیان سؤال نکرد که: آیا آن قسمتی را که خود به حرام 

 1«.ند جدا کرده اند یا خیر؟سفگو بودنش اعتقاد دارند از
 دعصر حاضر اعالم کفر کرده ان هایی که درذبیحه های کشور

ی یمشکالت عصرحاضر، گوشت های یخ زده و بسته بندی شده  از 

منکران وجود خداوند است که به تبلیغ و  کشور کمونیستی و وارداتی از

ت های دیگر کشورها هم می پردازند. حکم این گوش تروی  این فکر در

ه با استناد به نص   تصریح کننده بر وارداتی، بنابر اجماع علمای سلف ک

کافران صورت گرفته، حرام است به دلیل این که این ای ه هبیحتحریم ذ

کنند و به  کشورها، منکر خدا هستند و نام خدا را بر ذبیحه ها ذکرنمی

ام ا سازمان اعتراف ندارند.  اعتقاد و عبادت و پرستش خداوند درهی  چیز
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ی کنند، می تجاری کشورهای اسالمی که این گوشت ها را وارد مها 

 نظارت بر ذبح این اشراف و ی را به منظوریه عد ان آن گویند که:

آن ها مطابق با قواعد واصول شریعت  ها و ذکر نام خداوند برگوسفند

بسته از آن گوشت ها هم، گواهی ای مبنی  اسالم، می فرستند و پشت هر

 حاین که گوشت مزبور مطابق با قواعد شریعت اسالم ذب بر این قضی ه و بر

این قرار می شود که  بدین ترتیب، جریان از که ود؛ی ششده است ثبت م

همین ها  کارمندان خریداری کرده اند و گوشت ها یادشده را جمعی از

آن  مطابق با شریعت گواهی داده اند وآن  ذکر نام خداوند بر ذبح و هم بر

بریده  ها را یک مسلمان ملتزم و متعهد به ذکر نام خداوند بر ذبیحه، سر

ونه مسؤولیت و پیامد)دینی( برعهده ی سازمان و هرگه، یجتن است؛ در

 اد عا و ذکور خواهد بود مادام که درهای م  هینت وارد کننده ی گوشت

 گواهی خویش درو  گفته باشد.

دارد به درگواهی یاد شده وجود  جود این، خلل و شبهه ایوام ا با  

عت شریبا  بقدلیل این که شاهدی که پشت هر بسته گوشته مهر ذبح مطا

، مشخص و معلوم نیست و مهر وزیر بازرگانی دهداسالمی را گواهی می 

آن ثبت نشده و یا حت ی هی  گونه نشانه ای  خارجی یا جایگزین او هم بر

که مشخ ص کند که گواهی و سته های گوشت مذکور وجود ندارد بهم بر

 ست؛ه اآن گوشت صادر کردی د شده را کشور اسالمی وارد کننده مهر یا

ید را تقویت می کند که همه ی تمام این اشکاالت، این شک  و ترد که

آن کشور های الحادی به  مالحظاتی هستند که ها مصلحت بینی ها واین
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

دهند و البته که  و رونق بخشیدن به تجارت خود انجام می جقصد تروی

 ظن  و گمان بار نمی شود. بر هی  حکم شرعی ای نیز

دارای ثبات و تعه د نسبت  انسان مسلمان و ر، بالتحن ای بنابراین، در 

ها گوشتخوردن این  به دین خود، الزم است که خود داری کرده، از

کیفیت وصفتی که باشد، پرهیز کند و هر با  دوارادتی از کشور های ملح

شده از کشورهای اهل  گوشت های وارد ه به جای آن ازبلک

  هی که زیرا کند؛ تفادهسا -هست هم فراون خدا شکر که کتاب)مسیحی(

را به کننده ای هم وجود ندارد که یک مسلمان  بگونه ضرورت ایجا

ل  بدارد به عالوه که آن گوشت ها قاخوردن ذبیحه های کافران وا

براین، به کتاب هم هست. بنا های اهلذبیحه  جایگزین کردن با گوشت 

گوشت های   ا وه هکه: خوردن ذبیح خدا داناست و نظر ما چنین می آید

کشورهای کمونیستی، حرام است مگر آن که وزیر بازرگانی خارجی یا 

وزیر خارجه ی کشوراسالمی مربوطه، به روشنی اعالم کند که گوشت 

نام خود را، به  ده اند وهای یاد شده، مطابق با شریعت اسالمی ذبح ش

   1ید.عنوان نایب و نماینده ی هینت شاهد، در ذیل گواهی مرقوم نما

 آن اهل کتاب با وسایل برقی و امثال ذبح
آیا الزم است که ذبح اهل کتاب مانند ذبح مسلمانان با آلت برنده و نـوک 

 ناحیه گلو انجام گیرد و یا خیر؟ نیز و از

 

مترجم: دکترسالم  این حالل است  و آن حرام است، تنلیف: عبدالقادر احمد عطاء - 1
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 222و 21۵ص1391کردستان، سال چاپ 



 
 
 

66 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

جمـاعتی از علمـای را الزم دانسـته انـد. ولـی اکثر علما اسالم این شرط 

 .مالکی فتوی داده اند که این شرط الزم نیست

ایـن آیـه دلیـل »سوره مائده گفته است: ۵ن العربی درتفسیر آیه اب اضیق

قطعی است بر این که شکار و غذا و طعام اهل کتاب، از نعمتهای پاکیزه و 

پس غـذای اهـل کتـاب تمیزی است که خداوند آنها را حالل نموده است 

 «.حتماً حالل می باشد

ک و تردیـد و ه شـت کـاس کرده این ارو فلسفه این که خداوند آن را تکر

رنـد و باعـث سـؤالها و یاعتراضاتی که از قلبهای فاسـد سرچمشـه مـی گ

 بین بروند. اعتراضات و بحثهای زیاد می شوند به کلی از

ها را می پیچاند و پـس قاضی می فرماید: گفتند فالن نصرانی، گردن مرغ

 در یـد؟خورآیا شما از این غذا می ن از این طریقه آنها را می پزد؛ از کشت

چند از نظر اسـالم ایـن  جواب گفتم: بلی این طعام را می خورم چون هر

ذبح شرعی نیست، اما غذایی اهل کتاب می باشد و خداوند غذای آنـان را 

بنابر ایـن غـذایی کـه اهـل  بدون قید و شرط برای ما حالل نموده است. 

گر ت ماس کتاب برابر دین خودشان آن را حالل بدانند، برای ما هم حالل

 خداوند بفرماید حالل نیست.

علمای ما می گویند از اهل کتاب زن بگیریم، و با آنها ازدواج کنیم و 

همبستر شویم؛ وقتی این موضوع بسیار مهم حالل باشد، چگونه جایز 

ا بخوریم در حالی که حالل و حرام بودن خوردن طعام نیست غذای آنان ر

ری قرار دارد؟ این نظریه ت تهمیم انسبت به مسائل زناشوئی، در درجه ک

 ای بود که ابن عربی به آن فتوا داده است.
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ابن عربی در جایی دیگری می گوید: )حیوانی که اهل کتاب بـدون نیـت  

فه اش می کنند یا سرش ذبح، آن را می کشند، مانند حیوانی است که خ

ی عرببن را خرد می نمایند واین ذبح مردار و حرام است( در این دو قول ا

ضادی وجود ندارد چون قول اولش بدین معناست که هر ذبحـی کـه بـه ت

نظر اهل کتاب و در شرع آنان بعنوان ذبح صحیح محسوب باشد برای مـا 

معنـای قـول دوم  نیز حالل است هرچند از نظر ما ذبح اسالمی نباشـد و

قاضی این است که هر ذبحی که به وسیله اهل کتاب انجام گیـرد ولـی از 

ستورات دینی آنان باطل باشد برای ما هم حرام مـی باشـد. و درع ر شنظ

: ) نیت کشتن و بـی بح در بین ما و اهل کتاب این استمفهوم مشترک ذ

ین بـود جان ساختن حیوان به منظور حالل شدن خوردن آن می باشد( ا

 نظر جماعتی از علمای مالکی.

یی تهاگوشکم بر اساس نظر این علما و آنچه ذکر گردید چگونگی ح

که از طرف ممالک اهل کتاب وارد می گردد مانند گوشتهای یخ زده مر ، 

گاو و گوسفند که گاهی با وسایل برقی و امثال آن ذبح می شوند، برای ما 

ن نوع ذبحها)ذبح با وسایل برقی( از روشن می گردد، و می گوییم مادام ای

جزو ون ت چاس نظر اهل کتاب معتبر و درست باشد برای ما هم حالل

سوره مائده)طعام اهل کتاب  ۵طعام ایشان می باشد و برابر مفهوم آیه 

برای مسلمانان حالل است( اما گوشتهایی که از ممالک کمونیستی وارد 

اهل کتاب نیستند و خداوند  می شود به هی  وجه حالل نیست چون آنها

  1متعال و تمام ادیان و رسالت انبیا را انکار می کنند.
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ادر احمد عطا در کتاب خود ) این حالل است و آن حرام القعبدذ که

حالل و مباح بودن طعام و  "است( پیرامون این موضوع چنین می نگارد:

ه در اثر خوراکی اهل کتاب به معنای جواز خوردن مردار یا حیوان مرد

به آنها  شاخ دیگر حیوانات یا حیوان مرده در اثر زدن و شکنجه، متعلق

خص مسلمان ن که حیوانات یادشده اگر به دست شای لیله دنیست ب

آورده و برای خوردن آماده شوند، خوردنشان حرام است و بنابراین، اگر 

اولی فرد اهل کتاب آنها را بیاورد و برای خوردن آماده کند، به طریق 

 حرام خواهند بود.

کشتن به وسیله ی برق هم، عبارت است از کشتن حیـوان بـا شـوک 

به نظر چنین می آید که این گونه حیوانـات هـم، از لحـاظ که کی تریالک

تحریم، حکم نطیحه)حیوان مرده در اثر شاخ زدن دیگر حیوانـات( را دارد 

 به ی سـگهمان گونه که خوردن گوشت حیوانی که در اثر تصادم و ضـر

بدون زخمی شدن کشته شده، حرام است، چرا کـه  شکاری دست آموز و

حیوان مرده در اثر شاخ دیگـر حیوانات)نطیحـه( به ص  مبراین نوع را پیا

ضـراض( ملحق کرده و حیوانی را که در اثر برخورد عرض چوب شـکار) مِ

کشته شده است به حیوان مـرده در اثـر زدن و شـکنجه، محلـق سـاخته 

وشن هـم هسـت کـه حیـوان کشـته شـده بـه وسـیله ی شـوک است. ر

برق مرده و هی  گونـه  یانجر ه یدمه ی واردالکتریکی نیز تنها در اثر ص

 زخم و جراحتی به آن وارد نمی شود.

شایان یادآوری است که حرام بودن گوشت حیواناتی که  به وسیله ی 

ین شیوه جریان برق کشته می شوند، شامل ذبیحه های اهل کتاب که بد
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کشته شده اند نیز می شود به دلیل این که این نوع ذبیحه ها اساسا برای 

مسلمانان هم، مبـاح و جـایز  ا برای ما،یز و مباح نیست تجا هم نانخود آ

 1باشد.
 ذبح زرتشتی و کسانی که مثل زرتشتی می باشند 

علما در مورد حیوانی که به وسیله زرتشتیان ذبح مـی شـود اخـتالف 

رند. اکثر آنها خوردن آن را منع کرده اند چون مشرک مـی باشـند نظر دا

حالل می باشـد چـون پیـامبر فرمـوده  که رنددا ی از علما عقیدهاما بعض

اللِ  ُسالنَّةا  هِبِمت  ُسنسوا) است: ُِقاالابِ  أاهت با مجوسـیان ماننـد اهـل کتـاب "یعنی:2 (الت

 "رفتار کنید

وانـات مـی گویـد: ابن حزم در کتاب خود )المحلی( در فصل ذبـح حی

و در تمام مسائل مانند اهل کتـاب بـا  )مجوسی )زرتشتی( اهل کتاب شد

 . 3واهد شد(ر خفتان رآنا

 

 .221این حالل است و آن حرام است ص - ۱

 (39۵/  2) - الکم موطن ) - 2

حـزم درحفـظ نصـوص و  ابن حزم کسی است که نظر او معتبر می باشد. نظر ابن - 3

صـراحتاً « الفرق بـین الفـرق» رد. و بغدادی درکتابتاریخ ملتهاو عقاید انان سندیت دا

گفته که مجوسی به پیامبری زرشتشت ایمان داشتند. بعضی ازعلمای جدیـد اسـالمی 

می آشنایی دارند این موضوع را تنیید کرده اند مانند موالنـاابو دیها قتکه به فرهنگ مل

 زاد.الکالم آ
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صابئی)قومی هستند موحد و یکتاپرست ولی به تاثیر ستاره ها در عالم 

باور دارند و به بعضی از پیغمبران هم معتقدند( نیز از نظر امـام ابوحنیفـه 

 1اهل کتاب هستند.

 چه بر ما پوشیده باشد از آن سؤال نخواهیم کرد هر کلی: قاعده

چگونگی آن برایش روشن  که امیطع الزم نیست در باره بر مسلمان

نیست سؤال و کنجکاوی نماید که چگونه ذبح شده است؟ آیا کلیه شرایط 

ذبح عملی گردیده است یا خیر؟ اسم خدا بر آن ذکر شده یا نشده؟ بلکه 

در غیاب ما توسط مسلمان جاهل یا فاسق و یا  خوردن هر حیوانی که

حدیث بخاری را  هم بال. قاهل کتاب ذبح شود، برای ما حالل می باشد

ذکر کردیم که جماعتی از پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم پرسیدند که فالن 

قوم برای ما گوشت می  آورند ما نمی دانیم که به هنگام ذبح نام خدا بر 

ر؟ پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم در جواب ایشان آن ذکر شده است یا خی

 2(وهُ واُكلُ  عالایتهِ  اهَّا  )َساسوا:فرمود

 "ما اسم خدا را بر آن ذکر کنید و بخوریدش"یعنی:

 

ازمشرکان دیگر مثل برهمائیان و بعضی از محققین معاصر عقیده دارند که بعضی  - 1

بودائیان و غیر آنها مثل مجوس می باشند و عقیده دارند که اینها هم اهل کتاب بـوده 

وطعام الذین » درتفسیر آیه ۶داده اند به تفسیر المنارج ت ز دسااند ولی از ابتدا آن را 

 فصل طعام بت پرستان و زنان آنان مراجعه کنید.« .او تو االکتاب..

 (218/  ۵) - ت البخاری صحیح - 2
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علما معقدند: این حدیث داللت دارد که اصل بر این است که رفتار و 

تصرفات اشخاص، صحیح است و بر باطل حمل نمی گردد، مگر دلیل و 

                       1انی بر نادرستی و بطالن آن وجود داشته باشد.بره

 حالل می شود حیوان مباح با ذبح
به منظور حالل شدن گوشت آن تشریع شده است و ان حیودن سربری 

مقصود از ذبح، از نظر شرعی، جاری ساختن خون است و این هم مستلز 

ذبح است، اینک شرح و م شناخت مکان ذبح، ابزار ذبح و شیوه و شروط 

 بررسی هرکدام : 

ن گردن و باالی یمحل بریدن سر حیوان، حلقوم )مذبح( و قسمت پای -1

ت، و ذبح شرعی هم با بریدن کامل نای و مری، هر اس حر()ن سینه

دو، انجام می گیرد اما بهتر و کامل تر آن است که دو شاهرگی که در 

طور کامل بریده شوند.  دو طرف شکاف گلو و پایین گردن هستند به

ارتا دن برخی از این چهولی با این حال، فقها در باره ی بریدن یا نبری

اختالف  به شرح زیر قع در دو طرف گلو(وا هرگشا نای، مری و دو)

 کرده اند: نظر 

 مری شرط و بریدن دو امام شافعی و یارانش گفته اند که: قطع نای و

ر روایات از امام احمد هم هست. شاهرگ مستحب  است، و همین رأی اظه

 بریدن تمام آنگفته اند که: ث بن سعد، ابوثور، ابن منذر و داود نیز لی

: اگرسه امام ابویوسف هم گفته اند ابوحنیفه وامام . استرط ش اتچهار

کند. از نظر امام مالک هم، آن چهار مورد قطع شود، کفایت می مورد از
 

 8۷حالل و حرام ص - 1
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ر ی الزم نیست و دا بریدن مرواجب است ام  قطع نای و دو شاهرگ،

، همان : بریدن هر چهار مورد واجب استروایتی دیگر از وی آمده است

روایتی دیگر،  ابویوسف نیز، درامام  .داود گفته اند ر ووثواب طور که لیث و

چهار مورد مذکور بریدن شود، ذبیحه  گفته است که: اگر سه مورد از

یوسف در چنین، ابوفته است؛هم وحنیفه هم گحالل است همان طور که اب

باقی  موردسه   دومین روایت از وی، گفته است: اگر حلقوم  و دو تا از

این صورت، حالل نیست؛  بیحه حالل است و درغیر، ذشودده مانده بری

مری  وی گفته که: بریدن حلق و نیز مطابق با سومین روایت از ابویوسف،

هم گفته است که: اگر  نشاهرگ شرط است. محمد بن حس و یکی از دو

و ل است هرکدام از چهارمورد مذکور بریده شود، ذبیحه حالقسمت بیشتر

 .)ومردار می باشد( تنیسل این صورت، حالردرغی

با توجه به اختالف فقهی یاد دشده، چنین به نظـر مـی آیـد کـه پیـروی 

 دو شاهرگ، مری و ازصورت کامل تر، یعنی: بریدن هرچهار مورد: حلقوم،

آن که ضرورتی بسیار قوی برای اکتفا به بریدن  سزاوارتر است مگر ر وبهت

 شد.با یاندرمی آن ها د و نه همه آن چهار مور برخی از

وه ی مذکور دشوار و ناممکن گردید، بـدین ر سربریدن حیوان به شیام ا اگ

چـاهی  یا آن کـه در کند و گرفتنش ممکن نشود. وگونه که حیوان فرار 

دراین مورد) چگونگی حالل شدن  ،حلقومش ممکن نباشد بیفتد و بریدن

 آن حیوان(، دو دیدگاه وجود دارد:

امکـان بریـدن حلقـومش وجـود گر ، اانیچنین حیو: ه نخستدگادی 

ین بدنش مجروح می شود؛ بد برنده جایی از نداشته باشد، با یک ابزار تیز
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یـوان اندازی شـود و یـا آن کـه یـک حترتیب که به سوی آن حیوان تیر

آن را شـکار  ( به طرفش فرستاده می شود تا...شکاری دست آموز)سگ و 

 کند.

عطا،  طاوس، ابن عباس، ر،عم ابن د،الب، ابن مسعوابی ط علی بنحضرت 

 احمـد، ابوحنیفـه، ثـوری، سود بن یزیـد، حمـاد، نخمـی،أ حسن، شعبی،

 قائـل بـه  ایـن رأی رحمهـم اهلل ابوثور، شـافعی و جمهـور فقهـا، اسحاق،

 .هستند

جمله سعید بن مسـی ب،  برخی ازفقها، از در برابر جمهور، :دیدگاه دوم

 مانند سایر حیوانات، هم، یوانحی نین: چلک، گفته اند کهو مالیث  ربیعه،

 گردد. گوشتش حالل نمیجز با بریدن حلقوم، 

دلیل  ه، رأی جمهور فقها صحیح تراست بهازمیان دو دیدگاه فقهی یاد شد

و  …»ایت کـرده و درآن آمـده اسـت:ن خدیج که مسلم روحدیث رافع ب

رار ا فن هآ زیم که نا گاه شتری اگوسفندانی به غنیمت برده یافت شتران و

ــر زد و ــا تی ــردی آن را ب ــرد و م ــت،آن را نگه ک ــام، و داش ــن هنگ  درای

باللِ  ِذهِ َِلاال ِإ َّ  واسااللَّما  عالایتالهِ  اهَُّ  صااللَّى اهَِّ  راُسالو ُ  )فالاياالا ا  پیامبر)ص( فرمـود  أاواابالدا  اإلتِ
ُُمت  فاِإذاا التواحتشِ  كاأاوااِبدِ  ء   ِمنتهاا غالابا عاُلوا شايت اُا ها  ِبهِ  فاافالت  1 (ذا
رمندگی وتوح شـی  مانند حیوانات وحشی، درمیان این شتران هم،"یعنی:

 دستتان در رفتند، ها توح ش کردند و ازآن وجود دارد؛ پس هرگاه برخی از

 «یر( بزنیدور)باتهمین ط آن ها را

 

 .(۴۴/  1۴) -صحیح البخاری ت  - 1
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یـاری دیگـران،  )بدیهی است که( اگرانسان بتوانـد، حتـی  بـا کمـک و ام ا

حلقـوم یـا بریـدن  جـز بـا بریـدن از آن،شت گو ورد،وان را به چنگ آحی

 اگر که حیوان وحشی باشد، از .ردن)نحر( حالل نمی گرددقسمت پایین گ

غیر آن؛ یـا آن کـه مانند آهو و  ها را به چنگ آورد،آن ها که نمی توان آن

هوا که به چنگ آوردنش خارج از توانایی باشد؛ همه ی  پرنده ای باشد در

 )مسـلم و بخـاری(، دلیـل روایـت شـیخینبه ند داراین ها حکم شکار را 

مـن » نسائی و ابن ماجه ازعـدی  بـن حـاتم کـه او گفتـه اسـت: ترمذی،

نبال شکار آموزش دیده را به د یازپیامبر)ص( سؤال کردم که من سگ ها

ن شـکار آ ها هم شکار را برایم می گیرند، آیا مـی تـوانم ازآن ومی فرستم 

سگ های آموزش دیده را به دنبال اه هرگ» :پیامبر)ص( فرمودند  بخورم؟

از حیوانی که شکار  شکار فرستادی و نام خداوند را بر زبان جاری ساختی،

م آن شـکار را حت ـی اگـره» ؛ من عرض کردم«.کرده اند می توان بخوری

شند مادام کـه حت ی اگرهم آن شکار را بک» بکشند؟! و پیامبر)ص( فرمود: 

آموز درعمل شـکار مشـارکت ست ی دکارآن سگ ش از یگری غیرسگ د

 بینـدازم و )تیر بدون پر( به سوی شکار عراضگفتم اگر مِ»  «نکرده باشد

 و گوشـت آن بخـوریم؟ آن تیر بـه شـکار اصـابت کنـد، آیـا مـی تـوام از

هرگاه به سوی شکار معراض انداختی و نام خداوند را » پیامبر)ص( فرمود:

ان را شـکافت و سـوراخ حیـودن ب وبه شکار اصابت کرد  ذکر کردی و تیر

 کرد، از گوشت آن حیوان بخور، ام ا اگر تیر از عرض به شکار اصـابت کـرد

 «)وآن را کُشت(، از گوشت آن حیوان مخور!
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نوک آن  یـک تکـه آهـن تیـز قـرار  است که درچوپ یا عصایی  معراض،

فته است که: معراض، گاه هم بدون تکه آهن است. امام نووی گ میدهند و

پر و نوک و پیکان است. باید دانست که شـکار بـا تفنـگ هـای ون بد تیر

 شکاری هم به تیر شکار ملحق هستند. 

 حیوان شکاری دسـت آمـوز، سخن این که: درصورت فرستادنخالصه ی 

نند سگ و عقاب و شاهین، یا تیرانداختن بـا شـلیک کـردن بـه سـوی ام

وند بوده و خـود خداام ر نهمراه و مقترن به ذکشکار، مادام که این کارها 

بـه همـراه آن شکار نخورده باشـد و سـگ هـای دیگـری  سگ شکاری از

گوشت حیوان شکار شده حالل است؛ ام ا اگر سگ شکارچی  نداشته باشد،

به دلیل این کـه  ،د، گوشت حیوان شکار شده حرام می شوداز شکار بخور

 گرم» ست:ه اپیامبر)ص( فرمود ،تمدرحدیث بخاری و مسلم ازعدی  بن حا

آن شکار مخور  از این حالت، آن که، سگ شکارچی از شکار بخورد که در

آن حیوان را فقـط بـرای خـود شـکار  چون که من بیم آن دارم که سگ،

 «کرده باشد

آب یافته شود، یا  غرق شده در ر شکار یک روز بعد، و یاین ها، اگافزون برا

تمام این موارد،  ر؛ دونددیده شهای دیگری هم نزد شکار، سگ  آن که در

احادیـث  خوردن گوشت آن شکار جایز نمی باشد بـه دلیـل ایـن کـه در

ی، نهی شده اسـت؛ حت، از خوردن گوشت چنین حیوان هانبوی، به صرا

آن ذکر  شکار کرده که نام خداوند بر ن شکار را سگ دیگریزیرا چه بسا آ

بـر اثـر نـه و  اشدآب کشته شده ب گی دراثر خف نشده باشد، یا این که در
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تیر. هم چنین، اگر ابزار شکار، تیز و بُرنده نباشد و بدن شکار را نشـکافد، 

 ، جایز نیست.یگوشت چنان حیوان خوردن از

حیوان دست باید که هنوز دارای حیـات  حالی بر نیز، اگر شکارچی در و،

 است، سربریدن آن حیوان امری الزم و ضروری است.

 بخاری از رافع بن خدیج است که در ولم مس یثدح آلت ذبح، صل درا اام 

)  چیزی که خون را جاری سازد و حیوان ذبح شده با( هر) آن آمده است:

وردن گوشـتش آن نام خداوند هم ذکر شـده باشـد، خـ درهمان حال( بر

ت حیوان ذبح شده با( دندان و ناخن؛ بـه دلیـل حالل است؛ ولی نه )گوش

 «اقوی حبشیان، چاخنو ندان هم استخوان است این که دن

بنابراین، ذبح شرعی به وسیله ی هر ابزار تیز و برنده ای حاصل می شـود 

ندان و ناخن جـایز شیشه، سفال و مس؛ ام ا ذبح با د مانند چاقو، شمشیر،

جمله: امام شافعی، نخعـی، حسـن بـن صـالح،  ی، ازنیست و جمهور فقها

یث، قایل به این حد هانفقیاق، ابوثور، داود و لیث، احمد بن  حنبل، اسح

 رأی هستند.

حـدیث حـدیث شـد اد بـن أوس  شیوه ی سربریدن، طریقه و ام ا اصل در

د، سـربریدیرا  یوهرگاه حیـوان».. صحیح مسلم است که درآن آمده است:

و د یکی از شما آلت ذبـح را تیـز کنـ ببرید و نیکی سر ا به احسان وآن ر

 د:زود( راحت ساز ذبیحه ی خود را)

رفق با  یعنی: مالطفت و نرمی و ید: نیکی و احسان درذبح،گو می یطبقر

جـایی  حیوان، بدین گونه که آن را به تندی و خشونت به زمین نزند و از

ت  ربریدن را تیز کنـد و درهنگـام ذبـح،به جای دیگر نکشد، و ابزار س نیـ 
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و  تمـام کنـد  را زود ارشته باشد و کـادل د اعتراف به من ت خداوند را در

شـده  ذبح حیوان را رها کند تا بدنش سرد شود. تمـام مـوارد یـاد ازپس 

 1جزو آداب و سن ت های ذبح به شمار می آیند.

ع بن خدیج است که اما اصل در آلت ذبح، حدیث مسلم و بخاری از راف-2

الالالمُ  واذُكالالالرا  الالالالدَّ ا  أاهنتاالالالرا  )ماالالالادر آن آمـــده اســـت  الالاللت  اهَِّ  است ُُ الالالنَّ  لاالالالیت ا  فا ِّْ  را ُ الالالیس الوا  ال
نُ  أامَّا ،واساُأحادُِّثكا  ِّْ  ۲ («. احلتاباَّاةِ  فاُمداى الیسُ رُ  أامَّا وا  ،فالاعایتم   ال

) در  ) حیوان ذبح شده( با هر چیزی که خـون را جـاری سـازد و "یعنی:

خوردن گوشـش همان حال( بر آن نام خداوند متعال هم ذکر شده باشد، 

ندان و ناخن، به دلیـل د با(ده وشت حیوان ذبح ش) گ ی نهحالل است؛ ول

  "این که دندان هم استخوان است و ناخن، چاقوی حبشیان

بنابر این، ذبح شرعی به وسیله ی هر ابزار تیز و برنده ای حاصل می شود 

چاقو، شمشیر، شیشه، سفال و مس، اما ذبح با دندان و ناخن جایز  مانند :

بن صالح، لیث، سن ، حخعیمله : امام شافعی، نقها، از جنیست و جمهور ف
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أحمد بن حنبل، اسحاق، ابوثور، داود وفقیهان حدیث قایـل بـه ایـن رأی 

 هستند.

اما اصل در طریقه و شیوه ی سر بریـدن، حـدیث شـداد بـن أوس در  -3

الُنوا ذاَباتالُقمت  )واِإذاااست که در آن آمده است:  میح مسلصح ِْ  والتُیِحالدَّ  الالذَّبتحا  فاأاحت
وهرگاه حیوانی را سر بریدید، آن را به  "یعنی :1.(ذابِیحاقاهُ  فالالتُلِحت  هُ تا شا ترا  أاحادُُكمت 

احسان و نیکی سر ببرید و آلت ذبح را تیز کیند و ذبیحه ی خود را )زود( 

 "راحت سازید

قرطبی می گوید: نیکی و احسان در ذبح، یعنی : مالطفت و نرمی و رفـق 

زمـین  نزنـد و از  بـه ونتخشـ که آن را به تندی و با حیوان، بدین گونه

جایی به جای دیگر نکشد، و ابزار سربریدن را تیز کند و در هنگـام ذبـح، 

کنـد  نیت اعتراف به منت خداوند را در دل داشته باشد و کار را زود تمام

و پس از ذبح، حیوان را رها کند تا بدنش سرد شود. تمام مـوارد یادشـده 

 2. یندی آت های ذبح به شمار مجزو آداب و سن

 ذکر نام خداوند )بسم اهلل گفتن( بر ذبیحه
همـان گونـه کـه  ( در هنگام ذبح حیوانذکر نام خداوند  )بسم اهلل گفتن

ت خداونـد بـر انسـان در به معنای یـاد آوری نعمـ امام قرطبی می گوید

 

 رواه مسلم. - 1
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 بر ما مسلط و چیـره راآن ،سخر ساختن چیزی است که اگر می خواستم

آن را به جای این کـه بـرای مـا  ت اسخو می خت و چیزی که اگرسا می

پس بردن نام خدا در هنگام ذبـح ،  .دمی کرما حرام اعالم  مباح سازد، بر

به لذت  ز میل شدیدوردن نفس اشکر نعمت است و نیز، برای باز  آاز باب 

خشـوع یـاد او وخضـوع و  به ذکر و ،طعام و فراموش کردن نعمت دهنده

ر مسیر فطرت در هر عملـی کـه ن داشتدبرتحقق گام وی در جهت برای 

 یا ترک می کند. انسان مطابق با دستور خداوند انجام می دهد و

 ولی در باره ی واجب یا سنت بودن ذکـر نـام خداونـد بـر ذبیحـه ، فقهـا

 اختالف دارند:

خداوند بر ذبیحه سـنت امام شافعی و گروهی دیگر گفته اند که: ذکر نام 

از روی عمد ویا سهو، ترک شود، گوشـت ند داوم خ، اگر ناو بنابراین است

از مالک و احمـد هـم ی هم چنین أر این .آن ذبیحه و شکاره حالل است

از روی عمد یا سهو . ظاهریه گفته اند که: اگر نام خداوند روایت شده است

 ی ه و شکار حرام است و قول صحیح احمد در بارهترک شده باشد ، ذبیح

ی أثـور هـم قایـل بـه همـین رو ابوین سـیربـن نیز همین است و ا ارشک

در برابر این دو دیدگاه ابوحنیفه و مالک و ثوری و جمهـور فقهـا  .هستند

شـد گوشـت آن گفته اند که : اگر نام خداوند از روی عمـد تـرک شـده با

حیوان حرام است  اما اگر از روی سهوه ترک شود گوشت حیوان مـذبوح 

 بود .حالل خواهد 
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وند در هنگام بریدن سر حیوان هـم ، ایـن آیـه خداام ن ندلیل وجوب برد

مُ  یُذتكارِ  لات  ِمَّا َتاتُكُلوا واالا  }:شریفه است که میفرماید ِإنَّهُ  عالایتهِ  اهَِّ  است ْت    وا  1{لاِ 
آن بـرده  نام خـدا بـر (به هنگام ذبح عمداَ))از گوشت حیوانی نخورید که 

چرا  ،تان سر بریده شده است (ر بخاطم دیگران و یا به نایا ب و نشده است

 «.نافرمانی )از دستور خدا( است ،که خوردن از چنین گوشتی

ا } اال مال،قرآنـی ی به عبارت آیه قایالن به سنت بودن ذکر نام خداوند نیز
)جز آنچه را که خود ذبح کرده ایـد( اسـتدالل کـرده انـد و یعنی  {ذکیالقم

بدون شرط گـرفتن یـا  را یدنربرین آیه س د متعال درگفته اند که خداون

همچنـین بـه  ،واجب ساختن ذکر نام خداوند مباح فرمـوده اسـت اینـان

کـه  :کرده اند که در آن آمده است روایت بخاری از حضرت عایشه استناد

اران پیامبر صلی اهلل علیه وسلم به ایشان عرض کردند کـه ای خی از ی)بر

از عهـد جاهلیـت  (و شـدهتازه مسـلمان )ه ند کهست ای عده !رسول خدا

می آورند اما ما نمی دانیم کـه آنـان آیـا  یبریده اند و برای ما گوشت های

از  میتـوان نام خداوند را بر ذبیحه ذکر کرده اند یا خیر آیا درین حالت می

نام خداوند را ببرید و  :در پاسخ فرمود (ص) پیامبر ؟!ها بخوریم گوشتآن 

دیث همان تسـمیه و بسـم ن حدریور مذکی که تسمیه  «!یدآن بخور از

اهلل گفتن امرشده درهنگام خـوردن و آشـامیدن اسـت و مـراد از نهـی از 

خوردن ذبیحه که در آن بسم اهلل گفته نشـده و نـام خداونـد بـرآن ذکـر 

تان و برای غیر خداوند سربریده شـده حیوانی است که برای ب نشده است

آن ذکر نشـده  د براونخد ناماز گوشت حیوانی که  باشد و بنابرین خوردن
 

 121:  األنعام - 1



 
 

81 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

از نظر قایالن به وجوب تسمیه حرام است ولـی از نظـر قـایالن بـه  ،است

 1. نام خداوند مکروه تنزیهی استیا مستحب بودن ذکر سنت و

 ذبح شرعیفه فلس فایده و

است کـه حیـوان در ما معلوم است فلسفه ذبح شرعی این  تا جایی که بر

و بدون تحمل عذاب زیاد هر چه هد ت دانش را از دسن مدت جکوتاه تری

تر راحت گردد، به همین خاطر است که آلت ذبـح بایـد تیـز و برنـده زود

روی وشرط دیگر آن است که ذبـح بایـد شود باشد تا هرچه زودتر کارگر 

ن قطع گلو آسـانترین و زود تـرین راه بـرای حلق و گلو انجام گیرد و چو

 بدن است. خارج شدن جان از

ی از آزار حیوانات اسـت کـه شـریعت اسـالم کشـتن گیرجلوطر باز به خا

بـا  حیوانات را به وسیله چنگ و دندان منع کرده است، چون ذبح حیـوان

برنده نیستند  و چون اینها ت آن می گردددندان و ناخن باعث عذاب و اذی

یله که وس هدستور داد پیغمبرصاغلب باعث خفه شدن حیوان می شوند. 

سربریده می شود  باید تیز باشد تا حیوان بـه آن له وسیکه حیوان به  ای

ْاا ا  كاقابا   اهَّا  ِإ َّ )راحتی ذبح شود و می فرماید ء   ُكاللِّ   عالاالى اإِلحت  قالاقالتالُقمت  فاالِإذاا شاالىت
ُنوافاأاحت  ُنوا ذاَباتُقمت  واِإذاا التِيقتلاةا  ِْ ِْ راتاهُ  أاحادُُكمت  والتُیِحدَّ  الذَّبتحا  فاأاحت  (یحاقاهُ بِ ذا  حت فالالتلُِ  شا ت

هـر گـاه در  )خداوند نیکی و احسان را درهرکاری الزم گردانیـده اسـت و

جنگ کسی را کشتید، در کشتن او احسان و نیکی کنید)یعنی زنده آن را 

 دست و پـایش را قطـع نکنیـد و چشـمانش را در نیاوریـد( ونسوزانید و 
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یرید، بگ نظردر آن نیکی و احسان را هرگاه حیوانی را ذبح کردید در ذبح 

 باید کارد را تیز کنید تا حیوانی را که سر می برید زود راحت شود(.

یکی از انواع نیکی و احسان با حیوان درهنگام ذبح، آن است که ابن عمـر 

 عالایتهِ  اهَُّ  صالَّى اهَِّ  راُسو ا  أا َّ ) صلی اهلل علیه وسلم روایت کرده استاز پیغمبر
ِهزت  أاحادُُكمت  ذاباحا  واِإذاا التباهااثِمِ  عانت  تالوااراى واأا ت   اارِ َِّّ ال دِّ َبا  أامارا  لَّما سا وا   1 (.فالالتُیجت
بر چشم گفت: به هنگام ذبح حیوانات، باید کارد نیز باشد و در برا پیغمبر)

از شـما حیـوانی را  حیوانات دیگر حیوانی را نکشید و فرمود هر گاه یکـی

را تیز و سایر وسـایل را مجهـز  اردو کده ید قبال خودش را آماذبح نمود با

 نماید(.

از ابن عباس روایت شده است که شخصی گوسفندی را دراز کـرده بـود و 

متیقها مواتت؟ هالمّ أ   تریدأ)مشغول تیز کردن کاردش بود پیغمبر به او گفت
 2؟( أحددت ش رتک قبل أ  تضجعها

را آن کـه آن بکشـید؟! چـرا پـیش از )آیا مـی خواهیـد چنـدین بـار آن را

 بخوابانی کاردت را تیز نکردی؟(.

حضرت عمر)رض( مردی را دید کـه پـای گوسـفندی را گرفتـه و کشـان 

! به آرامی و کشان به جایی می برد تا سر آن را ببرد، عمر فرمود: بدبخت!

 3به صورتی پسندیده آن را بکش.

 

 (10۵/  10) - أحمد و) مسند (10۵9/  2) - ماجه ابن سنن - 1

 .تعلیق یخرجاه ولم البخاری شرط على صحیح حدیث هذا(۵۷2 / ۴) - المستدرک - 2

 البخاری شرط على:  التلخیص قی الذهبی

 کرده است.عبدالرزاق این اثر را روایت  - 3
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بـا بـا حیـوان بـی زبـان،  البته از نظر عموم هم پسندیده تر آن است کـه

و رحم رفتار شود و آن را راحت گذاشت و تـا جـایی کـه ممکـن فت عطو

 است از اذیت و آزار آن خود داری شود.

جدا می  مردم در زمان جاهلیت جاهای چاق و پرچربی شتر زنده را از آن

ار آزار و عذاب زیـادی کردند و دنبه گوسفند زنده را می بریدند و با این ک

این عمل را تقبیح نمود، و استفاده از بر یغم، پحیوانها می رساندند به این

 ِمالنا  ُقِطالعا  ماالا :)فرمـود اعضای حیوانات زنده و بریـدن آن را حـرام کـرده و
 1( ة  مایتقا  فاِهىا  حایَّة   واِهىا  التباِهیماةِ 
از آن جـدا شـود هر عضوی از اعضای حیوانی که در حالت حیـات "یعنی:

 "تدار)و حرام( اسمر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (۷0/  3) - ن-داود أبى )سنن - 1



 
 
 

84 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 مبخش چهار
 

 تحریم فلسفه

 ده گانه در قرآن اشیای 
تحریم اشیاء از جانب خداوند متعال بخاطر ضرر و زیـان و ناپـاکی 

 آنها است

ه آنان بخشید حق پروردگاری که انسان را آفرید و نعمتهای بی شماری ب

ها حرام یا حالل نماید ،همان طور که دارد که هر چه را که بخواهد بر آن

ستور و عبادتی ملزم گردانـد و کسـی نوع دم هر نجاق دارد آنان را به اح

او چنـین  یهم حق اعتراض و سرپیچی ندارد، چـون مفهـوم پروردگـار

چنـین حقی را ایجاب می نماید و معنـای بنـدگی مـردم بـرای خـدای 

اقتضا میکند اما رحمت پروردگار همیشه شامل حال بنـدگان  را تکلیفی

 یفلسـفه هـای یـل  ور دالخاطحالل یا حرام کرده باست چون هر چه را 

بشر در آن رعایـت شـده اسـت،  است معقول که منفعت و مصلحت خود

این خداوند متعال تنها آنچه پاکیزه و بی زیان است حالل وآنچـه را بنابر

 1پاک و مضر است حرام کرده است.  که نا

 

 ۴1حالل وحرام ص - 1
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خداونـد بلنـد : دنی های پلیـد و بیمـاری زاحرام کردن خور

و پاکیزه  "یعنی:۱ {اخلتابااِثثا  عالایتِهمُ  واحُياّرِ ُ  الطَّیِّبااتِ  مُ َلاُ  لس واحيُِ :}درتبه می فرمایم

 "ها را برآنان حرام می سازدها را برایشان حالل می نماید و ناپاک
مائده خداوند متعال پلیدی ها را مفصل تر بیان می  و در آیة سوم سورة 

ُُمُ  ُحّرِماتت } :کند و می فرماید یتقاال عالاالیت ِنتزِیالرِ  واحلاتالمُ   ُ لالدَّ واا ةُ التما ًااللتِ  ُأِهاللَّ  واماالا اخلت  اهَِّ  ِل
ِنياةُ  ِبهِ  ُقوذاةُ  واالتُمنتخا یاةُ  واالتماوت َُّْبعُ  أاكالا  مااوا  واالنَِّطیحاةُ  واالتُمَتاادِّ  ُذبالحا  واماا ذاكَّیتُقمت  ماا ِإالَّ  ال

ُمو  واأا ت  النسُصبِ  عالاى ِْ قايت ْت ازتالا ِ  اتا  2{ ْت   فِ  مت ُُ ذالِ  ِِبألت
اساس یافته هـای علمـی بـه بیـان حکمـت پزشـکی  در این مبحث ، بر

تحریم خبائث خواهیم پرداخت تا انسان بصـیر و جوینـده ی حقیقـت ، 

جز به خـاطر زیـانی کـه از  ،خداوند چیزی را تحریم نکردیقین کند که 

آن آگـاه باشـد یـا  حال انسان از حکمت .خوردن آن متوجه انسان است

داشت دست خواهد یافت که جامعه ی انسانی هرچنـد  ورن باه ایب ،یرخ

به افق های علم و دانش دست یابد باز نیازمند هدایتی کامل تـر از ایـن 

 3 .هدایت آسمانی می باشد آن ، همانآفاق است و 

اهلل تبارک و تعالی از جمله ی خـوراکی هـا، ده  این ده چیز حرمت

ُُمُ  :} ُحّرِماالتت ی فرمایـده مـی کـرطـو، حرام گردانیده است نوع آن را  عالاالیت

 

 .1۵۷:  األعراف - 1

 3:  المائدة - 2

 .18۷اعجاز علمی قرآن و سنت ص - 3
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

یتقاالالةُ  ِنتزِیالالرِ  واحلاتالالمُ  واالالالدَّ ُ  التما ًاالاللتِ  ُأِهالاللَّ  واماالالا اخلت ِنياالالةُ  بالالهِ  اهَِّ  ِل قالالوذاةُ واالت  واالتُمنتخا یاالالةُ  ماوت  واالتُمَتاادِّ
الالةُ  الاللا  واماالالا واالنَِّطیحا الالُبعُ  أاكا َّْ الالُموا واأا ت  بِ ُصالالنس لا عالاالالى ُذبالالحا  واماالالا ذاكَّیتالالُقمت  ماالالا ِإالَّ  ال ِْ قايت ْت  تا
ازتالا ِ   1{ ِِبألت

گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حیواناتی که به غیر نـام  "یعنی:

ته شده، و آنها کـه بـر ، و به زجر کشخدا ذبح شوند، و حیوانات خفه شده

مـرده آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگـری  از بلندی بمیرند، و اثر سقوط

ن حیـوان به موقـع بـه آیوان درنده مگر آنکه) د حصی ندهباشند، و باقیما

و حیواناتی که روی بتها) یا در برابـر آنهـا( ذبـح  برسید، و آن را سر ببرید

، و )همچنـین( قسـمت کـردن رام شده اسـتمی شوند، )همه( بر شما ح

گوشت حیوان به وسیلة چوب های تیر مخصوص بخت آزمایی، تمام ایـن 

 "استاعمال، فسق وگناه 

این سوره اشاره به حالل بودن گوشت چهـار پایـان، بـه اسـتثنای از رآغد

شده آیه مورد بحث درحقیقت همـان اسـتثناهایی  آنچه بعداً خواهد آمد،

این آیه حکم به تحـریم یـازده چیـز شـده  ه شده، و دراست که وعده داد

گردیـده و تکـرار آن آنها درآیات دیگر قرآن نیـز بیـان  است که بعضی از

 دارد.ید تنکبة جن

یتقاةُ «)مردار بر شما حرام شده است» نخست می فرماید:  ُم التما ُُ  (.ُحّرِماتت عالایت

 .(واالتدَّ ُ )« و همچنین خون» 
 

 3:دةلمائا - 1
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ِنتزِیرِ واحلات )« و گوشت خوک»  (.ُم اخلت

اصوالً به غیرنام خـدا،  و وحیواناتی که طبق سن ت جاهلیت به نام بت ها،»

ًا واماا ُأِهلَّ )« وندذبح ش  (.اهِّ ِبهِ  لتِ ِل

، خواه به خودی خود، و یـا «حیواناتی که خفه شده باشند حرامند»نیز و 

 )چنانکـه درخواه به وسیلة انسان این کـار انجـام گردد به و سیلة دام، و

میـان  میان دو چوپ یا در زمان جاهلیت معمول بوده گاهی حیوان را در

ستفاده کنند( ش اوشتگ زفشردند تا بمیرد و ا دو شاخة درخت سخت می

ِنياةُ )  (.واالتُمنتخا

ضرب، جان بسپارند و یا بـه بیمـاری ازدنیـا  حیواناتی که با شکنجه و و» 

ُقوذاةُ )« بروند قرطبی نقل شده، که درمیان عـرب معمـول  درتفسیر 1(واالتماوت

بمیرد و آن  بود، که بعضی از حیوانات را به خاطر بت ها آنقدر می زدند تا

  2ی دانستند.ت مبادع عرا یک نو

یاُة()« بلندی بمیرند ازسقوط  کردن  حیواناتی که براثر و»   .واالتُمَتاادِّ
 (.یحاةُ واالنَّطِ )« حیواناتی که به ضرب شاخ مرده باشند و» 

َُّْبعُ )« حیواناتی که به وسیلة حملة در ندگان کشته شوند و»   (.واماا أاكالا ال

 

نجر به موقوذة از ماده وقذ) بروزن نقض( به معنی کتک زدن شدید است که م - 1

به مرگ بکشاند،گاهی کتک زدن  مرگ گردد. و یا بیماری شدیدی است که حیوان را

می گویند، ولی درمورد آیه « وقذ» و بیماری شدید را که منجر به مرگ نشود نیز

 همان معنی او ل مراد است.

 بی ذیل آیه فوق.رطیر قستف - 2
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گوشت های حیوانات به  از نوعن  تحریم این پیک فلسفه ممکن است 

آنها بیرون نمی رود، زیرا تا زمانی  کافی از خاطر آن باشد که خون به قدر

فی بیرون نخواهد کا که رگهای اصلی گردن بریده نشود، خون به قدر

با مردن حیوان  ب ها است وومی دانیم که خون مرکز انواع میکر ریخت. و

تعبیر دیگر، این چنین به و  ند،خون عفونت پیدا می ک چیز قبل ازهر

جزء گوشت های سالم محسوب  گوشت ها نوعی مسمومیت دارند و

قیب اثر شکنجه یا بیماری و یا تع نخواهند شد، مخصوصاً اگر حیوان بر

حیوان در نده ای بمیرد مسمومیت بیشتری خواهد داشت. به عالوه، جنبه 

د، درهی  می شو ن حاصلخدا و رو به قبله بودمعنوی ذبح، که با ذکر نام 

 اینها نیست. یک از

با آداب  آنکه این حیوانات جان بسپرند به آنها برسند و قبل از ولی اگر

 بیرون بریزد، حالل خواهد بود و خون بقدرکافی ا را سرببرند واسالمی آنه

 (.ِإالَّ ماا ذاكَّیتُقمت :)لذا به دنبال تحریم موارد فوق می فرماید

 )ه اند که استثناء تنها به قسم اخیـر؛ یعنـیدادحتمال مفس ران ا بعضی از
الُبعُ  َّْ  م اقسـام بـرولی اکثرمفس ران معتقدند به تما می گردد، بر (واماا أاكااللا ال

 ظر به حقیقت نزدیک تراست.می گردد، و این ن

آغاز آیـه، ایـن مـوارد ذکـر  در (میقالة) ممکن است سؤال شود چرا با وجود

 نیست؟ (میقة)وممگر تمام آنها داخل درمفهگردیده است، 

هر  سیعی دارد؛ ونظر فقهی و شرعی مفهوم و از (میقة):پاسخ می گوییم در

داخـل اسـت،  (ةمیق)مفهوم  ذبح نشده باشد درحیوانی که با طریق شرعی 

د بـه خـود می شـود کـه خـولغت، میتة معموالً به حیوانی گفته  ولی در
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در مفهوم لغوی میتـة داخـل نیسـت و الاقـل براین، موارد فوق بمیرد. بنا

 احتمال این را دارد که داخل نباشد و لذا نیازمند به بیان است.

اطراف کعبـه نصـب کـرده  ایی دربت پرستان سنگ ه در زمان جاهلیت،

مـی نامیدنـد. در  (ُنُصالب)بودند که شکل و صورت خاصی نداشت، آنهـا را 

ی را به آنها می مالیدنـد، و فـرق نها قربانی می کردند و خون قربانابل آمق

صور خاصی بودند  آنها با بت همان بوده که  بت ها همواره دارای اشکال و

ها را تحـریم آیة فوق این گونه گوشت  م درچنین نبودند، اسال (ُنُصب )ام ا

 (واماا ُذِبحا عالاى النسُصبِ )کرده و می گوید: 
ومعنـوی دارد نـه  ست که تحریم این نوع گوشـت جنبـة اخالقـیروشن ا

ًااللتِ اهِّ بالهِ }اقسـام جنبة ماد ی و جسمانی، و درواقع یکی از مـی  { ماالا ُأِهاللَّ ِل

 است. ن عرب جاهلی به آن تصریح شدهمیا باشد، که به خاطر رواج آن در

ه بـه آیة فوق آمـده آنهـا اسـت کـ حیواناتی که تحریم آن در از نوع دیگر

آن چنین بوده که: ده  ی گردیده؛ وم تقسیم  ذبح و« بخت آزمایی»صورت

نفر با هم شرط بندی مـی کردنـد و حیـوانی را خریـداری و ذبـح نمـوده 

سـه عـدد  و« برنده»نها عنوانآ سپس ده چوبه تیر، که روی هفت عدد از

ریختنـد و بـه  ثبت شده بود، در کیسـة مخصوصـی مـی« بازنده»نوان ع

نفر بیرون می آوردنـد، آن ده  ه کشی آنها را به نام یک یک ازصورت قرع

 می داشت، و هفت چوبة برنده به نام هرکس می افتاد سهمی از گوشت بر

که تیـر هـای بازنـده را آن نمی پرداخت، ولی آن سه نفر،  برابر چیزی در

داشته بودند، باید هرکدام یک سـوم قیمـت حیـوان را بپردازنـد،  دریافت

 {أزال }هـای تیـر را  که سهمی ازگوشت داشته باشند، این چوبـهبدون این
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 ها رای نامیدنـد. اسـالم خـوردن ایـن گوشـت)بروزن قلم( مـ« زلم» جمع 

باشد بلکه به خـاطر تحریم کرد، نه به خاطر اینکه اصل گوشت حرام بوده 

ُموات ِِبألا )ة قمار و بخت آزمایی دارد و می فرمایداینکه جنب ِْ قايت ْت  .(زتالا ِ واأا  تا
اننـد آن اختصـاص بـه گوشـت حیوانـات روشن است که تحریم قمار و م

فعالیـت » ندارد، بلکه درهرچیز انجام گیرد ممنوع است و تمام زیان های

 و های خرافی درآن جمع می باشد.و برنامه « های حساب نشده اجتماعی

اعمـال تمام این » :پایان برای تنکید بیشتر روی تحریم آنها می فرماید در

ال   )« اراز اطاعت پروردگ فسق است و خروج ْت ُُمت ِف گرچـه ذلکـم اسـم  (.ذاِل

اشاره مفرد است که با خطاب جمع همـراه شـده وقاعـدة بایـد بـه مفـرد 

نزلـة د نسبت به مجموعه ای کـه بـه مبرگردد ولی میدانیم که اشاره مفر

  1واحدی فرض شده اند اشکالی ندارد.

ُم ُحّرِماتت } فاهیم مفردات این آیه کریمهآرای مفسرین کرام پیرامون م ُُ  عالایت
ًالتِ اهَِّ ِبهِ  ِنتزِیِر وا ما ُأِهلَّ ِل یتقاُة وا الدَُّ  وا حلاتُم اخلت  }التما

پیرامون  فسیر الکشافامام محمود بن عمرالزمخشری صاحب ت -1

رفـع الصـوت بـه ای  "مـی نگـارد: و مالا أهالل لًالل هللا باله{}الی قوله تعـ

یعنی: بلند نمودن حه. هو قولهم: باسم الالت والعزی عند ذب ولغیراهلل، 

با ذکر نام غیر اهلل، مانند اینکه در وقت ذبح حیـوان مـی گفتنـد آواز 

لکشـاف عـن حقـائق اتفسیر -بنام الت و عزی –باسم الالت و العزی 

مام محمـود بـن ل و عیون األقاویل فی وجوه التنویل لإلغوامض التنزی
 

 2۶0و 2۵8ص ۴تفسیرنمونه ج - 1
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نه االنتصـاف فیمـا تضـم " یلـههــ و بز۵28وفیمخشـری متـعمر الز

بن محمد بن المنیـر اإلسـکندری  لإلمام أحمد "الکشاف من االعتزال

للحـافظ  "الکاف الشاف فـی تخـریج أحادیـث الکشـاف "۶83متوفی 

ضـبط و توثیـق أبـی  "8۵2بن حجر العسقالنی متوفی أحمد بن علی

شـر دارالکتـاب النا -ء األولآل زهـوی، الجـزعبداهلل الـدانی بـن منیـر

 .۴۶۴ص1لبنان. ج -بیروت -العربی

نطیحة"  مَتدیة""و"موقوذة" و"منخنية"و"م ْرت ْلاملیزا :طباطبای   عممه -۲
َُّْبُع" خورده، و از ی چوبدست وان خفه شده، ویعنى حی و" ما أاكالا ال

ه، و حیوانى که با ضربه شاخ حیوان دیگر از بین شد سقوطبلندى 

 .گان، همه از مصادیق میته و مردارندرفته و پس مانده درند

الالُبُع ِإالَّ مالالا ذاكَّیتالالالُقمت"  } َّْ الاللا ال الالُة وا مالالا أاكا یاالالُة وا النَِّطیحا قالالوذاُة وا التُمَتاادِّ ِنياالالُة وا التماوت وا التُمنتخا
خفه شـده باشـد، چـه خفگـى  به معناى حیوانى است که {نيالةكلماله" منخ

و و هـر آلتـى کـه باشـد، اتفاقى باشد و یا عمدى باشد و عمدى به هر نح

با دست خود او را خفه کرده باشد، و یا اینکه این خفه  خواه کسى عمدا و

اى چون طناب باشد، و چه اینکه گـردن حیـوان را کردن عمدى با وسیله

هم چنان که در جاهلیت  ر دهند تا خود بخود خفه شود،بین دو چوب قرا

  کردند.ىجان مبه این طریق و به امثال آن حیوان را بى

 عود الفرّاء البغوی الشافعیمحمد الحسین بن مسامام أبی  -3

ابن  وه  الق  ختن  فقموت، و قا می نگارد:  }املنخنية{پیرامون تفسیر
اتت هلیة خینيو  الَّاة حق  إذا معباس رض  هللا عنهما : " کا  أهل ابا

آن را خفه می  در زمان جاهلیت مخنقه حیوانی است کهیعنی  "أکلوها
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ی اهلل عنهما می گوید: که رضنمودند، تا بمیرد. و حضرت ابن عباس 

اهل جاهلیت گوسفند را خفک می نمودند، وقتی که میمرد گوشت آن 

 1 را می خورند.

زنند تا ن قدر او را بر ضربت بمیرد آحیوانى است که در اث" موقوذة" و

 .مردار شود

فسیر خود در ت  محمد بن أحمد األنصاری القرطبیهللابوعبدا  -۴

موقوذة حیوانی است که  "گارد: ن مینچنی املوقوذة{} پیرامون کلمة

. و بواسطه انداختن سنگ و یا توسط زدن عصا بدون ذبح از بین برود

سن، ابن عباس، الحجلیل القدر: ت در این راستا اقوال ذیل را از حضرا

ذُه ذَه یَقِقَمی کند که آنها فرمودند: وَقتادة، الضحاک و السدی نقل 

سخت و فالن  زدن به گونه محکم و ذ به معنیوق و .وهو وَقِیذوقداً 

 گرفته.وقذ یعنی فالنی به گونه سخت و محکم مورد لت و کوب قرار 

حیوان را به همین شکل انسان های دوره جاهلیت  قتادة می گوید: -۵

 از گوشت آن می خورند. از بین می بردند و و صورت

بخاطری رضامندی هلیت حیوان را در عصر جا الضحاک می گوید: -۶

شان توسط چوب مورد لت و کوب قرار داده و آن را به قتل خدایان 

 1می رساندن و بعد از گوشت آن می خوردند. 

 

اء معالم التنزیل لإلمام أبی محمد الحسین بن مسعود الفرتفسیرالبغوی المسمی  - 1

لبنان الطبعة األولی -بیروت–هـ دارالکتب العلمیة ۵1۶البغوی الشافعی المتوفی سنة

 .۶ص 1م ج 1993هـ 1۴1۴
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 ": د االلوسیعالمه ابوالفضل شهاب الدین السید محمو -۷

است که از محلى بلند چون کوه و یا لبه چاه و  حیوانى "متردیة

ى حیوانى است که حیوان "و نطیحة " میرد.امثال آن سقوط کند و ب

 2 ."دیگر او را شاخ بزند و بکشد

ُبُع")عالمه طباطبایی:  -8 َّْ اى حیوانى است که درنده (وا ما أاكالا ال

به مربوط  " أكل"خورده باشد، پساش کرده باشد، و از گوشتش پاره

اش را خورده باشد، و چه اینکه بعض آن ماکول است، چه اینکه همه

وشتخوار است، چون شیر به معناى حیوان وحشى گ سبع"" ، و کلمهرا

 و گرگ و پلنگ و امثال آن.

ها آنچه قابل این جمله استثنایى است که از نامبرده ،ِإالَّ ما ذاكَّیتُقمت""

عبارت است از بریدن چهار سازد، و تذکیه ت را خارج مىتذکیه اس

ن است، و یکى لوله لوله گردن، دو تا رگ خون، که در دو طرف گرد

 

بی( ألبی عبداهلل محمد بن أحمد األنصاری رطالق رالجامع األحکام القرآن )تفسی - 1

هـ 1۴2۷-بیروت لبنان–دی، الناشر دارالکتب العربی القرطبی، تحقیق عبدالرزاق الهم

 م .۶200

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی لخاتمة المحققـین و عمـدة  - 2

شـهاب الـدین السـید  ضـلالف یالمدققین مرجع أهل العراق و مفتی بغداد العالمـة أبـ

ة مصـححة قابلهـا علـی هـ طبعـة جدیـد12۷0محمود االلوسی البغدادی المتوفی سنة

حمد أحد األمد و عمرعبدالسالم السـالمی، داراحیـاء المطبوعة المنیریة و علق علیها م

ــی ــی -التــراا العرب ــاریخ العرب ــی  -مؤسســة الت هـــ 1۴20بیــروت لبنان.الطبعــة األول

 .31۵ص ۶م.ج1999
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هوا، و این در جایى است که این حیوان نیمه  غذا، و چهارمى لوله

جانى داشته باشد، دلیل داشتن نیمه جان این است که وقتى چهار 

ا صداى یا دم خود را تکان دهد، و ی زنند حرکتى بکند،رگ او را مى

متعلق خر خر از گلو در آورد، و این استثناء همانطور که قبال گفتیم 

آیه، نه به خصوص عنوان آخرى،  است به همه عناوین شمرده شده در

چون مقید کردنش به آخرى سخنى است بى دلیل و  ،" نطیحة"یعنى

نطیحة  -۴متردیة  -3موقوذة  -2منخنقة  -1این امور پنجگانه یعنى: 

ل السبع، همه از مصادیق میته و از مصادیق آنند، به این ما اک -۵

به وسیله  شوند کهمتردیه و نطیحه وقتى حرام مى معنا که مثال

 (وا ما ُذِبحا عالاى النسُصبِ  )سقوط و شاخ مرده باشند، به دلیل اینکه
است هر چیزى به معناى آن  "نصب ":گویدراغب در مفردات مى

دهند که بر جسته و در بلندى واقع شود  که آن را طورى جا و قرار

دن نیزه و ساختن بناى بلند، و کاشتن مانند )کاشتن( بر زمین فرو کر

نگى بر زمین، بطورى که از دور دیده شود، و نصیب به معناى س

سنگى است که بر باالى چیزى نصب شود، و جمع آن نصائب و نصب 

ر داده آن را ن بوده که سنگى را سر پا قرااست و رسم عرب چنی

ین کلمه در بریدند، اپرستیدند، و حیوانات خود را روى آن سر مىمى

ُمت ِإلفرمایدىقرآن کریم آمده، آنجا که م گویى  ُنُصب  یُوِفُضو ا" :" كاأاهنَّ

 ."شتابندآنان بطرف بتان مى
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 "و گاهى در جمع آن، کلمه :" وا ما ُذِبحا عالاى النسُصِب"فرمایدو نیز مى

الم و نصب و نصب همه به کند که أنصاب و ازد، و اضافه مىآیمى "ابانص

 1ناى تعب است این بود گفتار راغب.مع

شود رض از نهى از خوردن گوشت حیوانهایى که بر روى نصب ذبح مىو غ

این است که جامعه مسلمین سنت جاهلیت را در بین خود باب نکنند، 

کردند، و آنها را ى نصب مىجاهلیت در اطراف کعبه سنگهایآرى مردم 

بریدند، و این نگها سر مىمقدس شمرده و حیوانات خود را بر روى آن س

 هاى وثنیت بوده.یکى از سنت

ازتالِ  ..." ُموا ِِبألت ِْ قايت ْت  " وا أا ت تا
به معناى ترکه چوبهایى است که در ایام جاهلیت وسیله  " ازال "کلمه

این بوده که  "ه وسیله قداحاستقسام ب "قمار بوده، و عملنوعى 

دند، آن گاه ترکه چوبها را کربندى مىشترى و یا حیوانى دیگر را سهم

چه کسى اصال سهم برد؟ واینکه چه کسى چند سهم مى براى تشخیص

کشیدند، و این خود نوعى قمار برد؟ یکى پس از دیگرى بیرون مىنمى

 .بوده

سهم و نصیب است، وقتـى  به معناى جدا کردن "قسم ":مالهراغب گ قاله كل*

کردم، معنایش این اسـت شود من اینطور و به این اقسام تقسیم گفته مى

ز دیگرى جدا کردم، و قسمت کردن ارا و غنیمت همه که هر سهمى را ا

به این معنا است که سهم صاحب هر سهمى را از سـهم آن دیگـرى جـدا 

 

 .۴9۴ ص راغب، رداتمف - 1
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اللِّ ِبب  ِمالنتُهمت دفرمایـکریم آمده آنجا که مى کنى، و این کلمه در قرآن ُُ :" ِل
ال ِْ قايت ْت ُْو  " و" وا أا ت تا ازتالِ "ُجزتء  مايت ستقسام به معنـاى و اینکه گفته ا 1 ُموا ِِبألت

قسمت است، منظورش معناى لغوى این دو کلمه نبوده، بلکـه منظـورش 

عنـاى این بوده که مصداق ایـن بـا مصـداق آن منطبـق اسـت، و گرنـه م

به وسیله ازالمى است کـه گفتـیم یکـى از  حقیقى استقسام طلب قسمت

ت در حقیقت طلب حاصل شدن فعلى است آالت قمار بوده، و استعمال آل

شود، پس استفعال بر این اسـتعمال صـادق بر آن استعمال مترتب مىکه 

است، و مراد از استقسام به ازالم که از آن نهى شده، بطورى که از سـیاق 

زدن آن ترکـه چوبهـا بـر بـدن شـتر و یـا شود، زمینه کالم استفاده مىو 

وان خورد گوشت آن نقطـه شـتر از حیوان دیگر است، که به هر جاى حی

 چوب باشد. آن صاحب

کـه مـراد از استقسـام بـه ازالم اسـتخاره  :اندو اما اینکه بعضى گفته*

نافع و ضـار کردن به وسیله آن ترکه چوبها و تشخیص خیر و شر افعال و 

خواستند بـه سـفرى برونـد، و یـا بـا کسـى ازدواج گر مىآنها است، مثال ا

چوبهـا را  ین ترکـها آغاز نمایند و یا کار دیگرى کنند، اکنند، و یا عملى ر

زدند، تا بفهمند این کار خوب است یا بد، خیـرى در آن هسـت به کار مى

ر بوده، و خود نوعى فال اند که این رسم در جاهلیت دائیا نه و اضافه کرده

 .رفتهبه شمار مىزدن 

 :شماردده نوع از محرمات را بر مى

 

 ۴03مفردات راغب، ص  - 1
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 خنقهمن.حیوانى که بـراى غیـر خـدا ذبـح شـود وکگوشت خ خون میته

ما ذبح على النصب بعـد از شـمردن   ما اکل السبع متردیه نطیحه موقوذه

ید، به معنـاى آشود که به دو معنا مىآور مى اینها استقسام به ازالم را یاد

 ۱.راه قمار و به معناى استخاره و فال زدنتقسیم گوشت از 

ًااللتِ اهَِّ } امارد: هکذا تفسیر المیزان می نگا عبـارت اسـت از هـر  {مالا ُأِهاللَّ ِل

حیوانى که در پاى بتى ذبح شود، و اما منخنقه یعنى حیوان خفه شده بـا 

شده که مجوس را رسم  اینکه یکى از افراد میته است بدین جهت نام برده

خوردنـد و بـه جـاى آن مـردار را د که حیوان سر بریـده را نمـىچنین بو

و و گوسـفند آنهـا را و براى مردار کردن حیوانات از قبیـل گـاخوردند مى

 .خوردندکردند، تا بمیرد آن وقت گوشت آنها را مىخفه مى

یـن جهـت و همچنین موقوذه را که یکى دیگر از مصادیق میته است، از ا

زدند تا بستند، و آن قدر مىو پاى حیوان را مى مجوس دست نام برده که

تردیه که آن خوردند و نیز مشد آن را مىبى جان مىبمیرد، وقتى به کلى 

پـایین مـی  تند، و آن را از بامبسنیز رسم مجوس بود، چشم حیوان را مى

و نطیحه که آن  خوردند،مرد گوشتش را مى، تا بمیرد، وقتى مىانداختند

وده که به مرسـوم مجـوس بـه وسـیله شـاخ حیـوانى دیگـر نیز حیوانى ب

در اثـر ضـربت انداختند تا یکى نر را به جنگ هم مى مرده، مثال دو بزمى

الُبُع ِإالَّ مالا {خوردنـد و نیـزشاخ دیگرى بمیرد، آن گاه آن را مـى َّْ مالا أاكااللا ال
 

یف: عالمه سیدمحمد حسـین طباطـایی متـرجم: حجـة ترجمة تفسیرالمیزان تنل - 1

 و المسلمین سید محمد باقرموسوی همدانی، دفترانتشارات اسالمیاالسالم 
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ون گـرگ و شـیر و خـرس را که مجوس نیم خورده درنـدگان چـ }ذاكَّیتالُقمت 

 .ردند، و خداى عز و جل همه اینها را حرام کردخومى

قـریش بـوده، آنهـا  از رسوم مشرکین {بالحا عالاالى النسُصالبِ وا ما ذُ  }و اما عنوان

کردنـد، پرستیدند، و در پاى آنها گوسفند قربانى مىدرخت و سنگ را مى

ازتال ِ  }و نیز عنوان ُموا ِِبألت ِْ قايت ْت ْت    أا ت تا ُُمت ِف ن را فسق خوانده که اسالم آ {ذِل

به ده سهم تقسـیم  چنین بوده، که شترى را مورد تقسیم قرار داده، آن را

هـا دو و یـا ى اسم خاصى داشـته، بعضـى از سـهمکردند، که هر سهممى

 -برده، و آن سهامبرده، و بعضى از سهمها اصال نمىبیشتر از دو جزء را مى

ه نفر خارج کنـد، هفـت دادند تا بنام دبدست کسى مىرا  -هاى تیرچوبه

ه، در نتیجـه در چوبه تیر نصیب داشـته، و سـه چوبـه آن نصـیبى نداشـت

 .بردندبردند و بعضى اصال نمىبیشترى مىچنین تقسیمى بعضى سهم 

 -3تـوأم  -2فذ  -1آن هفت چوبه تیرى که نصیب داشته عبارت بوده از: 

اولى یک معلى، به این ترتیب که  -۷ب رقی -۶حلس  -۵نافس  -۴مسبل 

مى سهم از ده جزء شتر را، و دومى دو سهم و سومى سـه سـهم، و چهـار

شـش سـهم، و هفتمـى هفـت  چهار سهم، و پنجمى پنج سهم، و ششمى

 .بردهسهم را مى

وغد، بـوده، و  -3منیح  -2سفیح  -1برده اى که سهم نمىو آن سه چوبه

اند نبرده افتاده که سهمین سه نفرى مىسرمایه خریدن شتر به عهده هم

ا تحـریم هت خداى تعـالى آن رو این خود نوعى قمار است، و به همین ج

 .کرد
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ق بن قسوط از امام صادق )ع( روایتى آمده کـه و در تفسیر عیاشى از عیو

فرموده: حیوانى که با طناب بسته شده باشـد،  "منخنقه "در معناى کلمه

شـدت بیمـارى،  حیوانى است که از "موقوذه "وو طناب آن را خفه کند، 

از گـردنش  ناراحتى ذبح را احساس نکند، و دست و پایى نزنـد، و خـونى

حیوانى است کـه از بـاالى خانـه و مثـل آن  آن "متردیه "بیرون نیاید، و

     1.ست که به هم جنس خود شاخ بزندآن حیوانى ا "و نطیحة "پرت شود،

 مردارحیوان 
شود کـه بـدون ذبـح  ته میالح فقها، مردار به جانوری گفدر اصط مردار

 .شرعی مرده باشد
 ،و بدون ذبـح و سـربریدن جـان داده به حیوانی که گوشتش حالل است

ماننـد  ،شود و حیوانی کـه خـوردنش حـرام اسـت ( گفته میار )میتهمرد

را  ذبح و سربریدن آن هم حکم مرگش را دارد )و آن ،درنده گان و خوک

هـا دو نـوع را مسـتثنا و مردار از میـان (ص)کند( اما پیـامبر  حالل نمی

 .حالل کرده است : ماهی و ملخ

 که وجود دارد در باره نده و مرده اش حالل است تنها اختالفیماهی ز -1

و بـر سـطح  در دریا بدون سبب مشخصی بمیرد ماهی ای است که ی

داهلل ، بـن عبـازجمله جـابر  ،که از نظر برخی از فقها ،آب شناور گردد

مـذکور حـرام اسـت بـه  ابوحنیفه ماهی وامام  س ووو، طاجابر بن زید

مـاهی : )از روایت کرده اسـت کـه ص)ز پیامبر ل حدیثی که جابر ادلی
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

و  بیرون می انـدازد به( …اثر امواج و ( هر آنچه را که دریا خود )برها

ر دریـا ارد بخورید ولی آنچه را که دذیا در هنگام جزر در ساحل جا بگ

) مالا اليالاأ البحالر و جالزر عناله فکلالوه و مامالات  وریدبمیرد و شناور گردد نخ
 .(فیه فط ا فم اتکلوه

، ابوایوب قابوبکرصدی، ازجمله ر،ی دیگگروه از فقها برخ نبرابرای اما در

انصاری، عطا مکحول مالک احمد و شافعی گفته اند که چنین ماهی 

 }ُأِحلَّ :ی استناد کرده اند کهقرآن ی هم حالل است و به این آیهای 
ُُمت  رِ  صایتدُ  لا ُُمت  ماقااًعا واطاعااُمهُ  التباحت َّْیَّ  لا  1{ اراةِ والِل

گوید مقصود از صید دریا هرچیزی  می (رضی اهلل عنهما)ابن عباس 

رچیزی است که است که شما شکار میکنید و مقصود از طعام دریا ه

ی أفقها همچنین در تائید رگروه از  ندازد اینیدریا خود در ساحل ب

لس  مااُؤهُ  الطَُّهورُ  :)ُهوا  به این حدیث نبوی هم می فرماید خود  2(مایتقاُقهُ  احلِت
استدالل کرده اند در  "مردارش حالل استدریا آبش پاک و "یعنی:

رد استدالل گروه نخست به حدیث جابر در مورد تحریم ماهی شناور 

 به اتفاق همه ی ،حدیث یادشده امام نووی گفته است که ،بر آب نیز

 .یف است و احتجاج به آن جایز نیستپیشوایان دینی ضع
لی مالک و همه حالل است و ،ه زنده و خواه مرده باشدخوا ،اما ملخ -2

بطور طبیعی مرده باشد و پس از زنده  ،اگر ملخ :معتقد اند که همالکی

 

 9۶:  المائدة - 1

 .۷09/  3) - مالک موطن - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ال حکم ین ح گرفتن نمیرد خوردنش حرام است به دلیل این که در

 .شکاری خشکی را دارد

شکم درنین موجود چگری که از مردار حرام وجود دارد استثنای دی -3

ریدن چهارپا جنین است به عبارت دیگر ، اگر پس از  سرب ذبیحه

خوردنش حالل و جایزاست  ،بطور مرده از شکم آن بیرون آورده شود

سعید ونص حدیث نبوی که دارقطنی از اب به دلیل اینکه مطابق با

همان ذبح مادرش است جمهور فقها از  ،نروایت کرده است ذبح جنی

ق ، احمد و اسحابن مسیب، شافعیعلی بن ابی طالب، سعید  جمله ی

ی مخالف این رای را أحنیفه ربوأامام اما  .ی هستندأه این رقایل ب

دارد و گفته است که اگر جنین مرده از شکم مادر خارج شود 

تواند جای  یه دلیل اینکه ذبح یک حیوان نمخوردنش حالل نیست ب

است که  عبداهلل بن کعب بن مالک هم گفته .ذبح دو حیوان را بگیرد

شد و پس از ذبح مادرش مرده از شکم جنین مو روییده بابربدن اگر 

 ،ولی اگر پس از ذبح مادر ،خوردنش حالل و جایز است ،بیرون آید

ضروری است و درین باره فقها سربریدنش الزم و  ،زنده به دنیا بیاید

 1.ندارند و نظر ی  اختالفه

 فلسفه آن  حرام بودن مردار و
« مـردار»گوشـت  که دراین آیه ها بدان اشـاره شـده اسـتاؤلین حرامی 

است. مردار، پرنده یا هر حیوان دیگری را می گویند که بـدون دخالـت و 

 قصد انسان در شکار یا سربریدن آن، مرده باشد.
 

 .19۴ل است و آن حرام است صالاین ح - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ن مـردار وعـدم جـواز اسـتفاده بعضی می پرسند فلسفه حرام بـودامروزه 

درجـواب .به هدر مـی رود؟..آن چیست؟ و برای چه الشه حیوان  انسان از

تحریم مردار وجود دارد که به بعضی  فلسفه هایی آشکار در همی گوییم ک

 از آنها اشاره می نماییم:

 و اهل عقل در ذوق و طبع سالم از خوردن گوشت مردار نفرت دارد -الف

انسان نمی دانند، برای ایـن شت مردار را شایسته مقام مجموع خوردن گو

ته و تنهـا از سـکتاب خوردن گوشت مردار را حرام دان که کلیه اهلاست 

چگـونگی  گوشت حیوان سربده شـده اسـتفاده مـی نماینـد، هرچنـد در

 یدن با هم اختالف دارند.برسر

ر امـری کند تا اراده و نی ت خود را داین که مسلمان،عادت  به خاطر -ب 

پاک  به کار گیرد و هی  کاری را بدون قصد و اراده انجام ندهد. چون

قتـی اسـت کـه انسـان ن، تنها وآشدن گوشت حیوان و مردار نبودن 

ش را به خـاطر خـوردن آن بنمایـد. گـویی خداونـد اراده و قصد ذبح

تصمیمی نگرفته  متعال نمی خواهد که انسان چیزی را که درباره اش

آن استفاده کند. چنانکـه مـی از کرده است بخورد و یا و به آن فکر ن

را از دسـت  که بدون اراده انسان جانش یاز مرداربینیم نمی خواهد 

داده است استفاده نماید. ولی چون شکار و سربریدن حیوان با اراده و 

 نیت و کوشش بشر همراه است استفاده ازآن، حالل می باشد.

 ن است که اغلب حیوانهای مردار یا در اثرتحریم مردار ای فلسفه دیگر - ج

 وفوری و یا در اثر خوردن گیاهان سمی های مزمن و یا بیماری و درد
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ی طبیعی می میرند و خوردن این اثر الغری و از بین رفتن قوا یا در

 نیست و مورد اطمینان نمی باشد. گوشتها مسلماً خالی از ضرر

انسان به حیوانات درنده و  رد متعال با حرام کردن مردار بخداون -د 

نمایند و این رحمی است  این الشه تغذیه پرندگان فرصت داده تا از

نها مبذول داشته است چه آنها هم مانند انسان مخلوق آکه نسبت به 

ان و درندگان را می بیابانها پرندگ شند؛ هنگامی که دربا خدا می

وبی این امر، جمع شده اند، به خ هاشه مرداربینیم که چگونه برال

 روشن می گردد.

که در اختیار دارد کمال  اتیاز حیوان انسان که به خاطر این -هــ 

نماید و نگذارد که به واسطه امراض و الغری از بین بروند بت را مواظب

یا  و باعث زیان مالی شوند و الزم است آنها را سریعاً معالجه نماید و

  د.دتر با سربریدن آنها را حت کنچه زوهر 

 فاسد شدن گوشت مردار

یرد بعد از گذشت یـک گ گوشت مردار در معرض تحوالت زیادی قرار می

بدن جمع و رسوب می کند و  یندر قسمت های پای نخو عت از مرگ،سا

ن ، منقبص شده به دلیـل ساعت عضالت جسم حیوا ۴-3پس از گذشت 

الت ح ،اسید الکتیک ،اسید فورمیک هایی چون اسید فسفریکوجود اسید

قلیایی بـه جسـم دسـت بعد از آن حالت  ،خشکی به بدن دست می دهد

سم را به تصرف خـود در ج ها ، رفع می شود و میکروبخشکی بدن داده

 موجود در هوا سپس میکروب هـا . در ابتدای امر، میکروب هایمی آورند
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

موجـود در  میکروب هایجسم را به تصرف خود در آورند. در ابتدای امر، 

فرجام به گندیده شدن جسد ختم  هکرده تکثیر می شوند که بخون رشد 

 میکـــروب ،خـــی از میکـــروب هـــای جســـد مـــرداربر .خواهـــد شـــد

( و میکروب های گرد و سـفیدی هسـتند کـه  سـرانجام ECOLIکولی)

جسد را نابود و متالشی مـی کننـد و باعـث مـی شـوند بـوی نـاخوش و 

نین میکـروب هـای رسد همچز جسد مردار به مشام بمسموم کننده ای ا

از چنـد  هایی تولید می کنند که باعـث مـی شـود جسـد بعـدمذکور گاز

تسـریع تعفـن و  در جسـد دلیلـی بـر نساعت باد کند محبوس بودن خو

  1.تکثیر میکروب هاست

 مردار به سبب بیماری
عفونی مرده است در ایـن صـورت خطـر  گاه حیوان بر اثر ابتال به بیماری

یاد خواهد بود از جمله بیماری هـای حیوانـات خوردن گوشت آن بسیار ز

  :مردار عبارتند از

ر گاوها شـایع اسـت ، این بیماری بیشتر د :(Tuberculosis)سل -1

کتاب های پزشکی در مورد الشه ی حیوانات مبتال به سل گفته اند : 

مذکور در مورد حیواناتی است که بعد از باید جسد معدوم گردد حکم 

به سل مبتال هستند چه رسد به حیوانی که که د ذبح متوجه می شون

 .باشد بیماری آن را هالک کرده

 

 .181اعجاز علمی قرآن وسنت ص - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

، مبتال است به حیوانی که به سیاه زخمنباید  : Anthraxسیاه زخم -2

 لمس کرد بلکه باید آن را دفن کرد و سوزاند تا از انتشاررا دست زد و آن 

انسان را مبتال میکروب ها جلو گیری کرد تا از طریق هوا یا خوردن گوشت 

  .نسازد

ت مبتال به گوشت حیواناخورد ن )  (salmonellaمیکروبهای سالمونال -۳

مسمومیت فرد می انجامد، گرچه کامل پخته یا میکروب زدایی سالمونال به 

 شود.

ی و زنجیره ای مبتال خوردن گوشت حیواناتی که به میکروب های خوشه ا -۴

 1هستند زیان آور است .

 ه ی جاری خون ریخت-۲

الل ح حرام است مگر کبد و طحال که مطابق با نص حدیث نبوی ،نوخ

 فاأامَّا ، واداماا ِ  مایتقاقاا ِ  لاناا )ُأِحلَّتت  :رمایدمیف (ص)اند که پیامبر و جایز شده
یتقاقاا ِ  ِبدُ  فاالطسحاا ُ :  الدَّماا ِ  واأامَّا ، وتُ وااحلتُ  فاابتاراادُ :  التما ُا ا ، واالت ذا ُا  زایتدِ  بالاُنو راوااهُ  ها

لاما  بتنِ   2 مارتُفوًعا ( أابِیِهمت  عانت  أاست

ون حالل شده است مـاهی و ملـخ و دو مردار و دو خ ،)برای ما مسلمانان

 «(جگر و سپرز»کبد و طحال 

 

 .علمی قرآناعجاز  - 1

 (18۵/  3) - الصغرى السنن - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

سـت ولـی آن خـونی کـه و خونی که حرام است خون ریخته ی جـاری ا

قی مانده در رگ ها عمومی و همه گیر و اجتناب ناپزیر است یعنی خون با

 و گوشت پس از ذبح مورد عفوه است . 

  Bloodخون  

 یاطتعاُمالهُ  طاالاِعم   عالاى حُمارًَّما ِإلاَّ  ُأوِحيا  ماا ِي  ِجدُ أا  الا  :} ُقلت می فرماید متعالداوند خ
ُُو ا  أا ت  ِإالَّ  ُ وًحا داًما أاوت  ةً مایتقا  یا ْت  1{ ما
ه است چیزی را بر خورنده در آن چه به من وحی شد: پیغمبر بگوای  

همچـون )دار از مـر (ارتنـدعبچهار چیز و آن ها )ای حرام نمی یابم مگر 

 (ذبح شرعی نشده ،درنده خورده ،شاخ زده سقوط شدنه حیوان خفه شد

 .و خون روان

 حیوان  حرام بودن خون جاری شده از بدن

در مورد خون مایع و جاری شده از بدن حیوان، از حضرت ابن عبـاس 

ا آن ر "ش سؤال شد، ایشان در جواب فرمودند: رضی اهلل عنهما در باره شُ

حرام است. حضرت ابن عبـاس بخورید، گفتند شش خون است، خون هم 

ش خـون مـایع ) و شُرض گفت: آنچه حرام است خون مایع و جاری است

لسفه حرام بودن خون مایع عدم پـاکیزگی و مطبـوع نبـودن آن نیست( ف

ی که دارای ذوق پـاک و سـالم باشـد از آن نفـرت دارد و هر انساناست و 

 2 آن هم خالی از ضررنیست. وردنمثل مردار، خ

 

 1۴۵م:االنعا - 1

 ۶۴حالل وحرام ص - 2
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 م خونحکمت تحری
زیرا یکـی از وظـایف آن حمـل  ،، حامل سموم و مواد زاید استخون -1

، پسـمانده هـای شـد همچنـان خـونبا مواد زائد و سموم بـدن مـی

، آمـاده ی ه یا تعریقطریق کلی(بدن را از  Catabolismولیسم)بکتا

فعاالت بدن عبارت و انکند مهمترین مواد زائد حاصل از فعل  دفع می

( کـراتین و گـاز دی Urea aciT) اسیداوریک Urea) اند از : اوره)

برخـی ین همچنشود  (که از طریق ریه ها دفع می2Coاکسیدکربن )

مـا . اروند تا تعدیل شـوند از سموم روده ها از طریق خون به کبد می

ن از طریق دهان اسـت کـه ین ها خوردن مقداری خو خطرناک تر از

( Craemiaی خون )ب پسمانده های خونی، میزان اوره ذل جدلی به

به دلیل شکسـتن پـروتیین هـا، بـاال رفتـه، بـه فرجـام بـه بیهوشـی 

(Cama )عن املیة االمراض الجراحیه ، کتـور  .واهد شدفرد منجر خ

 ت الطبی للتکر نیل شبراوی.انتوان دولی ، علم اطفیلیا

وب هاسـت و مراکـز کـریممحیطی مناسـب بـرای رشـد انـواع  ،خون -2

(برای تولید انواع باکتری ها به منظور Bacteriologyالوژی )وباکتر

- Bloodشـناخت بیمـاری هـا از خـون بـه عنـوان مـزارع کشـت )

agar ی خـونی جـاری عبـارت منشاء آلوده گـاما (استفاده می کنند

 که خون در آن ریختـه مـی ی، ظرف هایذبح، دست هازار : اباست از 

ن وقتـی خواهـد رسانی خـوگس . عالوه بر این ها ، زیانو م شود ، هوا

  .فونی مبتال شده باشدعنور به بیماری ، مخصوصاً بیماری بود که جا
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، وقتـی بـه قلمـداد کـرد؛ زیـرا ی بـرای انسـانیتوان غذا خون را نمی -3

نسـبت پـروتین هـای ، متوجه خواهیم شد کـه ترتیبات خون بنگریم

، یعنی چیزی بریهن ( بسیار اندک استو فیوبین لگ، پالسما )البومین

بـه  وگلوبین کـهمهملی گرم اما  100ملی گرم در هر  8-۶ر حدود د

 و معده نمـیاست ضم هود، دیر ش بول های قرمز یافت میفراوانی گل

 .را تحمل کند تواند آن

ضـم آن مشـکل تـر ( هFibrin فیبرین)دلیل وجود  مضافاً خون لخته به

 کنند خونخواری بـه دلیـل وجـود آهـن، می ادعا، گرچه عده ی شود می

، آهـن برای درمان کم خونی مفید است، اما مـردود و باطـل اسـت، زیـرا

است و روشن است که آهن آلی نسبت به  موجود در خون از نوع آهن آلی

. همچنین نیازی بـه شود ه ها  میآهن غیر آلی کمتر و کندتر جذب رود

ی نیست درحالی که داروخانـه خون ی برای درمان کممصرف خون یا دارو

های بهتری برای جبران کم خونی ارائه می کنند ،  هموگلوبین ها، داروی

میتوان به خوردن کبد )جگر سـیاه و از دیگر زاویه برای جبران کم خونی 

از نظر گاه شرع، حالل اسـت و طحال اسپرز( پرداخت که هر دوی آن ها 

 1به بدن اضافه نمایند. آهن می توان با خوردن آن ها مقدار زیادی

شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که  :ون برای تزریقاده از ختفاس

ن آن است، بنابر این فوق تحریم خوردة منظور از تحریم خون در آی

ت جان مجروحان و استفاده های معقول دیگر مانند تزریق خون برای نجا
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تحریم خرید و بر  بیماران و مانند آن هی  اشکالی ندارد، حتی دلیل

یست، چرا که استفاده ای است در دست نفروش خون در این موارد 

 1ی و مشروع و مورد نیاز عمومی . نعقال

 وکگوشت خحرام بودن -۳

خوک ذاتاً حرام است خواه سرش بریده شده و خواه بریده نشـده باشـد و 

گوشت و چربی و پوست و استخوان آن همه حکم یکسان دارد بـه دلیـل 

 وحلالم اخلنزیالر… کم املیقالة َّنالا حالر  علالیإ} خداوند متعـال فرمـوده اسـتکه این
 است کرده حرام برشما را خوک گوشت و …)خداوند تنها مردار و 2{…

 ) 

بدین علت گوشـت خـوک را  ه) خداوند متعال درین آی: گوید قرطبی می

ام است  ذکر کرده است تا روشن سازد که عین و ذات خوک حرمخصوصاً

آن از جمله ی  ربی و گوشت و دیگر اعضایچب تحریم شامل رتیو بدین ت

 3.غضروف ها و غیره هم بشود(

وق و طبع سـلیم عالوه براین، گوشت خون پلید بوده و به راستی که ذ

غـذای خـوک  از آن دوری می کند و آن را نا پاک می داند، چون بهترین

دن خـورنجاست و کثافت می باشد و پزشکی جدید ثابت کرده است کـه 

ق گرمسیر زیان آور است. به گوشت خوک در تمام مناطق مخصوصا مناط

 

 ۵89ص 1تفسیر نمونه ج - 1

 1۷3بقرة  - 2

 19۶این حالل است و آن حرام است ص - 3
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هم ثابت شده است که خوردن آن باعث وارد شدن یک نـوع کـرم تجربه 

ده و کرمهای دیگر به بدن انسان می گردد و شاید در آینده نیز علم، کشن

 ار دیگری راجع به حرام بودن آن را کشف کند که ما امروز از درک آناسر

وصـیف پیغمبـرش ص مـی . خداوند بزرگ چه زیبـا در تجز می باشیمعا

هرچیزی که نا پاک باشد بر آنـان حـرام 1 " :} وحير  علیهم اخلباثالث{فرماید

بعضی از محققین می گویند که مداومت بـر خـوردن گوشـت  "نماید می

عف غیرت ناموسی و بی تفـاوتی در برابـر تجـاوز بـه زنـان خوک باعث ض

 2.دمحرم می گرد

گوشـت خـوک چنـین مـی  سید قطب شهید رح در مورد تحریم و اضرار

متعال تنها بر شما )گوشت( خود مـرده، خـون و گوشـت خداوند  "نگارد:

ام گردانیده و ) نیز( آنچه را در هنگام ذبح نام غیر خدا بـر آن خوک را حر

 ."ده باشدبرده ش

ه بر آن الوطبع سلیم از خوردن گوشت خود مرده و خون ابا می ورزد، ع

ه ) خود مرده و خون( در قرآن مجید و از یک دورة طوالنی ک دبع ناکنو

دیده شده بود، پیش از آن به امر خداوند متعال در تورات نیز حرام گردان

ت خود طب معاصر، این حقیقت را به اثبات رسانده است که در گوش

اد و نیز موکروب هایی زیان آورد زیادی  ین، مو هم در خو ،مرده

علوم نیست که آیا طب معاصر، زهرآگین خطرناکی وجود دارد، با آن هم م

د حال پلید، عایتوانسته است بر همه زیانهایی که از خوردن این دو مادة 

 

 محمد - 1

 ۶۵الل وحرام صح - 2
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ن انسان می شود پی ببرد؟ یا هنوز چیزهای زیان آور دیگری هم در ای

 1مواد وجود دارد که بشر به کشف آن نایل نشده است؟ 

  خوکگوشت  اضرار
ن مجید این مـادة پلیـد را بـه ، قرآبعد از آن که )چهارده( قرن پیشن

تنیید  تمام اجزای آن حرام گردانید، اکنون عده ای از دانشمندان غربی به

م و برخاسته و گفته اند که گوشت خوک، ذاتا برای آنانی که سرشت سـلی

رودة و  پاکیزه دارند نفرت انگیزاست، آنان می گویند در گوشت خود مرده

( TeniasoIiumوار ماننـد بنـام )این حیوان پلید، کرمی بس خطرناک ن

 تیناسولم وجود دارد که در کیسه یی جا داده شده است.

از علما می گویند که : وسایل پاستوریزة امروزی به درجه  گرچه برخی

ده است که این کرمهـا و تخـم آن، اکنـون بـرای صـحت ای پیشرفت کر

استفاده می کنند خطری محسوب نمی شود،  خوککسانی که از گوشت 

و با درجة حرارت زیاد می تـوان ایـن مـادة خطرنـاک را در گوشـت ایـن 

که بعد از قرنهـای ین مردم فراموش کرده اندحیوان پلید از بین برد، مگر ا

رف یک مادة زیانبار را در گوشـت خـوک متمادی اکنون تجربة بشری، ص

ر این گوشت مواد خطرناک دیگـری ه دکشف کرده است، از کجا معلوم ک

 تا هنوز هم کشف نشده است. نباشد که

ة ن پیش از امروز مردم را به خطر این مادیا شریعتی که )چهارده( قرآ

 زیان بار در این گوشت آگاه ساخت، قابل این اعتماد نیست که بر فرمـان

و این رهنمایی به حیث امری قاطع بـه حسـاب   وقعی گذاشته شود؟آن 
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است، حرام پنداشته شود و آنچه را این کتاب مقدس حرام گردانیده  ود،ر

 آنچه را حالل ساخته، حالل وار از آن استفاده شود، شـریعتی کـه از نـزد

 1 حکیمی با حکمت و آگاه شرف نزول یافته است.

، حـریص و پرخـور حیوانی کثیف، هوسباز خود ةخوک در حیات روزان

 .جاسات خود و دیگران تغذیه مـی کنـدو ناست به گونه ای که از مدفوع 

گوشت آن را حـرام گردانیـد و آن را نجـس  (به همین دلیل)کریم  قرآن

وشت خوک و اطالق قرآن بر تحریم خواند اما حکمت پزشکی از تحریم گ

 2چیست؟

 با آن حکمت از تحریم گوشت خوک و تماس
آن چه علم از زیان های گوشـت خـوک و بیمـاری هـای ناشـی از آن 

بعـد از ایـن چـه زیـان  کرده است زیاد است و کسی نمی داند کـه کشف

نباید فرامـوش کنـیم آن چـه را از فوایـد بهداشـتی شود  هایی کشف می

)در سطور آتی( عرضه خواهیم کرد . صدها سال برای  نوت ختحریم گوش

بود ؛ آن روزی که مسلمین از خوردن و تماس با آن منـع مردم ناشناخته 

ناشی از مصـرف  ران را نیز منع می کردند . بیماری هایدیگشده بودند و 

 گوشت خوک عبارتند از:

 

 

سیدقطب شهید، مترجم محمد صدیق راشد سلجوقی، درسایه های قرآن، مفسر  - 1

ان: پوهنیار فضل الرحمن فقیهی و پوهیالی عبدالمجید صمیم، ناشرمطبعه ویراستار

 ۴۵1و ۴۵0ص1هجری. ج1383دولتی هرات باستان، نوبت چاپ اول:

 .18۵و سنت ص آناعجاز علمی قر - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 دنکه از کثیف بودن خوک منتقل می شو( بیماری هایی ۱)

ـــاالنتی  :ســـهال خـــونیا -1 ـــام ب ـــا ن علـــت آن ، انگـــل هـــایی ب

النــه  ،اســت کــه در روده هــای خــوک (Balantidiumcoliدیــوم)

مسـری بیمـاری در سـطح ار گزینی می کند و عامل مهمی در انتشـ

نشو و نمای میکروب آن در مناطقی است کـه  جهان است؛ مخصوصاً

 مزارع پرورش خوک وجود دارد.

ایـن بیمـاری از طریـق آب یماری وایـل( ری یرقان عفونی)ببیما -۲

شود ولی بیمـاری  ا منتقل میآلوده به ادارخوک ، سگ ها و موش ه

 وجود دارد. ها ( فقط در خوکRomonaعفونی یرقان رمانا)

در حـدود  را مبتال می سازد و طول آن ها که انسان کرم های پهن: -۳

 کند.، نقش منبع و مخزن را ایفا می میلی متر است وخوک 3-10

 Entamehehis)آمیبیـا نسـیجی یـا انتامیـب هیسـتولی  -4

stolytica : ) که انسان را به اسهال آمیبی مبتال می سـازد و خـوک

 اقل را دارد .ش ندر انتقال آن نق

( از بیماریی هایی Erypeloid :)بصه خوکبیماری باد سرخ یا ح -5

؛چـون  است که حیوانات زیادی به آن مبتال می شوند و بـه طبقـاتی

 قصابان ، دباغان و ماهی فروشان منتقل می شود این بیماری به شکل

شود وبا  لکه های سرخ رنگ درد ناک و سوزنده بر دست ها ظاهر می

 مراه است .لرز و التهاب غدد و شریان های بلغمی هو  تب
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ها فقط خوردن به آن شدن بیماری هایی که علت ابتال -۲

 گوشت خوک است
یا کرم مسـلحه: طـول ایـن ( Taenasolium)کرم کدوی خوک -1

سان با خوردن گوشت خوک کـه میلی متر است و ان 3-2کرم حدود 

رو )تخـم( ایـن کـرم ال کامل پخت نشده باشد به آن مبتال می شـود

( نـام دارد و در روده Cysticercus  Cellaosacسیستی سـرک )

بـه رسـد و عـوارض زیـر را  های انسان به رشد و بالندگی کامل مـی

 دنبال خواهد داشت:

ناشی از گرسنگی ، احساس درد چون کم اشتهایی اختالالت گوارشی؛ -

ای ده ، اسهال و یبوست عـوارض مـذکور در جهـان در سـطح گسـتر

ر کشور اسالمی که گوشت خوک پراگنده شده است ، اما انتشار آن د

به علت تحریم مصرف نمیشود کم است آن چه به نام بیمـاری الروی 

( نام در انسان Haman  Cyslicercusisیا سیستی سرک )خوکی 

ی است که الروی خوکی دربافت هـای انسـانی ، خوانده می شود وقت

زینی کند وقتی انسان عامل بیمـاری زا ه گچون قلب، چشم و مغز الن

ا دریافت کرد اما نه از طریق گوشت خـوک ، بلکـه از طریـق آلـوده ر

اتـی دیگـر چـاره و درمـانی جـز شدن به مدفوع انسانی یا آلـودگی ذ

 .جراحی وجود ندارد

(عبـارت Trichinella spiralis) ریشـینکرم های حلزونی یا ت -2

متر که بـر اثـر تنـاول گوشـت  یلیم ۵-3است از کرمی ریز به طول 
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ت های نیم پز انسان مبتال میشود ، کرم مذکور عوارض خوک یا گوش

 زیر را با خود دارد:

ره ی روده ها به سبب حمله ی کرم ماده به آن ها خراش و التهاب دیوا -

 به مسمومیت غذایی است ؛ و عارضه آن، چیزی شبیه

 دمل و جوش های پوستی و بدنی؛ -

عضالت انسـان بـه  سبب النه گزینی این کرم در هیانی که بن زمهمتری -

وجود می َآید درد شدید عضالتی ، تنگی نفس و نارسایی در جویـدن 

و به سـبب فلـج شـدن عضـالت تنفسـی یاقلـب  و سخن گفتن است

تاکنون درمانی برای این نارسایی ممکن است به مرگ نیز بینجامد و 

 پیدانشده است .

پـا شـایع ، کانـادا و ارومی جهان به ویهه امریکـاتماور در بیماری مذک

است ؛ یعنی مناطق که در آن گوشت خوک حرام نیست ، امـا بـرای 

  1دی از این بمیاری مشاهده نشده است.مثال ، تا کنون در مصر مور
 

 : شودده رغیر خداوند برآن ب نامهنگام ذبح، آنچه که حکم  -4

وده اسـت )و آنچـه را نـام ن چیز های حرام فرمداوند متعال در میاخ

برآن برده و سرداده شده باشد برشما حـرام  (م ذبحبه هنگا)غیر خدا 

شود که برای غیر خداوند  ذبیحه ای میکرده است ( و این شامل هر 

کنـد یـا  ی مـیسربریده شده باشد مانند مجوسی که برای آتش قربان

 

 .18۷ص اعجاز علمی قرآن - 1
 



 
 
 

116 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

نیـز بـرد و  ان را سـر مـیکه برای بت و الهه ی خود حیو بت پرست

کعبه یا ذبـح بـرای یکـی از  هرچه شبیه به اینهاست مانند ذبح برای

 ،یـن گونـه قربـانیگوید ا اما نووی می .همین حکم را دارد ،پیامبران

حالل نیست خواه ذبح کننده اش مسـلمان باشـد و خـواه یهـودی و 

یم ظقصد و نیت تع ،هنگام ذبحو اگر  قربانی کننده در ،خواه مسیحی

یـن کفـر ده است ابری اشد که حیوان را بخاطر او سرکسی را داشته ب

قربانی کننده پیش ازین قصد و نیت مسـلمان  است و اگر که شخص

گـردد  د با انجام چنین عملی از دین اسالم خارج و مرتد میبوده باش

کرده است که در بـاره حکـم ذبیحـه .قرطبی هم با سند خود روایت 

د خـود از حضـرت عایشـه هـا و اعیـا برای جشنهای غیر مسلمانان 

خ گفت )از گوشت هر حیوانی که برای ایـن روز ال شد و او در پاسؤس

 شود نخورید ( . ها قربانی می

بـت و از قبیـل ه، هر حیوانی را که نام غیر خـدا، د، آیه ی یاد شپس

داده شده است و هرحیـوانی را کـه بـه قصـد سر  آن برده و غیره، بر

 ه است شامل می شود.یر خدا سر بریده شدتقر ب به غ

عـدات مـردم در سـربریدن حیـوان  :گوید می خطابی درمعالم السّنن

هنگـام آمدنشـان بـه شـهر هـا و درحضور پادشاهان و حاکمان و رؤسا در

امـوری مناطق و یا سربریدن حیوان درهنگام حدوا یک نعمت متجد د و 

 «.غیر خدا را دارداز این قبیل نیز، حکم سربُریدن ذبیحه برای 

دیدم که: زنی برای  اخبار حسندر من »  :که قرطبی هم گفته است

رانی سربرید، شادی و تفریح خود سفره ای تدارک دید و به این منظور شت
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و )هنگامی که از حکم این قربانی از حسن سؤال شد(، حسن گفت که: 

سر چنین گوشتی، حالل نیست به دلیل این که برای بتی  خوردن از

 «.بریده شده است

کـه حیـوانی کـه بـه قصـد از دیگر دالیلی که بر این داللت می کند 

آن نـام غیـر تقر ب به غیر خدا ذبح شده هم همانند حیوانی است که بـر

کـه:  تخدا برده و سر داده شده است، حدیث ابوداود ازابـن عب ـاس اسـ

( نهی کرد و ( مسلمانان را از مسابقه سرب ریدن شتران) مُعاقرهپیامبر )ص

ان یـا حیوانـات دیگـر، ه این بود که اعراب جاهلی با سربریدن شترمُعاقر

ز ابوریحـان بـی شـیبه اامی انداختند. ابـن  همسابقه ی کرم و بخشش را

روایت کرده است که در باره ی مسابقه ی سربریدن حیوانات)مُعاقره( که 

» پاسـخ گفـت: برگزار می کردند، از ابن عب اس سوال شـد و او در  اعراب

برآن نام غیر خداونـد ن دارم که جز وحیوان و ذبیحه ای باشد که بیم  آ

 «.برده وسر داده شده است

ذکـر  (اقق الاء الّصالراٍ املْالقيیم)کتاب  در تیمی ه ابن که چناندحیم هم

یثـل از و ابـن ه نـامفسیر خود آورده است که:  مرد شاعری بـت در کرده

پشت کوفه با یکدیگر  کنار آبی در اعر درزدق شقبیله ی بنورباح باپدر فر

ند براین شرط که هر کدام از آن صد شـتر نحرکنـد مرافعه و مبارزه کرد

آب رســیدند، آن دو، بــا شمشــیر خــود  وهنگــامی کــه شــتران بــه نــزد

و این  هنگـام ی شتران را زدند و گوشت ها را آماده کردند پبرخاستند و 

ا به حضـرت ند. هنگامی که ماجرمدآمردم نیز به قصد گوشت به آن جا  

د، او سوار بر قاطر پیامبر)صلی اهلل علیه علی )رضی اهلل عنه( درکوفه رسی
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ای مـردم! از گوشـت ایـن » و بانگ سر داد:وسلم( از کوفه به آن جا امد 

و سر داده شده و برای آن ها نام غیر خدا برده  شتران نخورید، زیرا که بر

معلوم می شـود کـه » د:تیمی ه می گوی بنا «.غیر خدا سر بریده شده اند

 علیه وسلم( حیوانی را هم که به قصد غیر خدا ذبح یاران پیامبر)صلی اهلل

انی قرار داده اند که نام غیـر خـدا بـرآن سـر داده شده  در زمره ی حیو

حظـه مـی کنیـد، علـی چنان کـه مال» ؛ و قرطبی می گوید:«شده است

ت را مـورد ر فرزدق سر بریـده بـ)رضی اهلل عنه( در شترانی که پد ود نیـ 

است:  ایـن شـتران از زمـره ی ذبیحـه هـایی  مالحظه قرار داده و گفته

ه و سر داد شده و برای غیر وی قربانی هستند که برآن اسم غیر خدا برد

 «.شده اند

نام خدا بر آن برده  امی غیر ازبراین، آیه ی یاد شده، حیوانی را که نبنا

شامل می غیر خدا ذبح شده است، ه به قصد تق رب به شده و حیوانی را ک

براین، قربانی هایی که به قصد تق رب به یک ضریح و بنا - أعلمواهلل –شود 

ا ولی معی ن یا درجشن حضور یافتن یک انسان بزرگ و مشهور و د( یق)مر

بیحه ذازه ذبح می شوند، همه، در زمره ی پیشاپیش او یا در راه جن یا در

 غیر خداوند قربانی و نام غیر او برآن ها می گیرند که برای  ها یی جای

سرداده شده است و گوشت شان حرام است حت ی اگر هم سربُرنده ی آن 

بح، تق رب به غیر خدا بوده است و ذن باشد به دلیل این که نی ت مسلما

ه کسی نی ت تق رب به غیر خدا را برای یک زشت تر و منفورتراین است ک

نین موجود درشکم یک جاشد و، طور مثال، نی در دل  داشته بمد ت طوال

به دنیا بیاید، از  وان را برای فالن ولی نذر کند  و هرگاه آن جنینحی
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کند  میدن آن خود داری نماید و به همه ی مردم هم اعالش یا سربرفرو

مدتی داشته  ایبر ولی است و این نی ت را که جنین، تنها از آن فالنی

ر اگ را برای آن ولی سر می بُرد. حال، شده آن وقت که جنین یادباشد تا 

کجاست؟! درحالی که خداوند  چیست و این عمل حرام نیست، پس حرام

ُِي واحماتیاايا )  دستور داده است که بگوییم که: به ما متعال ُْ ُقلت ِإ َّ صاماِت واُن
 1 (اِت ِهِّ رابِّ التعاالاِمنیا واماا 

ت و زیستن و مردن من، همه، ازآن اعمال دینی و عباد نماز و"یعنی:

 "ای اوست که پروردگار جهانیان استخدا و بر

ُُمت لان }  و نیز می فرماید:  ُِن یالاناالُُه القَّيتواى ِمن  2 {یالاناا ا اهَّا حُلُوُمهاا واالا ِدمااُؤهاا والا
 اخدها وخون های قربانی ها به هی  وجه) مورد توج ه گوشت"یعنی:

بلکه  ی او نمی گردد( وخدا نمی رسد) و موجب رضانیست و( هرگز به 

وسبب رضا و ) و ورع و اخالص( شماست که بدو می رسد)پرهیزگاری

 «.خشنودی وی می شود(

و معلوم است که تقوا هم، هم چون نی ت ، درقلب جای دارد و براین 

ن نامی غیراز سربُریدن برای غیر خدا نیر، همانند بر زبان آورد نیت اساس

 3 هلل أعلموا -ذبیحه، موجب تحریم آن می گردد دا بر اسم خ

 

   1۶2انعام/ - 1

 3۷حج/ - 2

 19۶حالل است و آن حرام است ص این - 3
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ذبح می در مورد گوشت حیوانی که به غیر نام خدا  سیدقطب شهید

هرچه در بارة گوشت حیوانی که به غیر  "شود، چنین ابراز نظر می نماید: 

 اماشد، یعنی ذبح کننده در هنگام ذبح آن نام غیر ننام خدا ذبح شده ب

ت که در باشد، حرمت چنین گوشتی، نه از آن سبب اس خدا را بر آن برده

شت این به وشت آن نقص موجود است، بلکه در واقع گوخود حیوان یا گ

علت روانی حرام شده که این کار با آرامش قلبی، پاکیزگی روانی، خلوص 

که اسالم مردم را به آن فرا خوانده است منافات نیت و توحید، جهتی 

ه که با گوشت چنین حیوانی درست همانند رد، این امر سبب شددا

قی معامله شود. زیرا ناپاکی معنوی با ناپاکی یدی مادی، و ناپاکی حقیپل

ناپاکی حقیقی معامله شود.  زیرا ناپاکی ها این نوع مادی هم طراز است. 

قابل اجتناب است، چون اسالم به این امر اصرار  از نظر عقیده، بیش تر

ه غیر ید خاص به خداوند متعال معطوف باشد، نه بی دارد، که توجه باجد

 او جل جالله .

این جا رباطه بین حالل و حرام و به یگانگی شناختن خداوند  در

متعال، هنگامی بهتر جلب نظر می کند که می بینیم، وقتی سخن از 

تعال  و مرحمت اوبه میان می آید، متعاقب آن از یکتایی خداوند م

ام عال آن را حالل گردانیده و چیزهایی که حرزهایی که خداوند متچی

رو، رابطه بین شناخت خدای یگانه و  د، از این ساخته است یاد می شو

ه هم نیرومند است و هم لبین فراگرفتن حالل و حرام از وی جل جال

 1این امر رعایت می گردد.  مستقیم که در همه امور شرعی

 

 ۴۵2ص  1قرآن ج در سایه های  - 1
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، ُمنخنيةشده یا یوان خفه ح:خنقة(فه شده ) المُنخحیوان -5

گی یا بند آمدن تنف سش جان می سپارد، خفپی  پایی است که درچهار

خواه این خفگی از روی عمد و به دست انسان برای وی پیش آمده باشد 

 و خواه ات فاقی برایش روی داده باشد.
کردند و  مردمان جاهلی ت، گوسفند را خفه می » گوید: قتاده می 

ز ازابن عب اس نی«. سپرد، آن را می خوردندکه حیوان جان می هر گاه 

سخنی مشابه با این قول نقل شده است. والبته که خود عمل مذکور هم 

حیوانی که خفه ساخته می شو یا حیوانی که به وسیلة چوب  1حرام است.

ی امثال این ها کشته می شود، یا  حیوانی دستی، یا سنگ و یا چیز دیگر

ند و یرد، یا او را حیوان دیگری شاخ می زی می افتد و می مکه از بلند

چیزی از آن می  ی میرد، یا حیوانی را حیوان درنده ای پاره کرده وم

خورد، اگر این حیوانات ذبح نشوند همة آنها، به حساب خود مرده می 

الت م خود مرده است، در این جا این حاروند، حکم همة اینها همان حک

 د مرده جدا آورده تا فهمیده شود اینز حالت حیوانی خوبدین سبب ارا 

 ات حکم مستقلی ندارند.حیوان

باری! در میان فقهاء در این مسنله که چه وقت حیوان ذبح شود حالل 

شمرده می شود، اختالف نظر وجود دارد. بعضی به همین که هنوز روح 

ر می حیوان بوده و ذبح شود بسنده می کنند، ولی بعضی دیگ در بدن

 
 

 199 ص - 1
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بح می میرد، بدون ذوح در حال خارج شدن است و آن حیوان رگویند اگر 

از جمله خود مرده حساب می شود، و این ذبح اثری در پاک گردانیدن آن 

ندارد، نوع آسیبی که برای حیوان رسیده هر چه می خواهد باشد. تفصیل 

 اب فقه آمده است به آن مراجعه شود.بیشتر به کت

 رگ بر اثر خفگیم

حـرام آنهـا گوشـت  ،حیوانات مردار جاری نشده استاز آنجا که خون 

می شود و تمامی مردارهای زیر از این مقوله اند: حیوانات خفه شده غرق 

 1شده زیر آوار مانده و حیواناتی که گازهای سمی را استنشاق کرده باشند.

 مرگدر شرف  حیوان

ناتی که مورد هجـوم مانند حیوانات زخمی شده با شاخ حیوان یا حیوا

ضای بدن و پخـش خـون در رنده واقع شده اند کوفته شدن اعحیوانات د

زیر پوست وبافت های آن ، احتمال وصول و تکثیر میکروب هـا را فـراهم 

می کند و این جدای از خطرات ناشی از محبوس شدن خـون اسـت اگـر 

 ه این حیوانات قبـل از مـرگ دسـت یافـت و آنهـا را طبـقممکن باشد ب

و  ن ها حالل است و این همـین مصـداقود گوشت آموازین شرع ذبح نم

مگـر ایـن کـه آن هـا را  ذکیالقم()اال مالا مفهوم کالم الهی است که فرموده: 

 2.یده باشیدبرسر
 

 182اعجاز علمی قرآن و سنت ص - 1

 .182اعجاز علمی قرآن وسنت ص - 2
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 (حیوان شکنجه شده ) الموقوذة-۶

قتاده و ضـح اک گفتـه انـد: معنای زدن شدید است.  وقذ، درلغت، به 

خود و یا برای بُتان خـود، آن  ان را، یا براییمردم دوران جاهلی ت، چهارپا

 1سپس، آن ها را می خوردند. زدند تا بمیرند و قدر کتک می

 ِِبلتِمعتراا ِ  رامایتتا  ِإذاا»  فالاياا ا  فاُأِصیبُ  الصَّیتدا  ِِبلتِمعتراا ِ  أارتِمى فاِإّّنِ  لاهُ  قاللتتُ 
ُُلتهُ  زاقا فاخا   2«. ُكلتهُ َتات  فاما  بِعارتِضهِ  أاصااباهُ  واِإ ت  فا

درباره ی شکار بـه  حدیث عدی  بن حاتم آمده که هنگامی که وی در

 یز یا بدون نـوک( ازتاض) چوپ یا عصای دارای نوک آهنی وسیله ی معر

از آن شـکاری کـه » پاسـخ فرمـود: ( درکرد، پیامبر)ص ل( سؤاصپیامبر)

ا اگـر  ابزار معراض عـرض به آن اصابت کند و بدنش را بشکافد، بخـور؛ امـ 

 «.وان اصابت کرد، از آن مخورابزار به حی

} اری القرطبــی پیرامــون جملــةمحمــد بــن أحمــد األنصــعبــداهلل ابو

طه انـداختن کـه بواسـموقوذه حیوانی است  "چنین می نگارد:الموقوذة{

 سنگ و یا زدن عصا بدون ذبح بمیرد.

 

 فی صحیح مسلم عن عدی بن حاتم و - 1

 ۵۶ص۶ج (۵081رقـم الحـدیث )بـاب الصـید بـالکالب المعلمـة ی فـ رواه مسـلم - 2

 المکتبة الشاملة.
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 عـن ابـن عبـاس وزیر را چنین نقل مـی کنـد:  ا اقوالو در این راست 

و هو قیذ یقال منه: وقذه یقذه وقذا  ":حاک و السدیالض قتادة و ن والحس

چون که شکاری که این چنین مرده، و قیذ):کشته شده »... : شدة الضرب 

 1«.شدید( استی  و به قذ و زدن و شکنجه

 شده ) المُتردیّة( سقوطحیوان  -7

ــ ــام فخرال ــیرخودام ــرازی در تفس ــیرالکبیر( پی دین ال ــون )التفس رام

ود مرده متردیه آن حیوانی خ "ن ابراز نظر نموده است:چنی ملَتدیة{}اجملة

 را گویند که در چاه و یا از کوه و بلندی افتاده باشد. 

ًتِِن  واماا}خداوند قدوس والیزال می فرماید:   2تالارادَّى{ ِإذاا ماالُهُ  عانتهُ  یال

 یعنی آن مال و "ور شودار نیاید به او مالش، چون او در گو ک "یعنی:

ه کارش نیاید، ب آن می نازید، و از آخرت غافلش ساخته بود، ثروتی که به

 3. ندهدذره از عذاب الهی جل جالله نجاتش و به قدر یک 

 

هلل محمـد بـن أحمـد األنصـاری الجامع الحکام القرآن )تفسیرالقرطبی( ألبی عبدا - 1

هــ 1۴2۷ لبنان -بیروت–، تحقیق عبدالرزاق المهدی، الناشردارالکتب العربی القرطبی

 ۴۶ص۶ج م.200۶

  11اللیل : - 2

تفسیر موالنا محمود حسن دیوبندی با فواید موضـع الفرقـان رکابل ترجمه وسیتف - 3

ر هیئتــی از علمــای حــت نظــشــبیراحمد دیوبنــدی، ترجمــه از اردو بـه دری تالنـا مو
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وقتی که وارد آتش شد، گفته می شود: فالن تردی من السطح یعنـی 

متردیه آن حیوانی است که از کـوه و یـا جـای . بناء فالنی از سطح افتید

است، زیرا خون از مله خود مرده این هم از جمیرد، ده و ببلند سقوط نمو

 .دنش جاری نشده و در حکم خود مرده محسوب می گرددب

باشد، اما  از بین رفته  (مرمی )و یا شکاری که به اثر اصابت تیر

بت تیر مرده و یا به اثر فهمیده نمی شود که آیا این شکار به اثر اصا

 1 ر هم حرام می باشد.چو شکاردن همافتادن از کوه، در این صورت خو

می میرد، خواه افتاده و ند یک جای بلاز که  ایی استپمتردی ه، چهار

باشد. قرطبی  انداختهو خواه این که کسی آن را  افتادنخود به خود 

میرد همین حکم  شکاری هم که از بلندی پرت می شود و می» میگوید:

اشد و هم چنین، ضربه مرده ب را دارد، زیرا چه بسا که آن حیوان دراثر

  ( فرمود:مبر)صمده که پیادرحدیثی عدی  هم ا

 ِإذاا»  -وسلم علیه هللا صلى- اهَِّ  راُسو ُ  ِل  قاا ا  قاا ا  حاامتِ   بتنِ  عاِدىِّ  عانت )
ْاكا  ِإ ت فا  اهَِّ  استما  فااذتُكرِ  كالتباكا   أارتسالتتا  قاهُ  عالایتكا  أامت قاهُ أا  واِإ ت  هُ فااذتَبات  حایاا فاأادتراكت  قادت  دتراكت

ُُلتهُ  نتهُ مِ  َياتُكلت  والات  قالاقالا   فاِإنَّكا  َتاتُكلت  فاما  قالاقالا  واقادت  غالتاهُ  كالتًبا  كالتِبكا   ماعا  واجادتتا  ِإ ت وا  فا
 

 -یـازدهم افغانستان، ویرایش و بازخوانی، دکتر محمد علی لسانی فشارکی، نوبت چاپ

 نشر احسان. -138۵

الرازی، طبعـة جدیـدة مصـححة و ملونـة اعـداد مکتـب خرالتفسیرالکبیرلإلمام الف - 1

دار  .م 2001هــ 1۴22لبنان الطبعة الرابعة  –بیروت  -،عربیتحقیق داراحیاء التراا ال

 إحیاء التراا العربی للطباعة والنشر و التوزیع.
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ِرى الا  ماكا سا  رامایتتا  واِإ ت  قالاقالاهُ  أایالسُهماا تادت ما  فااذتُكرِ  هت ًمایالا  عانتكا  غاابا  فاِإ ت  اهَِّ  است  فالالامت  وت
ِمكا  أاثالارا  ِإالَّ  ِفیهِ  َتاِدت  ُُ  ساهت تاهُ  ِإ ت وا  ِشئتتا  ِإ ت  لت فا  1.َتاتُكلت( فاما  التمااءِ  ِف  غارِیًيا واجادت

بح به حساب می ذحیوان از جای بلند را هم  افتادن مردم جاهلی ت،

بح را تنها در سربریدن یا شکار حیوان محصور و ذع آوردند، ام ا شار

 نمود.محدود 

 ن شاخ خورده) النّطیحة(حیوا-۸

در اثر شاخ زدن حیوان دیگر می میرد، و که  نطیحه، حیوانی است

)گوشت( چنین حیوانی حرام است. هم چنین، هر چهار پایی که آن را 

و غیره شکار کنند درندگان دارای نیش و چنگ، از قبیل شیر، ببر،  روباه 

نطیحه بوده  عز نوده باشد، اآن خور و نیز، هر نخجیری که سگ شکاری از

 ِمنتهُ  أاكالا  فاِإ ت )   بن حاتم آمده است که:عدی  و حرام است؛ زیرا درحدیث
ْاكا  فاِإَّنَّاا َتاتُكلت  فاما  هِ  عالاى أامت ِْ  2(نالا ت

چرا که اگرسگ شکاری ازنخجیرخورد، دیگر ازآن نخجیر مخور،  »

 .«کرده است قط برای خود شکاردرآن صورت سگ شکاری آن نخجیر را ف

 

 

 

 

 

 (۵8/  ۶) - مسلم صحیح - 1

 الشاملة بةالکمت(2۴2/  9) - بالهند المعارف ط. للبیهقی الکبرى )السنن - 2
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 «نُصُب» بح شده بر ذحیوان  -9

که ) در دوران جاهلِ ی ت( نصب  نُصُب، سنگی بود» گوید:ابن فارس می 

«. می کردند و آن را می پرستیدند و خون قربانی ها را برآن می ریختنـد

نگ هایی بود بـه دور کعبـه کـه مـردم نصب، س» مجاهد هم گفته است: 

» قرطبی مـی نویسـد: . ر می بُریدندا سرا بر روی آن هت جاهلی ت حیوانا

( عرض کردند: ای رسول خدا! تعظیم و بزرگداشت )صمبرمسلمانان به پیا

خانه ی خدا برای ما شایسته تر اسـت و درایـن مـورد مـا ) از مشـرکان( 

وعی آن را تعظـیم کنـیم(! و ذیحق تر هستیم؛) پـس بگذاریـد کـه بـه نـ

الا واالا }رستاد: روفآیه ی شریفه را فخداوند متعال، این دو  لاالن یالاناالا ا اهَّا حُلُوُمها
ُُمت دِ  الواى ِمالن ُِن یالانااُلُه القَّيت گوشت ها و خون هـای قربـانی هـا بـه » 1 {مااُؤهاا والا

هی  وجه) مورد توج ه  خدا نیست و( هرگز به خـدا نمـی رسـد) موجـب  

اخـالص( شماسـت کـه  گاری) و ورع وگردد( و بلکه پرهیز ی او نمیرضا

 «سد) وسبب رضا وخشنودی وی می شود(.ی رم وبد

 2حَ عَلَى النُّصُبِ(وَمَا ذُبِو )

و حیواناتی که برروی نصب و برای نزدیکی به بتان قربانی شـده » یعنی:  

 «.اند )هم بر شما حرام است(

بیحه ها شده، انجام عمل ذبح بـر روی نی تی که موجب تحریم این گونه ذ

یم و بزرگذاشت سنگ های یـاد شـده تعظآن سنگ ها نبوده، بلکه عل ت، 
 

 3۷حج / - 1

 3 مائده - 2
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شن هم اسـت، درعلـت تحـریم، مخالفـت بـا کفـار و است و، چنان که رو

حیوانـاتی کـه بـر سـنگهای  یـا و1 مشرکین باید مورد مالحظه واقع شود.

اتی  را عـرب حیوانـان قربانی برای بتان کشته شود، همچنان کـه مشـرک

شتند و خون آن را بـر ی کایستاده بر آستان کعبه مبرای بتان برسنگهای 

زمینی که باشـد نند این رواج ها در هر سروهما  این سنگ ها می مالیدند

گوشت چنین حیوانی حرام است، زیرا برای بت ها کشته شده، هر چند بر 

ار، معنـای شـرک بـه ن کـاین حیوانات نام خدا هم برده شود، زیرا در ایـ

 2. خداوند متعال وجود دارد

به وسیلة آن استخاره می  ی بود که مشرکانرهااین همان تیو یا 

آیا به کاری اقدام کنند یا نه، تعداد این تیرها بنابر یک نظر سه  کردند که

خت . همچنین از این تیرها برای بعدد و بنابر نظری دیگر هفت عدد بود

هایی رن تیرها بود که گوشت شتیوسیلة هم می شد بهکار گرفته آزمایی 

ند نیز تقسیم می شد، هر یک از شریکان این قمار، زد که با آن قمار می

یری را از تیردان آن بر می داشت و به همان اندازه از گوشت این شتر ت

یلة تقسیم به وسمی گرفت که بر آن تیر نوشته شده بود. خداوند متعال 

 

 201این حالل است و آن حرام است ص - 1

 

 11۴8ص2در سایه های قرآن ج - 2
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م قرار داد، زیرا این نوعی از قمار بوده و حرام می باشد از این تیرها را حرا

 1داده شد. وشتی که به این وسیلة تقسیم می شد نیز حرام قرار و گاین ر

تیرهای مخصوصی بود که اعراب به وسـیلة آنهـا فـال مـی  :و یا ازالم 

 "بکـن  " قسیم کرده در دستة اول جملةگرفتند و آنها را به سه قسمت ت

را می نوشتند و دستة سـوم سـفید بـود و  "نکن "ة دوم جملة و در دست

تا  نها نوشته نشده بود و چون کسی از مشرکان می خواستر آهی  چیز ب

 مـثال در ازدواج یـا سـفر یـا امـر مهـم دیگـری شانس و قسمت خـود را 

یسـه ای مـی انـداخت، سـپس بشناسد، آن تیرهای شبیه به هـم را در ک

می کرد و یکی از آنها را بیرون می آورد، اگر  دستش را به آن کیسه داخل

ن می آمد، آن کاری را که بـر آن تصـمیم گرفتـه یروب "بکن "از تیرهای 

بیرون می آمد، آن کار را انجـام  "نکن "نجام می داد، اگر از تیرهای بود ا

می آمد، فال زدن را تکرار می کرد نمی داد و اگر از تیرهای سفید بیرون 

رهای دستة اول یا دوم بیرون آید. پس خـدای عزوجـل ایـن تا یکی  از تی

 "نتکهـ "انید زیرا این کار نوعی ادعـای علـم غیـب و از گردکار را حرام 

 2است. 

 
 

 11۴9ص2ج درسایه های قرآن - 1

تفسیر انوار القرآن گزنده ای از سه تفسیر فتح القدیر امام شوکانی، تفسیرابن کثیر  - 2

چـاپ  1۶ص 2ج  ؤف مخلـصلرعبـدا ترتیـب و ترجمـه ر وهبة الزحلیو تفسیر المنی

 .مطبعه دولتی هرات باستان
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 فلسفه تحریم گوشتهای حرام

شـده تحریم  {املیقة اَّنا حر  علیکم}بدون شک غذاهائی که در آیه فوق 

توجه کامل بـه وضـع خاصی دارد و با  ةهمچون سائر محرمات الهی فلسف

در روایـات  ت،گیهـایش تشـریع شـده اسـجسم و جان انسان با تمام ویه

بشر پـرده  و پیشرفتهای علمی اسالمی نیز زیانهای هر یک مشروحآ آمده،

خـوک حتـی نـزد اروپائیـان کـه بویهه گوشت   .از روی آن برداشته است

ت حیـوانی اسـ بیشتر گوشت آن را می خورند سمبل بی غیرتی اسـت، و

ه ووال ابالی است و عـال کثیف، خوک در امور جنسی فوق العاده بی تفاوت

تـاثیر ایـن غـذا در  بر تاثیر غذا در روحیات که از نظـر علـم ثابـت اسـت،

 ابالیگری در مسائل جنسی مشهود است. خصوص ال

در شریعت حضرت موسی علیه السالم حرمت گوشت خوک نیز اعالم 

ان به خوک تشبیه شده اند، و در ضمن شده است، و در اناجیل گناهکار

 ده است.ش ظهر شیطان خوک معرفیداستانها م

از یکسـو خـوراک  جای تعجب است که بعضی با چشم خود می بینند

خوک نوعاً از کثافات و گاهی از فضوالت خـودش اسـت و از سـوی دیگـر 

دارای دو نـوع انگـل  یـوان پلیـدبرای همه روشن شده که گوشت ایـن ح

در استفاده است باز هم  )کرم کدو(ام کرم)تریشین( و یکنوع ناک بنخطر

 اصرار می ورزند. آناز گوشت 

هزار تخم ریزی کند و  1۵ر یکماه تنها کرم) تریشین( کافی است که د

در انسان سبب پیدایش امراض گونـاگونی ماننـد کـم خـونی، سـرگیچه، 
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خل دا شدردهای رماتیسمی، کشش اعصاب، خارتبهای مخصوص اسهال، 

مـل جویـدن و بلعیـدن بدن، تراکم پیه ها، کوفتگی و خستگی، سختی ع

 و تنفس و غیره گردد. داغ

ــ ــن اس ــوک ممک ــت خ ــو گوش ــک کیل ــوزاد  ۴00ت در ی ــون ن میلی

کرم)تریشین( باشد وشاید همین امور سبب شد کـه چنـد سـال قبـل در 

 قسمتی از کشور روسیه خوردن گوشت خوک ممنوع اعالم شد.

آئـین  کند پیدا میای توراتش به مرور زمان جلوه تازه آری آئینی که دس

 است. مخدا، آئین اسال

ایـن انگلهـا را کشـت و گویند با وسائل امروز مـی تـوان تمـام  بعضی می

را از آنها پاک نمود، ولی به فرض که با وسائل بهداشـتی بـا  کگوشت خو

د باز پختن گوشت خوک در حرارت زیاد انگلهای مزبور بکلی از میان برون

شد ه ق اصل مسلمی که اشارزیان گوشت خوک قابل انکار نیست، زیرا طب

یـق غـده هـا و گوشت هر حیوانی حاوی صفات آن حیـوان اسـت و از طر

تراوش آنها )هورمونها( در اخالق کسانی که از آن تغذیه می کنند اثر می 

گذارد، و به این ترتیب خوردن گوشت خوک می تواند صـفت بـی بنـد و 

صائص بارزتر ایـن جنسی و بی اعتنائی به مسائل ناموسی را که از خباری 

 است به خورنده آن منتقل کند. انحیو

باری شدید جنسی که در کشور هـای غربـی  و بند وشاید یکی از علل بی

 حکومت می کند همان تغذیه از گوشت این حیوان آلوده باشد.

خدا هنگام ذبح بر تحریم شده، گوشتهائی است که نام غیر چیز بعدی که 

 .{لًل هللا هبما اهل  و }آن برده می شود
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ت گوشتهائی که در ایـن آیـه از خـوردن آنهـا نهـی شـده گوشـه از جمل

 حیواناتی است که مثل زمان جاهلیت به نام غیر خدا)بتها( ذبح شود.

آیا بردن نام خدا یا غیر خـدا، هنگـام ذبـح، از نظـر بهداشـتی در گوشـت 

 رد؟!حیوان اثر می گذا

خـدا  یرزم نیست نام خدا و غدر پاسخ باید گفت نباید فراموش کرد که ال

یـرا محرمـات در اسـالم در ماهیت گوشت از نظر بهداشتی اثری بگذارد، ز

روی جهات مختلفی است، گاهی تحریم چیزی بخاطر بهداشـت و حفـظ 

جسم است، و گـاهی بخـاطر تهـذیب روح و زمـانی بخـاطر حفـظ نظـام 

یقت جنبه شود در حق ریم گوشتهائی که به نام بتها ذبح میاجتماع، و تح

د، و اثـر قی و تربیتی دارد، آنها انسان را از خدا دور می کنـالمعنوی و اخ

که از سـنتهای شـرک و بـت پرسـتی  روانی و تربیتی نامطلوبی دارد، چرا

 1 است و تجدید کننده خاطره آنها.

 

 

 
 

 

 

 

 ۴۵8ص 1تفسیر نمونه ج - 1
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 بخش پنجم
 

 به حیواناتمسایل مربوط 

 و سرگین خوار خوار گوشت 

 گالنرای دندان نیش و پرندگان دارای چدرندگان دا
روایت کرده اند که: پیـامبر ابوثعلبه ی خشنی  مسلم ازامام  بخاری وامام 

حیوان درنده ی دارای دندان نیش، نهی  صلی اهلل علیه وسلم ازخوردن هر

 حدیث، هم،(ارضی اهلل عنهم)، و در روایت مسلم از ابن عب اس«کرده است

دار نیز  لی چنگا ایشان، از خوردن هر پرنده» که: رد دا نیز را افزوده این

 «.نهی کرده است

امـام ین و تحدید حیوانات درنده اختالف کرده اند؛ ازنظر فقها درمورد تعی

حت ی فیل و گربـه و  ابوحنیفه، هر حیوانی که گوشت بخورد درنده است و

؛ و شاهین هم درنده به حساب می آیندزغن) یک پرنده ی گوشت خوار( 

نده،، هر حیوانی است که به انسـان هـا رد» ام ا امام شافعی می گوید که: 

، و به نظر وی، کفتـار و روبـاه «شود، مانند شیر، گرگ و ببرحمله ور می 

 «.حالل هستند به دلیل این که به انسان حمله نمی کنند

درنده و شـکاری، بـا توجـه بـه  فقها، پرندگان جمهور نظر دیگراین که، از

خوردن آن » گفته است که:  حدیث، حرام هستند؛ ام ا امام مالک مضمون

قالل } خداوند متعال فرموده اسـت:که ه دلیل این ها مکروه است نه حرام ب
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الو ا مایتقاالةً  ُُ الُ وًحا  الَّ أاِجُد ِي ماا ُأوتِحيا ِإلاَّ حُمارًَّما عالاى طاالاِعم  یاطتعاُمالُه ِإالَّ أا  یا ْت أاوت داًمالا مَّ
ًالتِ اهِّ ِبِه فاماِن ا ما ِخنزِیر  فاِإنَُّه رِجت   أاوت أاوت حلات  ًيا ُأِهلَّ ِل ْت غ  واالا عااد  فاِإ َّ ِف ضتطُرَّ غالتا ِبا

 ۱ { رابَّكا غاُ ور  رَِّحیم  
آنچه به من وحی شده است، چیز را برخورنده  ای پیامبر!( بگو: در»)یعنی:

همچـون حیـوان چیز که عبارتنـد از( مردار))چهار م نمی یابم مگرای حرا

ده و یـا یا از شـاخ حیوانـات دیگـر مـر سقوط کردها از بلندی یخفه شده 

این کـه  از گوشت آن را خورده اند و یا حیوانی که سایر درندگان قسمتی

ذبح شرعی نشده باشد(، خون روان) نه بسته همانند جگر و سپرز و خون 

است( و گوشت خوک که همه ی ایـن هـا میان عروق، که مباح  مانده در

  بریـده وقت ذبح به نـام خـدا سـر )در گوشت حیوانی که اک هستند وناپ

بریده شده باشـد.  به نام) بتی یا معبودی( غیر خدا سر( نشده باشد و بلکه

ولی آن کس که مجبور شود) که بخاطر حفـظ جـان از آن اشـیای حـرام 

چنـین  ن و لـذت بـردن ازکـه عالقـه مند)بـه خـوردبخورد(، درصـورتی 

از حد  سـد  جـوع هـم( نباشـد، گنـاهی بـر او )چیرهایی نبوده( و متجاوز 

 «.بی گمان،  خداوند بخشنده و مهربان است نیست؛ که

دارای دنـدان یـا درنـدگان این آیه، ذکری از پرندگان دارای چنگال  در و

» ه اند: رد  این استدالل، کفتو جمهور فقها در »نیش به میان نیامده است

 آن وقت، مورد حرامی غیر ه درکاین مسآله است  دادن از مقصود آیه خبر

 آن بوده کـه تحـریم هـر پس از جود نداشته است؛ و ذکر شده و  آنچه از
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حیوان درنده و هرپرنده ی دارای چنگال هـم بـه پیـامبر صـلی اهلل علیـه 

 «.وسلم وحی شده است

و ابوثـور، کفتـار را از حکـم شـافعی و عطـاء  احمد وشایان ذکر است که 

 «.تثنا کرده اند و قایل به مباح بودن آن شده اندسحیوانات دارای نیش ا

ازسعد بن ابی وق اص )رض( روایت شده اسـت کـه » :گوید خطابی می 

 او، کفتار را می خورده است حکم بـه اباحـه خـوردن آن از ابـن عب ـاس 

 .«است شده وایتر نیز  (عنهما اهلل رضی)

گمـان، تنهـا  بـی» : قیمّ نیز درکتاب اعالم المُوقعین می گوید ابن 

و وصف را داشـته باشـد: یکـم حیوانی حرام شده است که هر دوی این د

دارای نیش باشد؛ و دوم طبعاً در نده باشد مانند؛ شیر؛ و بدیهی است کـه 

مسـاوات  کفتار نیست تا حکم به شیر است در قدرت درندگی ای که در

 «.ریم داده شودآن دو در تح

 رگوشت جانداران سرگین خوا 

ز قبیـل: و نجاسـت ا ی، به هر جانداری گفته مـی شـود کـه پلیـدهجال ل

این مسـنله، گوسـفند و  پهن و پشکل و مدفوع می خورد و در سرگین و

دیگر حیوانات حکم یکسان دارند. امام نـووی مـی  مر  و مرغابی و گاو و

و تغذیه اش، نجاسـت باشـد، جال لـه یوانی که بیشتر علف ح هر» نویسد:

 ، «است

ن فقها در باره ی خـوردن گوشـت و شـیر حیـوا»  :ی گویدخطابی م و

نجاست خوار اختالف کرده اند وطرفداران مکتب رأی و شافعی و احمـد 
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تنها پس از حبس و نگـه داشـتن :»  آن را مکروه دانسته و گفته اند که 

ک به آن، گوشـت و شـیرش، دادن علف و خوراک پا آن برای چند روز و

حـبس نگـه  د چهـل روز و مـر  سـه روز درگاو بای قابل خوردن است و

، و درمقابل این رأی، «این که نجاست بخورد ممانعت( شود از و داشته )

خـوردن آن، هـی  اشـکالی نـدارد » بصری و مالک گفته اند کـه:  سنح

 1«.مادام که گوشتش خوب شستشو داده شود

 آنچه که حرام است برهمه حرام است

یات عمومی وشمول همگانی اسـت و در شریعت اسالم حرام دارای خصوص

رد یا مل ت به خصوصی حرام باشند ام ا برای فرد و مل ت امری نیست که بر ف

دیگری حالل و یا کاری بر غیر عرب حرام و برای عرب حالل باشد؛ نـهاد و 

تفاوتی نخواهد شد و کسی نمـی توانـد بـه  ه امتیاز ورنگ موجب هی  گون

ا اشراف یا هینت حاکمه و... می باشـد ادعـا بهانه این که از طبقه روحانی ی

حتـی  .چیزی که بر دیگران حرام است برای او حـالل و جـایز اسـتنماید 

هی  مسلمانی این حق را ندارد چیزهایی را که بـرای غیـر مسـلمان حـرام 

آنچـه حـالل  ...و داوند پروردگار همه اسـتل  کند؛ خاست برای خود حال

نیز برای همه حرام ابـدی اسـت  م است است برای همه حالل و آنچه حرا

حرام است خواه سارق مسلمان یا غیرمسلمان و یا مال بـه سرقت و دزدی 

سرقت رفته مال مسلمان یا غیر مسلمان باشد؛ باید سـارق مجـازات شـود 
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آنرا اعـالن  است که پیغمبر )ص(قانونی ی که باشد ازهر طایفه و درهرمقام

 1 نموده و بدان عمل کرده است.

 ار هم پرهیز شودحرام باید از کارهای شبهه د ه خاطر دور ماندن ازب

خداوند متعال با لطف و مرحمت خود بندگانش را درمورد حالل و حرام در 

نها رام را تشخیص دهند بلکه آسر گشتگی قرار نداده که نتوانند حالل و ح

ُُم مَّا حارَّ ا عا )می فرماید:  ه ورا مشخص کرد ُُمت واقادت فاصَّلا لا  2(لایت
 برای شما روشن ساخته است.( )خداوند آنچه را  بر شما حرام نموده

بنابراین اقدام به آنچه صریحاً از جانب خدا حالل شده است بالاشکال می 

درحالت عادی  نمی تواند آنچه که صریحاً حرام است باشد و هی  مجوزی

د دارد که بـه و اختیاری حالل نماید ام ا بین حالل وحرام منطقه ای وجو

هـایی وجـود دارد کـه بعضـی شبهات مشهور است. درایـن محـدوده چیز

اشخاص نمی توانند حالل یا حرام بودن آنها را از هم تشخیص دهند و یـا  

حرام تطبیـق ه شده با یکی از ادله شرعی حالل یا امری را  که آنان مشتب

یکـی از آن   نمایند و یا نصی که وجود دارد نمی توانند به علت تشـابه بـر

 دو تطبیق کنند.

ین حالتی که مسلمان در باره حالل یا حـرام بـودن دستوراسالم در چن   

 چیزی درتردید باشد این است که بر مسلمان الزم است  از این نوع کارها

که به کار حرامی دسـت نـزده اسـت دوری نماید تا اطمینان داشته باشد 
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انسان را بـه طـرف حـرام قطعـی  چه اقدام به این نوع کارها احتمال دارد

شبهات یک نـوع پیشـگیری از وسـایل و اسـبابی سوق دهد. پس دوری از

است که انسان را به جانب حرام مـی کشـاند امـر موجـب نـوعی تربیـت 

ات طبیعی و  زندگی مهربانانه از جانب کسی که از خصوصی  دوراندیشانه و

 انسانی آگاهی دارد.  

ش پیغمبرصلی اهلل علیه وسلم اسـت کـه مـی اصل و پایه این قاعده فرمای

التالدی کُالل مالن النالاس أمور مَّقبهات  و بنی ذلک حلم  بنی واحلرا  بنیا":فرماید
ه وعرضه فيالد ساللم ومالن واقالع شالیئا أمن احلم  ه  ا  احلرا ؟ فمن ترکها اسقةألدین

و یوشک أ  یواقع احلرا  کما أ  من یرع  حالو  احلمال  أوشالک أ  یواقعاله أال  منها
 "إّ  لکل ملک َح  و أ  َح  هللا حمارُمهُ 

است معلوم است و هرچه حرام است آشکار ولی بـین  آنچه حالل ":یعنی

دانند حـالل حالل و حرام چیزهایی وجود دارند که بسیاری از مردم نمی 

» دارای چنین حالتی باشند شـبهه دارهـا و یـا هستند یا حرام. اموری که

که از این امور به خاطر حفـظ دیـن پرهیـز نام دارند و کسی « مشتبهات

وظ خواهد ماند اما کسی که به دنبال انهـا باشـد ممکـن اسـت نماید محف

شـه و دچار حرام شود مثل این است که چوپانی گله اش را همیشه در گو

ه همیشـه احتمـال دارد در اثـر غلفـت، کنار مرتع قرق شده ای بچراند ک

و چوپان مورد مؤاخذه واقع شود. باید گوسفندان به آن مرتع تجاوز نمایند 

صاحب ملکی یک منطقه مخصوص به خـود دارد و منطقـة دانست که هر
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مخصوص خدا هم محرمات اواست لذا انسان نبایـد بـه آن نزدیـک شـود 

 1 اخل آن گردد.مبادا د

 می شودحرام با حیله حالل ن
هر چیز و وسیله ظاهری کـه باعـث که  حیله گری حرام است، همچنان

اری، حیله گری مک به پیدایش حرام باشد حرام است هر گونه فریب کک

و توسل به وسایل پنهانی و مکرهای شـیطانی بـه منظـور حـالل کـردن 

دین اسالم به شـدت قـوم یهـود را سـرزنش  حرام نیز شدیدا حرام است.

. ن بـا مکـر و حیلـه، حـرام هـا را حـالل مـی نمودنـدنموده اسـت چـو

 :) ال ترتکبوا ما ارتکب الیهود و تْالقحلوافرماید پیغمبرگرامی اسالم ص می
کتـاب اغاثـة  3۴8ص1ابن القیم این حدیث را در ج دنال  احلیالل(حمار  هللا أب

دیث را ابوعبداهلل بـن بطـة بـا سـند خـوب اللهفان آورده و گفته : این ح

 ست و ترمذی نظیر آن را صحیح دانسته است.روایت کرده ا

که قوم یهود مرتکبش می شـدند، چـون مرتکب گناهانی نشوید  "یعنی:

 ."رین دسیسه و حیله ها، حرامها را حالل می کردندآنان با کوچک ت

روز شنبه بر آنان  به این ترتیب وقتی که خداوند متعال شکار ماهی را در

جمعه گودالهایی حفـر  و در روزهای حرام کرد به حیله متوسل گردیدند

به داخل آنها بروند و در روزهـای  می کردند تا ماهیها در روز های شنبه

این فریبکاریها در نظر اشـخاص حیلـه شکار نمایند، البته  یکشنبه آنها را

علمـای اسـالم حـرام  گر، جایز و درست می باشند، ولی از نظـر فقهـا و
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ار  وشکار ماهیها بود؛ این اذیت خـواه هستند، زیرا هدف، منع اذیت و آز

 .مبطریق مستقیم باشد یا غیر مستقی

ا تغییر نام و تغییر یکی از حیله های نامشروع و گناه این است که ب

شکل ظاهری حرام بخواهند آن را حالل نمایند در حالی که حقیقت و 

اری جدید ت خود باقی است و تغییرات ظاهری و نامگذبه حال ماهیت آن 

می تواند مجوز حالل کردن چیزهای حرام باشد، مادام که در حقیقت و ن

عده ای با توسل هرگاه دگرگونی اساسی به وجود نیامده باشد. ت آن ماهی

و یا با نهادن به شیوه های ساختگی بخواهند رباخواری را حالل کنند 

ه ب، شرابخواری را مباح سازند، اشتباه می کنند و گنانامهای دیگر بر شرا

  1ربا و شراب خواری به حالت خود باقی است.
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 بخش ششم

 حاللان گشکار پرند

 گوشت و مسایل مربوط به آنها

 تن بیهوده ی  گنجش کشو شکار 
کشتن بیهوده یک گنجشک سنت حضرت رسول خدا ص به روش هـای 

فظت از ثروتها و در آمدها تنکید ورزیده و از هـر دو گوناگون در مورد محا

از جمله می توان بـه ایـن استفاده نموده است.  "یب و ترهیبرغت"روش 

را  هـرکس گنجشـکی :)دا ص اشاره نمود که می فرمایـدخ فرمودة رسول

فریـاد بـر مـی آورد از او  بیهوده به قتل برساند، روز قیامـت نـزد خداونـد

( .به قتـل رسـانید فعتینبخاطر م و ی مرا بیهودهشکایت می کند که فالن
اید: ) هر کس گنجشک یا حیوان دیگری را بـه نـا حـق رمهمچنین میف1

د( ز قیامت در مورد آن از او بازخواست می نماینـروبکشد، خداوند متعال 

اسـت؟  ! راه حق و درست کشـتن آنهـا چگونـهگفته شد: یا رسول اهلل ص

آن را ذبح نمایید و از گوشتش استفاده کنید، نه اینکه سر آن را  "فرمود: 

این دو حدیث بر احتـرام بـه حیـات و   2ا دور بیندازید(ر قطع کنید و آن
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

، و تاکیـد مـی نماینـد اعـم از پرنـدگان و چهارپایـانن جان همه جاندارا

سلمانان را از کشتن آنها برای تفریح و استفاده ننمـودن از گوشـت آنهـا م

منع فرموده و همچنین مسلمانان را به نگهداری از ثروتهـای حیوانـایی و 

وجود پرندگان و جانداران و بازیچـه قـرار نـدادن جـان و و محیط زیست 

 تفاده ای اقتصادی راهنمایی نموده است .اسوجود آنها بدون 

مسلمانان را به محافظت از محیط ن، این دو حدیث شریف همه ه برآعالو

زیست و همه جاندادان و پرندگان که در آنها زندگی می نمایند فـرا مـی 

یستی که پیشـترفت صـنعتی امـروزی جـان و ز ران و محیطخواند، جاندا

 ده است.داسالمت آنها را مورد تهدید قرار 

ه گنجشکی را بیهـوده کسی کهمچنین رسول خدا ص با شیوه تندی با 

روز قیامت نـزد خداونـد  این گنجشک"کشته بود برخورد نمود، و فرمود:

او مـرا ! خداونـدا "قادر وتوانا از این قاتل خود شکایت می کند و میگوید:

 1.برای تفریح کشت نه برای آنکه از من استفاده نماید(

شها  اخـالق نقش ارزب خود )در این راستا در کتاف قرضاوی وسدکتور ی

می توان همـة حیوانـات  "در ارتباط با اقتصاد اسالمی( چنین می نگارد:

خشکی و دریایی را که شکار آنها جایز است، به شـیوة کشـته شـدن آن 

مود، و از شکار بیهوده آنها جلـوگیری کـرد، و از همـه ن گنجشک قیاس

 .. نگداری نمود.. ثروتهای حیوانی و
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 شکار کردن
عرب و غیر عرب از طریق شکار امرار معـاش مـی  یتهاگذشته اکثر مل در

کردند. به همین خاطر قرآن و حدیث به مسنله شکار اهتمام ورزیده اند و 

ختصاص داده انـد و بـه تفصـیل ا علمای شرع چند فصل مستقل را به آن

عمـالی را کـه در ایـن مـورد اشکار های حالل و حرام را بیان کرده اند و 

 تفصیل ذکر کرده اند.یا سنت است به واجب 

از آنجایی که انسان بر اکثر حیوانات و پرندگانی که شـکار مـی شـوند و 

گوشتشان پاکیزه است تسلط نـدارد و بـه علـت اهلـی نبـودن، بـه آنهـا 

)ذبح باید به وسیله قطع گلو ویـا رسی ندارد، اسالم این شرط را که ستد

ی حیوانـات اهلـی فقط برا باشد( آلت نوک تیز به سینه حیوانردن بفرو 

الزم نموده و آن را برای حیوانـات غیـر اهلـی الزم ندانسـته اسـت و بـه 

آسان گرفتن بـر انسـان، هـر ذبحـی را کـه در چنـین  منظور گشایش و

و ممکن باشد مورد قبول قرار داده است و هر راهـی را کـه ن حالتی آسا

تنییـد  آن پی برده استز طریق فطرت برای رفع نیاز به اانسان در شکار 

ولی شرایطی را که این عمل را به صورت اسالمی در می آورد  ،می نماید

و به آن چهره اسالمی می بخشد بر عمل فطری افزوده اسـت. بعضـی از 

به شکارچی و بعضی دیگر به حیوان )شکار( و قسمتی  وطاین شرایط مرب

گیـرد، مـی  است که شکار توسط آن انجام مـی یهم مربوط به وسیله ا

. ولی کلیه این شرایط در مورد شکار حیوانات بری و خشکی است و باشد

شکار حیوان دریایی همانطور که قبال هم گفتم بدون هی  قید و شرطی 
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

الِر واطاعااُمالهُ :)مـی فرمایـد ندکالً حالل می باشد. خداو المت صاالیتُد التباحت ُُ   1 (ُأِحاللَّ لا
 ل است(.شود و غذای دریا برای شما حال دریا شکار می زا)آنچه 

 شرایط مربوط شکارچی
کسی که حیوانات خشکی را شکار می کند الزم است که مسلمان یا اهـل 

ــاب ــل کت ــم اه ــه در حک ــد ک ــی باش ــا کس ــاب و ی ــد:  کت ــت مانن اس

ــا و رتمجوسی)ز ــتاره( از راهنماییه ــنثیر س ــه ت ــابئی)معتقد ب شــتی( و ص

و از که نباید شـکار کـردن او بیهـود  شکارچی آن است هتعلیمات اسالم ب

روی هوی و هوس باشد و قصد و هـدف خـوردن یـا اسـتفاده از شـکار را 

نداشته باشد، چون کسی حق ندارد بدون نیت خوردن و یا استفاده از آن، 

دگی محـروم نمایـد. پیغبرصـلی اهلل علیـه وسـلم مـی زنحیوانی را ازحق 

ُ ورًاعُ  قالاقالا  مانت  :)فرماید  رابِّ  ًّيا  یالاُيالو ُ  ِمنتالهُ  التِيیااماالةِ  یالاالوت ا  واجااللَّ  عازَّ  اهَِّ  ِإلا  عاجَّ  اعاباًُ  صت
ُقلتِِن  والات  عاباًُا قالاقالاِِن  ُفما ً  ِإ َّ  یهوده ب کسی که بدون هدف و "یعنی:2 (ِلمانت اعاالة   یالايت

شـکایت  گنجشکی را بکشد این گنجشک روز قیامت ناله کنان نـزد خـدا

ا بدون استفاده بـی کند و می گوید: فالن کس مرا بیهوده کشت و مر یم

 جان نمود. 

 فوقهـا فمـا عصفورا یقتل إنسان من ما)در حدیث دیگری آمده است:

 سـولر یـا:  قیل القیامة یوم عنها جل و عز اهلل سأله إال حقها بغیر

 

 9۶وره مائده آیه س - 1

 .(220/  32) - أحمد مسند - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 رأسـها عیقطـ ال و فیأکلهـا یذبحها أن حقها:  قال ؟ حقها ما و اهلل

 1 ( به یرمیف

تر از آن را بدون رعایت حقش بکشد هرانسانی که گنجشکی یا باال"یعنی:

روز قیامت مورد سؤال خداوند واقـع مـی گـردد گفتنـد: ای رسـول خـدا 

ذبـح  را آن است که آن حقش :د؟ فرمودحقش چیست که باید رعایت شو

 "رش را قطع کنند و دورش بیندازندکنند و بخورند نه اینکه س

یـا عمـره  ین الزم است که شکارچی در حالـت احـرام بـه حـج وو همچن

نباشد چون مسلمان در این حالـت در یـک مرحلـه کـامال امـین وسـلیم 

ازه ای ی بـه انـدزندگیش قرار می گیرد و الزم است این امنیت و بی آزار

شامل کلیه حیوانات زمینی و پرندگان آسمانی هم بشود ه گسترش یابد ک

رد کـه طوری انسان را بردبار و مسلط بر نفس، بار آو و این تربیت آسمانی

حتی اگر حیوان شکار به هنگام احرام در دسترس او قرار گیرد، به نحـوی 

د حاضر به چنین ی در آورکه بتواند آن را با دست بگیرد یا با شمشیر از پا

باشد و از اذیت و شکار آن پرهیز کند. در ایـن بـاره خداونـد  مـی ن کاری

 فرماید: 

ء  مِّنا ًّيا أایالسهاا الَِّذینا آماُنوات لایابتُلوا ) ُم اّهُ ِبَّايت ُُ ُُمت  نَّ ُُمت وارِمااُح الصَّیتِد تالاناالُُه أایتِدی
ًایت  لِیاعتلاما اّهُ مان خیااافُهُ  ًّيا أایالسهاا الَِّذینا  ِلكا فالالاُه عاذااب  أالِیم  ذا ِن اعتقاداى بالاعتدا ِب فاما ِِبلت

ُُمت صایتُد التةاِّ ماا ُدمتُقمت ُحُرًماواُحرِّ  ُقُلوات الصَّیتدا واأانُقمت ُحُر   آماُنوات الا تالايت   2 ا عالایت
 

 الذهبی تعلیق. یخرجاه لم و اإلسناد صحیح حدیث هذا (2۶1/  ۴) - )المستدرک- 1

 .(صحیح:  التلخیص قی

 9۴/9۵ :( مائه  - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

به اینکه  )ای کسانی که ایمان دارید خداوند شما را آزمایش می کند

ندگی می کنند به هنگام احرام به ز کارها را که در خشکیتعدادی از ش

شمشیر شما به آنها می رسد،  شما نزدیک می گرداند تا جایی که دست و

خاطر آن است تا معلوم شود چه کسانی در غیاب مردم، و این آزمایش به 

ز به آنها و بدون ریا و تظاهر از خدا می ترسند و به خاطر خدا از تجاو

آن )که حدود و احکام بیان گردید ز نمایند و هرکس بعد اخودداری می 

ردناک مجازات می شوند. ای از آنها( تجاوز کند، به عذاب شدید و د

ید، حیواناتی که در خشکی زندگی می کنند در حالی کسانی که ایمان دار

ت احرام که در احرام حج یا عمره می باشید شکار نکنید. و مادام که حال

 غالتا }م است ( .و بازمی فرمایدراوانات خشکی بر شما حهستید شکار حی
 .)در حال احرام، شکار را حالل ندانید(1 {ُحُر    واأانالتُقمت  الصَّیتدِ  حمُِلِّي

 ایط مربوط به حیواناتی که شکار می شوندشر 
ازشرایط مربوط به حیواناتی که شکارمی شوند این است که این 

و سینه  دنذبح آن از ناحیه گر نات در دسترس انسان نباشند وحیوا

از ناحیه  امکان پذیر نباشد ولی مادام که برای  انسان ممکن باشد که آنرا

عمل کوتاهی نکند و حتماً ذبح را از  گردن و سینه ذبح نماید باید از این

ناحیه گردن و سینه انجام دهد چون ذبح اصلی آن است که از این طریق 

 انجام شود.

 

 1مائده  - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

لیم شده آن را می گیرد و تعزده می شود و یا سگ شکاری که با تیر 

حیات کامل در آن هنگامی که شکارچی به آن می رسد، هنوز زنده و 

ناحیه گردن طبق معمول ذبح شود. اما اگر باقی مانده است الزم است از 

د حیات کامل در آن باقی نباشد و تنها حرکات جزیی از آن مشاهده شو

شود و خود به خود ن است اما اگر ذبح هم سربریدنش در این حالت بهتر

امام صحیح بمیرد باز حالل است و خوردن آن گناهی ندارد.در حدیث 

 فأدركقه علیك أمْك فإ  هللا اسم كرفاذ  كلبك  أرسلت إذا:)آمده است مسلم
ال شکار رها کردی نام خدا را بر هرگاه شکاری را به دنب"یعنی:۱ فاذَبه( حیا

آن می رسی و موقع رسیدن  بهشکار را نگهدارد تا آن ذکر کن اگر حیوان 

 حیوان هنوز زنده باشد آنرا ذبح نما(.

 ربوط به آلت و وسیله شکارشرایط م
 و نوع است :آلت و وسیله شکار د

آلت برنده ای مانند تیر ، شمشیر و نیـزه همـانطور کـه خداونـد مـی  -1

ُُمت :)ایدفرم ُُمت وارِمااُح  2(تالانااُلُه أایتِدی

 یزه هایتان بدان می رسد.ن تتان یاارهایی که دسشک"یعنی:

مانند سگ و پلنگ در بین حیوانات درنده ای که تعلیم داده شده اند،  -2

از پرنـدگان همـان طـور کـه خداونـد مـی  ینچهارپایان و بـاز وشـاه

 

 .(1۵29/  3) - ن-لممس صحیح - 1

 .9۴مائده آیه  - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

الُم )فرمایـد ُُ النا ابتاالواارِحِ قاللت ُأِحاللَّ لا الُقم مِّ لِّبالنیا  الطَّیِّباالاُت واماالا عالَّمت ُا ُنَّ  ُم ا ِمَّالتالعالُِّمالوهنا
ُم اهُّ  ُُ  1...(  عالَّما

ما حالل می باشد. حیوان بگوهرغذای پاکیزه ای برای ش)ای محمد( 

تعلیم داده اید و بعضی چیزهایی که از جانب خداوند درنده ای که به آنها 

به شما یاد داده شده است و به این حیوانها یاد داده اید، اگر این درندگان 

 ار کردند نام خدا را ببرید و بخورید(.شکداده شده حیوانی را تعلیم 

 شکار به وسیله آلت برنده

 ه وسیله آلت برنده دارای دوشرط است:شکار ب

ای فـرو  است که آلت برنده در بدن حیوان شکار شده تـا انـدازهالزم  -1

رفته باشد که مرگ حیوان دراثر زخم حاصل از فرو رفتن آلت مزبـور 

 گینی آلت شکار.سن اثر ضربة وارده و رباشد نه د

کـرد و عدی پسر حاتم از پیغمبـر صـلی اهلل علیـه وسـلم سـؤال حضرت 

ست بـه سـوی حیوانهـای شـکار من با تیرهایی که لبه آنها پهن ا» گفت:

 «را می زنم حکم آن چیست؟تیراندازی می کنم و آنها 

ُُلتهُ  فاخازاقا  ِِبلتِمعتراا ِ  رامایتتا  ِإذاا :)پیغمبر فرمود  فاما  ِبعارتِضهِ  اباهُ صا أا  واِإ ت  فا
 یراندازی کردی و تیر در بدنهرگاه با تیرهای لبه پهن ت"یعنی:2 (َتاتُكلتهُ 

لبه پهن تیر به ولی اگر ،آن را بخور فت )حالل است و(حیوان شکار فرو ر

 

 ۴سوره مائده آیه  - 1

 (۵۶/  ۶) - ممسل صحیح - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ودر بدن آن فرو نرفت بلکه حیوان در اثر ضربت و حیوان اصابت نمود)

 ."از آن نخور حرام است و( ردرد می گردد بمیاو واسنگینی که بر 

ر بدن حیوان شکاری این حدیث داللت می کند که نفوذ آلت برنده د

وسیله اسلحه می باشد، هرچند این نفود به  شرط الزم و مورد نظر اسالم

گلوله تفنگهای شکاری و  د. بنابراین حیواناتی که به وسیلةسنگین باش

 ن برندگی و نفوذ این چومی باشند شوند حالل تفنگهای جنگی شکار می 

 می باشد. اسلحه ها خیلی بیشتر از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر

 ه اسـت کـه پیغمبرصـلی اهلل علیـهام ا حدیثی که امام احمد روایت کـرد

ازگوشت حیـوانی "یعنی:1 (ذاكَّیتتا  ماا ِإالَّ  التُبنتُدقاةِ  ِمنت  َتاتُكلت  واالا ) وسلم فرموده:

نخور مگر اینکه  ساچمه ای شکار می شوندد وسیله گلوله های گر که به

درمـورد  رضی اهلل تعالی عنهمـاابن عمربخاری از قول  "آن را ذبح نمایی

» ده به وسیله گلوله گرد روایت کـرده اسـت کـه گفتـه:ته شحیوان کش

ایـن  کشته شدن حیوان به وسیله گلوله گرد دراثر ضربت می باشد بنابر

 «حرام است

حدیث امام احمد و روایت ابـن عمرگلولـه هـای ر نظور از گلوله گرد دم

شدند و بعد از خشک شدن به طرف  گل درست می گردی هستند که از

ساچمه  1یدند. این نوع گلوله ها چون برندگی ندارد،گرد شکار پرتاپ می

 

 (13۴/  32) - أحمد )مسند - 1

 
  1- مسلم و بخاری این حدیث را روایت کرده اند ت:51
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

از بین مـی برنـد نـه دراثـر  محسوب نمی شوند و حیوان را  در اثر ضربه

 .براین حرام باشند(برندگی)بنا

تاپ سنگ و چیزهای غیر برنده نیز مانند گلوله گرد گلی، وسیله شکار پر

سنگ و اشیای ردن ند. چون پیغمبرصلی اهلل علیه وسلم از پرتاپ کنیست

 واالا  صاالیتد   بالهِ  ُیصاالادُ  الا  ِإنَّالهُ ):غیر برنده به سوی شکار نهی کرده ومی فرمایـد
أُ  ُا ُِ  عاُدو   ِبهِ  یالنت ياأُ  نَّهااوالا ا عا الت  تالا ت رُ  نیت ِْ ُت نَّ  واتا ِّْ  1 (ال

پای  می نمایند و نه دشمن را ازین تکه سنگها، نه حیوانی را شکار ا"یعنی:

 "و دندان را می شکنندلکه  چشم را از حدقه در می آورند در می آورند ب

الزم است به هنگام پرتاب و وسیله شکار و یا به هنگام فرو آوردن آلت  -2

نام خدا ذکر بشود، چون پیغمبرصلی اهلل علیه ی ه به روی حیوان شکاربرند

نیـزه و پرتـاپ تیـر و »چنـین آموخـت: عدی پسر حـاتمحضرت وسلم به 

حضـرت حدیثهای مربوط به « ی شکار باید به نام خدا باشد.شمشیر به سو

 2 این موضوع می باشند. عدی پسر حاتم، تنها مدرک مورد استناد در

 

 گ شکاری حکم صید با س
الُقمت  } واماالال  طی آیة مبارکه می فرمایـد: عاخداوند مت لِّبالنیا مُ  ابتاالواارِحِ  ِمالنا  عالَّمت  ُا

ُنَّ تالُ  ُلوا اهَُّ  ُُمُ عالَّما  ِمَّا عالُِّموهنا ُُ نا  ِمَّا فا ُت ْا ُُمت  أامت ما  وااذتُكُروا عالایت  3{عالایتهِ  اهَِّ  است
 

 (182/  3۴) - أحمد ند)مس - 1

 .92حالل وحرام ص - 2

 ۴:  المائدة - 3
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 ة }اسـت بـر موضـع کلمـانـد ایـن کـالم عطـف بعضی از مفسرین گفته 

یبات{، و در نتیجه همان عاملی که طیبات را نائب فاعل کرده بود، جملة ط

اسـت،  } احالل{عامل جملة  ما علمتم...{ را نیز نائب فاعل می کند، و آن }

پس معنای کالم مورد بحث چنین می شود: } احل لکم الطیبـات، و احـل 

ز نیـی شما حالل شده، و لکم صید ما علمتم من الجوارح{ همه طیبات برا

شکار هر درنده ای که تعلیم یافته برایتان حالل شده اسـت، و اگـر عامـل 

ن بود که رعایت اختصار را امبرده را از جملة مورد بحث حذف کرد برای این

کرده باشد، زیرا سیاق بر آن محذوف داللت می کرد، و حاجتی به ذکر آن 

 1نبود. 

اول و تقـدیر  لـةحل جمعطف باشد بر مولیکن ظاهر این است که جمله  

}و ما در جملة  }ما{است، و کلمة  } قل احل لکم ما علمقم من ابوارح{آن 
اسـت،  } فکلالوا مالا امْالکن علالیکم{ملة شرطیه است، و جزای آن ج علمقم{

پس دیگر هی  حاجتی نیست که ما خود را به زحمت بیندازیم، و جـزای 

 آن را در تقدیر بگیریم.

جارحه به معنای هر حیوانی است که به و است،  "جارحه"جمع  "جوارح "

ز ایـن راه فـراهم کنـد ) و سـاختمان دنبال شکار باشد، و غـذای خـود را ا

به جهـاز شـکار اسـت(، ماننـد مرغـان شـکاری چـون بـاز و بدنیش مجهز 

درندگان چون انواع سگ ها و پلنگ ها، و کلمة } مکلمبین{ حال است، و 

 

بحواله تفسیر المیزان  ۵۶ص ۶وح المعانی جر و تفسیر ۶0۶ص  1تفسیر کشاف ج - 1

 .32۴ص ۵ج
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ر اصل به معنـای تعلـیم دادن و د ست کها "تکلیب "در اسم  فاعل از مص

نـای نگهـداری سـگ بـرای تربیت کردن سگ برای شکار است، و یا به مع

}و ما علمتم مـن شکار است، و از اینکه جملة  شکار و به کار زدن آن در

همیـده مـی شـود کـه حکـم ف "مکلبین "را مقید کرد به قید  الجوارح{

ت، و از سـگ اسـکاری مختص به سـگ شـ م خوردة جوارححالل بودن نی

 شکاری به سایر درندگان تجاوز نمی کند.

قید دیگری است که حکـم حـالل بـودن  لیکم{}مما امسکن عو جملة 

ردة سگان را مقید می کند بـه صـورتی کـه سـگ، شـکار را بـرای نیم خو

صاحبش گرفته باشد نه برای خودش، ) پس اگـر بـدون فرمـان صـاحبش 

آن را مـرده بیابـد حـالل ش صـاحب ، در صـورتی کـهشکاری را صید کـرد

 نیست(.

الل بودن شکار سگ است، و آخرین شرط ح } واذکروا اهلل علیه{و جملة

الوه بر اینکه باید بـه وسـیلة حیـوان تعلـیم یافتـه آن این است که صید ع

شکار شده و صاحبش آن را فرمان داده باشد، صاحب حیوان هنگام فرمـان 

 کرده باشد.ر را ذکسگ، نام خدا  دادن و روانه کردن

 

 خالصه اینکه 
کـه همـان سـگ  م یافتـهحاصل معنانی آیه این است که درندگان تعلی  

چیزی  از حیوانات وحشی حالل گوشت را که اگر برای شما  شکاری باشد

جز با سربریدن حالل نمی شود شکار کرد، و شما هنگام فرمان دادن نـام 

البتـه ایـن در صـورتی  ت،ل اسبرای شما حال خدا را برده باشید آن شکار
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

باشـد، همـین است که درنده آن حیوان را قبـل از رسـیدن شـما کشـته 

و اما اگر زخمی کرده باشد، و شـما  کشتن درنده حکم سر بریدن را دارد،

آن را زنده دریابید، تذکیه آن تنها به این است که ذبحش کنید، و در این 

کاری همـان شـ چنـین یست زیرا حکمصورت نیازی به حکم صید سگ ن

  1حکم سایر حیوانات حالل گوشت است.

 (ل آن) مانند باز، شیرو...شکار به وسیله سگ و امثا
 له سگ یا باز و امثال آنها انجام گیرد:هرگاه شکار به وسی

 اوال: الزم است که آن سگ یا باز تعلیم دیده باشد.

هـدارد نگآن را برای صـاحبش ان)شکار( ثانیا: باید به هنگام تسلط بر حیو

 .نه برای خوردن خودش

امثال آن به دنبال شـکار،  ثالثاً: واجب است به هنگام رها ساختن سگ یا

ین آیه مبارکه  برلزوم رعایت سه شرط فـوق تصـریح نام خدا ذکر شود. ا

 می فرماید:

الالُم الطَّ ) ُُ اُلالمت قالاللت ُأِحالاللَّ لا الالأاُلوناكا ماالالاذاا ُأِحالاللَّ َلا ْت الالُقم یِّباالالاُت یا الالواماالالا عالَّمت لِّبالالنیا مِّ ُا نا ابتاالالواارِِح ُم
ُُُم  ُنَّ ِمَّا عالَّما ُُ تالعالُِّموهنا نا عالایت ُت ْا ُلوات ِمَّا أامت ُُ ما اهِّ عالایتالهِ اّهُ فا )از تو 2 (مت وااذتُكُروات است

می پرسـند کـه چـه خـوراکی بـر ایشـان حـالل اسـت در پاسـخ بگـو: 

ن تنفرننماید( برای آ بع و فطرت سلیم ازه پاکیزه باشد،)وطهرخوراکی ک
 

 .32۴ص  ۵تفسیر المیزان ج - 1

 

 ۴ مائده: - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

علـیم داده ایـد و شما حالل است و اگر حیوانات درنده ای کـه آنهـا را ت

بخشیده به آنهـا یـاد داده ایـد حیـوانی را  ازمعلوماتی که خداوند به شما

را برای شما نگهداری نمودند از گوشت ایـن  برای شما شکار کردند و آن

لـیم شـده بـه موقـع تعخـدا را بـر حیـوان  کار( بخورید و نـامحیوان)ش

 فرستادنش به دنبال شکارذکر کنید(

ن درنده مشخص است.مثالً هرگاه شکارچی برسگ میزان آموزش حیوا -1

لیم دیدة خود به نحوی تسلط داشته باشد که اگر آن را صدا کند فـوراً تع

و یـا به دنبال آن برود جواب دهد و اگر آنرا تشویق به تعقیب شکار نماید 

ین حیوان را تعلیم دیده می قیب منع کند اطاعت کند عرفاً اتعاگر آنرا از 

است ام ا  بین علمای شرع در این مورد اختالف نظر موجود هرچندگویند. 

آنچه که مهم است این است که حیوان باید تعلیم دیده باشد و با عـرف و 

 م می شود.عادت، تعلیم دیده بودن و عدم آن معلو

یم دیـده، شـکار را بـرای سـت حیـوان تعلـا ور از این کـه الزممنظ  -2

گـرفتن آن، نبایـد شـروع بـه  دارد این است که بـه هنگـامصاحبش نگه

تی از آن را بخـورد چـون پیغمبرصـلی اهلل علیـه خوردنش نماید و قسـم

لتبا  أارتسالتتا  ِإذاا :)وسلم می فرماید ُا ْاالكا  ِإَّنَّاالافا  َتاتُكاللت  فاالما  الصَّالیتدِ  ِمالنت  فاأاكالا  الت  أامت
الالالالالهِ  لاالالالالالىعا  ِْ الالالالاللتقاهُ  واِإذاا نالا ت الالالالاللت  َياتُكالالالالاللت  والات  فالاياقاالالالالاللا  أارتسا ُُ الالالالالكا  فاِإَّنَّاالالالالالا فا ْا  (صاالالالالالاِحِبهِ  عالاالالالالالى أامت
هرگاه سگی را که به دنبال شکاری رها کرده ای برشکار مسـلط "یعنی:1

 

 (۴8۴/  3)أحمد مسند - 1

 



 
 

155 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

نخور چون در این حالت، سگ، گردد و از آن بخورد، از گوشت آن شکار 

است ام ا اگر آنرا رها کـردی و بـر شـکار  دهرای خودش انجام داشکار را ب

نخورد، از گوشت این حیوان شکار شده  مسل ط شود و آن را بکشد ولی را

در این حالت، سگ شکار را به خاطر خودش انجام نداده است  بخور چون

 بلکه برای صاحبش بوده است.(

نـده شـکاری فـرق بین حیوانات درنده شکاری و پرنـده در بعضی ازعلما

از گوشت حیوانی کـه شـکار  ه اند و می گویند اگرمثالً باز یا صقرشتگذا

ن بخـورد گوشـت آ ورد، آن شکار حرام نیست ولی اگر سـگ ازکرده بخ

 حرام می شود.

)یکی تعلیم سگ و امثال آن و دیگـری :فلسفه رعایت این دوشرط

نـوی ر برای صاحبش(  حفـظ کرامـت و شخصـیت معلزوم نگهداری شکا

نـیم خـورده سـگ  انسان برتر و پاکتر از آن است کـه ازا انسان است زیر

های ور و اسـتعدادعرفی دیگر حیوانات درنده دارای شـاستفاده نماید. از ط

فطری هستند که ممکن است افراد بی اراده و بی نظم آنرا نادیده بگیرنـد 

، تعلـیم وتاهی کنند ام ا هرگـاه سـگ و امثـال آنو نسبت به تعلیم آنها ک

داشتند دراین حالت حیوان به شکار را برای صاحب خود نگه و دندداده ش

ست صاحبش در می آید. پس همان گونه که شـکارچی صورت آلتی در د

می تواند با تیر و شمشیر شکار کند، می تواند از حیوان درنده ای کـه در 

 عمل مـی کنـد، اسـتفاده نمایـد و از گوشـتاطاعت اوست و به فرمان او 

شکارچی، شکار،  نوسیله آن بخورد)هرچند تا رسیده حیوان شکار شده ب

 لی ندارد و نیازی به سربریدن آن نیست(.بی جان شده و بمیرد اشکا
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

چنان که الزم است به هنگام انداختن تیر به سـوی شـکار یـا فـرو هم -3

نام خدا ذکر شود، به هنگام رها  کردن نیزه یا زدن شمشیر به قصد شکار،

آن ذکر گردد. در این مورد قـرآن  سم خدا برا ن سگ نیز الزم استساخت

رآن صـراحتاً حظه می شود، قچنانکه مال1(ما اهِّ عالایتهِ وااذتُكُروات است :)می فرماید

به این موضوع دستور داده و حدیثهای صحیح متفق علیـه ماننـد حـدیث 

 ر حاتم هم این دستور را تنکید می نمایند.عدی پسحضرت 

شرط سوم این است کـه هرگـاه دو سـگ کـه  یتدیگر بر لزوم رعا دلیل

نام خدا بر آن خوانده شـده و دیگـری یکی از آنها به هنگام رها ساختن، 

آن ذکر نگردیده باشد حیـوانی را شـکار نماینـد گوشـت ایـن  نام خدا بر

حضرت پیغمبر پرسید: بعضی اوقات حیوان حرام است.عدی پسر حاتم از 

بعداً می بینم سگ دیگری بـا او م نبال شکار می فرستمن سگ خود را د

ها حیوان را شکار کرده است. آن همراه شده است و نمی دانم کدام یک از

ْامِّ  والات  كالتِبكا   عالاى َساَّیتتا  فاِإَّنَّاا َتاتُكلت  ما فا  پیغمبر فرمود:)  2 (آخارا  كالتب    عالاى ُت

 ایسگ خود ذکر کـرده  از گوشت آن نخور چون اسم خدا را بر"یعنی: 

اما در صورتی که به هنگام تیراندازی یا ضرب شمشـیر  ."نه برسگ دیگر

فراموش شود، چـون بر آن را ا رها ساختن سگ، گفتن و ذکرنام خدا و ی

 

 ۴ مائده: - 1

 

 (181/  1) - ت البخاری صحیح - 2

 



 
 

157 
 

..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

عذور داشته است، اشکالی خداوند متعال، مسلمان را در مقابل فراموشی م

فراموش نکند و آن نیست به شرط اینکه نام خدا را در موقع خوردن آن 

همان گونه که در موضوع ذبح بحث شد و فلسـفه ذکـر  جبران نماید  را

( بیـان کـردیم را که قبالً به هنگام بحث سربریدن حیوان) ذبـحنام خدا 

 کرار ندارد.عیناً در اینجا هم صدق می نماید و احتیاج به ت

 حیوانی که بعد از تیر خوردن آن را مرده می یابند
چی بـه سـوی حیـوان شـکاری اردیـده مـی شـود کـه شـکبعضی اوقات 

رحالی که زخمـی شـده تیراندازی می نماید و آن را می زند ولی حیوان د

مدتی که اکثراً یک یا دو روز طول مـی کشـد است فرار می کند و بعد از 

می کند و می بیند که مرده است در چنین صـورتی شکارچی آن را پیدا 

 د:د شرط حالل می باشحیوان مزبور با رعایت این چن

 رپیغمباؤال: نباید بعد از این که زخمی شده است در آب افتاده باشد چون 

ماكا  رامایتالتا  ِإذاا:)می فرمایـد الما  رِ فاالاذتكُ  ساالهت تاالهُ  فاالِإ ت  اهَِّ  است اللت  قالاقااللا  قاالدت  واجادت ُُ  أا ت  الَّ إِ  فا
هُ  ِرى الا  فاِإنَّكا  مااء   ِف  واقاعا  قادت  َتاِدا  1( ُمكا هت سا  أاوت  قالاقالاهُ  التمااءُ  تادت
پیـدا  )هرگاه تیر را به سـوی شـکاری انـداختی بعـداً آن را مـرده ":یعنی

کنی که در آب افتـاده باشـد در پیدا را کردی از آن بخور مگر موقعی آن 

چون نمی دانی آیا در اثر غرق شدن در آب مرده است یا در اثر این حالت 

 تیر تو، نباید از آن بخوری(.

 

 (۵8/  ۶) - مسلم حیحص - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

تیر، اثر دیگری که احتماال مرگ حیوان بـه  خمنباید به جز ز ؤم:شرط د

عدی پسرحاتم می گوید: گفتم یـا رسـول سبب آن بوده باشد دیده شود. 

بینم در حالی که تیر ه سوی شکاری تیراندازی می کنم فردا می اهلل من ب

 فرمود: پیغمبرصلی اهلل علیه وسلمبه او خورده است مرده است 

ماكا  أا َّ  تا عاِلمت  ِإذاا ) ُُلت  ساُبع   أاثالارا  تالاراِفیهِ  والات  قالاقالاهُ  ساهت که اگر می دانی "یعنی:1 (فا

آن  نـدگان در آن ندیـدی ازراثر تیر تو مرده است و آثاری از زخـم د در

 ."بخور

نباید گوشت آن بو گرفته باشد چون طبع سلیم از طعام بو  شرط سوّم:

ان آور و زیـد و ضـمناً خـوردنش گرفته نفرت دارد و از آن دوری می کن

ممکن است باعث امراض گوناگون شود در حدیث صـحیح مسـلم آمـده 

 ِإذاا:)شـنی فرمـودهخبـه ابـو ثعلبـه  پیغمبرصلی اهلل علیه وسلمکه  است
ماكا  رامایتتا  ًاابا  ساهت قاهُ  لایاا    ثاماثا  فالا ُُلت  فاأادتراكت ( لات  ماا فا  ۲. یالنتِتت

ا سه روز نتوانستی آن را ت ی تیر انداختی ولییعنی:)هرگاه به سوی شکار

ه شرط اینکـه بـو نگرفتـه پیدا کنی بعد از این مد ت اگر آن پیدا کردی ب

  باشد آن بخور(.

 دو ملـ  مسـتثنا هسـتن ین حیوانات  مردار، مـاهدر بی
تنهـا در آب شریعت اسالم حکم ملخ و مـاهی و سـایر حیوانـاتی را کـه 

 

 .(101/  ۴8) الستة الکتب فی الصحابة مسند - 1

 عَنْ الصَّحِیحِ فِى مُسْلِم   رَوَاهُ(2۴2/  9) - بالهند المعارف ط. للبیهقی الکبرى السنن - 2

 (.خَیَّاطِالْ خَالِدٍ نِبْ حَمَّادِ عَنْ الرَّازِىِّ مِهْرَانَ بْنِ مَّدِمُحَ
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ا نموده است، هنگـامی جدی  حیوانات مردار زندگی می کنند از حکم باق

سـؤال شـد درجـواب  که از پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم در باره آب دریا

لس  هُ مااؤُ  الطَُّهورُ  ُهوا :)فرمود  ۱.( مایتقاُقهُ  احلِت
الِر وا  :)خداوند می فرماید المت صاالیتُد التباحت ُُ شـکار و طعـام "یعنی:2( طاعااُمالهُ  ُأِحلَّ لا

 ."الل استدریا برای شما ح

دراین آیه هر حیوانی « دصی» اروق)رضی( گفته منظور از کلمهرفسیدناعم

، آن «مطعـا» کلمـه یا شکار و گرفته می شـود و منظـور ازدر است که از

مرداری است که امواج دریا آنها را به کنار می اندازد. ابن عباس حیوانهای 

 حیوانهای مرده  دریا است.« طعامه» هم گوید منظور از

ر )رضی( روایت شده است کـه پیغمبـر صـلی اهلل ابدرصحیح بخاری از ج

به جایی فرستاد. این اصحاب نهنگ بزرگی  علیه  دسته ای از اصحابش را

به کنار ساحل انداختـه و مـرده اسـت و بیسـت و دند که آب آن را را دی

چند روز از گوشت این نهنگ اسفتاده نمودنـد، هنگـامی کـه بـه مدینـة 

یغمبر صلی اهلل علیه وسلم عـرض کردنـد پ گشتند جریان را بهمنوره باز 

هُ  ُُمت ماعا  كاا ا   ِإ ت  أاطتِعُمو ا  اهَُّ  راجاهُ أاخت  ِرزتقًا ُكُلوا:)پیغمبر فرمود  (فاأاكالاهُ  بالاعتُضُهمت  فاأااتا

 

 .)آبش پاک کننده و حیوانات مرده اش حالل است( .2۵۶ص 1موطا امام مالک ج - 1

 .9۶:مائدة - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

بیـرون آورده اگـر  ز روزی که خدا برای شـما )از دریـا(بخورید ا"یعنی:1

 (....تا بخوریمد اید به ما هم بدهیچیزی از آن با خود آورده 

علیـه وسـلم  گوشت آن را به پیغمبـر صـلی اهلل بعضی از آنان مقداری از

ملخ مرده مانند مرده  م آنرا میل نمود. علیه وسلدادند و پیغمبر صلی اهلل

 دریا حالل است چون سربریدن)ذبح( آن ممکن نیست.

گوشـت مـردة آنهـا اجـازه داده اسـت کـه   پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم

هفـت غـزوه » ه شود. یکی از اصحاب به نام ابن ابی اوفی می گوید:ردخو

 « ملخ خوردیم. دیم و با اوجهاد کر پیغمبرصلی اهلل علیه وسلمدر خدمت 

 حیوانات دریایی و آبزی کالّ حالل می باشند
حیوانات از لحاظ محل سکونت و زندگی به دو دسته حیوانات خشـکی و 

ز حیوانات دریایی آنهایی هسـتند کـه ا م می گردند. منظوردریایی تقسی

خارج از آن زنده بمانند. ایـن نـوع  در آب زندگی می کنند و نمی توانند

هر شکل و صورتی به دست آیند کال حالل هستند؛ چـه بـه  یوانات بهح

الشه آنان بر سطح آب یا  صورت زنده از آب گرفته شوند یا مرده باشند و

و بزرگ از مـاهی گرفتـه تـا نهنـگ ک گرفته باشند، کوچ در ته آن قرار

یا هر شکل دیگری، به دست فرقی ندارد، به شکل سگ و خوک باشند و 

به دست غیر مسلمان، بدون اسـتثناء حـالل مـی  ر شوند یامسلمان شکا

باشند. کرم و بخشش الهی شـامل حـال بنـدگانش گردیـده تمـام انـواع 

 

 (۴3۵ / 10) - ت البخاری صحیح - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

اسـت و ذبـح و ه و شرطی حالل نمود حیوانات دریایی را بدون هی  قید

است تـا بـدون سربریدن را شرط پاکی آنها قرار نداده است و اجازه داده 

دست انسان را باز گذاشته است تا بـا ده شود و ذبح از گوشت آنان استفا

هر وسیله ای که می تواند آنها را شکار کند ولی الزم است حتی المقدور 

ذابش کمتـر باشـد. ع تر حیوان بمیرد تاوسایلی به کار برد که هرچه زود

واُهالوا الَّالِذي :)ایـدخداوند متعال در مقام من ت گذاری بر بندگانش مـی فرم
  1(ُكُلوات ِمنتُه حلاتًما طاِرًّيا را لِقاأت ساخَّرا التباحت 

و درتصـرف شـما قـرار ت که دریا را برای شما مسخر کرده)اس خدایی )او

و  وریــد(.بخآن بدســت آوریــد و  تــا گوشــت پــاک و تــازه از اســت( داده

ِر واطاعااُمُه ما )میفرماید:  ُُمت صایتُد التباحت َّْیَّ ُأِحلَّ لا ُُمت واِلل  2 (اراةِ قااًعا لَّ
ز دریا و طعامی که ازآن بدست می آید برای شـما حـالل شـده و )شکار ا

 این نعمتی است برای شما و مسافرین(.

امی طعـو عام فرموده هـر  فوق خداوند متعال به صورت کلیهای در آیه 

یـن که از دریا به دست می آید برای شما حالل است و هی  چیزی را از ا

الیاا واماا كاا ا رابسكا  .)ستعام خارج نکرده ا ِْ ) و به هی  وجـه خـدای شـما  3(نا

 فراموشکار نیست(.

 
 

 1۴ نحل: - 1

 9۶ ده:مائ - 2

 ۶۴ مریم: - 3
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 دریا )شکار( صید

الرا :)می فرمایدمتعال خداوند      نتالُه حلاتًمالا طاالِرًّيا مِ  لِقاالأتُكُلوات واُهالوا الَّالِذي ساالخَّرا التباحت
ُْوهناا  رُِجوات ِمنتُه ِحلتیاًة تالالتبا قاخت ْت المت ِفیِه والِقا  لتُ لتكا ماوااِخرا ا واتالاراى اواتا ُُ ِلِه والاعالَّ ًُوات ِمن فاضت بتقا

ُُُرو ا  ال  ساخته است تا ایـن کـه ازو اواست که دریا را مسخر)شما( »  1(تاَّت

بیاوریـد کـه برخـود مـی  ونآن زیوری بیـر آن گوشت تازه بخورید و از

شما فضـل او د و تا پوشید و کشتی ها را می بینی که دریا را می شکافن

 «را بجوئید و سپاسگزاری کنید.

ل جـدر دریا مجموعه ای از عجایب احصا ناپذیر وجود دارد کـه خداونـد 

ها بهـره بگیـرد. درایـن میـان مـی تـوان مسخر انسان کرد تا از آن جالله

اهی با انواع مختلفی که دارد از قدیم االیام، غذایی م ماهی سخن گفت،از

فره ی غذایی عمده ای از س بخش ده است ونسان بوو مفید برای اخوب 

یل داده است، سوال این اسـت، مـاهی چـه ویهگـی سیار ازمردم را تشکب

 هایی دارد که این گونه مقبول طبع مردم است؟

 رزش است؛باپروتئین های  ماهی، حاوی نسبت باالیی از -1

ربـی تامین های سریع الذوب یا چروغن ماهی، سرشار ترین منبع و ی -2

کوری مـی باشـد و است که ضد شب  Aت و مهمترین آن، ویتامینسها

است که   Dبرای رشد بافتهای پوست ضروری است و باز حاوی ویتامین 

 است؛  برای رشد استخوان مفید بوده، ضد  نرمی استخوان درکودکان

 است؛ ممنبع خوبی برای کلسیی ماه -3
 

 1۴:النحل - 1
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

ــودنة مهمتــرین شاخصــ -۴ ــایی، غنــی ب ــد  ازآن هــا  محصــوالت دری یُ

ئید تا بتوانـد بـه خـوبی بـه ترشـح است)عنصر، ضروری برای غده ی تیرو

رشـد  ( بپردازد، این غده، مسؤل تباالت غذایی وThyroxinتیروکسین )

جملـه،  ورد ازیـآبدن به وجود مبدن است و کمبود یُد نارسایی های را در

د میگوین (Goiterبزرگ شدن غده ی تیروئید که دراصطالح به آن گواتر)

 یاهـا زنـدگی مـی کننـد و ازبرای همین کسانی کـه درمنـاطق دور از در

فراوده های دریایی استفاده نمی کنند بیشتر به ایـن بیمـاری مبـتال مـی 

 1شودند.
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 
 بخش هفتم

 استثناءات

 راریاضط التارحد 
 م در حالت ضرورت حکم جداگانه ای داردراح

بحث کردیم حکم  تحریم آنها مربوط بـه نها هایی که در باره آ کلی ه حرام

 بین نباشد؛ ام ا حالت اجبـار اجباری در ت که ضرورت وحالت اختیاری اس

این مورد بحث شد حکم مخصوص و جداگانه  و ضروت همچنانکه قبالً در

الطُِررتمُتت وا )ند می فرماید: دارد. خداو ُُمت ِإالَّ ماالا اضت ُُم مَّا حارَّ ا عالاالیت  1(ِإلایتالهِ  قادت فاصَّلا لا
از آنهـا "یل بیـان نمـوده اسـت)خداوند آنچه را برشما حرام کرده، به تفص

 مگر چاره ای نداشته باشید( "باید پرهیز کنند

هـای دیگـر را و خداوند متعال پس آنکه تحریم مردار و خون و سایر حرام

غ  واالا عا :)میکند می فرماید ماعال  عالایتِه ِإ َّ اّها غاُ الور  اد  فام ِإثتا فاماِن اضتطُرَّ غالتا ِبا
کسانی که ناچار و مجبورند و از تمـایالت نفـس پیـروی نمـی )ام ا 2(رَِّحالیم  

کنند و از حد نیاز هم تجاوز نمی نمایند، )خوردن حرامهای مزبور برایشان 

 ت ندارد، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است(زاالل بوده و( مجاح

 

 119االنعام: - 1

 1۷3البقره: - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

لما آن را عذر برای استفاده از حرام می رورت و اجباری که تمام عض

و ضرورت غذایی است که در اثر گرسنگی شدید به وجود می  دانند، اجبار

آید. بعضی از علما ضرورت مزبور را چنین مشخص کرده اند: هرگاه یک 

نتواند به جز این طعامهای حرام شده، روزی ن وز بگذرد و انساشبانه ر

به اندازه رفع نیاز و حفظ جانش از  دیگری پیدا کند، حق داردحالل 

امام مالک رحمه اهلل  می گوید: انسان مضطر می تواند  روزی حرام بخورد.

از خوردن حرام سیر شود و تا زمانی که حالل بدست می آورد از ذخیره 

ش می دهد اندازه ای که از مرگ نجات ند: ازا د و دیگران گفتهآن بخور

م باید به  ظاهر آیه نزدیکتر باشد که می بیشتر بخورد، نظریه دو  نباید

غ  واالا عااد  غالتا )فرماید  ( ِبا
ز روی آرزوی نفس و از حد : خوردن حرام درحال ضرورت نباید ا)یعنی

می آید قرآن د ر گرسنگی به وجونیاز تجاوز کند( اما ضرورتی را که در اث

ل مقجانف ال ث ف  خممصة غِن اضتطُرَّ فاما :)صرحتاً ذکر نموده و می فرماید
 1(ّها غاُ ور  رَِّحیم  فإ علیه
 "سانی که در حالت گرسنگی قرار می گیرند و تمایل به حرام ندارند)ک

ا در چنین حالی خداوند ب ی خوردند(یعنی از اندازه ضرورت بیشتر نم

 ."ستا گذشت و مهربان

کلمه ثر اجبار بوده گذشت می فرماید.) گناه استفاده از حرام که درا از و

 2مخمصه به معنای گرسنگی است(.
 

 3مائده : - 1

 ۷2حالل و حرام ص - 2
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..ثیر آن.نقش امنیت غذایی و تا  
 

 کند  ع و حرام را مباح و روا میضرورت، امر ممنو
غ  واالا }:خداوند متعال در پی بیان امور حرام، فرموده است فاماِن اضتطُرَّ غالتا ِبا

 ۱ {ِحیم  ِإ َّ اّها غاُ ور  رَّ  هِ  ِإثتا عالایت عااد  فام
ه خاطر حفظ جان ازآن اشیای ولی آن کس که مجبور شود)که ب "یعنی:

چنین  عالقه مند) به خوردن ولذ ت بردن از حرام بخورد(، درصورتی که

چیزهایی نبوده( و متجاوز)ازحد  سد  جوع هم( نباشد، گناهی بر او نیست؛ 

، بیانگر این واین آیه« ان استربوند بخشنده و مهکه بی گمان، خدا

الت ضرورت، خوردن از معناست که خداوند متعال برای مسلمان، درح

طر، ضشخص ناچار و مده به شرطی که مورد حرام را جایز و مباح فرمو

عالقه مند به حرام و تجاوز کننده از حد  سد رمق نباشد؛ که این هم، خود 

آن دو، اذن جود واست که با  نیعنای بغی و عدوامستلزم تفسیر و تبیین م

ه که مستلزم حد  آن گونهمان استفاده ی از حرام ممتنع می گردد، 

 ام را مباح سازد.ضرورتی هم هست که استفاده از حر

غ  واالا عااد  }مجاهد، درتفسیرعبارت متجاوز از حد  )عالقه مند و {غالتا ِبا

ه خوردن از ب طر و ناچارضلی مهر کس در حا»، گفته است که: نباشد(

قصد شود که راهزن یا خروج کرده بر حاکم یا به سفر رفته به حرام 

 «.ا داردارتکاب معصیت نباشد، حق  استفاده از این رخصت ر

مقصود از آیه، کسـی اسـت کـه حـرام را »می گوید: سعید بن جبیرهم 

آیه، کسی سد ی هم گفته است که: مقصود از «. حالل نکند و حالل نداند
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که دنبال برآورده سـاختن اشـتها و عالقـه و القه مندی نباشد ع است که

یعنی ازآن سیر » ه:هم گفته است ک ابن عبّاس«. باشدمیل نفس خویش 

عالقه مند به مردار نباشـد و در خـوردن آن از حـد »گفته: ، و نیز«خوردن

 تجاوز نکند.

 م،خوردن آن حـرا درمتجاوز نبودن  عالقه مند و»: قتاده نیز می گوید 

شخص یک چیز حـالل بـه آن حـرام صـرف نظـر و  ازبدین معناست که 

 .«تجاوزکند
آن  ) از آنچـه آیه این اسـت کـه در مقصود از» : که گوید مقاتل میو  

حرام( می خورد، از حد خارج نشود، و برای ما نقل شده است کـه از سـه 

 «.لقمه تجاوز نشود

چیـز قابـل تحدیـد د ایـن چنـ دوان، دربنابرآنچه گفته شد: بغـی وعـ   

؛ دوم، در راه ارتکاب معصیت نباشـد ضطر، این که شخص مستند: یکیه

آن شکم  حرام نباشد که از عالقه مند و دارای اشتها به این که متمایل و

حرام، از مقداری کـه  آن  خوردن از خود را سیر کند؛ و سوم، این که در

 جاوز نکند.موجب حفظ حیات و سد  رمق می شود ت

ضـرورت، ایـن  :مجاهد، گفته اسـت کـه ی حدّ ضرورت هم، رهدربا

برشخص چیره شود و وی را به خوردن، به طور است که انسان ستمگری 

ضرورت، ایـن اسـت »؛ ام ا جمهور فقها گفته اند که:«وا دارد مثال، خوک

آن ها بیم هالک و نـابودی انسـان مـی رود،  فقری که از که گرسنگی و

 «.هدو اضطرار قرار د ریوضعی ت ناچا در شخص را
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، باید تمام راه طر)درآن حالت ناچاری(ضشایان یادآوری است که شخص م

به واسطه ی درخواست کـردن از  مباح را های دسترسی به مورد حالل و

 در برادران دینی خود یا پناه بردن به شخص دارای طعام به کار بگیـرد و

د و از عی را کنار بگذارماعُرف اجت آداب واین درخواست و پناه بردن هم، 

راین صورت، البته کـه وسایل و راه های مباح و حالل شرمنده نباشد و، د

یک  ی اش را برطرف سازد؛ ام ا اگر درکسی را هم خواهد یافت که گرسنگ

هی  کس را هم نیابد و بیم تلف نفـس خـود  باشد. و هبیابان هالک کنند

قـداری کـه مورد حرام بـه م زا او می تواند که این حالت، داشته باشد، در

 1د.وی را به مکان دسترسی به حالل می رساند، بخور

در اسالم دایره حرام  "دکتور یوسف قرضاوی دراین راستا چنین می نگارد:

تنگ و چیزهای حرام به نسبت آنچه حالل است بسیار کم است، ولـی در 

هـر و منـع کـرده اسـت ا مورد حرام شدت عمل نشان داده و مؤکدا آن ر

که به آن منتهـی شـود و انسـان را بـه  -چه آشکار و چه پنهان -راهی را

و یـا بـه ی آن بکشاند بسته است و هر چیزی که وسـیله حـرام شـود سو

انجام حرام کمک نماید منع نموده و اجازه نمیدهد حرام به وسیلة حلیـه، 

 .حالل شود

ضـروری ی ، جنبـه نیازهـااماما اسالم با همة سختگریهایش در مورد حـر

علـم  زندگی و ضعف انسان در برابر این نیازها را فراموش نکرده است و با

ر آن نیاز ها به مسلمان یاز ضروری و ضعف انسان در براببه شدت فشار و ن
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است که به هنگام فشار و احتیاج ضروری، به انـدازه رفـع نیـاز  اجازه داده

متعال بعد از بیـان د نماید. خداون دهضروری ونجات از مرگ از حرام استفا

} فرماید:  روزی های حرام از قبیل گوشت مردار، خون وگوشت خوک می
غ   غالتا  اضتطُرَّ  فامانِ   1 راِحیم { غاُ ور   اهَّا  ِإ َّ  عالایتهِ  ِإثتا  فاما  د  عاا واالا  ِبا

فظ جـان در مانده ای که ) نتوانست روزی حالل بدست آورد وبرای ح "

وزی حـرام از قبیـل گوشـت مـردار و خـوک و ر مجبور به خـوردن خود

نباشد و )استفاده از حرام از میزان رفع شود مادام که( متمایل به حرام ...

تجاوز نکند گناهی بر او نیست و خداوند بخشنده و مهربـان نیاز ضروی( 

 "است

ای حـرام این موضوع درچهار سوره قرآن کریم به هنگام بحث از روزی ه

و فقهای اسالم از این آیات و نظایر آنها این قاعـدة  مارار شده است. علتک

ضروریات، محظورات را مبـاح  "نموده اند:اط و تنیید کلی و مهم را استنب

اما با توجه به آیات مزبور معلوم می گردد کـه قـرآن  "حالل می سازد و

نظـر گرفتـه کریم دو شرط و دو صفت را برای شخص مضطر و ناچار در 

نباشد یعنی قصد لذت  "باغی "{ باید یر با  و ال عادغ}است و میفرماید:

هم نباشد یعنی نباید از اندازه ای که بـرای  "عاد "جویی نداشته باشد و 

 فظ جانش الزم است تجاوز نماید .ح

 "دو شرط فوق علمای اسالم قاعده دیگری بدسـت آورده انـد کـه : از

ر چند در مقابـل ه نسانا "ورت باشدد در حد ضراستفاده از ضروریات بای
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ود را بـه ضعیف است ولی نباید تسلیم آن شود و اختیار خـ فشار ضروری

به دنبال حالل بگردد و بـه  هنگام نیاز از دست دهد  باید باکمال شهامت

 بهانه نیاز و ضروریت به آسانی حرام را بر خود سهل و گوارا نگرداند.

 

 ۲7/۱۲/۱۳97تمت بالخیر
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 منابع : 
ابـی بکـر بـن الجلیـل الرشـدانی دایة، تنلیف أبوالحسن علی بن ه تاب -1

کویته  -خانه کاسنی رودابحمزه کت رهـ ق( ناشر: امی ۵93المرغیالنی) 

 . ۴98ص 1ج

ــن  -2 ــدین محمــد ب ــام کمــال ال ــه للشــیخ االم ــدیر شــرح هدی ــح الق ت

ــه  ــوارزمی علی ــدین الخ ــالل ال ــا ج ــة موالن ــع الکفای ــد م عبدالواح

 ۴3ص 9حقانیة جة تب، ناشر:مکةالرحم

لیمان ابـن نن أبی داؤد، اإلمام الحافظ المصنف المـتقن أبـی داؤد سـ -3

صــوله و خــرج حقــق أ هـــ(2۷۵-202عث السجســتانی األزدی )األشــ

أحادیثه علی الکتب السنة و رقمه حسـب المعجـم المفهـرس و تحفـة 

-یروتب–، دارالمعرفة  الجزء الثالثالشیخ خلیل منمون شیحا  األشراف

 م. 2001هـ 1۴22الطبعة األولی : ن،لبنا

لیثـی ویلیـه کتـاب اسـعاف ی الا اإلمام مالک روایة یحیی بن یحیـوط  -۴

، منشورات محمد علی م السیوطی رحمه اهللالمبطن برجال الموطآ لإلما

لبنـان -بیـروت -دارالکتب العلمیـة-بیضون لنشر کتب السنة والجماعة

 م.2002-هـ 1۴23

ی عبـداهلل محمـد بـن یزیـذ القزوینـی إبـن أبـحـافظ لنن ابن ماجـه ا -۵

الطبعــة  –راا العربــی هـــ( دار إحیــاء التــ2۷۵- هـــ202ماجــه)

 م .2000هـ 1۴21األولی

ــن الحجــاج القشــیری حــیح مســل -۶ ــی الحســین مســلم ب ــام أب م لإلم

هـ( طبعة محققـة، مقابلـة، مضـبوطة، مفصـلة 2۶1-20۶النیسابوری،)
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ب السـتة، ومسـند أحمـد، کتـال ناألحادیث، معزوة األطراف مخرجة م

لی شـامل ابن حبان، و غیرها إن لـم لـزم، مـع فهـرس تفصـی وصحیح

قابلة للنظر  خمس و عشرون ألف طرف لفهرس الحدیث، 000،2۵یضم

المفهرس. تحقیق و تخریج: فضیلة الشیخ مسلم بن محمود  من المعجم

عثمان األثـری حفظـه اهلل، قـدم لـه وقرظـه االسـتاذ الـدکتور محمـد 

الشریعة و الدراسـات اإلسـالمیة بجامعـة  الزحیلی عمید کلیةی صطفم

دارالخیر للطباعة و النشـر و م( 2003-هـ1۴23عة األولی الشارقة . الطب

 التوزیع، بیروت لبنان.


