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Abstract 

The issue of alcohol and drinking and the need for proper and healthy nutrition in religious 

teachings in society has been very important and this issue has been considered in many 

verses and hadiths. Therefore, in the jurisprudential books of the two sects, an independent 

chapter is dedicated to food and drink, although in other chapters, this issue has been 

mentioned on some occasions. In the human food chain, in addition to plants and fluids; 

Meat is very important. Therefore, Islam has allowed eating meat. In some instances of 

meat, all Muslim thinkers agree, such as beef, mutton, camel, and in some there is a 

consensus on sanctity, such as leopard, lion, tiger. However, considering the sources of the 

two parties, the legitimacy and illegitimacy of some cases, such as rabbits, is a point of 

contention. Imami jurists have agreed on the sanctity of the rabbit meat, and Sheikh al-

Ta'ifa says: Al-Arnab Muharram ... The father, in contrast to all the four Sunni religions, 

has a consensus on the legitimacy of eating rabbit meat. Therefore, this issue needs to be 

explored due to the jurisprudential differences between the sects. 

This research has been carried out with the aim of recognizing the sayings and theories of 

the jurists of Islamic religions, the limits and limitations of the evidence, explaining the 

obligatory religious duty and obligation regarding the legal ruling of eating rabbit meat. 

The present research is a new and fundamental research that has been done in terms of 

method (descriptive) from the point of view of purpose (applied) and the method of 

collecting its concepts based on studies (library) and trying to answer, analyze and remove 

ambiguity in permissions and impermissibility arguments. The meat of animals has the 

role of the infallible act in society. The necessity of this type of research, considering that 

in the minds of many people (especially Shiites) the lack of sanctity of rabbit meat has 

been associated, so it plays an important role in enlightening public opinion and explaining 

the jurisprudential principles and clarity of the Shari'a ruling on this particular issue. 
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 واکاوی سنت فعلی معصوم )ع( در اکل گوشت خرگوش و رویکرد  آن در جامعه
 1روح اهلل هدایتی

 2تقی قبولی درافشان)نویسنده مسئول(سید محمد  

 3حسین صابری

 چکیده

موضوع اکل و شرب و ضرورت تغذیه صحیح و سااالد در ومااواه هااای دیناای در  اممااه اا اهمیاا  

بسیاری برخوردار بوده ودر ویات و روایات متمدد به این موضوع تو ه شده اس . لذا در کتب فقهاای 

اشربه اختصاص دارد اگرچه در ابواب دیگر نیز به مناسبتهایی به ایاان فریقین باب مستقلی به اطممه و  

موضوع اشاره شده اس  . در انجیره غذایی انسان، عالوه بر گیاهان و مایمات؛ گوش  اهمی  وافری 

دارد برهمین اساس اسالم خوردن گوش  را  ایز دانسته اس . در حلیاا  برخاای مصااادیه گوشااتها، 

اتفاق نظر دارند مانند گوش  گاو، گوسفند، شتر، ودربرخی نیز ا ماااع باار   تمامی اندیشمندان مسلمان

حرم  و ود دارد مانند گوش  پلنگ، شیر، ببر. اما بااا عنایاا  در منااابی فااریقین مشااروعی  و عاادم 

مشروعی  برخی اا مصادیه مانند خرگوش محل اختالف اس  . فقهای امامیه ا ماع، بر حرم  اکاال 

وشیخ الطائفه می گوید: األرنب محرم ... دلیلنا إ ماع الفرقه. در مقابل تمام گوش  خرگوش کرده اند  

مذاهب اربمه اهل سن  درمقام عمل ا ماع در حلی  خوردن گوش  خرگوش دارنااد .بنااابراین ایاان 

 نیاامند کاویدن دارد.  فریقین مسئله با تو ه به اختالف فقهی بین

های مذاهب اسالمی، حدود و ثغور ادله، تبیین وظیفااه این تحقیه با هدف شناخ  اقوال و نظریات فق

و تکلیف شرعی مکلف در مورد حکد شرعی خوردن گوش  خرگوش صورت پذیرفته اس . تحقیه 

حاضر، پژوهشی نو و بنیادی اس  که به لحاظ روش )توصاایفی( اا نگاااه هاادف )کاااربردی( و شاایوه 

جام شده و سمی در پاسخ، واکاوی و رفاای ابهااام گردووری مفاهید ون بر پایه مطالمات )کتابخانه ای( ان

در ادله  واا و عدم  واا اکل گوش  حیوانات  و نقش فمل ممصوم )ع( در  اممه را دارد. ضرورت 

این سنخ تحقیقات با تو ه به اینکه در اذهان بسیاری اا مردم )به ویژه شیمیان( عدم حرماا  گوشاا  

تنویر افکار عمومی و تبیین مبااانی فقهاای و وضااوح خرگوش تداعی شده اس  لذا نقش به سزایی در  

 حکد شرعی در این موضوع خاص را دارد.  

 :سن ، فقه، حکد شرعی، گوش  خرگوش،  اممه.واژگان کلیدی
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 مقدمه

این نکته مقدماتی را باید تو ه داش  که برای تأسی به فمل ممصوم نمی توان همیشه به فملاای کااه اا 

افمال طبیمی بشری شمرده می شود استناد کرد به عبارت دیگر افمالی که اا طبیماا  و خلقاا  انسااان 

نشأت می گیرد و بین تمام انسانها مشترک اس ، مالک عمل و فتوا قرار نمی گیرند، به ویژه اگاار ایاان 

واکاانش  فمل طبیمی، اضطراری باشد یمنی افمالی که بدون دخالاا  اراده و اختیااار واقاای ماای شااود و

طبیمی بدن انسان نسب  به حوادث بیرونی به شمار وید مانند اظهار درد به هنگام  راح ، لرایدن بااه 

هنگام سرما، و مثالهای دیگری اا این دس  که اختیاری نسب  به ایجاد یا منی ون و ود ندارد؛ اا ونجا 

نهاای اا مخالفاا  قاارار نماای   که بدون قصد انجام می پذیرد حکد دینی ندارد و متمله امر به تاسی یا

 گیرند.

اما در میان افمال طبیمی، برخی افمال اا روی اراده انسان انجام می گیرد و نحوه ایاان انجااامل فماال بااه 

اراده فرد بستگی دارد مانند اکل و شرب که اصل ون اضطرار اس  اما شاایوه و کیفیاا  انجااام دادنل ون 

به عبارت دیگر غذا خوردن یک نیاا بشری اساا  امااا مخصوص بوده یا با دیگران تفاوت داشته باشد  

انتخاب یک نوع غذای خاص یا روش غذا خوردن یا امان و مکان غذا خوردن خصوصیاتی اس  کااه 

ون را اا اقتضائات بشریل صرف، بیرون وورده و به ون اعتبار دینی می بخشد عالوه برونکه نقااش الگااو 

روش او نیز بهترین انتخاب و روش باشد و رفتااار ایشااان مدارانه ممصوم اقتضا می کند که انتخاب و  

مالک علد و تأسی دیگران قرار گیرد لذا اینگونه افمال هد تبیین شیوه انجام و هد حکد تکلیفیل فرد را 

 می تواند ممین نماید.  

 بیان مسله پژوهش

شیمه و اهل تساانن  تفاوت برداش  اا سن  ممصومین علیهد السالم و به ویژه نبی مکرم اسالم در فقه

به مثابه یک رویداد عظید اا صدر اسالم تا کنون، باعث پرسشهایی در منابی و مصااادر علماای فااریقین 

 شده اس  که پاسخگویی بدان محتاج بااخوانی و نوعی نگاه متفاوت اا متون حدیثی و تاریخی اس .

اا سویی هر قدر امان تشریی و یکی اا ویژگی و امتیااات علد فقه رشد و بالندگی و پویایی ون اس . 

شود و در فهد و دریاف  حکد امان صدور نصوص دورتر می شوید کار استنباط احکام مشکل تر می

اا ادله و مدارک شرعی اا نواحی متمددی غموض حاصل می شود و در کار استنباط احکام، فاصله ها 

گذرد و علوم گسترش می یابد عمااه و موانی متنوعی پدید می وید اما اا سوی دیگر هر چه امان می  

( بنابراین باارای ساان  ممصااومین علاایهد 24،  1380های دینی بیشتر نمودار می شود. )شریمتی،  ومواه

السالم و به ویژه نبی مکرم اسالم باارای فااریقین اا اهمیاا  واخیاای برخااوردار اساا  واکاااوی ساان  

  و یکی اا ساانن، تو ااه بااه فماال ممصومین علیهد السالم در ابواب مختلف قابل بحث و بررسی اس

 اکل و شرب اس .

بررسی سن  فملی ممصومین علیهد السالم و به ویژه نبی مکرم اسالم در موضوع اکل وشرب در باادو 

امر موضوعی وسان به نظر می رسد اما و ود روایات متمدد و در عین حال مباین با یکاادیگر در ایاان 

در یک موضوع خاص شده اساا  در ایاان نوشااتار باار امینه مو ب برداشتهای متفاوت وحتی متضاد  

 ونید نمونه هایی اا این روایات را مورد تو ه قرار داده و به بحث بگذارید.
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(  در خرگوش، سوسمار،  و ه تیغی، ماهی پولااک داراحادیث پیرامون حکد حلی  و حرم  فقهی )

ز انجااام گرفتااه اساا  امااا ایاان منابی متمدد فریقین ذکر شده اس  و پژوهشهای خوبی در این امینه نی

پژوهش اا ااویه ای  دید در پی نقش وفرینی به عنوان تکمیل کننده تالش های قبلی؛ اوایای پنهااان 

 این روایات را وشکار سااد.

برای  اممه عمل پوشاندن به این هدف و عینی ساای پاسخ به این مساائله، ابتاادا در منااابی و مصااادر 

موضوع بررسی و سپس با استنباط اا این روایات بر پایه مسلمات فقهاای فریقین روایات مرتبط با این  

 به قضاوت حکد شرعی هر کدام می نشینید. 

 روش

روش تحقیه در این نوشتار متاثر اا فرهنگ ناب اسالمی با تاکید بر روایات فریقین می باشد که ریشه 

 و تبار ون در سن  واصله اا نبی مکرم اسالم اس .

نگارنده با بهره گیری اا رهیاف  متون حدیثی، روایات مبتنی بر  واا و عدم  ااواا اکاال لحااد ارنااب 

توسط پیامبر)ص( را در مصادر شیمه و سنی بررسی کرده اس  و این موضوع در کالبدی خاص و بااه 

 مثابه یک سیر مطالماتی منسجد به بیان نظریات فریقین می پردااد.

ا یک گردووری اطالعات نیس  بلکه مبنای بررسی یک سن  خاص اساا  کااه بنابراین این نوشتار تنه

اا سیره نبوی استنباط شده اس . و بر پایه این رهیافاا  اا داده هااای مو ااود در  واماای حاادیثی در 

 کشف این سن  استفاده شده اس  

 ضرورت ، اهمیت و اهداف

ممصومین علیهد السالم و بااه ویااژه نباای ضرورت، اهمی  و اهداف این پژوهش در تبیین سن  فملی 

 مکرم در مورد اکل لحد ارنب اس  که برخی اا موارد ون عبارت اس  اا:

 سبب وشنایی بیشتر مخاطب با سن  پیامبر)ص( می شود. -1

پاسخ به بسیاری اا ابهامات فقهی اا نحوه فمل پیامبر)ص( با تو ه به احادیث رساایده در موضااوع   -2

 خوردن گوش  خرگوش.

 ادودن شبهات در حکد شرعی اا اذهان عمومی باخخص شیمیان در این موضوع. -3

تبیین حکد فقهی با تو ه به ابتالی بسیاری اا افرادی که در خااارج اا شااهرها اقاادام بااه شااکار و   -4

 کنند.  خوردن خرگوش می

 پیشینه تحقیق 

 اکثاار  کااه  اساا    شده  نگاشته  فریقین  اا  متمددی  کتابهای  اشربه  و  اطممه  حواه  در  پیامبر  سیره  مورد  در

 شاایمی  منااابی  در  اساا    ساالد  و  ولااه  و  علیه   اهلل  صلی  پیامبر  فملی  و  قولی  سن    دربرگیرنده  موارد  این

 ماادیر  کاظد  که  النبی  سنن  کتاب  همچنین  و   لد  یک  در  طباطبایی  عالمه  نوشته  النبی  سنن  مانند  وثاری

 ایاان باار عااالوه ومااد پرداخته موضوع  این  به  اس    دروورده  تحریر  رشته  به  را  ون   لد  ده  در  چی  شانه

 حر  شیخ  الشیمه  وسایل  نیز  و  مجلسی  عالمه  بحاراخنوار  مانند  حدیثی  منابی  در  پیامبر  سیره  پیشینه  منابی

 و اطممااه باااب  ملااه اا و گوناااگون های امینه در روایات تبویب  ها ون در که اس    شده  ذکر  عاملی

 .دارد  و ود  اشربه
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 در کااه ومااد پرداخته فریقین در احکام تطبیقی بررسی به ها نامه پایان و ها رساله برخی خاص طور  به

 حقااوق مبااانی و فقااه گاارایش  و  ارشااد  کارشناساای  مقطاای  نامه  پایان  به  توان  می  اشربه  و  اطممه  امینه

 .کرد  اشاره  «سن   اهل و  امامیه  فقهای منظر اا اشربه و اطممه احکام»  عنوان  با  یاسوج  دانشگاه

 تجااارت، حاا ، صاااله، طهااارت، فقهی های باب در( ارنب )موضوع الخالف  علدو  مقارن  فقه  منابی  در

 عااالوه  نیز  سن    اهل  مصادر  در.اس    گرفته  قرار  بررسی  و  بحث   مورد  اشربه  و  اطممه  و  ذباحه  و  صید

 حرماا   عاادم)  بخاااری  صحیح  کتاب  در  کامل  باب  یک  فوق،  فقهی  های  باب  در  شده  ذکر  مباحث   بر

 موضااوع  این  پیرامون  در  شده  نگاشته  های  مقاله  تمداد  و  اس    داده  قرار  تبیین  مورد  را(  ارنب   لحد  اکل

 کتاااب و هااا مقاله میان در  اما.  اس    یافته  اختصاص  امر  این  به  که  اس    هایی  کتاب  اا  بیشتر  مراتب   به

 را «ارنااب  لحااد کل در پیامبر سن    فقهی  تطبیقی»    ااویه  اا  خاص  طور  به  که  پژوهشی  گوناگون،  های

 دانساا ، قبلاای های نگاشته اا فراتر توان می را حاضر نوشتار بنابراین، ندارد  و ود  باشد  کرده  بررسی

 را  پیااامبر  ساان    اا  فریقین  برداش    تفاوت  دیگر  سوی  اا  و  دارد  پذیری  تممید  قابلی    سو   یک  اا  ایرا

 بسیاری مممولی و انتزاعی سطح اا رفتن فرا برای  تالشی  را  ون  توان  می  که  ای  گونه  به  دهد؛  می  نشان

 چنااان  هااد  پیشینیان،  ایاد  بسیار  های  کاوش  و  ها  تالش  رغد  به  دیگر  منظری  اا  و  دانس    ها  نوشته  اا

 ابهامااات هنااوا که چرا اس ؛ دقیقی و ژرف علمی تحقیه نیاامند متمددی  هات اا سن    در  پژوهش

 دیاادگاه  و  هااا  دانش  عصر،  این  در  سویی  اا  و  دارد  و ود  موضوع  این  در  گوناگونی  اشکاخت  و  بسیار

 نتای   تواند  می  ون  به  پژوهشی  تمرکز  که  اس    ومده  پدید  شناسی  نقل  و  پژوهی  متن  درباره  نوینی  های

 .باشد داشته  سن    فهد و  احراا  استنباط، امینه در اراشمندی  علمی

 نوآوری در پژوهش 

 نبه های  دید بودن تحقیه و نوووری های پژوهش در این مقالااه اا چنااد با تو ه به ونچه بیان شد  

  ه  قابل تو ه اس :

الف( بررسی مصداقی یکی اا موضوعات اختالفی در بین فقه شیمه و اهل سن  با تکیااه باار مباحااث 

فقه مقارن؛ ایرا موضوع حکد شرعی خوردن گوش  خرگوش نه در کالم فقهای شاایمه و نااه در وثااار 

اهل سن  با این نگاه فرصتی برای تبیین نیافته و چنانکه در مقاله ذکر شده در ابواب مختلف به فقهای  

 صورت مو ز و پراکنده احکامی مرتبط با خرگوش بدون تو ه به فقه مقارن بیان شده اس .

ب( تدوین و گردووری همه ورای فقهی شیمه و سنی در موضوع و بررسی نظریات همااه فرقااه هااا و 

عه های فریقین که تاکنون در مقاله ای مستقل تا  ایی که نگارناادن بررساای کاارده اساا  در ایرمجمو 

 )لحد اخرنب( صورت نپذیرفته اس .

ج( تالش و  هد تام برای حل شبهه و ممضل کاااربردی در موضااوع پااژوهش )بااا عنایاا  بااه اینکااه 

اساا ( و نظاار بااه  بسیاری اا شیمیان فکر می کنند که گوش  خرگوش حااالل و یااا حااداکثر مکااروه

اهمی  تو ه به ماهی  مأکوخت و همچنین اینکه هر فرد مقیدی می بایس  وشنایی با این مباحااث را 

 در اولوی  امور خود داشته باشد.

د( دق  برای استنباط صحیح و تمیین حکد دقیه فقهی با تبیین سیره و سن  ممصوم با تکیه باار همااه 

 ی ذکر شده در موضوع.احادیث و روایات دینی و اخبار تاریخ

 ها( رفی تضاد در روایات وارده در موضوع خوردن گوش  خرگوش.
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 مفاهیم

در این پژوهش، شناخ  اصطالحات به کار رفته که رویکرد تحقیه را بیان می کند اا اهمی  واخیاای 

 یضاارورتی علماا برخوردار اس  و بااشناسی مقصود نگارنده اا این مفاهید در مطالمه و ارایااابی ون  

 .مفاهید اصلی این نوشتار اس    سن ، سن  قولی، سن  فملی پیامبر)ص( دارد.

 سنت

یابی مفسااران سن  به مثابه دومین حج  الهی، پس اا کتاب، سهمی بزرگ و نقشی سترگ در دساا  

های دینی دارد؛ و اگر سن  نبود به طور قطاای بشاار اا دریافاا  دیاان کاماال و ها و ومواهدین به گزاره

 .گش  درک کامل دین و فهد کمال دین محروم می

 الف( سن  در لغ :

 سن  در لغ  به ممنای طریقه، روش و دوام اس .

 ب( سن  در اصطالح:

( در علد فقه: منظور اا سن  هر حکمی اس  که مستند به اصول شریم  باشد و باادع  در مقاباال 1

 ون قرار دارد

همان ممنایی که در علد فقه ومده اس . دوم: بااه ممنااای مسااتحب ( در علد کالم: دو ممنا دارد اول:  2

 اس .

 86، 1380( در علد اصول: سن  در علد اصول عبارت اس  قول و فمل و تقریر ممصوم. )شااریمتی،3

) 

 (64/ 3)مظفر،بی تا،  أو فمله أو تقریره )الممصوم(  قول النبی

 انواع سنت

اس  که بیشتر مطالمات و مطالب تاادوین شااده، بااه سابقه پژوهش های حدیثی و روایی حاکی اا ون  

گفتار ممصوم ممطوف بوده اس  و میزان استناد عالمان و اندیشمندان علد حاادیث بااه قااول ممصااوم 

 بیشتر بوده اس  و ایشان به فمل ممصوم تو ه ایادی نداشته اند.

أماال  اادی اساا  این واقمی  نشان می دهد که پژوهش در عرصه فمل ممصوم، نیاامند بااکاوی و ت

 چرا که این موضوع بستری مناسب برای مطالمات ژرف، موشکافانه و نوین اس .

در بحث استناد به فمل ممصوم مباحثی مانند مختار بودن، مبین بااودن،  اادی بااودن، تقیااه ای نبااودن، 

م منسوخ نبودن و بسیاری دیگر اا این نوع مسائل باید تو ه داش  و برای استنباط اا یک فمل ممصو 

خام اس  با تتبی در منابی حدیثی، تاریخی ون فمل اسااتخراج گااردد و عمومااام در ومااواه هااای دیناای 

استنادات به افمال ممصوم حکای  اا ون دارد که فمل ایشان چااه در امااان صااحابه و چااه بماادها، بااه 

های دیناای  عنوان مر ی فهد و تفسیر دین شناخته می گردید و هر  ا ابهام و سوالی درباره فهد ومواه

پدید می ومد به رفتار ممصومان ر وع می شد همچنانکه استنادات پر شمار روایان بااه عملکاارد اهاال 

 بی  و پیامبر، حاکی اا مر می  فمل ممصوم برای مسلمانان اس .

استناد به افمال ممصومان کارکردهای ایادی برای اندیشمندان اسالمی دارد چنانکه ایشان با بهره گیری 

ممصوم برای اثبات صح  استنباط نظریه خویش در علوم فقه، اصول فقه و تفسیر باار درسااتی اا فمل  
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برداش   خود اا ویات تکیه می کند و گاهی نیز کارکرد شااهودی دارد یمناای بااا بهااره گیااری اا فماال 

 ممصوم به عنوان موید و گواه و شاهد برای یک عمل به سیره ممصوم استدخل می شود.

ج اا ومواه های دینی اا فمل ممصوم، امری روشمند و ضابطه مند اس  که فااارا اا اکتشاف و استخرا

 هر مصداق و موضوعی، اا منطه و الگوی مشترکی پیروی می کند.

در کتب فقهی و حدیثی فریقین تقسید بندی های متمددی برای سن  انجام گرفته اس  مانند )ساان  

سن  منقطی؛ سن  تقریری و...( اما   -؛ سن  متصلسن  اهل بی    -سن  صحابه؛ سن  پیامبر  -پیامبر

 در این پژوهش ما به سن  قولی و فملی می پردااید.

 سنت قولی

های گوناگون بیااان و سایر ممصومان در مناسبتهای مختلف با اغراض و انگیزه  )ص(سخنانی که پیامبر

 (64. )مظفر، بی تا، شوداند، سن  قولی گفته میکرده

 سنت فعلی

کاااربرد فراواناای در نقش مهااد و  تواند  بسیار مهد که مینادیده انگاشته شده اما    و ادلهدارک  یکی اا م

به ویژه حکم  عملی ون داشته باشد سیره و فمل هادوی ممصااومان ا   یدین  هایومواه  فهداستنباط و  

چنان که درخور این حج  الهی بوده به ثب  و حفااو و شااناخ  و علیهد ا اس ؛ متأسفانه وناهللسالم

در  فهد ون پرداخته نشده و در مقام استنباط نیز ون گونه که باید و شاید مورد اعتنا قرار نگرفتااه اساا  

لیل می توان گف :هرگاه ممصوم فملی را انجام دهد، حداقل نکته ای که می تااوان اا ون تمریف این د

استنباط کرد عدم حرم  ون فمل و در نتیجه  واا ون اس  همچنین اگر عملی اا سوی ممصوم تاارک 

( حااال اگاار 216،1387شود کمترین چیزی که اا ون فهمیده می شود عدم و وب ون اساا  .)وخیاای،

قصد تشریی باشد به ون سن  فملی گفته می شود مانند انجام وضو، کیفی  نماا، حاا  فمل ممصوم به  

 و ...

 حجیت سنت

حجی  و اعتبار سن  پیامبر)ص( به عنوان دومین منبی و مصدر اصلی احکام اسالمی مورد اتفاق عامه 

ولُ فَخُذُوهُ وَمَااا نَهَاااُکد  وَمَا وتَاُکدُ الرََّسُمسلمین اس . و مهمترین دلیل این حجی  نیز ویات قرون مانند  

(؛ روایااات وارده ، 4-3)نجااد ،    إلن  هَُو إللََّا وَح یٌ یُااوحَ   وَمَا یَن طلهُ عَنل ال هََوى( و  7ا )حشر ،  عَن هُ فَان تَهُو 

 عقل و ا ماع اس .

گوناااگون   متمدد ون  به کارکردهایعنای     بااس  همچنین    ینیبانی و ادله دغنای م  پایهحجی  سن ،  

و  ماای سااااد فراهدومواه های دینی اس  اصلی  به عنوان منبی  را که و استنباط قرون   امکان فهد      نو

 پذیری به انطباق اندگی پیروان اسالم  سن  در  بستر عینیو گام به گام  صدور تدریجی  دیگر  اا سوی  

 .کمک شایانی کرده اس  با شرایط متفاوت   تمالید اسالم

 خرگوش

 خرگوش در مما د و دایره الممارف های ابان فارسی ومده اس :در تمریف لغوی اا 

 وندگان با گوش های دراا و دو دس  هااای کوتاااه تاار اا پاهااا کااه   هپستانداری علفخوار  زو راست

ه ساا  کااه باا ا  انورشناسی : خرگوش نااوعی اا پسااتاندارانعلد  اا نظر  )ممین( و    .بسیار تند می دود

شااود. ایاان ی اره های اروپا و وسیا و افریقا و امریکای شاامالی یافاا  ماا تمداد ایاد و اقسام بسیار در ق
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و ود ونها برای مزارع غالت بسیار ایانمنااد   ،نوع دویدن بین سایر پستانداران بی نظیر اس    حیوان در

 )رک: دهخدا(اس  . 

 اما در منابی ابان عربی در مورد این حیوان ومده اس :

 أَرانلااُب والجمیُ ،  الذَّکر  والخُزَاُ  ،  األُن ث   األَر نَُب:    وقیل   .  واألُنث   للذَکرل  یکونُ  ،  ممروفٌ:    األَر نَُب:    رنب 

 ، المناااق یشاابه حیااوان وهااو   ،  األرانب   واحدة  :  ( األرنب 434،  1405)ابن منظور،    .  اللحیانی  عن  وأَرانٍ

 یطلااه  اانس اسااد  وهو .    قوائمه  مؤخر  عل   األرض  یطأ  ،  الزرافة  عکس  ،  الر لین  طویل  الیدین  قصیر

 فیظنهااا الصاایاد فیااأتی مفتوحتان وعیناها  تنام  أنها  عجائبها  ( ومن36،  1424واألنث  )دمیری،    الذکر  عل 

 (  567، 1419مستیقظة )ابشیهی،  

 موضوعیت خرگوش در ابواب فقهی:

در کتابهای مختلف فقهی اا خرگوش به مناسبتهای گوناااگونی صااحب  بااه میااان ومااده اساا  ابااواب 

مختلفی که به این موضوع پرداخته اند عبارتند اا: کتاب الطهاره، کتاب الصاالوه، کتاااب الحاا ، کتاااب 

 اطممه و اشربه، کتاب صید و ذباحه.

 حکد شرعی اکل لحد ارنب در فقه شیمه

هرچند در نگاه فقهای شیمه )امامیه( دخئل متمددی بر حرم  اکل گوش  خرگوش  اقامه شده اساا  

خورد عالوه بر اینکااه در احااادیثی نیااز بااه های شیمه نظراتی متفاوت به چشد میفرقه  اما در برخی اا

طور صریح خوردن ون بدون اشکال دانسته شده اس ، بررسی مستندات  نشان می دهد که حکااد بااه 

حرم  اکل با چالش پژوهشی در علد فقه و حدیث  موا ه اس  اا این رو تحقیه و پژوهش در  این 

 د واکاوی و باامهندسی اس .موضوع نیاامن

در ادامه ابتدا حکد شرعی خوردن گوش  خرگوش اا دیدگاه فرقه های اسالمی مااورد بررساای قاارار 

 می گیرد:

 نظریات فرقه های شیعه در مورد اکل لحم خرگوش

 امامیه

در بین فقهای امامیه ا ماع بر حرم  اکل گوش  خرگوش اس  و اا قدید تا کنون فقهاااب باار همااین 

 إ ماااع  محاارم ... دلیلنااا  نه  عمل نموده اند کما اینکه شیخ الطائفه در این امینه ماای گویااد: األرنااب 

 (78/ 6،  1407الفرقه. )طوسی:

 :  زیدیه

الف( در احکام فقه فرقه ایدیه خااوردن گوشاا  خرگااوش حاارام نیساا  بلکااه عمااوم کتااب ایشااان 

 خرگوش را مکروه می دانند. 

 عافهااا أنه وسلد  وله  وعل   علیه  اهلل  صل   رسول  اهلل  عن  ذکر  وقد  ،  مةبمحر  ولیس    أکلها  نماف  األرنب 

لصائده )امام   اهلل  أحله  الذی  البر  صید  من  ذلک  فی  وهی  بأکلها  أصحابه  له وأمر  أهدی    حین  یأکلها  ولد

 (403/  2یحیی: بی تا، 

بیان شده اس . ب( در برخی منابی ایدیه قول نادر و شاذی مبنی بر حرم  خوردن گوش  خرگوش  

 (99/  4انها محرمة )الجنداری، بی تا،  الناصر قولی أحد  و ف 
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 اسماعیلیه

در فقه اسماعیلیه خوردن گوش  خرگوش مباح دانسته شده اس  و مسااتند ایاان حکااد را نیااز ساان  

 (  123/  2، 1383)التمیمی،   . األرنب  أکل أباح أنه( ص)  اهلل  رسول پیامبر)ص( دانسته اند. وعن

 

پس اا نقل اقوال حکد شرعی اکل لحد ارنب در فرقه های شیمه در ادامه به بررسی ادله  واا و عاادم 

  واا این احکام می پردااید.

 الف( ادله حلی  و  واا خوردن گوش  خرگوش در منابی شیمی:

فُوحام أَو   عَل  ویه قرون: قُل  خ أَ لدُ فلی ما أُوحلیَ إللَیَّ مُحَرَّمام (1 طاعلدٍ یَط مَمُهُ إللَّا أَن  یَکُااونَ مَی تَااةم أَو  دَمااام مَساا 

(. در این ویه خداوند می فرماید: بگو ای پیامبر در احکااامی کااه بااه ماان وحاای 145)انمام، لَح دَ خلنزلیرٍ

 شده، چیزی را برای خورندگان حرام نمی داند مگر ونکه میته یا خون یا گوش  خوک.

( 29( )بقااره، ما فلی األَرضل  َمیممااا هَُو الََّذی خَلَهَ لَکُداخباحه که بر این اصل ویات متمددی مثل   اصاله (2

( دخل  دارد و در نتیجااه  ااواا و حلیاا  168( )بقره،  ُکلُوا ملمََّا فلی ال أَر ضل حَلَالما طَیلَّبمایَا أَیَُّهَا النََّاسُ  و )

 گوش  خرگوش اا ون استنباط می شود.

 (96حُرُمام )مائده،حللَّ لَکُد  صَی دُ ال بَح رل وَ طَمامُهُ مَتاعام لَکُد  وَ لللسَّیَّارَةل وَ حُرِّمَ عَلَی کُد  صَی دُ ال بَرِّ ما دُم تُد  ویه أُ (3

 در حدیثی حماد اا امام صادق علیه السالم نقل می کند که ایشان فرمودند: (4

ب و خ یحرمه فأتی باألرنااب ف النفس و کان یکره الشیکان رسول اهلل صل  اهلل علیه و وله و سلد عزو 

  1(499/ 7فکرهها و لد یحرمها.)مجلسی، بی تا؛  

در این حدیث ومده اس  که گوش  خرگوشی را برای پیامبر)ص( ووردند ولی ایشااان رغبتاای بااه ون 

 نداشتند و ون را نیز حرام ندانستند.

 در حدیثی دیگر ابی بصیر اا امام صادق علیه السالم بیان داشته اس :   (5

 وَ  ال مَی تَااةل  َکتَح اارلیدل  بلحَرَامٍ  لَی سَ  وَ  ال بلغَالل  وَ  ال خَی لل  وَ  الضَّبِّ  وَ  لَح د ال أَر نَبل  الدَّوَابِّ  ملنَ  یُؤ کَلَ  أَن   یَک رَهُ  َکانَ

( این حدیث به صراح  عدم حرم  گوش  خرگااوش را 44/  9، 1407)طوسی،  ال خلن زلیر. لَح دل وَ  الدَّمل

 بیان می کند.

 إللَّا دَابَّةٍ ملن  ال قُر ونل فلی اللَّهُ حَرَّمَ اراره اا امام باقر علیه السالم حدیثی نقل می نماید با این عبارت که: مَا (6

 ال خلن زلیرَ. )همان(

ولل  خوردن خرگوش را مباح دانسته انااد. عَاان در حدیثی اا پیامبر)ص( ومده اس  که ایشان   (7  اللَّااهل  رَسااُ

 (123/   2)ابن حیون المغربی،  .ال أَر نَبل أَک لَ أَبَاحَ أَنَّهُ )ص(

المحرمات: یکی اا دخیلی که قائلین به اباحه خوردن گوش  خرگوش به ون اسااتناد ماای کننااد   حصر (8

ه را بیان نموده اس  و گوش  خرگوش اس  به ممنا که خداوند تمامی لحوم محرم  "حصر محرمات"

 مصداق هیچکدام اا موارد حرم  نمی باشد بنابراین حکد اباحه بر ون  ریان دارد.

 
حملها على التقية لالختالف الظاهر بين الخاصة و العامةة فيهةا و نا ةل العامةة ينةعلون ع هةا فنةا وا علةيه  فالظاهر    -1

 النال  يتقون م ه ، مع أن النراهة تطلق على الحرمة نثيرا في األخبار
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موارد برخی اا ادله ای اس  که می توان برای حلی  اکل گوش  خرگوش به ون استناد کاارد امااا در  

وش  خرگوش را متذکر می مقابل این ادله نیز مباحثی مطرح اس  که حرم  و عدم  واا  خوردن گ 

 شود.

 ب( ادله حرم  و عدم  واا خوردن گوش  خرگوش در منابی شیمی:

... و الاادلیل علیااه اع ماااع المتااردد. )راوناادی،   ( ا ماع فقهای شیمه بر حرم ، یحرم أکل األرنااب 1

1405 ،2  /249.) 

مَس خٍ حَاارَامٌ وَ  ( خرگوش حیوان مسخ شده ای اس  و خوردن گوش  مسخ شدگان حرام اس ؛ کُل2ُّ

 (170/   16. )نوری، فَإلنَّهُ مَس خٌ حَرَام لَا تَأ کُلل ال أَر نََب

 در باب مسخ بودن خرگوش عبارات متمددی ولی تقریبام با یک مضمون در احادیث و ود دارد.

 .مسخ کان  امرأة تخون او ها و خ تغتسل من حیضها الف( األرنب  

  .امرأة تخون او ها، و خ تغتسل من حیض و خ  نابة  ألنها کان   مسخ األرنب  ب( 

 .فکان  امرأة قذرة خ تغتسل من حیض و خ غیر ذلک األرنب  ج( 

 .فکان  امرأة خ تطهر من حیض و خ غیره د( األرنب  

(  گوش  خرگوش غذای دشمنان اسالم اس  و اا این حیث حرام می باشد: مطاعد األعداب؛ النبیااذ، 3

، و الفقاع، و الطین، و الجری من السمک و المارماهی و الزمیر و الطافی و کلما لد یکاان لااه و المسکر

  (137/ 2فلوس من السمک، و األرنب.)مجلسی، محمدتقی، بی تا، 

( األصل الثانوی فی الحیوان الحرمة: اا ونجا که حیوانات حالل گوش  در شرع اسالم مشخص شده 4

دلیلی بر حلی  ندارند در اصل ثانوی حرماا  داخاال ماای شااوند. )فاایض اند لذا مابقی  اندارانی که  

 (63/  19، 1406کاشانی،  

( خرگوش در فقه در حکد گربه اس  لذا همانطور که خوردن گوش  گربااه حاارام اساا  گوشاا  5

نَّو رل ... فَجَاارَت  مَج رَاهَاا   خرگوش نیز حرام اس . حَرَّمَ ال أَر نََب ا )مجلساای، بحاااراخنوار، للأَنَّهَا بلمَن زللَةل السااِّ

1403  ،6   /99) 

ألن... لها مخالیااب کمخالااب الساانور و سااباع  ( داشتن چنگال مانند حیوانات وحشی: و حرم األرنب 6

 الوحش فجرت مجراها فی قذرها فی نفسها.

( خرگوش مانند انان عادت ماهیانه می شود. و مااا یکااون منهااا ماان الاادم کمااا یکااون ماان النساااب. 7

 (. 477/ 7محمدتقی، بی تا، )مجلسی،  

(  در فقه اسالمی حیوانات حالل گوش  به طور صریح مشخص شده انااد و نااامی اا خرگااوش در 8

میان ونها و ود ندارد. بنااابراین گوشاا  خرگااوش در لیساا  گوشااتهای حاارام خواهااد بااود.انَّ عااد 

 المحلالت فی حیوان البر یدلَّ عل  تحرید ما سواها.

اا خوردن گوش  خرگوش با تو ه به اخااتالف نظریااات فقهااا نزدیکتاار بااه ( اصل احتیاط: ا تناب  9

 (78/ 6، 1407)طوسی، محمد،  .  اخحتیاط محرم .. دلیلنا ... طریقة احتیاط اس . األرنب 

 (99/  6، 1403... مَیَ قَذَرلهَا فلی نَف سلهَا )مجلسی،  ( قذارت ذاتی خرگوش: حَرَّمَ ال أَر نََب10



 

 

620 

 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

 قائلین به حلی  در فقه شیمه:بررسی دخئل 

سوره انمام در مقام بیان حکد تمام مأکوخت نیس  ایرا اگر مااالکل حکاادل فقهاای در باااب  145( ویه 1

اطممه و اشربه فقط همین ویه باشد گوش  سایر حیوانات مثل سگ و گربااه و... ماای بایساا  حااالل 

 باشد و حال ونکه اینگونه نیس .

ی تواند مبنای حکد باشد که هیچ حکد مسااتفاد اا قاارون و ساایره در بااین ( اصاله اخباحه در  ایی م2

نباشد و حال ونکه در باب اطممه و اشربه هد روایات متمدد و ااود دارد و هااد ویااات قاارون، برخاای 

 مصادیه را ممین نموده اس  لذا نوب  به این اصل نمی رسد. 

 مقام بیان حکد تمام نمی باشد.سوره انمام در  145سوره مائده نیز مانند ویه  96( ویه 3

( در حدیث حماد اا امام صادق علیه السالم، پیامبر)ص( کراه  خود را اا گوش  خرگوش اظهااار 4

می نماید ولی حکد به ممنوعی  و محظوری  ون نمی دهند؛ بایااد عنایاا  داشاا  کااه مخاطااب ایاان 

کد ممنوعی  را در ون مجلااس گوش  را به عنوان هدیه برای پیامبر)ص( وورده بود لذا پیامبر)ص( ح

به مستقید و و اضح بیان نفرمودند به عبارتی سیره پیامبر)ص( این گونه بااود کااه در مقااام احتاارام بااه 

مخاطب، مطلبی که با عرض ارادت مخاطب ناسااگاری داش  را بیااان نماای فرمودنااد و تنهااا اظهااار 

ه ممنای حرم  قطمیه می باشااد کمااا کراه  و ناپسندی می نمودند اما این اظهار کراه  در این  ا ب

اینکه شیخ طوسی در  واب این روای  این گونه پاسخ می دهد: وَ مَا  َرَى مَج رَى هَذلهل ال أَخ بَااارل ملمَّااا 

مَّنُ ملاان  نَف اایل التَّح اارلیدل فَااال مُ رَادُ بلهَااا التَّح اارلیدُ یَتَضَمَّنُ لَف وَ ال کَرَاهلیَةل للهَذلهل ال أَش یَابل دُونَ ال حَظ رل وَ مَااا یَتَضااَ

اهُ ظَاااهلرُ ال قُاار ونل وَ لَااد  یُاارَد  نَف اایُ التَّح اارلیدل الَّااذلی هُااَو دُونَ   ذَللااک. ال مَخ صُوصُ الَّذلی قَدَّم نَاهُ ملمَّا اق تَضااَ

 (43/ 9،   1407)طوسی،

استنباط می شود میزان ( در حدیث ابوبصیر ااامام صادق علیه السالم نیز همانطور که اا متن حدیث  5

کیفی  و غلظ  حرم  بیان شده اس  چنانکه حرم  خون، میته و گوش  خوک در باخترین در ااه 

حرم  بیان شده اس  و حدیث می فرماید میزان غلظ  حرم  مابقی محرمات به این سه نمی رسااد 

نیستند کما اینکه برخاای  یمنی موارد دیگر در رتبه های پایین تر حرم  قرار دارند نه اینکه اصالم حرام

/ 24، 1414اا بزرگان این حدیث را حمل بر تقیه کرده اند وَ یَح تَمللُ ال حَم االَ عَلَاا  التَّقلیَّااةل )حرعاااملی، 

112.) 

( حدیث اراره اا امام باقر علیه السالم مبنی بر عدم حرم  گوش  حیوانات به  ز خااوک، نیااز بااه 6

فرماید خداوند در قاارون گوشاا  خااوک را حاارام دانسااته خوبی قابل پاسخ اس  چرا که حدیث می  

اس  اما باقی محرمااات را پیااامبر)ص( تبیااین فرمااوده انااد همچنااان کااه خداونااد یکاای اا اوصاااف 

پیامبر)ص( را مبین بیان نموده اند )لتبین للناس( و کما اینکه در دیگر احکااام نیااز  زییااات و توساامه 

ینکه در قاارون حکااد و ااوب صاالوه ومااده اساا  امااا تبیااین احکام به پیامبر واگذار شده اس  مانند ا

  زئیات و تبیین ون به عهده پیامبر گذاشته شده اس .

( اگر در برخی روایات عباراتی مبنی بر عدم حرم  وارد شااده اساا  مممااوخم بزرگااان شاایمه، ایاان 7

وش و عاادم روایات را محمول بر تقیه دانسته اند و یا اینکه حکد عدم حرماا  را باارای تذکیااه خرگاا 

ذکاتهااا  تحرید عدم عل  أیضا محمول حرم  استفاده اا پوس  خرگوش در غیر نماا دانسته اند و هو 

(بااه 517/  11،  1413)الماااملی،    .   لاادها  فاای  عناادنا فیکااون  لحمها  فی  ذلک  و لودها همچنین ولیس
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عبارتی این روایات را در مقابل روایات حرماا  اکاال ضاامیف دانسااته و حکااد بااه حرکاا  گوشاا  

 خرگوش داده اند. 

، 1403)مجلساای،  منسااوخا  کونااه  ( برخی نیز احتمال منسوخ شدن این احادیث را داده اند. ویحتمل8

62  /187) 

 حکد شرعی اکل لحد ارنب اا نگاه اهل سن  

اساا  و هاایچ کاادام اا مااذاهب خوردن گوش  خرگااوش در میان فقهای اهل سن  ا ماع در حلی  

اربمه در عمل، حکمی  ز این ندارند هر چند در میان اهل سن  نیز مانند شیمیان قااائلین بااه حکماای 

نیااز بیااان شااده    مهورغیر اا حلی  و ود دارد همچنین در منابی روایی عامه احادیثی در مقابل قول  

 اس  که می بایس  این موضوع مورد نقد و بررسی قرار بگیرد:

 الف( قائلین به  واا و حلی  خوردن گوش  خرگوش در فقه اهل سن :

 ( مالکیه:1

 بأکاال بااأس خ مالااک  در فقه مالکی به عدم اشکال در  واا اکل لحد ارنب فتوا داده شده اس .  قااال

 (62/  2واألرنب )التنوخی، بی تا،  الضب 

 ( حنفیه:2

 نب بیان شده اس :در مبانی و مصادر مذهب حنفیه دو قول برای اکل لحد ار

الف( حکد به حلی : بسیاری اا منابی در فقه حنفیه  به صورت واضح حکد به حلی  خوردن گوش  

: )  اهلل رحمااه خرگوش داده شده اس  و این حکد و عل  ون به ابوحنیفه نسب  داده شده اس : قااال

 أحمااد رواه.   مشااویا  إلیااه  أهاادىحین    یأکلوه  أن  أصحابه  أمر  والسالم  الصالة  علیه  ألنه(    األرنب   وحل

 (  314/  2، 1418)الطوری،  الظبی فأشبه الجیف  یأکل وخ السباع من لیس وألنه.   والنسائی

 بأس( برای بیان حکد خوردن گوش  خرگوش استفاده نمااوده انااد: وخ  و در عبارتی دیگر به لفو )خ

 علیااه اهلل صاال  اهلل رسااول عنااد کنا قال أنه عنهما اهلل رضی ابن عباس  عن  روى  لما  األرنب   بأکل  بأس

 محمااد باان صاافوان أو صفوان بن محمد وعن ألصحابه کلوا فقال مشویة أرنبة اعرابی له فأهدى  وسلد

بأکلهما  فأمرنی وسلد علیه اهلل اهلل صل  رسول  ذلک  عن  وسأل    بمروة  فذبحتهما  أرنبتین  أصب    قال  أنه

 (39/ 5، 1409)الکاسانی،  

منتسب به ابوحنیفه اس  که وی قائل به حرم  خوردن گوش  خرگااوش ب( حکد به حرم : نقلی  

 . تحریمهااا حنیفااة أباای عاان الرافماای اس ، این قول را رافمی به ابوحنیفه نسب  داده اساا   وحکاا 

 (76/  4، 1960)الکحالنی، 

 ( حنبلی:3

اساا  و در منابی فقه حنبلی قول به عدم حرم  خوردن گوش  خرگوش بااا عبااارت )مباحااه( ومااده 

عل  برای این حکد را سن  فملی صحابه، ا ماع اهل سن ، روای  پیامبر)ص(، شباه  خرگوش به 

وهو، طیب و طاهر بودن خرگوش، علفخوار بودن، اصل اباحه، عموم نصوص حلی ، عدم ورود نااص 

 بر حرم ؛ بیان کرده اند.

 ومالااک واللیث  وابن المسیب  وعطاب سمید أبو  فیها ورخص وقاص أبی  بن  سمد  أکلها  ،  مباحة  واألرنب 

 أنفجنااا:    قااال  أنااه  أنااس  عن  صح  وقد  ...  بتحریمها  قائال  أحدا  نملد  وخ  المنذر  وابن  ثور  وأبو   والشافمی
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 فخااذها - قااال أو - بورکهااا وبمااث  فذبحها طلحة أبی بها إل  فجئ   فأخذتها فلمبوا القوم  فسم   أرنبا

:   قااال  أنه  محمد  بن  صفوان  صفوان أو  بن  محمد  وعن.    علیه  متفه  فقبله  وسلد  علیه  اهلل  صل   النبی  إل 

 داود  أبااو   بأکلهمااا رواه  فااأمرنی  وساالد  علیه  اهلل  صل   اهلل  رسول  فسأل    بمروة  فذبحتهما  أرنبین  صدت

 مباحا کاألرنب   فکان  والبقول  النبات  یمتلف  الظبی... األرنب   أشبه  ناب  بذی  لیس  مستطاب  حیوان  وألنها

)اباان قدامااه، باای تااا،   إباح    فتجب   تحرید  فیه  یرد  ولد  یقتضیها  النصوص  وعموم  اعباحة  األصل  وخن

11  /70) 

 ( شافمیه:4

در فقه شافمی خوردن گوش  خرگوش حالل دانسته شده اس  و به ویات قاارون، روایااات، ا ماااع و 

 الطیبات  لهد  ویحل)    تمال   لقوله  األرنب   أکل  عدم ثبوت نهی در خوردن ون استدخل شده اس  ویحل

 اهلل  رسااول  فسااأل  بمروة  فذبحها  أرنبا  أصاب  قومه  من  غالما  أن)روى  ابر  ولما  الطیبات  من  واألرنب (  

 لنااا  دلاا    کافااة ...  الملماااب  وعنااد  عناادنا  حالل  ... وهو (  یأکلها  أن  فأمره  أکلها  عن  وسلد  علیه  اهلل  صل 

 (17-10/   9شئ )النووی، بی تا،   عنها النه  یثب  فی ولد  إباحتها  فی السابقة  األحادیث 

 ( ظاهریه:5

 لااد  ألنااه  حااالل  حکد به حلی  گوش  خرگوش داده شده اس  واألرنب   2در ومواه های فقه ظاهریه

 (432/  7تحریمها )ابن حزم، بی تا،  لنا یفصل

 ب( قائلین به حرم  و کراه  خوردن گوش  خرگوش در فقه اهل سن :

قولی که اا ابوحنیفه شده اس ، وی ممتقد به حرماا  خااوردن گوشاا  ( حکد به حرم : بنا بر نقل 1

 ( در عبارت منسوب به ابوحنیفه چنین ومده اساا : وحکاا 291/  8  1973خرگوش اس . )الشوکانی،  

 (76/ 4، 1960)الکحالنی،  . تحریمها  حنیفة أبی عن الرافمی

،  1973عمرو اس  )الشوکانی،    ( حکد به کراه  در میان صحابه: نقل قولی که منتسب به عبداهلل بن2

8  /291) 

 ( حکد به کراه  در میان تابمین: نقل قولی که منتسب به عکرمه اس  )همان(3

 ( حکد به کراه  در میان فقهاب: نقل قولی که منتسب به محمد بن ابی لیلی اس  )همان(4

 (536/   5، 1409)الکوفی،   لیل  أبی بن الرحمن ( حکد به کراه  در نقل قولی اا عبد5

 )همان( .عمر ابن أو  عمرو ( حکد به کراه  در نقل قولی اا ابن6

 ادله قائلین به حلی  در فقه عامه:

مهترین دلیل در حکد حلی  خوردن گوش  خرگوش در بین مذاهب چهارگانه اهل ساان ؛ اسااتدخل 

 به احادیثی اس  که در صحاح نیز ومده اس :

مررنا بمرَّالضهران فانفجنا ارنبام فسموا علیهااا فلغبااوا فساامی  حتاای ادرکتهااا ( عن انس بن مالک قال: 1

 فاتی  بها ابا طلحه فذبحها فبمث بمجزها و ورکها الی النبی )ص( فقبلها.

 
هجری  هضتی در عراق بوجود آمد که  وعی اعتراض و مخالفل را با تما   هضل های معاصر خةةود وةةرود کةةرد ايةةن   و نو   قرن دو   رد  -  2

آ ها ت ها راه رنيدن بةةه حقيقةةل و نةةعادل را تمنةةر بةةه ظةةاهر کةةال  خةةدا و رنةةو  مةةی  د. موهور و يه(( داود))و  هضل به مذهب ))ظاهريه(( 
ابن حز  ا دلنی و بلوطی بوده ا د.  ظاهريهفرقه   های   معروفترين چهره .  ا  داوود بن محمد علی می باود دا نت د. ب يا گذار اين مذهب ، فقيهی به

 .د در بين مذاهب ديگر انالمی بيوترين وباهل را با مذهب ظاهری داروافعيان 
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( عن محمد بن صفوان انه مرَّ النبی بارنبین مملقهما فقال یا رسول اهلل انی اصب  هذین اخرنبین فلااد 2

 ذکتهما بمروه أفآکل؟ قال: کُل.ا د حدیده اذکیهما بها ف

 ( عدم ورود نصی در مورد تحرید ون.3

 ( خرگوش حیوان پاکی اس  و لذا خوردن ون اشکال ندارد.4

 ( خرگوش دارای دندانهایی که به واسطه ون شکار نماید نیس .5

 ( رواج عملی خوردن گوش  خرگوش در بین اهل سن .6 

 ارایابی ادله حلی :

ابر نظر علمای اهل سن  قبول هدیه توسط پیامبر)ص( را دلیل بر حلیاا  دانسااته ( در حدیث اول بن1

 دانسته شده اس .  "حسن و صحیح"اند و روای  اا نظر علد حدیث 

( در خبر محمد بن صفوان نیز به طور واضح امر پیامبر )ص( مبنی بر خوردن گوشاا  خرگااوش را 2

به ممنای  واا اس  و و وب اا ون فهمیااده نماای  بیان نموده اس  البته فمل امر )کُل( در این حدیث 

 شود.

 ادله قائلین به کراه  در فقه عامه:

( برخی اا علمای اهل سن  حکد به کراه  خوردن گوش  خرگوش داده اند. و عل  این حکد را 1

 خرگوش برشمرده اند. "خون دیدن"

 (4323، رقد 1930قد کره بمض اهل الملد اکل اخرنب و قالوا: انها تدمی )نسائی، 

( در روای  خزیمه کراه  پیامبر )ص( اا خوردن گوش  خرگوش را به عنوان مبنای حکد دانسااته 2

اند. عن خزیمه بن  زب قال: قل  یا رسول اهلل  ئتک خسئلک عاان احناااش اخرض ... مااا تقااول فاای 

 ؟ قال: انبئ  انها تدمی.اخرنب؟ قال: خ اکله و خ احرمه. قل : فانی وکل مما لد تحرم و لد یا رسول اهلل

 ارایابی ادله عدم حلی  در فقه عامه: 

با تو ه به دخئل اهل سن  مبنی بر  واا اکل لحد ارنب قاعدتام ادله عدم حلی  را تو یه و تاویل می 

نمایند به عنوان نمونه نقل قولی که برای حرم  گوش  خرگوش به ابوحنیفه نسب  داده شده بااود را 

( و بااه همااین 571/ 9حنیفااة )عسااقالنی، باای تااا،  أباای عاان النقل فی النووی اند وغلطه اشتباه دانسته

 مضامین سایر ادله را نیز تو یه کرده اند و در نتیجه حکد به حلی  گوش  خرگوش داده اند.
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ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

 نتیجه گیری 

میان غیر مساالمانان اا ون چه گفته شد با تو ه به اهمی  و گستردگی استفاده اا گوش  خرگوش در  

و نیز حکد حلی  در بین عموم اهل سن  و در مقابل حکد حرم  در میان عموم شیمیان، ماای تااوان 

 مطالب ذیل را بیان کرد:

 الف( در فقه اهل سن :

 حکد فقهی حالل بودن خوردن گوش  خرگوش در فقه عامه اس . -

  یه شده اس .در مقابل این حکد، نظریات دیگری نیز و ود دارد که عمومام تو  -

استناد به روایات که اا نظر اهل سن  صحیح اس ، عدم ورود نص بر حرم ، ا ماااع فقهاااب، عمااوم  -

 ادله اباحه مهمترین مبانی استنباط این حکد فقهی اا دیدگاه اهل سن  می باشد.

 ب( در فقه شیمه:

  حااال  و  شتهگذ  در  شیمه  فقهای  تمامی  ا ماعی  موارد  اا  خرگوش  خوردن گوش      حکد فقهی حرم  

 کتااب   در  نیااز  حرماا    باار  دال  روایات  برخی  البته.  اند  داده  فتوا  ون  حرم    بر  اتفاق،  به  همگی  و  اس  

 گوشتشااان  باشااند  داشااته  چنگااال  کااه  حیواناتی  دیگری،  روایات  طبه  همچنین.  اس    مو ود  ما  روائی

  ملااه اا  خرگااوش  دیگاار  سوی  اا  و  دارد،  چنگال  ناخن،  یا  و  سد   ای  به  نیز  خرگوش  و  اس    حرام

 نیااز نمااااگزار لباااس بحااث   در  و  گوشااتند  حاارام  نیز  شده  مسخ  حیوانات  و  اس    شده  مسخ  حیوانات

 و ااود  وحتاای  اساا    مو ااود  باشد  شده  درس    خرگوش  پشد  اا  که  لباسی  با  نماا  بطالن  در  روایاتی

 حرم   ادله این گذاشتن هد کنار با که گردد می  نماا بطالن مو ب   مصلی  لباس  همراه  به  ون  اا  مویی

که نقش فمل ممصوم )ع( در  اممه حکد را بر افااراد مشااخص ماای   شود.  می  ثاب    خرگوش  گوش  

 نماید.

 منابی

 قرون کرید

 .1419، عالد الکتب، بیروت،  مستظرف فن  کل فی المستطرفابشیهی، محمدبن احمد، 

 ، دارالفکر، بی تا.المحلیابن حزم اندلسی، علی بن محمد، 

 لااد، 2،  دعائد اعسالم و ذکر الحالل و الحاارام و القضااایا و األحکااامابن حیون، نممان بن محمد مغرب ،   

 ق.1385قد، چاپ: دوم،  -مؤسسة ول البی  علیهد السالم 

 ، دارالکتب المربی، بیروت، بی تا.المغنیابن قدامه، عبداهلل بن احمد، 

 .1405ب حواه،قد، ، نشر ادلسان المربابن منظور، محمد بن مکرم، 

 .1410، اخحکام فی الحالل و الحرام امام یحیی بن الحسینابی حریصه، علی بن احمد، 

عن أهاال بیاا    دعائد اخسالم و ذکر الحالل والحرام و القضایا و اخحکامالتمیمی مغربی، نممان بن محمد،  

 ق.1383، قاهره، مصر، نشر دایره الممارف،  رسول اهلل علیه علیهد أفضل السالم

 ، داراحیاب التراث المربی، بیروت، بی تا.المدونه الکبری لالمام مالکالتنوخی، سحنون بن سمید،  

 ، نشر مکتبه غمضان، یمن، بی تا.شرح اخاهارالجنداری، احمدبن عبداهلل، 

 .1414، ول البی ، قد، وسائل الشیمهدبن حسن، حرعاملی، محم

 1424، دارالکتب الملمیه، بیروت، حیاه الحیوان الکبریدمیری، محمدبن موسی،  
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 لغتنامه دهخدادهخدا، علی اکبر،  

 .1380، بنیاد پژوهشهای اسالمی، مشهد،  1، چ بررسی مصادر و منابی فقه فریقینشریمتی، مهدی، 

 1973، دارالجیل، بیروت، اخوطار من احادیث سیداخخیار  نیلالشوکانی، محمدبن علی، 

 .1408، ول البی ، بیروت لبنان،  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلطبرسی نوری، حسین، 

 .1418، دارالکتب الملمیه، بیروت ،تکلمه البحر الرائه شرح کنز الدقائهالطوری القادری، محمد، 

 1407، دارالکتب اخسالمیه، تهران، چاپ چهارم،  تهذیب اخحکامطوسی، محمد بن حسن، 

 1407، نشر اسالمی، قد، الخالفطوسی، محمدبن حسن، 

، نشاار ممااارف 1413،  مسالک اخفهام الی تنقاایح شاارائی اخسااالمالماملی، این الدین بن علی )شهید ثانی(،  

 اسالمی، قد. 

 ، دارالممرفه، بیروت، بی تا.  فتح الباری شرح صحیح البخاریجر، عسقالنی، شهاب الدین ابن ح

 . 1406، کتابخانه امیرالمومنین، اصفهان، وافی فیض کاشانی، مال محسن،

تصحیح و تحقیه احمد حسینی و محمود مرعشی، نشاار  ،فقه القرون، قطب الدین راوندى، سمید بن هبة اهلل

 .1405پ دوم، کتابخانه وی  اهلل مرعشی نجفی، قد، چا

 .1409، مکتبه الحبیبیه، پاکستان،  بدائی الصنایی فی ترتیب الشراییالکاسانی الحنفی، عالب الدین، 

، مطبمه البابی، قاهره، مصر، سبل السالم شرح بلوا المرام من  می ادله اخحکامالکحالنی الصنمانی، محمد،  

1960. 

 .1409یروت، ، دارالفکر، بالمصنفالکوفی، محمد ابن ابی شیبه، 

 .1403، موسسه الوفاب، بیروت،  بحاراخنوارمجلسی، محمدباقر،   

 ، بنیاد فرهنگ اسالمی، قد، بی تا.روضه المتقینمجلسی، محمدتقی،  

، تحقیه حسین موسوی کرمانی، علی پناااه روضة المتقین فی شرح من خ یحضره الفقیهمجلس ، محمدتق ،  

 .1406م، اشتهاردی، نشر کوشانپور، قد، چاپ دو

 ؛ قد، نشر اسالمی؛ بی تا .63، ص 2، ج اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

 .1930دارالفکر، بیروت،  سنن النسائی )کتاب الصید(،نسائی، احمدبن شمیب، 

 ، دارالفکر، بی تا. المجموع شرح المهذبالنووی، محی الدین، 

 1387، ، نشر نیفرهنگ تشریحی اصطالحات اصولوخیی، عیسی،  

 

 


