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سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسالمی
سید حسام الدین رفیعی طباطبایی / 1مطهره السادات رفیعی طباطبایی
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چکیده
در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی ،نمی توان علم ی را یاف ت ک ه فاد د واتس ت ی
تاریخی و تی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم تاشد .تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوش آن نی ز
از این حالت مستثنی نمی تاشد؛ و تدیهی است درک تهتر مسائل مطروحه در حوزه هر یک از علوم،
مستلزم افزای آگاهی در خصوص آنها از گذشته تا ته حال است .چ را ک ه رف ع هرگون ه خط ا ی ا
کاستی در حوزه هر علم ،نیازمند تهره گیری از تجارب تاریخی است .در نتیج ه ،دس تیاتی ت ه ای ن
هدف و افزای کارآمدی هر یک از علوم امروزی را جز تا مطالعه تاریخ آن علم نمی توان ته سادگی
محقق نمود .لذا در مقاله پی رو ته صورت گزیده ،ته مطالعه ساتقه تاریخی حقوق حیوانات ،ک ه از
مسائل مطروحه روز در حوزه علم حقوق و از چال های امروزی پی روی نظام های حقودی  -ت ه
ویژه در ایران -می تاشد ،پرداخته خواهد شد .در همین راستا ته تررسی تاریخچه حقوق حیوانات در
تفکرات تاستانی و اسالمی ،همراه تا تیان مصادیقی از سواتق تاریخی تحث ،در ایران و ترخی فرهنگ
های دی ر ،و همچنین در دالب آیات ،احادیث و روایات خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی :حقوق حیوانات ،تاریخ حقوق ،اندیشه تاستانی ،اندیشه اسالمی.
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مقدمه
مسأله حقوق حیوانات ،مصادیق نقض آن و یا پایبندی انس ان ت ه آن ،در جامع ه ام روزی از جمل ه
مسائل تسیار پر تکرار و غیر داتل انکار می تاشد .در طی سال های اخیر همه روزه شهروندان جامعه
ته صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و از طریق رسانه های گوناگون تا مص ادیق ای ن مس أله مواج ه
شده اند .لذا تحث ترخورداری حیوانات از حقوق گوناگون و لزوم پایبندی جامعه انس انی ت ه آن ،در
حال حاضر ته مسأله ای جدی و ضروری مبدل گشته است؛ که در تسیاری از م وارد حت ی جریح ه
دار شدن احساسات جامعه و یا اعتراضات شهروندان را در پی داشته است.
همچنین طرح های تسیاری جهت تهیه دوانین و مصوتات کارتردی تا هدف تأمین این حق وق ارائ ه
شده و توسط دست اه های ذیرتط در دست تررسی درار گرفت ه اس ت .لک ن ای ن نکت ه ت ه روش نی
پیداست که حرکت رو ته تکامل و رفع هر گونه کاستی در این زمینه نیز ،مانند تس یاری از مباح ث
تحت پوش علم حقوق ،و نیز سایر علوم ،نیازمند تهره گیری از تجارب و اطالعات تاریخی اس ت؛ و
دستیاتی ته این مهم جز تا تررسی و مطالعه ساتقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
ته همین جهت در مقاله حاضر دصد تر آن است که تا تهره گیری از من اتع م رتبط ت ا موض وع ،ت ه
صورت گزیده و کارتردی ،ته تررسی ساتقه تاریخی حقوق حیوانات و پایبندی جوامع انسانی ت ه آن،
در تفکرات تاستانی و اسالمی پرداخته شود.
در اتتدا ساتقه حقوق حیوانات در اندیشه های دوران تاستان را ته صورت تیان نمونه هایی از س واتق
تاریخی آن ،در ایران و ترخی فرهنگ های دی ر ،مورد اشاره و تررسی درار خ واهیم داد .پ از آن
ته تیان ساتقه موضوع مورد تحث در تاریخ اسالم ،در دالب آیات ،احادیث و روایات می پردازیم.
 -1سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی
در آداب و رسوم و تفکرات تاستانی ،جانوران از جهت اهمیت و تقدس در درجات و سطوح مختلف ی
درار داشتند .هر جانور در عقاید و تفکرات تاستانی نماد اسطوره و دهرم انی ت وده اس ت .ت ه عن وان
نمونه ،پرندگان از آن دسته از حیواناتی توده اند که همیشه در زمره حیوانات محترم و مقدس ت وده
و تشر همواره ایشان را مخلوداتی ماورائی و فراتر از درک خوی می دانسته است.
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در فرهنگ های تاستانی ،پرندگان شکاری از ارزش و اهمیت نمادین تیش تری ترخ وردار تودن د .ت ه
عنوان مثال در ایران ،یونان و روم تاستان ،شاهین را پرنده ای از جن آت و واالمق ام ت ر از س ایر
گونه های این گونه جانوری می دانستند( .پورمحمدی)5 ،1384 ،
در ایران تاستان ،کالغ تر خالف تعاتیر امروزی ،ته عنوان پرنده ای سرش ار از مه ر و خ وش ادب الی،
شناخته می شده است و در آئین ژرمنی نیز این پرنده را یاور پروردگار خود «اودین» می دانس تند.
(کزازی)72-73 ،1368 ،
در فرهنگ و عقاید ایران تاستان ،احترام و احسان ته حیوانات از وظایف مهم شهروندان ته شمار می
آمده است .در ترخی متون تاریخی نقل شده اس ت ک ه انوش یروان پادش اه ساس انی ت ه پ رورش و
ن هداری دام اهتمام تسیاری داشته و تهرام نیز ته منظور ترویج و توسعه پرورش اسب و س وارکاری،
تالش تسیاری کرده است.
در آیین مزدیسنا که در زمان ساسانیان رایج توده است نیکی ته جانوران تسیار مورد تأکی د ت وده و
در ترخی از متون تادی مانده از این دوره نکات جالبی مبنی تر ع ذاب کس انی ک ه ت ا حیوان ات ت د
رفتاری می کنند ،و سعادت ترای کسانی که تا ایشان ته نیکی رفتار می کنند ،از دول موت دان ود ت
نقل شده است( .تاج تخ )335 ،1382 ،
در آیین مانی نیز روحانیون ته شدت از خوردن گوشت حیوان ات و آزار رس اندن ت ه آنه ا از جه ت
روحی و جسمی خودداری کرده و آن را ته مردم توصیه می کردند .همچنین در زرتش ت نام ه نی ز،
زرتشت مردم را ته توجه ته حیوانات و رعایت حقوق این مخلودات توصیه نموده است .در اوستا نی ز
از جمشید ته عنوان کسی که حیوانات را س یر و آزاد م ی نم وده و نی ز ت ه عن وان نج ات دهن ده
حیواناتی تی شمار یاد شده است( .رفیعی طباطبایی)35 ،1397 ،
در اندیشه ها و متون تاریخی آریاییان هند نیز مانند آریاییان ای ران ،ت ر رعای ت حق وق حیوان ات و
امتناع از آزار آنها توصیفاتی وجود دارد .مانند «اوپانیشاد» هندوان که تا تی انی ادت ی و ش اعرانه ت ر
رعایت حقوق مذکور تأکید کرده و ترای مثال ضمن تیان احترام گاو ،شیر این حیوان را سنبل ایجاد
و حفظ وحدت دانسته است( .پورمحمدی)7 ،1384 ،
زرتشتیان در ایران تاستان« ،وهومن» ،یا ته تعبیر ام روزی آن «تهم ن» را ،فرش ته ای نزدی ک ت ه
درگاه اهورا مزدا می دانند که زرتشت ترای دریافت پیام های اهورایی ،از وی یاری می گی رد .تن اتر
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عقاید زرتشتیان ودت ،پاسبانی و حفاظت از چهارپایان سودمند ته تهمن واگذار می شود .شایان ذکر
است که مطاتق آیین و عقاید زرتشتیان ،در ایران تاستان ،در دومین روز از ماه تهمن که از آن تحت
عنوان «تهمن روز» یاد می شده است ،جشنی تا نام «تهمن ان» یا «تهمنجه» در میان مردم ترگ زار
می شده که در آن زرتشتیان ،از کشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها خودداری می نمودند و حتی
ترخی از مردم ،کشتار و پرهیز از خوردن گوشت حیوانات را تا پای ان م اه تهم ن ادام ه م ی دادن د.
(شهزادی)5 ،1391 ،
همچنین در دین زرتشت ،در ایران تاستان ،حیوانات دارای روح شمرده شده و در تسیاری از تخ
های اوستا ته «احترام حیوانات ته دلیل روان ایشان» اشاره شده است؛ (معظمی )255 ،1378 ،ک ه
فقه اسالمی نیز آن را در دالب «داعده حرمت روح» عرضه و تکمیل کرده است .داع ده حرم ت روح
ته این معنا است که هر جانداری ته دلیل ترخورداری از روح ،محترم است و حرمت دارد و تا زم انی
که جواز شرعی موجود نباشد ،تعرض ته آن جاندار حرام و ممن وع اس ت .ای ن داع ده ش امل تم ام
جانداران اعم از انسان و غیر انسان می تاشد .ته عنوان مثال در ح دیثی از رس ول خ دا ص لوات ا
علیه و آله نقل شده است« :از کشتن هر حیوانی تپرهیزید زیرا صاحب روحی است ک ه خداون د ت ه
وی اعطا کرده و نیازهای او را رفع کنید؛ م ر این که وجودش آزاری در پی داشته تاشد».
فقها همچنین حرمت روح را یکی از دالیل وجوب نفقه دانسته اند و تر همین مبنا ت رای آن ض مان
در نظر گرفته اند .شهید ثانی (ره) آورده اند« :هر ک مالک حیوانی شود ،علوفه و نوش یدنی آن ت ر
عهده وی خواهد تود .زیرا روح او دارای حرمت اس ت»( .دهق ان عفیف ی 49-50 ،1395 ،و رفیع ی
طباطبایی)58 ،1398 ،
1

ته عالوه این که در رویکرد ترخی فالسفه تاس تان نی ز ،ای ن داع ده تح ت عن وان «ج ان گرای ی»
انعکاس یافته است .در فلسفه یونان تاستان فیثاغورث دائل ته «جان گرایی» و محت رم ت ودن روح و
جان شناخته شده است؛ 2و کشتار و تغذیه از حیوانات را هم ردیف دتل و خوردن هم ن وع خ وی
می دانست؛ لذا از وی ته عنوان نخستین فیلسوف مدافع حق وق حیوان ات ی اد م ی ش ود( .رفیع ی
طباطبایی)203 ،1399 ،

1

animism
2
«جان گرایی و زنده پنداری ته این معنی که روح اساس زن دگی اس ت .ل ذا از آنج ایی ک ه تم ام موج ودات در ع الم
طبیعت دارای روح هستند ،جان ایشان محترم است و تاید از تعرض در امان تاشد؛ ک ه از ای ن مفه وم در فق ه اس المی
تحت عنوان داعده حرمت روح یاد می شود»( .حییم 34 ،1390 ،و حق شناس و همکاران)46 ،1387 ،
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این دبیل مصادیق رعایت حقوق حیوانات در تفکرات و رسوم تاس تانی ت ه فراوان ی در مت ون و آث ار
تاریخی مرتوط دوران تاستان که تسیاری از آنها در حوزه پژوه های تاریخی و حتی ادتیات کهن
نیز انعکاس یافته ،وجود دارند( .ترای مطالعه تیشتر ر.ک  :محم دی ت در و همک اران-196 ،1394 ،
 .)179لذا ته جهت روشن شدن ساتقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های دوران تاستان ،نمون ه
های مذکور را مورد اشاره درار دادیم و تناتر پرهیز از اطاله مطلب ته همین میزان اکتفا می کنیم.
 -2سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه اسالمی
موضوع حقوق حیوانات و حمایت از ایشان نه تنها در آموزه ه ای ادی ان پ ی از اس الم و فرهن گ
جوامع در روزگار تاستان مورد توجه توده و دارای پیشینه است ،تلکه پ از ظهور دین مبین اسالم
نیز موضوع مذکور توسط شارع مورد تأکید و توجه ددیق درار گرفته است .ته ط ور مث ال در ت اریخ
صدر اسالم تا حرمت صید حیواناتی مواجه هس تیم ک ه در ح ریم ش هر مک ه زن دگی م ی کردن د؛
(خوشیاری حاجی تاتا و مجدی )179 ،1392 ،و چه تسا م ی ت وان گف ت اندیش ه اس المی ،نس خه
جدیدی را در مورد معرفی و ته رسمیت شناختن حقوق حیوانات ،ضمن توجه ته چ ون ی و ک م و
کیف رعایت و حمایت از این حقوق ،ارائه ک رده اس ت .ل ذا اش اره ای ت ه پیش ینه و س اتقه حق وق
حیوانات در تاریخ اسالم نیز ،ته صورت مصدادی ،خالی از فایده نیست .تسیاری از ای ن نمون ه ه ا در
دالب آیات الهی در کتاب آسمانی ،از منظر آفریدگار یکتا مورد توجه و اشاره درار گرفته ان د و ی ا در
دالب روایی ته صورت احادیث و روایات گوناگون تاریخی و مستند ،از دول نبی مکرم اس الم ص لوات
ا علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السالم ،تر مبنای علم وسیع ایش ان و تفس یر ددی ق از د رآن
کریم ،نقل شده و یا در سیره عملی این تزرگواران انعکاس یافته است.
شایان ذکر است که پیرو مقررات شرع مقدس اسالم پیرامون حقوق حیوانات ،پاره ای از این حق وق
در گذر زمان ،توسط حکومت ها ،از جمله کشورمان ،در متن دوانین ملی ،منعک ش ده ان د .تن اتر
این می توان گفت که مسأله حقوق حیوانات در دوانین نیز  -هر چند تا کمبود ها و نق ایص -دارای
تاریخچه وجودی هستند.
 -1-2سابقه تاریخی حقوق حیوانات در آیات
درآن کریم در آیه ای ته فراهم کردن نیازهای ضروری و حاجت های مه م حیوان ات اش اره ک رده و
حتی از حیث اهمیت و ضرورت موضوع ،این مسأله را در کنار حقوق انسان ها ذک ر نم وده اس ت و
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می فرماید« :وَ کَأَیِّن منِّ داتَّةٍ الَ تَحمِلُ رزدَهَا ا ُ یَرزُدُهَا وَ إیّاکُم وَ هُوَ السَّمیعُ العَلیم» ؛ ته این معن ی
که« :چه تسا جنبنده ای که ددرت حمل روزی خود را ندارد ،پ خداوند حق او و شما را می دهد،
و او شنوا و داناست»( .درآن کریم ،عنکبوت)60 ،
همچنین در این کتاب الهی ،هر گونه آزار و اذیت حیوانات و آسیب رساندن جسمی ته ایشان ،مانند
تریدن دم و گوش حیوان ،عملی زشت و شیطانی تر شمرده ش ده و از آن ت ه عن وان یک ی از وع ده
های اتلیسی یاد شده است که می فرماید« :وَ لَأُ ضِلَّنَّهُم وَ لَأُمَنِّیَنَّهُم وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ األَنعَام وَ
لَآمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُونِّ خَلقَ ا وَ مَن یَتَّخِذِ الشَّیطانَ وَلیَّا مِن دُون ا فَقَد خَسِرَ خُسرانًا مُبینا» .یعن ی:
«و آنان را گمراه می کنم و ته آرزوها سرگرم می سازم و ته آنان دستور می دهم که اعم ال خراف ی
انجام دهند و گوش حیوانات را تشکافند و آفرین پاک خدایی را تغییر دهند»( .درآن کریم ،نس ا،،
)119
 -2-2سابقه تاریخی حقوق حیوانات در روایات
پیامبر اکرم صلوات ا علیه و آله و خاندان پاک و مطهر ایشان ،سخنان متع ددی در م ورد حق وق
حیوانات و منع ضایع کردن این حقوق ،از خود ته یادگار گذاشته اند.
حضرت رسول صلوات ا علیه و آله ،در روایتی در مقام تیان حق حیات حیوانات و نه ی از کش تار
تیهوده ایشان می فرمایند« :اگر کسی گنجشکی را تیهوده تکش د ،در روز دیام ت ،در پیش اه خ دا
فریاد می زند و ته پروردگار می گوید که از آن شخص پرسیده شود چرا مرا تیهوده کشت ،تدون آن
که از کشتن من سودی تبرد؟»( .مجلسی 1404 ،ق 270 ،و )306
همچنین در حدیثی – ته این مضمون – در تیان حق ترخورداری حیوان از تهداشت می فرماین د:
«آغل گوسفندان را تمیز کنید و آب تینی آن ها را پ اک کنی د؛ زی را ت ه درس تی آن ه ا از جمل ه
چهارپایان تهشتی ته حساب می آیند»( .ناجی جزایری)96 ،1379 ،
در روایتی ته نقل از امیرالمؤمنین علی علیه السالم نی ز ،در تی ان ح ق حیوان ات در ترخ ورداری از
احترام و شخصیت آمده است که ایشان می فرمایند« :صورت حیوانات و چهارپایان را تقبیح و زشت
نکنید»( .رفیعی طباطبایی)39 ،1397 ،
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همچنین در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم صلوات ا علیه و آله ،مبنی تر حق حیوان در میزان کار
و تهره تهرداری و تکلیف صاحب حیوان ته رعایت آن ،ته جهت نهی از آزار جسمی حیوان ،این گونه
آمده است« :سه نفری ته پشت و کمر حیوان چهارپایی ننشینید ،ته درستی که یکی از آن س ه نف ر
ملعون و از رحمت خدا ته دور است».
مردی ته امام صادق علیه السالم درتاره زی اد ت ودن س رعت ک اروان اتوحنیف ه گف ت« :او از ش دت
سرعت و زیادی فشار تر چهارپایان کاروان ،در اول ماه ذی الحجه در شهر دادس یه اس ت( .ت ی از
سه هزار کیلومتر میان دادسیه و صحرای عرفات فاصله است) ولی در روز عرفه (مصادف تا نه م ذی
الحجه) او را در عرفات دیدیم».
حضرت امام صادق علیه السالم درت اره اش – ت ه ای ن مض مون – فرمودن د« :نم از و ح ج چن ین
شخصی دبول نیست»( .ناجی جزایری 118 ،1379 ،و )127
چنین پاسخی از ناحیه امام معصوم علیه السالم ،ته روشنی نشان دهنده اهمیت رعایت حق حی وان
تر انسان است .تا جایی که ایشان ته این دلیل که یکی از الزمه های انجام فرایضی نظی ر ح ج ،ای ن
است که حقی از دی ری تر عهده شخص نباشد ،تناتر زیر پا گذاشتن حق حی وان ت ه واس طه فش ار
جسمی تی از حد ،حتی حج و نماز چنین شخصی را مقبول نمی دانند.
ته پیروی از احادیث ،روایات و آموزه های پیشوایان دینی ،از زمان های گذشته تا کن ون ،در کت اب
های فقهی نیز ،اغلب در پایان کتاب نکاح ،ذیل تحث نفقه ،درتاره حق نفقه 1حیوانات تحث و اظه ار
نظر می شود .فقها ضمن اشاره ته این که نفقه حقی مالی است ،پیرامون حق نفق ه حیوان ات تح ث
کرده اند و ته صراحت نفقه را ته عنوان حقی ترای حیوان پذیرفته ان د ک ه در مقات ل آن ت ه ان دازه
حاجت حیوان ،ترای صاحب تکلیف وجود دارد( .نبویان )171 ،1389 ،این نکته نیز خود ته نوعی
1

نفقه را در لغت عرب تراتر تا «مصرف شدن و تمام شدن»« ،اتالف و فانی نمودن توشه»« ،خروج و تم ام ش دن» و نی ز
«انقطاع و از میان رفتن» می دانند؛ همچنین اسم مصدر از ریشه «نَفَقَ» م ی تاش د و جم ع آن «نفق ات» اس ت( .ات ن
منظور 1414 ،ق)358 ،
همچنین در فرهنگ لغات فارسی از آن ته معنای «خرج کردن»« ،انفاق ک ردن و تخش یدن»« ،آنچ ه انف اق و تخش
کنند» و نیز «هزینه زندگی و معیشت عیال و اوالد» یاد شده است؛ که از ریشه «نَفَقَ» و جمع آن «نفقات»« ،نَف اق» و
«اَنفاق» می تاشد( .عمید 1216 ،1381 ،و معین)4777 ،1360 ،
همچنین در اصطالح فقهی از آن ته عنوان خوراک ،پوشاک و مسکن یاد شده است و «زوجیت»« ،درات ت» و «ملکی ت»
را سه دلیل اصلی وجوب نفقه دانسته اند( .دهقان عفیفی)43 ،1395 ،
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تیان ر ساتقه تاریخی وجود حق حیوان در تاریخ اسالم و اندیشه های اسالمی است و نش ان دهن ده
توجه ددیق ،فنی ،مستند و مستدل علوم اسالمی ،ته موضوع حق جانوران ،از گذشته تا کنون است.
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نتیجه گیری
از مجموع مطالب مطروحه در صفحات گذشته این مقاله می توان ته خوتی دریافت که تحث حق وق
حیوانات و پایبندی جامعه انسانی ته آن ،مسأله ای تا ساتقه تاریخی طوالنی می تاشد .ت دیهی اس ت
که همواره در طول تاریخ دستیاتی ته کمال و رفع کاستی ها در تهبود تعامل انسان تا محیط اطراف
از مهم ترین و ترجسته ترین اهداف جوامع انسانی مختلف توده است؛ لذا در جهت دستیاتی ته ای ن
مهم ،مطالعه سیر تاریخی ،تجرتیات گذشته و اددامات مؤثر نسل های گذشته می تواند منشأ الهام و
ایده ها و راهکارهای مؤثر گردد؛ و همان گونه که از تاریخ گذشت ان ته عنوان چراغ راه آیندگان یاد
می گردد ،پژوه در تاریخ موضوعات مختلف علمی نیز الزمه اصلی و شرط اساس ی دس تیاتی ت ه
علوم امروزی و کارآمد ،در حال و ته ویژه در آینده می تاشد .چ را ک ه آین ده پژوه ی در ه ر ح وزه
علمی ،اتتدا در گرو تاریخ پژوهی در آن حوزه است.
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Historical background of animal rights in ancient and Islamic thought
Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei1 / Motahare Sadat Rafiee Tabatabaei2

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.

1

PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch.
(Corresponding Author)
rafiee.hesam@gmail.com
2
Master of Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch.
motahare620@gmail.com

12

