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چکیده
درباره حقوق حيوانات ،از متون قرون اول اسالمي آثار مختلفي بهجا مانده است .با رشد فرهنگ و جهانيشدن در
دوره اخير ،توجه فزونتری به حقوق حيوانات شده است .بر همين اساس در مغربزمين از این موضوع سخن بيشتر
به ميان آمده که نتيجة آن منشور حقوق حيوانات و کنوانسيونهای متعدد منطقهای بعد از جنگ جهاني است .در
این دوره دانشمندان مسلمان پيرامون حقوق حيوانات متأثر از این تحول بينالمللي سعي و تالش بسيار انجام
دادهاند ،با اینوجود تحقيق درخور توجه ،صورت نگرفته است .این پژوهش به روش کتابخانهای و با استفاده از
روش تحليل محتوا ،موضوع را در دو مکتب اسالم و غرب مورد بررسي قرار داده است .با مقایسة منشور جهاني
حقوق حيوانات و کنوانسيونهای مربوطه ،با قرآن و نامة  22نهجالبالغه و دیگر قوانين حقوقي ميتوان به این
نتيجه رسيد که در فرهنگ اسالمي خيلي پيشتر از غرب به حقوق حيوانات همراه با جزئيات آن ،پرداخته شده و
همچنين مفاد منشور جهاني در این زمينه کامل نبوده و افزون بر آن در مواردی نيز دچار افراط و تفریط ميباشد.
الزم به ذکر است که احکام اسالم در اینباره جامع و فراگير ،و در ادبيات دیني رعایت حقوق حيوانات ،تکليفي الهي
بهشمار ميآید.
کلید واژهها :اعالمية جهاني ،حقوق ،حيوانات ،غرب ،نهجالبالغه.

 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهيد چمران اهواز
 .2استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزش عالي آپادانا شيراز
 .3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهيد چمران اهواز
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 .1مقدمه
ازآنجاکه حقوق همواره مدافع راستي و حقيقت و چراغ درستکاری است ،بحث از حقوق حيوانات قسمتي از
حيات انساني و پاسدار منافع هستي است .شبکة حيات به نحوی سامانیافته که زندگي هر موجودی در
پيوندی ناگسستني با حيات دیگر موجودات است و دخالت نابخردانه در این شبکه ،بقای نسل همة
موجودات و ازجمله انسان را به چالش ميکشد .حيوان بهعنوان بخش مهمي از جهان طبيعت نقش مهمي
در چرخة حيات انسان ایفا ميکند ،ازاینرو شایسته است حقوق آنها بيشازپيش موردتوجه قرار گيرد.
 .1-1بیان مسأله

در آغاز عصر علم و صنعت ،انسان سرمست از توسعه و بهرهبرداری کامل از محيطزیست چون معادن،
جنگلها و دریاها بود و با تسلط بر طبيعت و ساخت ابزار بر استفادة بيرویه از جهات مختلف اقدام
مينمود .در این هجوم به طبيعت ،حيوانات جنگلها و دریاها از تيررس تخریب مصون نماندند ،انسان در
گردابي از نابساماني جهان و طبيعت را به نابودی کشاند .در قرن گذشته ،بحران محيطزیست ،توجه
جهانيان را به خود جلب نموده است .دانشمندان در کنفرانسهای مختلف جهت اصالح امور برای حفظ
موجودات ،قوانيني وضع کردند .توجه به تدوین قوانين در ایران با عنوان حمایت از حيوانات در قانون
اساسي و قانون مدني و قانون مجازات اسالمي قابلتقدیر است ،هر چند در حد و اندازه متون موجود
اخالقي و دیني نيست .با وجود این باید گفت آنجا که قانونگذار به اینگونه مسائل ورود کرده مختص
حمایت حيوانات نبوده و اغلب احقاق حقوق انسانها موردبحث قرار گرفته است.
پژوهش حاضر یک مطالعة کتابخانهای است که با رویکرد کيفي و با استفاده از روشهای تحليلي
استنباطي بهصورت تطبيقي این موضوع را از منظر غرب و ادبيات اسالمي بر محور نهجالبالغه و آیات
قرآن بررسي نموده است .این نوشتار درصدد است به چند پرسش اساسي پاسخ دهد :نخست آنکه مبنای
رعایت حقوق حيوان در غرب و اسالم چيست؟ سؤال دیگر اینکه انسان حق تسلط بر حيوانات را از کدام
منشور بهدست آورده است؟ پرسش آخر ،مناسبترین برخورد با حيوانات در محافظت از محيطزیست در
کدام مکتب مشاهده ميشود؟
 .5-1پیشینة پژوهش

در سالهای اخير موضوع محيطزیست و حقوق حيوانات موردتوجه قرار گرفته است .از پژوهشهای انجام
شده در اینباره ميتوان به موارد زیر اشاره نمود« :حقوق حيوانات از منظر فقه و قانون» از ناصر سلمان
ایزدی؛ «حقوق حيوانات از منظر اسالم» از محسن جوادی و اصغر مسعودی؛ «جایگاه حقوق حيوانات در
منابع معتبر فقهي» از فاطمه عرب احمدی و امراهلل نيکومنش؛ «نگاهي به حقوق حيوانات در اخالق
محيطزیست از منظر نهجالبالغه» از پروانه رضایي؛ در این اثر به کليات حقوقي و اخالقي حقوق حيوانات
با این رویکرد که نفقه حيوان شامل تغذیه ،مسکن و درمان ميباشد ،پرداخته است« .نقد و بررسي
دليلهای رد و اثبات حقوق حيوانات و گياهان در فرهنگ غرب و اسالم» از محمدحسين طالبي؛ نویسنده
مقاله نظر غربيان پيرامون ناکارآمدی اسالم در دفاع از حقوق حيوانات را رد ميکند« .حقوق حيوانات،
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تأملي در نظریه و رویه» از آرامش شهبازی؛ «حقوق حيوانات و تحقيقات زیست پزشکي» از عبدالحسين
کاظمي؛ و همکاران اینان معتقدند نسل انسان و سالمتي او با بهرهمندی از محيطزیست سالم و برخوردار
از جانوران متنوع باقي ميماند« .حمایت از حيوانات در قوانين ایران و اسناد بينالمللي» از رزاق خوشياری
و علي مجدی؛ مقاله در حمایت از حقوق حيوانات در قوانين ایران و اسناد بينالمللي پژوهش کرده و به
متون دیني رویکردی ندارد .تفاوت اثر حاضر با دیگر پژوهشهای انجام شده دربارة حقوق حيوانات،
مقایسهای بودن و تقریب مباني و تحليل منابع آن است .این گفتار بر اساس نقد متقابل مسائل حقوقي و
اخالقي در اعالمية جهاني حقوق حيوانات و دیگر کنوانسيونها و قوانين حقوقي مربوطه با فقه و دستورات
اسالمي است .تالش این نوشتار ،تأکيد بر دستورات اسالمي در سيرة علوی و قرآن کریم و نيز نگاهي
تخصصي به پدیدة زیست محيط حيوان و توجه به منشور جهاني حقوق حيوانات بهصورت تطبيقي است.
محور سخن نامة  22نهجالبالغه است که مورد مطالعة مصداقي قرار گرفته است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

لزوم توسعة پایدار مبتني بر محيطزیست ،در سالهای اخير موردتوجه قرار گرفته است .یکي از
شاخصههای این توسعه ،بررسي رعایت حقوق حيوانات و مراعات آن ميباشد .به علت اهميت موضوع،
حریم حيوان از طرف انسانها اعم از مسلمان و غيرمسلمان محترم شمرده شده است .بعضي از
مستشرقان ،با مشاهده قوانين کنوانسيونهای جهاني حقوق حيوانات ،به متون اسالمي خرده گرفته آن را
فاقد توان الزم برای مراعات حقوق حيوان ميدانند .لذا ضروری است با انجام امثال این پژوهش،
مجموعه دستورات اخالقي و فقهي اسالم درباره حقوق و نحوة برخورد و بهرهوری از حيوانات مشخص
شود تا چهرة واقعي اسالم بهعنوان دیني جامع و فراگير روشن و با حقوق حيوانات آشنا و آن را به کار
بندیم .از طرفي در تدوین قوانين ایران عصر مشروطه آزادی خواهان و حقوقدانان ،بيشتر به مسألة انسان
توجه کرده و حقوق اصلي حيوان نادیده گرفته شده است .ازاینرو همواره نياز به تحقيقات بيشتر در این
حيطه مشهود است.
 .5بحث
 .1-5تاریخچة حقوق حیوانات
نخستين اشاره به حقوق حيوانات و رفتار مورد انتظار رعایت انسانها در مباني اخالقي ،دیگر موجودات به
ایران عصر باستان باز ميگردد .گروهي از فالسفه و اندیشمندان هوادار حقوق حيوانات بودهاند .کهنترین
دستنوشتهها دربارة ترجيح گياهخواری بر کشتن حيوانات پایة اصول اخالقي افالطون است (ویل دورانت،
 .)323 :1331ایرانيان برای اسب ،بهویژه اسبهای جنگي و سایر حيوانات اهلي ،احترام فراوان قائل بودند
(هابر .)17 :1991 ،1به باور برخي صاحبنظران در مجموع ،سه دیدگاه مهم در برخورد انسان با حيوان
وجود دارد :دیدگاه «عدم التزام»« ،التزام نامستقيم» و «التزام مستقيم» .از دید کساني که به «عدم التزام»
1. Haber
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پایبندند ،جانوران هيچ حقوقي ندارند و انسانها ميتوانند با آنها هرگونه رفتار نمایند ،افالطون ازجمله
هواداران این نظریه بود و جانوران را «هيوالی بيقانون» ميخواند .از نظر باورمندان به «التزام نامستقيم»
اگرچه حيوانات حقوقي ندارند ،اما این نميتواند دليلي برای انسان در برخورد ناشایست با آنها باشد .کانت
و آکویناس ازجمله هواداران این دیدگاه بودند .اینکه با موجودات رفتار شایسته داشته باشيم باعث ميشود
که با دیگران نيز رفتار مناسب در پيش گيریم .کانت ميگوید« :کسي که به حيوان ستم کند ،در ارتباط با
مردمان نيز ستمکار ميشود» (همان .)71 :آکيوناس نيز تالش کرد تا دیدگاه مسيحيت نسبت به جانوران
را با بهرهگيری از کتاب مقدس تبيين کند او بر این باور بود ،اگرچه کتاب مقدس انسان را به سلطه
درآوردن جانوران وحشي فرا ميخواند ،درعينحال اموری همچون پوزبند بر روباه یا کشتار پرنده همراه با
جوجه را عملي غيراخالقي ميداند .در دیدگاه «التزام مستقيم» ،انسانها ملزم به رعایت اصول اخالقي در
برابر دیگر جانوران هستند ،دیدگاه برتر ،فایدهگرایي رفتار انسان با حيوانات است که قائل به تالش در
جهت افزایش شادی و کاهش درد و رنج آنها ميباشد (همان.)71 :
تا سدة  11ميالدی جانوران بهمثابه ماشينهای طبيعت ،شناخته ميشدند .اندیشه دکارت تأثير زیادی
در نگرش انسانها نسبت به حقوق حيوانات گذاشت ،دکارت تفاوتي مطلق ميان ذات آدمي و جانوران قائل
بود .وی آنها را قابلمقایسه با آدمي نميدانست ،به اعتقاد او جانوران «ماشينهای طبيعت» بودند ،گر چه
ميخوردند ،ميدیدند و ميشنيدند ،اما بهعنوان یک ماشين هيچ حسي نداشته و نميتوانستند درد را متوجه
شوند (نيومایر .)71 :2007 ،1در یک قرن گذشته بهویژه نيمة اخير به مسائل محيطزیست و حقوق حيوانات
توجه فراوان شده که کنوانسيونهای متعدد و اعالميه جهاني حقوق حيوانات نتایج آن ميباشد .الزم به
ذکر است که مسلمانان در برابر حقوق حيوانات ،خود را ملزم دانسته آن را در زمرة «حقاهلل» ميشمارند
(جوادی .)21 :1392 ،بر این اساس در باب ششم قانون مدني ایران مصوب  1303ش قوانيني به شکار
حيوانات اختصاص یافته است.
 .5-5حقوق حیوانات در غرب

در دوران بعد از رنسانس و با صنعتي شدن اروپا ،در انگلستان سال  1882م قانوني تصویب شد که در آن
حقوق حيوانات الزم الرعایه بود ،سال  1911م این قانون به تکامل رسيد .ممنوعيت بارکشي و به جان هم
انداختن حيوانات ،قتل با مواد سمي ،عدم شکار در شب و رسيدگي به بيماری ازجمله آن مقررات بود،
سپس قوانين متعدد حمایت از حيوانات در کشورهای غربي تصویب گردید (مقيمي .)2 :1381 ،حزب
سوسيال ناسيونال کارگران آلمان پس از رسيدن به قدرت در  1933پيشرفتهترین قوانين حفاظت از
حيوانات در اروپا را تا آن روز وضع کرد (رلين .)111 :2007 ،2گاهي اندیشمندان غربي برای احترام به
حقوق جانوران و پرهيز از کشتن حيوانات برای غذای انسانها ،رژیم غذایي گياهخواری را توصيه نمودهاند،
از جملة این شخصيتها بلوتارک است .به گفتة او ،ميوهها بر روی زمين آنچنان بهوفور یافت ميشود که
1. Newmyer
2. Rollin
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آدمي نيازی به خوردن گوشت جانوران ندارد و چنين چيزی غيرضروری و ناموجه است .او همچنين این
پرسش را مطرح ميکند که چرا و چگونه برای نخستين بار ،انساني گوشت خونآلود یک جانور را در دهان
گذاشته است (نيومایر .)81-90 :2007 ،اعالمية جهاني حقوق حيوانات ،در  12اکتبر  1918توسط یونسکو
در پاریس مطابق  19آذر با عنوان روز جهاني حقوق حيوانات شناخته شد (خوشياری )27 :1392 ،و تحت
اصطالح اینکوترمز ( )udarبا نيم قرن سابقه چنين تعریف ميشود« :موجودات زنده دارای حق طبيعي
بوده ،هر حيوان از حقوق خاصي برخوردار و عدم آشنایي با قوانين و بيخبری از این اصول ،تخریب
طبيعت را در پي خواهد داشت» .این رفتار ناهنجار ،خشونت نسبت به حيوان را به دنبال خواهد داشت.
رعایت آن قوانين همزیستي گونههای حيواني از طرف انسان را به رسميت شناخته و حقوق موجودات به
آنان ،عطا ميگردد (مشهدی .)37-38 :1992 ،برای آشنایي بيشتر ،مادههای دهگانة این منشور را به
اختصار یادآور ميشویم:
 -1حيوانات دارای حقوق یکساناند و این عناوین تعادل زیستي گونههای مختلف را برهم نميزند.
 -2حق حيات حيوانات باید محترم باشد.
 -3حيوانات در معرض رفتار ظالمانه نباید قرار گيرند :الف) در صورت قتل ضروری حيوان ،الزم است این
عمل بدون درک حيوان صورت گيرد .ب) جسد وی باید با احترام شایسته برخورد شود.
 -3حيوانات وحشي حق توليدمثل و زندگي در محيط طبيعي را نباید از دست بدهند .محروميت از آزادی
برای حيوانات وحشي ،شکار و ماهيگيری بهعنوان سرگرمي مغایر با حقوق بنيادین این قانون است.
 -2حيوانات وابستة به انسان شایستة نگهداری و حق توجه ویژه دارند .چنين حيواني نباید به هيچوجه رها
شود.
 -7آزمایش زجرآور حيوانات ،فيزیکي و روحي تجاوز به حقوق آنان است .روشي اصولي باید جایگزین
گردد.
 -1عمل غيرضروری یا هر تصميمي که منجر به مرگ حيوان گردد جنایت عليه زندگي قلمداد ميشود.
 -8افعال مخالف با حيات حيوانات وحشي که منجر به کشتار آنان گردد ،ضمن آلودگي محيطزیست
مصداق نابودی زیستگاه تلقي ميشود.
 -9شخصيت حيوانات و حقوق آنان باید بهموجب قانون مورد شناسایي قرار گيرد( .شرایط ویژة حيوانات
توسط قانون مشخص ميشود و امنيت آنان بر عهده دولت ميباشد).
 -10مدارس مکلف به آموزش احترام و مراعات حيوانات به شهروندان هستند .از دوران طفوليت بایستي
آموزشوپرورش عمومي بهمنظور راهنمایي انسان جهت توجه درک و احترام به حيوانات ایجاد شود.
اعالميه جهاني حقوق حيوانات  12اکتبر  ،1918در شورای مرکزی یونسکو در شهر پاریس اعالم
گردید .این بيانيه بهوسيله اتحادیه بينالمللي حقوق حيوانات ( )1989تجدیدنظر و در  1990به رئيس
مجمع تسليم و منتشر شد (یونسکو .)1990 ،ده مادة اعالميه شامل رعایت حقوق حيوانات و لزوم احترام
به آنها ،جلوگيری از آزمایشهای زجرآور بر روی حيوانات و کشتار حيوانات وحشي است .قبل از آن هم
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در سال  1822م قانوني برای حمایت از حيوانات در انگلستان تصویب شده بود .اعالميه در برخي از
مباحث دارای اختالفاتي ميان ادیان است .شکل عمدة این اختالف در خصوص ریشههای مشترک حيات
جانداران به روی زمين است .از عمدة اشکاالت قوانين فوق ،عدمجامعيت ،جزیي و موردی آنهاست.
تدوین این قانون در قرون اخير ،تکامل آن بهمرور زمان و به روزبودن از نقاط قوت این قانون است ،هر
چند در برخي موارد در مقایسه مع الفارقي با انسان به افراط گرایيدهاند؛ اما ضعف مباحثي چون نگهداری،
بهرهبرداری ،غذا ،مکان ،حق استراحت ،دليل جامع نبودن این قوانين است .از  28کنوانسيون جهاني
مربوط به محيطزیست که در چندین دهه اخير تصویب شده ،کنوانسيون تاالبهای پرندگان آبزی (رامسر،
1911م) ،پروتکل زیست محيط دریای خزر 1992و کنوانسيون تجاری بينالمللي گونههای حيوانات و
گياهان وحشي در معرض خطر انقراض (واشنگتن1913 ،م) را ميتوان نام برد که ایران در  12اسفند
همان سال به این مجمع ملحق گردید .کنوانسيون دیگر ،کنوانسيون تنوع زیستي  1992م است که
بهصورت کلي شامل حمایت از حيوانات ميشود .ایران در سال 1312ش به این کنوانسيون ملحق گردید
(مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيطزیست ایران .)337-371/2 :1312،اضافه براین ایران در سال
 1917به مجمع عمومي اتحادیه بينالمللي حفاظت از محيطزیست که در  1912آغاز به کار نموده بود
پيوست (رمضاني قوامآبادی.)2 :1388 ،
 .3-5رعایت اخالقی حقوق حیوانات در اسالم

اسالم با پيشينة  13قرن قدمت ،با نظریات علمي و جامع ،در نگهداری ،استفاده از حيوانات ،پيشقدم و از
عامَ
هرگونه افراطوتفریط دور ميباشد .قرآن چهارپایان را جهت سوددهي به انسان توصيف ميکندَ ﴿ :و أاْلَنأ ََ
َخلَ َقها َلَ ُك أَم َفيها َ ِدفأَءَ َ ََو َ َمنافِ َُع َ ََو َِم أنها َتَأ ُكلُون﴾ (نحل2/؛ زخرف .)12/در دیدگاه برخي از مفسران ،این بدان
معنا نيست که آنها حقوقي بر انسانها ندارند .تصرف و بهرهبرداری انسان از حيوانات نيز بيحدوحصر
نيست ،بلکه ضوابط دقيقي دارد و قوانين حمایتي و حقوقي که اسالم برای حيوانات وضع کرده ،احکامي
شرعي و الزام آورند (جوادیآملي .)778 ،1391 ،اسالم به حقوق حيوانات اهميت داده و مسلمين نسبت
«حقاهلل» را به آن ميدهند و همواره خود را مقابل حيوانات مسئول ميدانند .سورههایي در قرآن به نام
برخي از حيوانات وجود دارد :مانند بقره ،انعام ،فيل ،نحل ،نمل و عنکبوت که پيوند نزدیک زندگي انسان با
حيوانات را نشان ميدهد.
براساس قوانين اسالم ،مکلف به رعایت حقوق حيوانات هستيم ،اوليای الهي از هر موقعيتي برای بيان
حقوق حيوانات و مراعات آنها استفاده نمودهاند .پيامبر(ص) ميفرماید ،شتر مایة عزت و توانایي اهلش،
گوسفند مایة خير و برکت ،است و خوبيتا قيامت به پيشاني اسب گره خورده است (سيوطي.)31 :1301 ،
زماني رسول خدا(ص) شتری مجاور منزل بدون آبوعلف مشاهده کرد ،پيامبر شکایت حيوان از صاحبش
ِ
ک َاللّهَُ
هيم ِه َالّتی َ َملّ َک َ
را به زبان حال بيان کرد و او را به خداترسي دعوت نمود« :أالَ َتَ تَّقیَالل َّه َفیَهذه َالبَ َ
کَتُجيعُهَُوَتُ أدئبَُهُ»؛ از خدا نميترسي؟ او از درد و رنجي که به وی ميرساني ،نزد
َیَأنّ َ
تعالیَإیّاها؟َفإنّهَُ َشکاَإل ّ
من شکایت کرد (متقي هندی .)71/9 :1309 ،اسالم رعایت حقوق حيوانات و احترام به آنها را جزء امور
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اخالقي قرار داده و همگان را در برابر حيوانات مسئول ميداند .قرآن در آیة  18سورة نمل ميفرماید« :تا
آنکه به وادی موران رسيدند ،موری گفت :به النههای خود بروید ،مبادا سليمان و سپاهيانش شما را
پایمال کنند ،همانا آنان درک نميکنند».
به باور عالمه طباطبایي با تأمل در آیه ميتوان دریافت که حيوانات دارای ادراک ميباشند تا آنجا که
مورچه ميتواند با سليمان(ع) اینگونه سخن گوید .در پاسخ به علت چرایي این سخن مور ،امام صادق(ع)
فرمود« :علم برتر مور باسرار زمين دليل این گفتگو است»(طباطبایيَ ﴿ .)13/1 :1311 ،وما َ ِم أَن َ َدابَّةَ َفِيَ
طيرَبِجناحي َِهَإِ َالََّأُممََأَمثالُ ُك َم َماَفَ َّرطأناَفِيَال ِ
تابَِم أَنَ َش أَيءََثُ ََّمَإِلى َ َربِّ ِه أَمَیُ أح َش ُرون﴾ (انعام)38/
أك َِ
أاْل أَر َِ
ضَ ََوَالَطائِرََیَ َُ َ َ أ
َ أ أ
از این آیه برميآید که حيوانات ،دارای نوعي از زندگياند که مستلزم بازگشت بهسوی خداوند است و لذا
ضمير در آیه که مخصوص ذوی العقول و صاحبان شعوراست ،دربارة حيوانات بهکار رفته است (همان:
.)13-17/1
الزم به ذکر است که دین مبين اسالم در آیات متعدد حيوانات را صاحب ذکر حقتعالي دانسته که او را
همواره یاد ميکنند و بر همين اساس ميبينيم که در حرم امن الهي هر گونه صيد را حرام و به حرمت
صيد در ماه حرام تأکيد ميورزد (پورمحمدی.)13 :1383 ،
قرآن در آیات متعددی به خلقت حيوانات و انواع منافع و بهرهبرداری صحيح از آنها اشاره
ينَ
یحو َن َ ََو َ ِح ََ
؛َو َلَ ُك أَم َفِ َيها َ َج َمالَ َ ِح ََ
ام َ َخلَ َق َها ََلَ ُك أَم َفِ َيها َ ِدفأَءَ َ ََو َ َمنَافِ َُع َ ََو َ ِم أن َها َتَأ ُكلُو َن ََ
مينمایدََ ﴿:و َ أاْلَنأ َع ََ
ين َتُ ِر ُ
يلَ ََوَالأبِغَالَََ ََوَ
سَإِ ََّنَ َربَّ ُك أَمَل ََرءُوفََ َّرِحيمَ(ََ َ)7وَال أخ ََ
لىَبَلَدََلَّ أَمَتَ ُكونُوَاأَبَلِ ِغ َِيهَإََِّالَبِ ِش َّقَ أاْلَن ُف َِ
تح ِم َُلَأَثأ َقالَ ُك أَمَإِ ََ
تَ أس َر ُحو َن؛َ ََوَ أ
ِ
ير َلِتأرَكبوها َ َو َ ِزینَةَ ََ َو َیخلُ َُق َما َ ََال َتَ علَمون﴾(نمل)2-8/؛ ﴿اللَّه َالَّ ِذي َجعل َلَ ُك َم َ أاْلَنأ ِ
ال ِ
هاَو َِم أنهاَ
ُ
َ
َ
َ
عام َلتَ أرَكبُواَم أن َ
أ ُ
َ
أحم ََ ُ َ َ
ََ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َاْلَنأ ِ
َّ
َ
عامَماَتَ أرَكبُو َن﴾(زخرف .)12/آیات
َو
أك
ل
ف
أ
ل
َا
ن
َم
م
ك
ل
َ
ل
ع
َج
هاَو
ل
ك
َ
واج
ز
َاْل
ق
ل
خ
يَ
ذ
ل
َا
و
﴿
؛
)
19
(غافر/
﴾
َ
ن
و
ل
تَأ ُك ُ
ََ َ أ أ َ ُ َ ََ َ َ ُ أ َ ُ َ أ
َ

فوق بهرهبرداری صحيح و متعادل از حيوانات را جایز دانسته و در همه حال رعایت حقوق آنها را ضروری
ميداند.
 .4-5حقوق حیوانات در قانون ایران

با کمي توجه به قوانين ایران متوجه این نکته ميشویم که اغلب این موارد حقوقي تحت تأثير متون روایي
و نهجالبالغه است .اولين توجه به مسأله حقوق حيوانات مربوط به قانون شکار عصر ناصری است .در
قانون مدني ایران مادة  182و در قانون مجازات مادة  780به حفاظت از گونههای جانوری پرداخته و جرم
انگاری شکار حيوان وحشي را مطرح و مجرم را به حبس از  3ماه تا  3سال و یا جزای نقدی محکوم
ميکند .تصویب قانوني جهت رعایت حقوق حيوانات ،مصوبة  3اسفند  1332شکار را سامان ميدهد .در
همان دوره مادة  13حمایت از زیستگاه حيوانات در پارک ملي ،موضوع ممنوعيت صيد و کشتار جانوران
وحشي را با استفاده از سموم و مواد منفجره مطرح ميکند .از مفهوم مخالف این ماده استنباط ميشود که
صيد و کشتار جانوران وحشي بدون استفاده از مواد سمي و منفجره مانعي ندارد .با وجود مواد متعدد
حقوقي در قانون مدني ایران امثال مادة 11و 110و  111و  112از نگهداری حيوان گمشده سخن ميگوید
که آیا نگهدارنده ،حق مطالبه وجه از صاحب حيوان دارد .مواد  181 ،180 ،119و  182قانون مدني از
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نحوة شکاری که موجب تملک است و مالکيت کبوتر در برج و زنبور در کندو سخن ميگوید و در مادة
 398از حقوق حيوان بحث ميکند .در مواد  201تا  211از اجارة حيوان و چگونگي استفاده انسان از
حيوان و نحوة پرداخت منابع مالي قانون وضع کرده است .در قانون مجازات اسالمي مواد  -321تا 328
به تفصيل در بارة صاحب سگ گزنده ،خطرهای احتمالي از طرف حيوان به انسان و در یک موردحمله به
حيوان دیگری و در نهایت ضربه زدن به حيوان و آزار حيوان و در مادة  719حقوق کيفری و مسألة ذبح و
در مادة  780منع شکار حيوان وحشي در حمایت از حقوق حيوانات سخن گفته است .در دو مادة اخير
مقررات حقوق کيفری ،حفاظت از گونههای جانوری بهطور خاص موردتوجه قرار ميگيرد .اميد آن بود که
بعد از تصویب این مواد و فراهم نمودن زمينههای فرهنگي اجتماعي ،قانون حمایت از حيوانات تصویب
ميشد.
 .2-5حقوق حیوانات در نهجالبالغه

امام علي(ع) در خطبة  123نهجالبالغه به روانشناسي حيوان ،خطبة  172به علم زولوژی(1حيوانشناسي) و
در خطبة  171به رعایت اخالق و مسئوليت در مقابل حيوانات پرداخته است« :اتقواَاهللَفیَعبادهَوَبالدهَ،
فانکمَمسؤلونَحتیَعنَالبقاعَوَالبهائم» (خطبه)171/؛ درباره بندگان خدا و شهرها تقوی الهي پيشه کنيد
زیرا شما در مورد خانه و حيوانات مسؤول هستيد .امام در نامة  22پس از ذکر اخالق اجتماعي کارگزاران
حکومت ،به بيان انواع حقوق حيوانات و لزوم رعایت آن ميپردازد .جامعيت نگاه امام(ع) ،به حدی است
که ميتوان این نامه را «منشور حقوق حيوانات» ناميد.
زیربنای حقوق حيوانات ،رعایت حق احترام به حيوان ،حق تغذیه و سيراب نمودن ،از نخستين حقوقي
هستند که در این منشور مطرح ميشود .حق انتخاب مباشر امين ،رعایت عدالت در مورد حيوان ،حق
توليدمثل از اموری هستند که در فرامين امام علي(ع) بر آن تأکيد شده است .حق استراحت و انتخاب
مکان مناسب ،حقدوستي ،حق مادری ،رعایت حق بهداشت و درمان از موارد دیگر این منشور است.
 .6-5زیربنای حقوق حیوانات

اسالم بين موجودات جاندار و بيجان تفاوت قائل است .برای درک حکمت اسرار این تفاوتها چند سؤال
ضروری است :چرا اسالم برای حيوانات کرامت و حقوق متنوع قائل شده است؟ سرچشمه و زیربنای این
وشَ ُح ِش َرت﴾ (تکویر.)2/
حقوق در کجاست؟ چرا قرآن ميفرمایدََ ﴿ :وَإِذَاَال ُأو ُح َُ
با مراجعه به تفاسير و روایات در ميیابيم که حيوان بعنوان موجودی زنده ،دارای روح و درک بوده و
لذت ،رنج ،ترس ،غم و شادی را احساس ميکند ،ازاینرو باید برای او حقوق مناسب در نظر گرفت
(جوادی آملي .)771 :1391 ،در احادیث متعدد حيوانات دارای درک و شعور معرفي شدهاند ،برای نمونه از
امام صادق(ع) چنين نقل شده است« :هرچند خدا حيوانات را درک و شعوری مانند انسان نداده ،ولي چهار
درک و خصلت به آنها عنایت کرده ،شناخت خالق خود ،چگونگي پيجویي روزی ،شناخت نر از ماده و
1. zoology
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ترس از مرگ» (کليني .)239/7 :1372 ،در حدیث دیگری از حضرت سؤال ميشود که منظور از روح
چيست؟ امام پاسخ ميدهد« :که حيوان و انسان در آن مشترکاند» (مجلسي .)32/28 :1303 ،انسان و
حيوان در احترام روح و لزوم نفي ضرر مشترکند (فاضل هندی.)712 :1317 ،
از نامة  22نهجالبالغه بهدست ميآید که برخورداری حيوانات از علم و ادراک جزئيات و آنچه پيرامون
آنهاست از مسائلي ميباشد که اختالفنظری در آن وجود ندارد (مانند دوست داشتن و وفاداری حيوان
نسبت به صاحبش) ،همين مقدار از درک و آگاهي برای اثبات حقوق حيوانات کفایت ميکند .زیربنای
حقوق حيوانات ،دارا بودن روح درک و شعور آنها ميباشد ،امامعلي(ع) با کالمي موجز به آن اشاره
َوَالَتفرَعنها» (نامه)22/؛ حيوان را رم مده و هراسان مکن .ترس حيوان نشان از
مينماید« :والَتنَفزنَبهيَا
َ
درک و شعور اوست.
از نظر برخي محققان ،اثبات درک و شعور حيوان ميتواند مجتهد را در استنباط احکام نگهداری و
بهرهبرداری از حيوان کمک کند .بهعنوانمثال در زمان کمبود آب در تيمم بدل از وضو و یا غسل جان
حيوان را مقدم ميداریم ،معيار حرمت حيوان است که آب موردنياز وضو را به حيوان ميدهند ،چون قائل
به حرمت حيوان هستيم (مقيمي .)27 :1381 ،از اینگونه احادیث برميآید که حيوان عالوهبر اینکه خدا را
ميشناسد ،ميداند که تدبير همه موجودات نيز در دست اوست .برای آشنایي بيشتر با جواز تيمم مبتني بر
نياز حيوان به (جبل عاملي388 :1312 ،؛ عالمه حلي378 :1308 ،؛ موسوی عاملي192 :1310 ،؛ محدث
بحراني )29 :1373 ،مراجعه شود ،لذا هنگاميکه صاحبي پيدا کرد یا کسي بر او سوار شد به درگاه الهي
عرضه ميدارد« :اللهمَاجعلهَبیَرحيما» :خدایا این شخص را نسبت به من مهربان قرار ده (حر عاملي،
319/11 :1313؛ صدوق.)289 :1372 ،
تفاوت نگاه اسالم به حيوانات با قوانين غربي در نوع دیدگاه و مباني حقوق آن است .از منظر غرب در
مادة اول اعالميه حقوق حيوانات ،همة گونهها حقي برابر در زندگي در چهارچوب بيولوژیک متعادل دارند.
حيوان موجودی زنده ،دارای ارزش و احترام است .اسالم نگاهي جامع به حيوان داشته ،به روح ،درک و
شعور او توجه مينماید.
 .7-5گونهشناسی حقوق حیوانات
 .1-7-5حق تغذیه و سیراب شدن

از حقوق حيوان بر انسان برآوردن نيازهای اساسي چون آب و آذوقه است ،زیرا حيوان برای برآوردن
نيازهای خود زبان اظهار ندارد ،بنابراین محبوس کردن حيوان ،محروم کردن از نعمت الهي ،مشروع و
پسندیده نيست (جوادی آملي .)779 :1391 ،امام در نامة  22نهجالبالغه در دو فراز به این حق اشاره
ميفرماید« :هرگاه به آبوعلف رسيدند ،فرصت دهد تا علف بخورند و آب بنوشند .آنها را سر راه به درون
آب ببرد و از جادههایي که دو طرف آن علفزار است به جاده بيعلف نکشاند» .بر مبنای فقه اسالمي
هرگاه کسي مالک حيوان شود ،بر او واجب است نيازهای آن حيوان را برآورد .در این حکم فرقي ميان
حيوان حالل گوشت یا حرامگوشت و پرنده و غير پرنده نيست ،زیرا حيوان تشنه ميشود و حق حيات دارد
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(نجفي .)31/7 :1371 ،از نخستين درخواستهای روزانه و صبحگاهي حيوانات از پروردگار این است که
خدا صاحباني نصيب آنها گرداند که آنها را آذوقه دهد و سيراب نماید (کليني .)231/7 :1372 ،قرآن به
تهيه مایحتاج حيوان اشاره و آن را معادل حق انسان ميداند (عنکبوت .)70/حق تغذیه و سيراب کردن
حيوانات از اخالق اسالمي است.
در مادة  2بيانيه جهاني حقوق حيوانات به این حق بدین گونه اشاره شده است که هر حيواني که به
انسان وابسته است ،باید به شکل شایسته نگهداری شود .یکي از شرایط نگهداری ،تغذیة مناسب و کافي
است .ازاینرو هم در مکتب اسالم و هم غرب به این حقوق بهخوبي پرداخته شده است.
 .5-7-5حق تولیدمثل و رعایت حقوق حیوان شیرده

خداوند برای تمام جانداران روش تکثير و ازدیاد قرار داده است ،یعني توليدمثل را درون آنها بعنوان
غریزهای ذاتي قرار داده است .امام(ع) ميفرماید« :اَالَیحولَبين َناقه َوَبينَفصيلها» (نامه)22/؛ شتر را از
نوزادش جدا مکن» .از این کالم متوجه ميشویم که اسالم حق توليد مثل ،توجه به مادر و فرزندش را
ض َّرَذلکَبول ِ
َدها»َ
مص َرَلَبنَهاَفَ يَ ُ
برای حيوانات گرامي داشته و انسان را به مراعات آن دعوت مينماید «وَالَیَ ُ
َ
(نامه)22/؛ همه شير حيوان را ندوش تا به بچهاش زیان وارد نشود .توجه به حيوان شيرده اهميت بيشتری
دارد زیرا مراعات حقوق آن ،ادای حق دو حيوان است .یکي از صحابه نقل ميکند ،شتری شيرده را به
رسول خدا(ص) هدیه کردند .مرا فرمود آن را بدوشم و سخت دوشيدم ،چون زیادهروی مرا دید ،فرمود:
برای بچة او سهمي بگذار (دميری ،بيتا .)211/2 :انسان حق ندارد حيواني را عقيم و آن را از حق توليد
مثل محروم کند .پيامبر(ص) از عقيم کردن حيوان ازجمله اسب ،گوسفند و خروس نهي کرد (مجلسي،
 .)10/72 :1303منع عقيمسازی و محترم شمردن حق توليد مثل خاص این حيوانات نيست ،بلکه در
روایات متعدد نام برخي از دیگر حيوانات هم نقل شده است .امام صادق(ع) ميفرماید« :پدرش امام
باقر(ع) عقيمسازی چهارپایان و درگير کردن آنها با یکدیگر و ایجاد زدوخورد آنها را ناپسند ميدانست»
(برقي.)733 :1311 ،
در مادة  3بيانيه جهاني آمده که حيوانات حق زندگي و توليدمثل آزادانه در محيط طبيعي زیستگاهشان
را دارند و در اسالم عالوه بر حق توليدمثل ،برای حيوان شيرده و فرزند آن هم دستورالعمل وجود دارد.
 .3-7-5حق استراحت و مسکن

شایسته است انسان در استفادههای گوناگون از حيوان به استراحت آن توجه کند و زمان و مکان مناسبي
را برای استراحت آنها در نظر بگيرد و هنگام استراحت آنها بهویژه در شب از کاری که موجب سلب
َالساعات»
روحها َفی َّ
آرامش آنها است بپرهيزد (جوادی عاملي .)718 :1391 ،امام ميفرمایدَ « :و َليُ َ
(نامه)22/؛ چندگاه شتران را مهلت ده تا استراحت نمایند .علفزار مناسبترین محل استراحت حيوان
ميباشد و امام در ادامة کالم به این نکته اشاره مينماید .در فقه اسالمي محل سکونت حيوان از حقوق
ضروری و نيازهای اوليه اوست ،شهيد ثاني و نجفي ،حق مسکن را «حق نفقه حيوان» ميشمارند (جبل
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عاملي 382/2 :1312 ،نجفي .)392/31 :1371 ،پيامبر(ص) فرمود :کسي که اسبي را به استراحت برده و
برایش آبوعلف قرار داده ،جایگاهش را پاکيزه نماید در قيامت پاداش دارد (مجلسي.)172/73 :1303 ،
با مقایسة دو مکتب اسالم و غرب ،مشخص ميشود که هر دو مکتب به این حق اشاره نمودهاند؛ مثالً
در بيانية بند  3آمده ،حيوانات در معرض رفتار ظالمانه نباید قرار گيرند و در اصل  2اشاره شده است که از
حيوان ،مراقبت بهعمل آید .در فيلم و نمایشها در وقت استفاده از حيوان ،حيثيت و موقعيت آنان محترم و
هيچ خشونتي بهکار برده نشود .طبيعي است که حق مسکن و مکان مناسب از مهمترین شرایط نگهداری
ميباشد.

 .4-7-5حق بهداشت و درمان

ازجمله ضروریات در مورد حقوق حيوانات ،رسيدگي به بهداشت و درمان آنهاست .امام(ع) ميفرماید:
هَعلَیَال َالّغب» (نامه)22/؛ مراعات حال شتر زخمي یا خسته را بنماید .از تأکيد امام نسبت به حال
ليرفّ ََ
« َو َ
شتران خسته و زخمي پي ميبریم که حيوان نيز همانند انسان دارای حق بهداشت و درمان ميباشد و
صاحبش باید آن را رعایت نماید .بر پایة احکام فقهي اسالم ،صاحب حيوان باید هزینههای دارو و درمان
بيماریهای دام را تأمين نماید (نجفي .)337-331/37 :1371 ،دارویي که بر اثر بيماری بدان نيازمند است
در حکم هزینة حيوان است (جبل عاملي .)302/1 :1313 ،از پيامبر(ص) نقل است که آغل گوسفندان را
پاکيزه نگهدارید و خاک و خاشاک آن را بزدایيد (کليني.)233/7 :1372 ،
با مقایسة این حق بين اسالم و غرب روشن ميشود که در بيانية حقوق پرهيز از هرگونه عمل
غيرضروری و مغایر با بقای حيوان را کشتار جمعي و جنایت عليه زندگي ،توصيف مينماید .از دقت در
مادة 2 ،3و  1اعالمية جهاني مشخص ميشود که به این حق اشاره دارند .اسالم ضمن آنکه به این حق با
جزیيات آن ميپردازد ،در فقه اسالمي نيز هزینه دارو و درمان دام بر صاحبش واجب و جزء نفقة حيوان به
شمار آمده است.
 .2-7-5حق احترام

اسالم برای حيوان احترام ویژهای قائل شده است .پيامبر(ص) فرمودند« :بر مالک چهارپایان واجب است
بهدليل حرمت روحي که در حيوان است به آنها آبوعلف بدهند» (مجلسي .)211/73 :1303 ،امام
علي(ع) ميفرماید« :حيوان را به دست چوپاني که خيرخواه ،امين و حافظ ،نه سختگير باشد و نه ستمکار،
نه تند براند و نه او را خسته کند ،بسپار» (نامه .)22/اسالم دستور ميدهد نسبت به حيوان مهربان و
خيرخواه باشيم .پيامبر(ص) دربارة احترام به حيوان ميفرماید« :چهارپایان سالم را سوار شوید و آنها را
سالم نگه دارید و آنها را هنگام صحبتهای طوالني خود در کوچه و بازار خسته مکنيد ،بسا مرکبي که از
سوارش بهتر باشد و بيشتر از او خداوند را یاد کند» (ریشهری .)308/12 :1387 ،اسالم همواره به رفتاری
آکنده از شفقت با حيوان تأکيد کرده است .قرآن آزار حيوان و یا قطع عضو را شيطاني و آن را عملي زشت

02

بررسی تطبیقی اعالمیة جهانی حقوق حیوانات...
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در روایات از زدن حيوان بهویژه صورت نهي شده در بيان علت حرمت ،احترام صورت آنها ذکر شده
است (کليني .)239/7 :1372 ،در برخي از روایات حمد و ثنا گفتن حيوان را از دالیل نهي زدن بهصورت
حيوان ذکر کردهاند« :بهصورت حيوانات نزیند ،زیرا آنها خدا را حمد و تسبيح ميگویند» (کليني:1372 ،
 .)238/7امام سجاد(ع) زدن حيوانات را موجب قصاص ميداند» (حرعاملي .)38/11 :1313 ،در روایات و
کتب فقهي به جهت حرمت حيوان ،رعایت حق احترام به او ،داغ نهادن بر حيوان نهي شده است .امام
صادق(ع) ميفرمایند« :صاحب حيوان نباید برای نشانهگذاری بر چهره حيوان داغ نهد» (صدوق:1372 ،
 .)201امام علي(ع) ميفرماید« :نهيَرسولاهلل(ص) أنَتوسمَالدوابَ ،فَربَدابهَمرکوبهَخيرَمنَراکبهاَوَأطوعَ
اهللَتعالیَوَاکثرَذکَراَ»؛ پيامبر(ص) از داغ زدن حيوان نهي نمود ،چهبسا که حيوان از صاحب و راکبش بهتر
است و در پيشگاه الهي مقام باالتری دارد چون ذکر و تسبيح او بيشتر است (مجلسي210/73 :1303 ،؛
راوندی ،بيتا .)12 :در صورت نياز به عالمتگذاری توصيه شده که در غير صورت حيوان یا در گوش او
انجام شود( .برقي733 :1311 ،؛ حر عاملي.)382/11 :1313 ،
از دیگر آداب اسالمي جهت ادای حق احترام به حيوانات ،نهي از مثله کردن آنها ميباشد .پيامبر(ص)
مسلمانان را از مثله کردن حيوانات بر حذر ميداشت و چنين افرادی را مورد غضب خدا ميدانست( .متقي
هندی .)77/9 :1309 ،توهين به حيوان از دیگر مواردی است که به جهت وجود حق احترام برای
چهارپایان در اسالم ،بهشدت نهي شده است اسالم هر گونه توهين زباني ،فحش ،ناسزا و لعن حيوانات را
امری ناپسند شمرده است .از امام علي(ع) «بهصورت حيوانات نزنيد و آنها را لعن نکنيد ،زیرا خدا بر
نفرین کننده آنها لعن کرده است» (صدوق .)188/2 :1313 ،امام صادق(ع) ميفرماید« :نباید به حيوان
دشنام داد» (طوسي.)173/7 :1372 ،
مقایسة این حق در اسالم با بيانية جهاني حقوق حيوان این نکته را آشکار ميسازد که در مادة دوم این
بيانيه از حق احترام حيوان سخن به ميان آمده و زندگي آنان را محترم شمرده است .در بند  1نيز عمل
غيرضروری منجر به مرگ ،جنایت قلمداد شده است .در مادة  8این بيانيه ،جهت بقای حيوانات وحشي
هرگونه اعمال خشونت و هر قسم تصميم منجر به خطر افتادن گونههای وحشي ،نسلکشي و جنایت و
کشتار جمعي محسوب ميگردد .افزون بر آن ،براساس مادة  9این اعالميه ،شخصيت حيوانات و حقوق
آنان باید بهموجب قانون مورد شناسایي قرار گيرد .در قوانين اسالمي هر چند به این موضوع با این شکل
برخورد نشده ،اما از بروز هرگونه عمل خالف ضد اخالق و مغایر با شأن انساني بهطور گسترده نهي
ميکند.
 .6-7-5رعایت عدالت و انصاف

در اسالم عدالت بهعنوان اصل کلي معرفي شده و در مورد حيوان هم دعوت به انصاف و رعایت عدالت
تأکيد ميشود« .وليعدلَبينَص ِ
واحباتهاَفیَذلکَوَبَ َينَها» (نامه)22/؛ در سوارشدن بر شتران عدالت را رعایت
ََ َ َ َ
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کند و مراعات حال شتر خسته و زخمي را بنمایيد .به جهت مراعات حال حيوان ،اسالم ذبح حيوان و شکار
آنها را در شب نهي فرموده است« :ذبح حيوان در شب مکروه است مگر به هنگام ضرورت و ترس از
مردن حيوان» (طوسي.)282 :1300 ،
 .7-7-5مراعات در شیوة برخورد با حیوان

برخورد اوليه انسان با اشيا ،در واکنش بعدی وی تأثير دارد .امام(ع) به این مورداشاره« :فاذاَاتيتهاَفالَتدخلَ

عليهاَدخولَمتسلطَعليهَوَالَعنيفَبهَوَالَتنفرنَبهيمةَوَالَتفَرعنها» (نامه .)22/به کارگزار اقتصادی حکومت
سفارش ميکند هنگاميکه داخل محل نگهداری حيوان شدی ،سلطهگر ،سختگير رفتار مکن ،حيوان را
نترسان و رم مده و هراسان ننما.
ازجمله موارد قانوني در غرب ،اصل سوم بيانية جهاني است که حيوان نباید در معرض برخورد ظالمانه
قرار گيرد .در مواردی که قتل حيوان ضروری است ،بدون درک جاندار صورت پذیرد .در بند  8اعالميه «با
جسد حيوان باید با احترام برخورد کرد و از تخریب محدودة طبيعي زندگي حيوان وحشي اجتناب نمود».
 .8-7-5حق انتخاب محافظ دلسوز

از آنجا که حيوان زبانبسته است و برای رفع بسياری از احتياجات ضروری خویش و برای جابهجایي و
دیگر مسائل ،نيازمند انساني است که او را در این امور یاری نماید ،بنابراین یکي از حقوق چهارپایان،
داشتن محافظي رحيم است .نامة  22به بيان ویژگيهای مالزم حيوان ميپردازد« :والَتُوِّکلَبها َاالّ ِ
َناصحاَ
َ
بَوَالَم ِتعب» (نامه)22/؛ حيوانات را به چوپاني بسپار
شفيقا َوَامينا َحفيظا َغيرَمعنفَ َو َالَمجحفَ،و َالَملغ
ُ
که خيرخواه و مهربان ،امين باشد ،در حال حرکت حيوان را خسته نکند.
در بيانية جهاني به این حق اشارة صریحي نشده ،اما در بند  2اعالميه آمده است که حيوانات وابستة به
انسان شایستة نگهداری و حق توجه ویژه دارند و چنين حيواني نباید به هيچوجه رها شود .افزون بر آن،
طبق مادة  9شرایط ویژة حيوانات ،توسط قانون مشخص ميشود و امنيت آنان بر عهدة دولت ميباشد.
 .9-7-5حق بهرهبرداری مناسب

اسالم رعایت حال حيوان را با عنوان موجودی دارای احساس ،بر خواهشهای نفساني بشر مقدم
ميشمارد ،به همين جهت بهرهگيریهای نامتعارف از حيوان را ناروا شمرده است .خوابيدن بر پشت
حيوان ،ایستادن ،نشستن طوالني ،یکطرفه سوار شدن و هرگونه بهرهگيری ناروا را مذموم ميداند
الَیجهدنّهاَرکوبا» َ(نامه)22/؛ پشت حيوان را صندلي
(جوادی عاملي .)772 :1391 ،امام(ع) ميفرماید« :وَ
َ
قرار ندهيد .پيامبر(ص) از ایستادن بر پشت حيوان نهي نمود (محدثنوری1308،ق .)229/8:نشستن
طوالني بر پشت حيوان را نهي فرمود مگر برای جهاد (صدوق1313 ،ق .)287/2 :اسالم اجازه نداده
بيجهت و برای هوسراني و تفریح ،جانداری هدف تيراندازی قرار گيرد (راوندی ،بيتا .)33 :مسألة مهم در
بهرهبرداری مناسب از حيوان ،رعایت توان و طاقت اوست .در احادیث و متون فقهي تأکيد شده که باید در
زمان بهکار گرفتن حيوان ،رعایت توان و طاقت او را نمود (نجفي .)391/31 :1371 ،در رعایت حقوق
اسالم و غرب ،حق بهرهمندی مناسب از حيوان وجه مشترک است در مادة دوم اعالميه جهاني برای
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حيوانات حق احترام و در مادة پنجم ،در پرورش یا بهرهبرداری ،رعایت موقعيت حيوان الزم و در مادة 10
راهنمایي و آموزش خردساالن توجه و درک احترام به حيوانات را وظيفهای عمومي ميداند.
 .11-7-5حق مادری

همانگونه که در اخالق اسالمي از جدایي مادر و فرزند نهي شده ،به احساسات و عواطف حيوان و
فرزندش نيز توجه شده است .در نامة « 22فاذاَاخذهاَامينکَفاوعزَاليهَاالَیحولَبينَناقهَوَبينَفصيلها»؛
هرگاه حيوان را به دست فردی امين سپردی ،به او سفارش کن که بين شتر و نوزداش جدایي نيفکند.
حيوانات گاه برای حفظ فرزندان جان خود را به خطر مياندازند.
در مادة  2بيانية جهاني حقوق حيوانات از حق توجه ویژه و رها نکردن حيوان سخن به ميان آمده
"هرگونه ازدیاد نسل و استفاده از حيوانات باید طبق احترام به ساختار ویژة جسمي و رفتاری آنان باشد".
در احکام اسالم نيز به تفصيل از این حق ،سخن به ميان آمده است.
 .11-7-5حقدوستی

هر موجودی که در کنار انسان زندگي ميکند ،شایسته است با آن برخوردی مناسب و دوستانه عمل آید.
پرندگان و گياهان و حيوانات شامل این دوستي ميشوند .امام(ع) به زیبایي در فراز زیر به این حق اشاره
َاهللَبدَّنا ِ
ِ ِ
ِ
ودات » (نامه)22/؛ تا آنگاه که (حيوانات) به
َم أج ُه َ
اتَوالَ َ
َم أنقيَاتَ،غَأيَ َر ُ
مينمایدَ « :حتَّىَتَأأتيَ نَاَبِِإ أذن ُ ُ
َم أت َعبَ َ
اذن خدا بر ما وارد شوند ،فربه و سرحال نه خسته و کوفته باشند .نهایت دوستي انسان نسبت به حيوان در
این کالم مشخص است ،انسان طوری از روی دوستي و مهرباني با حيوان برخورد نماید که حيوان نه
خسته و کوفته ،بلکه سرحال و فربه گردد .از دیگر موارد حقدوستي حيوان بر انسان در مورد حيواني است
که به دست آدمي پرورش یافته است .در روایات اسالمي آمده که کراهت دارد انسان حيواني را که خود
پرورش داده ،ذبح کند .شخصي به امام رضا(ع) عرض کرد« :من قوچي را برای قرباني پرورش دادم و
چون آن را برای قرباني آمادة نمودم در من نگریست بر او رحم نمودم سپس او را ذبح نمودم امام فرمود:
کار تو را نميپسندم ،نباید حيواني را پرورش دهي آنگاه ذبح نمایي»(طوسي .)83/23 :1372 ،دفن حيوان
مرده از موارد حقدوستي حيوان بر انسان است .امام سجاد(ع) در هنگام وفات به فرزندش سفارش ميکند:
«من با این شتر بيست سفر حج رفتهام و یک بار او را تازیانه نزدهام ،وقتي مُرد .او را دفن نما تا جانوران
درنده آن را پاره نکنند .پس از مرگ آن شتر ،امام محمدباقر(ع) او را به خاک سپرد»(صدوق.)20 :1373 ،
حکيم سبزواری کمتر گوشت ميخورد اگر در خانه حيواني را ميکشتند از آن غذا ميل نميکرد و ميگفت
نميخواهم جانداری برای من جانش گرفته شود (مدرسي.)32 :1333 ،
این حق جزء حقوق مشترک اسالم و غرب ميباشد .در مواد  7 ،2و  8اعالمية جهاني حقوق حيوانات
به حقدوستي و احترام حيوان اشاره شده است .چنانکه آزمایش زجرآور حيوانات از جنبة جسمي و روحي،
تجاوز به حقوق آنان بهشمار آمده است .این امر اختصاص به حيوانات اهلي نداشته ،هر گونه رفتار مخالف
حيوان وحشي که موجب نابودی وی شود ،طبق بند  8اعالميه جهاني کشتار جمعي و در حکم آلوده کردن
محيطزیست و انهدام زیستگاه تلقي ميگردد.
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نتیجهگیری
با مقایسة تطبيقي متون اسالمي بهویژه نامة  22نهجالبالغه با منشور جهاني حقوق حيوانات ،نتایج زیر
قابل استناد ميباشد:
 مبنای حقوق حيوانات قدرت درک و شعور آنها ميباشد .حيوانات بهعنوان قسمتي از طبيعت در دایرةفيض الهي بهرهای درخور نياز دارند .هر کدام از این حيوانات در کهکشان بيانتها وظایفي را بر عهده
دارند ،بنابراین عقل نيز حکم ميکند که حقوق همه حيوانات محترم شمرده شود.
 منشأ رعایت حقوق حيوانات در غرب مادی و رواني است درحاليکه در متون اسالمي معنوی ،اخالقي وتکليفي الهي است.
 دربارة حق تسلط بر حيوان ميتوان بيان نمود که خداوند جهان را مسخر انسان بهعنوان خليفهاهلل کرداما در مقابل برای او تکاليفي وضع و او را به بهرهبرداری صحيح امر نمود.
 مناسبترین بر خورد با حيوان در مکتب اسالم حقاهلل معرفي و برای حيوان از بدو تولد تا زمان مرگانواع حقوق ازجمله نحوة برخورد با حيوان ،تغذیه و شيردهي ،مسکن و بهداشت ،بهرهبرداری صحيح و
ادای احترام وضع شده است.
 نامة  22نهجالبالغه را ميتوان منشوری جامع ،فراگير و اخالقي در بيان حقوق حيوانات دانست .اینجامعيت به حدی است که ميتوان آن را «منشور حقوق حيوانات» ناميد.
 این نامه ضمن بيان وظایف اجتماعي کارگزاران حکومتي ،شيوه و وظایف انسان نسبت به حيوان را بهشکل کامل بيان مينماید.
 با توجه به این موضوع که منشور جهاني و کنوانسيونهای مربوطه ،کامل نيستند در مواردی دچارافراطوتفریط شده ،ميتوان با طرح این نامه در مجامع بينالملل ،کاستيها را برطرف نمود.
 بسياری از این حقوق در اسالم و در بيانية جهاني بهطور مشترک موردتوجه قرار گرفته است .توجه بهدیرینگي احکام اسالم ،این مسأله را روشن ميکند که با وجود اشتراکات متعدد چون فطرت ،غریزه و
اخالق که غيرقابلانکارند ،تأثير فرهنگي غرب از اسالم امری طبيعي و بدیهي باشد.
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