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 یو اسالم یباستان یها شهیدر اند واناتیحقوق ح یخیسابقه تار

 2طهره السادات رفیعی طباطباییم/  1سید حسام الدین رفیعی طباطبایی

 11/11/1399/ تاریخ پذیرش  22/10/1399* تاریخ دریافت  

 دهیچک

 یک ه فاد د واتس ت     اف ت یرا  یتوان علم   ینم ،یمختلف علوم در جوامع امروز یشاخه ها انیدر م

 زی  علم حقوق و موضوعات تحت پوش   آن ن  خیآن علم تاشد. تار خیاز مطالعه تار ازین یو ت یخیتار

از علوم،  کیاست درک تهتر مسائل مطروحه در حوزه هر  یهیتاشد؛ و تد ینم یحالت مستثن نیاز ا

 ای  در خصوص آنها از گذشته تا ته حال است. چ را ک ه رف ع هرگون ه خط ا       یآگاه  یافزا مستلزم

 نی  ت ه ا  یاتیدس ت  ج ه، یاست. در نت یخیاز تجارب تار یریتهره گ ازمندیدر حوزه هر علم، ن یکاست

 یتوان ته سادگ یآن علم نم خیرا جز تا مطالعه تار یاز علوم امروز کیهر  یکارآمد  یهدف و افزا

ک ه از   وانات،یحقوق ح یخیته مطالعه ساتقه تار ده،یرو ته صورت گز  یمحقق نمود. لذا در مقاله پ

ت ه   - یحقود ینظام ها یرو  یپ یامروز یمسائل مطروحه روز در حوزه علم حقوق و از چال  ها

در  اتوانیحقوق ح خچهیتار یراستا ته تررس نیتاشد، پرداخته خواهد شد. در هم یم -رانیدر ا ژهیو

فرهنگ  یو ترخ رانیتحث، در ا یخیاز سواتق تار یقیمصاد انیهمراه تا ت ،یو اسالم یتفکرات تاستان

 پرداخت. میخواه اتیو روا ثیاحاد ات،یدر دالب آ نیو همچن  ر،ید یها

 .یاسالم شهیاند ،یتاستان شهیحقوق، اند خیتار وانات،یحقوق ح :واژگان کلیدی
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 مقدمه

از جمل ه   یانس ان ت ه آن، در جامع ه ام روز     یبندیپا اینقض آن و  قیمصاد وانات،یمسأله حقوق ح

همه روزه شهروندان جامعه  ریاخ یسال ها یتاشد. در ط یداتل انکار م ریپر تکرار و غ اریمسائل تس

 ج ه مس أله موا  نی  ا قیگوناگون تا مص اد  یرسانه ها قیو از طر میمستق ریغ ایو  میته صورت مستق

ت ه آن، در   یجامعه انس ان  یبندیاز حقوق گوناگون و لزوم پا واناتیح یشده اند. لذا تحث ترخوردار

 ح ه یجر یاز م وارد حت    یاریمبدل گشته است؛ که در تس یو ضرور یجد یحال حاضر ته مسأله ا

 داشته است. یاعتراضات شهروندان را در پ ایدار شدن احساسات جامعه و 

حق وق ارائ ه    نیا نیتا هدف تأم یو مصوتات کارترد نیدوان هیجهت ته یاریتس یطرح ها نیهمچن

 ینکت ه ت ه روش ن    نی  درار گرفت ه اس ت. لک ن ا    یدر دست تررس رتطیذ یشده و توسط دست اه ها

از مباح ث   یاریمانند تس   ز،ین نهیزم نیدر ا یکه حرکت رو ته تکامل و رفع هر گونه کاست داستیپ

اس ت؛ و   یخیاز تجارب و اطالعات تار یریتهره گ ازمندیعلوم، ن ریسا زیعلم حقوق، و ن  تحت پوش

 نخواهد شد. سریموضوع مدنظر م یخیو مطالعه ساتقه تار یمهم جز تا تررس نیته ا یاتیدست

از من اتع م رتبط ت ا موض وع، ت ه       یریجهت در مقاله حاضر دصد تر آن است که تا تهره گ نیهم ته

ت ه آن،   یجوامع انسان یبندیو پا واناتیحقوق ح یخیساتقه تار یته تررس ،یو کارترد دهیصورت گز

 پرداخته شود. یو اسالم یدر تفکرات تاستان

از س واتق   یینمونه ها انیدوران تاستان را ته صورت ت یها شهیدر اند واناتیاتتدا ساتقه حقوق ح در

داد. پ   از آن   میواهدرار خ   یمورد اشاره و تررس  ر،ید یفرهنگ ها یو ترخ رانیآن، در ا یخیتار

 .میپرداز یم اتیو روا ثیاحاد ات،یاسالم، در دالب آ خیساتقه موضوع مورد تحث در تار انیته ت

 یباستان یها شهیدر اند واناتیحقوق ح یخیسابقه تار  -1

 یو تقدس در درجات و سطوح مختلف   تیجانوران از جهت اهم ،یآداب و رسوم و تفکرات تاستان در

ت وده اس ت. ت ه عن وان      ینماد اسطوره و دهرم ان  یو تفکرات تاستان دیدرار داشتند. هر جانور در عقا

ت وده   سمحترم و مقد واناتیدر زمره ح شهیتوده اند که هم یواناتینمونه، پرندگان از آن دسته از ح

 دانسته است. یم  یو فراتر از درک خو یماورائ یرا مخلودات شانیو تشر همواره ا
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ترخ وردار تودن د. ت ه     یش تر یت نینماد تیاز ارزش و اهم یپرندگان شکار ،یتاستان یفرهنگ ها در

 ریاز جن  آت  و واالمق ام ت ر از س ا    یرا پرنده ا نیو روم تاستان، شاه ونانی ران،یعنوان مثال در ا

 (5، 1384 ،یدانستند. )پورمحمد یم یگونه جانور نیا یگونه ها

 ،یسرش ار از مه ر و خ وش ادب ال     یته عنوان پرنده ا ،یامروز ریتاستان، کالغ تر خالف تعات رانیا در

دانس تند.   یم «نیاود»پروردگار خود  اوریپرنده را  نیا زین یژرمن نیشده است و در آئ یشناخته م

 (72-73، 1368 ،ی)کزاز

 یمهم شهروندان ته شمار م فیاز وظا واناتیتاستان، احترام و احسان ته ح رانیا دیفرهنگ و عقا در

ت ه پ رورش و    یپادش اه ساس ان   روانینقل شده اس ت ک ه انوش     یخیمتون تار یآمده است. در ترخ

 ،یو توسعه پرورش اسب و س وارکار  جیته منظور ترو زیداشته و تهرام ن یاریدام اهتمام تس ین هدار

 کرده است. یاریتالش تس

ت وده و   دی  مورد تأک اریته جانوران تس یکیتوده است ن جیرا انیکه در زمان ساسان سنایمزد نییآ در

ت د   وان ات یک ه ت ا ح   یتر ع ذاب کس ان   یمبن یدوره نکات جالب نیمانده از ا یاز متون تاد یدر ترخ

ود ت   دانکنند، از دول موت   یرفتار م یکیته ن شانیکه تا ا یکسان یکنند، و سعادت ترا یم یرفتار

 (335، 1382نقل شده است. )تاج تخ ، 

و آزار رس اندن ت ه آنه ا از جه ت      وان ات یته شدت از خوردن گوشت ح ونیروحان زین یمان نییآ در

 ز،ی  در زرتش ت نام ه ن   نیکردند. همچن یم هیکرده و آن را ته مردم توص یخوددار یو جسم یروح

 زی  نموده است. در اوستا ن هیمخلودات توص نیحقوق ا تیو رعا واناتیزرتشت مردم را ته توجه ته ح

ت ه عن وان نج ات دهن ده      زی  نم وده و ن  یو آزاد م   ریرا س   واناتیکه ح یته عنوان کس دیجمش زا

 (35، 1397 ،ییطباطبا یعیشده است. )رف ادیشمار  یت یواناتیح

و  وان ات یحق وق ح  تی  ت ر رعا  ران،ی  ا انییایمانند آر زیهند ن انییایآر یخیها و متون تار شهیاند در

و ش اعرانه ت ر    یادت   یانی  هندوان که تا ت «شادیاوپان»وجود دارد. مانند  یفاتیامتناع از آزار آنها توص

 جادیوان را سنبل ایح نیا ریاحترام گاو، ش انیمثال ضمن ت یکرده و ترا دیحقوق مذکور تأک تیرعا

 (7، 1384 ،یو حفظ وحدت دانسته است. )پورمحمد

ت ه   کی  نزد یرا، فرش ته ا « تهم ن »آن  یام روز  ریته تعب ای، «وهومن»تاستان،  رانیدر ا انیزرتشت

. تن اتر  ردی  گ یم یاری یاز و ،ییاهورا یها امیپ افتیدر یدانند که زرتشت ترا یدرگاه اهورا مزدا م
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ذکر  انیشاشود.  یسودمند ته تهمن واگذار م انیو حفاظت از چهارپا یودت، پاسبان انیزرتشت دیعقا

روز از ماه تهمن که از آن تحت  نیتاستان، در دوم رانیدر ا ان،یزرتشت دیو عقا نییاست که مطاتق آ

مردم ترگ زار   انیدر م« تهمنجه» ای« تهمن ان»تا نام  یشده است، جشن یم ادی« تهمن روز»عنوان 

 یودند و حتنم یم یو خوردن گوشت آنها خوددار واناتیاز کشتن ح ان،یشده که در آن زرتشت یم

دادن د.   یم اه تهم ن ادام ه م      انی  را تا پا واناتیاز خوردن گوشت ح زیاز مردم، کشتار و پره یترخ

 (  5، 1391 ،ی)شهزاد

از تخ     یاریروح شمرده شده و در تس یدارا واناتیتاستان، ح رانیزرتشت، در ا نیدر د نیهمچن

( ک ه  255، 1378 ،یاشاره شده است؛ )معظم «شانیروان ا لیته دل واناتیاحترام ح»اوستا ته  یها

کرده است. داع ده حرم ت روح    لیعرضه و تکم« داعده حرمت روح»آن را در دالب  زین یفقه اسالم

 یاز روح، محترم است و حرمت دارد و تا زم ان  یترخوردار لیته دل یمعنا است که هر جاندار نیا هت

داع ده ش امل تم ام     نی  رام و ممن وع اس ت. ا  موجود نباشد، تعرض ته آن جاندار ح یکه جواز شرع

 از رس ول خ دا ص لوات ا     یثیتاشد. ته عنوان مثال در ح د  یانسان م ریجانداران اعم از انسان و غ

است ک ه خداون د ت ه     یصاحب روح رایز دیزیتپره یوانیاز کشتن هر ح»و آله نقل شده است:  هیعل

 «.  داشته تاشد یدر پ یکه وجودش آزار نیم ر ا د؛یاو را رفع کن یازهایاعطا کرده و ن یو

آن ض مان   یمبنا ت را  نیوجوب نفقه دانسته اند و تر هم لیاز دال یکیحرمت روح را  نیهمچن فقها

آن ت ر   یدنیشود، علوفه و نوش   یوانیهر ک  مالک ح»)ره( آورده اند:  یثان دیدر نظر گرفته اند. شه

 یع  یو رف 49-50، 1395 ،یف  ی)دهق ان عف «. حرمت اس ت  یروح او دارا رایخواهد تود. ز یعهده و

 (58، 1398 ،ییطباطبا

  1«ی ی ج ان گرا »داع ده تح ت عن وان     نی  ا ز،ی  فالسفه تاس تان ن  یترخ کردیکه در رو نیعالوه ا ته

ت ودن روح و  و محت رم   «ییجان گرا»دائل ته  ثاغورثیتاستان ف ونانیاست. در فلسفه  افتهیانعکاس 

  یدتل و خوردن هم ن وع خ و   فیرا هم رد واناتیاز ح هیو کشتار و تغذ 2؛جان شناخته شده است

 یع  یش ود. )رف  یم   ادی   وان ات یمدافع حق وق ح  لسوفیف نیته عنوان نخست یدانست؛ لذا از و یم

 (203، 1399 ،ییطباطبا

                                                           
1
 animism  

ک ه تم ام موج ودات در ع الم      ییاس ت. ل ذا از آنج ا    یکه روح اساس زن دگ  یمعن نیته ا یو زنده پندار ییجان گرا» 2

 یمفه وم در فق ه اس الم    نی  از تعرض در امان تاشد؛ ک ه از ا  دیمحترم است و تا شانیروح هستند، جان ا یدارا عتیطب

 (46، 1387شناس و همکاران،  حقو  34، 1390 م،یی)ح«. شود یم ادیتحت عنوان داعده حرمت روح 
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در مت ون و آث ار    یت ه فراوان    یدر تفکرات و رسوم تاس تان  واناتیحقوق ح تیرعا قیمصاد لیدب نیا

کهن   اتیادت یو حت  یخیتار یاز آنها در حوزه پژوه  ها یاریمرتوط دوران تاستان که تس یخیتار

-196، 1394ت در و همک اران،    یر.ک : محم د  شتریمطالعه ت یوجود دارند. )ترا افته،یانعکاس  زین

 دوران تاستان، نمون ه  یها شهیدر اند واناتیحقوق ح یخی(. لذا ته جهت روشن شدن ساتقه تار179

 .میکن یاکتفا م زانیم نیاز اطاله مطلب ته هم زیو تناتر پره میمذکور را مورد اشاره درار داد یها

 یاسالم شهیدر اند واناتیحقوق ح یخیسابقه تار -2

از اس الم و فرهن گ     یپ   انی  اد ینه تنها در آموزه ه ا  شانیاز ا تیو حما واناتیحقوق ح موضوع

اسالم  نیمب نیاست، تلکه پ  از ظهور د نهیشیپ یجوامع در روزگار تاستان مورد توجه توده و دارا

 خیدرار گرفته است. ته ط ور مث ال در ت ار    قیو توجه دد دیموضوع مذکور توسط شارع مورد تأک زین

کردن د؛   یم   یش هر مک ه زن دگ    میک ه در ح ر   میمواجه هس ت  یواناتیح دیصدر اسالم تا حرمت ص

نس خه   ،یاس الم  ش ه یت وان گف ت اند   ی( و چه تسا م  179، 1392 ،یتاتا و مجد یحاج یاری)خوش

و ک م و   یضمن توجه ته چ  ون   وانات،یشناختن حقوق ح تیو ته رسم یرا در مورد معرف یدیجد

و س اتقه حق وق    نهیش  یت ه پ  یحقوق، ارائه ک رده اس ت. ل ذا اش اره ا     نیاز ا تیو حما تیرعا فیک

نمون ه ه ا در    نی  از ا یاری. تسستین دهیاز فا یخال ،یته صورت مصداد ز،یاسالم ن خیدر تار واناتیح

در  ای  مورد توجه و اشاره درار گرفته ان د و   کتای دگاریاز منظر آفر ،یدر کتاب آسمان یاله اتیدالب آ

مکرم اس الم ص لوات    یاز دول نب و مستند، یخیگوناگون تار اتیو روا ثیته صورت احاد ییدالب روا

از د رآن   قی  دد ریو تفس   ش ان یا عیعلم وس یالسالم، تر مبنا همیعل نیو آله و ائمه معصوم هیا  عل

 است. افتهیتزرگواران انعکاس  نیا یعمل رهیدر س اینقل شده و  م،یکر

حق وق   نیاز ا یپاره ا وانات،یحقوق ح رامونیمقررات شرع مقدس اسالم پ رویذکر است که پ انیشا

منعک  ش ده ان د. تن اتر     ،یمل نیدر گذر زمان، توسط حکومت ها، از جمله کشورمان، در متن دوان

 یرادا  -صیهر چند تا کمبود ها و نق ا  - زین نیدر دوان واناتیتوان گفت که مسأله حقوق ح یم نیا

 هستند. یوجود خچهیتار

 اتیدر آ واناتیحقوق ح یخیسابقه تار -2-1

اش اره ک رده و    وان ات یمه م ح  یو حاجت ها یضرور یازهایته فراهم کردن ن یا هیدر آ میکر درآن

مسأله را در کنار حقوق انسان ها ذک ر نم وده اس ت و     نیو ضرورت موضوع، ا تیاهم ثیاز ح یحت
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 یمعن   نی؛ ته ا «میالعَل عُیوَ هُوَ السَّم اکُمیّوَ إ  رزُدُهَایَمن ِّ داتَّةٍ الَ تَحمِلُ ر زدَهَا ا ُ  نی ِّوَ کَأَ: »دیفرما یم

دهد،  یخود را ندارد، پ  خداوند حق او و شما را م یکه ددرت حمل روز یچه تسا جنبنده ا»که: 

 (60عنکبوت،  م،ی)درآن کر«. و او شنوا و داناست

انند م شان،یته ا یرساندن جسم بیو آس واناتیح تیهر گونه آزار و اذ ،یکتاب اله نیدر ا نیهمچن

از وع ده   یک  یتر شمرده ش ده و از آن ت ه عن وان     یطانیزشت و ش یعمل وان،یدم و گوش ح دنیتر

آذَانَ األَنعَام  وَ  بَتِّکُنَّیُفَلَ رَنَّهُموَ لَآمُ نَّهُمیَوَ لَأُ ضِلَّنَّهُم وَ لَأُمَنِّ: »دیفرما یشده است که م ادی یسیاتل یها

: یعن  ی. «نایمِن دُون  ا   فَقَد خَسِرَ خُسرانًا مُب ایَّوَل طانَیالشَّ تَّخِذِیَخَلقَ ا   وَ مَن  رُونِّ یِّغَیُلَآمُرَنَّهُم فَلَ

 یدهم که اعم ال خراف    یسازم و ته آنان دستور م یکنم و ته آرزوها سرگرم م یو آنان را گمراه م»

نس ا،،   م،ی)درآن کر«. ندده رییرا تغ ییپاک خدا ن یرا تشکافند و آفر واناتیانجام دهند و گوش ح

119) 

 اتیدر روا واناتیحقوق ح یخیسابقه تار -2-2

در م ورد حق وق    یسخنان متع دد  شان،یو آله و خاندان پاک و مطهر ا هیاکرم صلوات ا  عل امبریپ

 گذاشته اند. ادگاریحقوق، از خود ته  نیکردن ا عیو منع ضا واناتیح

از کش تار   یو نه   واناتیح اتیحق ح انیدر مقام ت یتیو آله، در روا هیرسول صلوات ا  عل حضرت

خ دا   ش  اه یدر پ ام ت، یتکش د، در روز د  هودهیرا ت یگنجشک یاگر کس: »ندیفرما یم شانیا هودهیت

 آنکشت، تدون  هودهیشود چرا مرا ت دهیکه از آن شخص پرس دیگو یزند و ته پروردگار م یم ادیفر

 (306و  270ق،  1404 ،ی)مجلس«. د؟تبر یکه از کشتن من سود

: ن د یفرما یاز تهداشت م وانیح یحق ترخوردار انتی در  –مضمون  نای ته  – یثیدر حد نیهمچن

آن ه ا از جمل ه    یت ه درس ت   رای  ز د؛ی  آن ها را پ اک کن  ینیو آب ت دیکن زیآغل گوسفندان را تم»

 (96، 1379 ،یریجزا ی. )ناج«ندیآ یته حساب م یتهشت انیچهارپا

از  یدر ترخ وردار  وان ات یح ق ح  انی  در ت ز،ی  السالم ن هیعل یعل نیرالمؤمنیته نقل از ام یتیروا در

و زشت  حیرا تقب انیو چهارپا واناتیصورت ح: »ندیفرما یم شانیآمده است که ا تیاحترام و شخص

 (39، 1397 ،ییطباطبا یعی. )رف«دینکن
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کار  زانیدر م وانیتر حق ح یو آله، مبن هیاسالم صلوات ا  عل یگرام امبریاز پ یثیدر حد نیهمچن

گونه  نیا وان،یح یاز آزار جسم یآن، ته جهت نه تیته رعا وانیصاحب ح فیو تکل یو تهره تهردار

نف ر   س ه از آن  یکیکه  یته درست د،ینیننش ییچهارپا وانیته پشت و کمر ح یسه نفر»آمده است: 

 «.ور استملعون و از رحمت خدا ته د

او از ش دت  »گف ت:   ف ه یت ودن س رعت ک اروان اتوحن    ادی  السالم درتاره ز هیته امام صادق عل یمرد

از   یاس ت. )ت    هیالحجه در شهر دادس   یکاروان، در اول ماه ذ انیفشار تر چهارپا یادیسرعت و ز

 یدر روز عرفه )مصادف تا نه م ذ  یعرفات فاصله است( ول یو صحرا هیدادس انیم لومتریسه هزار ک

 .«میدی( او را در عرفات دالحجه

 نچن ی  ح ج  و نم از »: فرمودن د  –مض مون   نای   ت ه   –السالم درت اره اش   هیامام صادق عل حضرت

 (127و  118، 1379 ،یریجزا ی. )ناج«ستیدبول ن یشخص

 وانی  حق ح تیرعا تینشان دهنده اهم یالسالم، ته روشن هیامام معصوم عل هیاز ناح یپاسخ نیچن

 نی  ح ج، ا  ری  نظ یضیانجام فرا یاز الزمه ها یکیکه  لیدل نیته ا شانیکه ا ییتر انسان است. تا جا

ت ه واس طه فش ار     وانی  پا گذاشتن حق ح ریتر عهده شخص نباشد، تناتر ز ی ریاز د یاست که حق

 دانند. یرا مقبول نم یشخص نیحج و نماز چن یاز حد، حت  یت یجسم

گذشته تا کن ون، در کت اب    یاز زمان ها ،ینید انیشوایپ یو آموزه ها اتیروا ث،یاز احاد یرویپ ته

تحث و اظه ار   واناتیح 1تحث نفقه، درتاره حق نفقه لیکتاب نکاح، ذ انیاغلب در پا ز،ین یفقه یها

تح ث   وان ات یحق نفق ه ح  رامونیاست، پ یمال یکه نفقه حق نیشود. فقها ضمن اشاره ته ا ینظر م

ان د ک ه در مقات ل آن ت ه ان دازه       رفتهیپذ وانیح یترا یکرده اند و ته صراحت نفقه را ته عنوان حق

 یخود ته نوع زینکته ن نی(  ا171، 1389 ان،یوجود دارد. )نبو فیصاحب  تکل یترا وان،یحاجت ح

                                                           
 زی  و ن« خروج و تم ام ش دن  »، «نمودن توشه یاتالف و فان»، «مصرف شدن و تمام شدن»نفقه را در لغت عرب تراتر تا  1

اس ت. )ات ن   « نفق ات »تاش د و جم ع آن    یم  « نَفَقَ» شهیاسم مصدر از ر نیدانند؛  همچن یم« رفتن انیانقطاع و از م»

 (  358ق،  1414منظور، 

آنچ ه انف اق و تخش      » ،«دنیانفاق ک ردن و تخش   »، «خرج کردن» یاز آن ته معنا یدر فرهنگ لغات فارس نیهمچن

و « نَف اق »، «نفقات»و جمع آن « نَفَقَ» شهیشده است؛ که از ر ادی« و اوالد الیع شتیو مع یزندگ نهیهز» زیو ن«  کنند

 (4777، 1360 ن،یو مع 1216، 1381 د،یتاشد. )عم یم« اَنفاق»

 «تی  ملک»و « درات ت » ،«تیزوج»شده است و  ادیاز آن ته عنوان خوراک، پوشاک و مسکن  یدر اصطالح فقه نیهمچن

 (43، 1395 ،یفیان عفوجوب نفقه دانسته اند. )دهق یاصل لیرا سه دل
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دهن ده   ش ان ناست و  یاسالم یها شهیاسالم و اند خیدر تار وانیوجود حق ح یخیساتقه تار ان ریت

 ته موضوع حق جانوران، از گذشته تا کنون است. ،یمستند و مستدل علوم اسالم ،یفن ق،یتوجه دد
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 یریگ جهینت

که تحث حق وق   افتیدر یتوان ته خوت یمقاله م نیاز مجموع مطالب مطروحه در صفحات گذشته ا

اس ت   یهیتاشد. ت د  یم یطوالن یخیتا ساتقه تار یته آن، مسأله ا یجامعه انسان یبندیو پا واناتیح

 رافاط طیها در تهبود تعامل انسان تا مح یته کمال و رفع کاست یاتیدست خیکه همواره در طول تار

 نی  ته ا یاتیمختلف توده است؛ لذا در جهت دست یاهداف جوامع انسان نیو ترجسته تر نیاز مهم تر

تواند منشأ الهام و  یگذشته م یو اددامات مؤثر نسل ها گذشته اتیتجرت ،یخیتار ریمهم، مطالعه س

 ادی ندگانیگذشت ان ته عنوان چراغ راه آ خیمؤثر گردد؛ و همان گونه که از تار یها و راهکارها دهیا

ت ه   یاتیدس ت  یو شرط اساس   یالزمه اصل زین یموضوعات مختلف علم خیگردد، پژوه  در تار یم

در ه ر ح وزه    یپژوه   ن ده یتاشد. چ را ک ه آ   یم ندهیدر آ ژهیو کارآمد، در حال و ته و یعلوم امروز

 در آن حوزه است. یپژوه خیاتتدا در گرو تار ،یعلم
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Historical background of animal rights in ancient and Islamic thought 
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Abstract 

Among the various branches of science in today's societies, one can not find a 

science that has no historical dependence and does not need to study the history 

of that science. The history of jurisprudence and the subjects covered by it are 

no exception; And obviously a better understanding of the issues raised in the 

field of each science requires increasing awareness of them from the past to the 

present. Because fixing any mistake or shortcoming in the field of any science 

requires the use of historical experiences. As a result, achieving this goal and 

increasing the efficiency of any of the modern sciences can not be achieved 

simply by studying the history of that science. Therefore, in the present article, a 

selection of the historical background of animal rights, which is one of the 

current issues in the field of law and one of the current challenges facing legal 

systems - especially in Iran - will be studied. In this regard, we will study the 

history of animal rights in ancient and Islamic thought, along with examples of 

historical backgrounds of the debate in Iran and some other cultures, as well as 

in the form of verses, hadiths and narrations. 

keywords: Animal rights, history of law, ancient thought, Islamic thought. 
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