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چکیده

حیوانا ا اب واالق ا انسا  ،در كیفیا بناال ا اق ثا ر وودهاناال ق اثاارقبه
حیوان ا ،سهم عملهای در رفع نی به ی ج ثعه وشری دارنل .وه همای دییا  ،وا
پیشرف ع م ،صنع ق فرهنگ در درقهه ی ا یر ،توجه ویشتری واه حیوانا ا ق
ح وق آنه شله اس  .حلقد دق قر اس كه جواثع غروا در ثوضوع حم یا
اب ح وق حیوان ا فع یی ه یا را انجا داده و نتا یج آن را با واتر اسان د
وی ایم ا در سطح جه نا ثنتشر كردهانل .ای پژقهش ،وه رقش توصیفا تح ی ا
ق و تأكیل ور ثط یع ا تطبی ا انج شاله ق اطالعا ا آ واه شایوه كت وخ ناهای
جمع آقری شله اس  .و ث یسه وی آ ری ثنشور جها نا ح اوق حیوانا ا وا
 ،چنای واه نرار ثاارسال كاه ح اوق
آثوبهه ی ثوجود در سیره اها ویا
حیوان ا در فرهنگ اسالثا كه حلقد  21ت  21قر پیش اب فت ر ق رفت ر پی ثبر
نشااأا رفتااه اس ا  ،فراتاار ق ج ا ثعتر اب ق اوانی ق ثع هاالاا
ق اه ا وی ا
وی ایم ا قرق ا یر اس ق عمله ای قوانی  ،ریشه در آثوبهه ی اسالثا دارد.
واژگان کلیدی :ح وق حیوانا ا ،اسان د وی ایم اا ،سایره ،پیا ثبر ،اث ثا
شیعه.

 تاریخ دریافت – 9911/8/8 :تاریخ پذیرش9911/91/4 :
 .1دانشآموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان،

yasintaer66@gmail.com

 .2دانشپژوه سطح سه رشته تاریخ و سیره مدرسه تخصصی قرآن و عترت مشهد(نویسنده مسئول)،
imanbouzhmehrani5731@gmail.com
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مقدمه
قجود حیوان ا همواره راوطه تنگ تنگا و كیفی بنل ا وشر داشته ت ج یا كه ان راض
ور ا اب ونهه ی آ  ،چر هی ثحیطبیس را دچ ر چ یش كرده ق حتا بنل ا انسا را
تح ایشع ع قرار داده اس ؛ چراكه وه عنوا ثث ل ،وخشا اب آیود اها ی بیسا ثحیطا
توسط ور ا ج نورا پ كس بی ثا ردد (ارشلی :2331 ،ص )1ق عمله نی به ی وشار در
عرصه تغذیه ،اب حیوان ا تأثی ثا ردد .اب ای رق ،در دهاهها ی ا یار ق پیشارف ع ام ق
صنع  ،حفظ ثحیط بیس ق حیوان ا وه یکا اب دغلغهه ی اص ا جواثع انسا نا تبالی
شله اس  .ایج دكنوانسیو ه ی وی ایم ا در جه حفظ ح وق حیوانا ا ،نریار ثع هاله
 21اكتبر 2793یونسکو ،اب جم ه اقلاث ا در ای راست شمرده ثاشود.
ح ل ای س ال ثطرح ثاشود كه ثف د ای قوانی ق ثع هلاا ،اس سا دسات قرد ح اوقا
كشوره ی وهاصطالح توسعه ی فته اس ق ی پیشینهای فرای آ دارد؟ ق آی اسال كاه داعیاه
ج ثعی ق پوی یا دارد 17( ،انع ) وه اهمی ق ج یگ ه ح وق حیوان ا پردا ته اس ؟
اب جم ه پژقهشه ی صورا رفته در ای عرصه ،ثاتاوا واه ث یاهی «حمایت ا
حیوانات در قوانین ایران و اسناد بینالمللی» واه ق ام رباق وشای ری ق ع اا
ثجلی ق ث یه «حقوق حیوانات ا منظر استم » نوشاته آق یا ثحسا جاوادی ق
اصغر ثسعودی اش ره كرد .قجه تم یز ای پژقهه نسب وه آ ر ثذكور ،وررسا تطبی ا ثفا د
اس .
كنوانسیو ه ی وی ایم ا و سیره اه وی
 .1حقوق حیوانات در اسناد بین الملل
پس اب رنس نس ق ان الب صنعتا ،نخستی و ر در س ل  2311ثیالدی قوانینا در جه
حفظ ح وق حیوان ا در انگ ست تصویب ق در س ل  2722تکمی شل كه ش ث چنل ونال
ابجم ه؛ ثمنوعی كشت آنه و ثواد ّ
سما ،و ركشا ق ایج د در یری ثی آنها  ،وریال د
اسب ،شک ر وب در شب ،ویهوشا قب اب ذواح ق پیشاگیری ق درثا ویما ری حیوانا ا
وود ( .وشی ری ح جا و و ق ثجلی )291 :2371 ،وعل اب تصویب ایا قا نو  ،كشاوره ی
دیگری ث ننال آیما  ،اثریکا  ،اساا نی  ،دانما ر  ،و ژیا ق ...ایا قا نو را واه رسامی
شن تنل(.ث یما ح جا)1 :2331 ،

پس اب قضع ،تک ث ق ورقبرس نا ای ق نو  ،در اكتبر  ،2793یونسکو 1و یح ظ ثب حث
ا تالفا ثی ادی  ،در صلد ایج د فهام ثشاتر جها نا اب ح اوق حیوانا ا ورآثال ق در
سا ل 2771آ اری نساخه اب قا نو ثاذكور را تصاویب ق اواال كاارد كاه حاق احتارا واار
حیوان ا ،حق بنل ا ق توییل نس آبادانه ق حق ثراقب اب حیوان ا را اب جم اه آ ح اوق
ورشمرد .طبق ای ق نو كه ت اكنو نیز در ح ل اجراسا  ،های حیاوانا نب یال در ثعارض
ور ورد ن ثن سب ی اعما ل واارحم ناه قارار یارد ق ا ار كشات حیاوانا الب و شال ،و یال
یحرهای ،ولق درد ق ولق هی دیهرهای صورا یرد .در ونل دهم ای ق نو  ،ث رر شاله
اس كه ایا ح اوق اب دقرا طفوییا  ،در ا نواده ق ثلرساه واه كودكا آثاوبش داده
شود.(Chapouthier, 5991, pp76-73).
 .1-1بررسی مصوبه حقوق حیوانات در سا مان یونسکو

و امامان شیعه

 .1یونسکو عضو رقه توسعه س بث ث ثتحل كه و هلف كم وه «ایج د ص ح ،ریشه ك كرد ف ر،
توسعه پ یلار ق فتگوی وی فرهنگا اب طریق آثوبش ،ع و  ،فرهنگ ،ارتب طا ا ق اطالعا ا» واه قجاود
آثلهاس كه در همی راست  ،ورای حیوان ا ح وقا را ثعی نماوده كاه افاراد وشار و یال اود را ث تاز واه
رع ی آنه كننل ای اثر وی ر اهمی قیژه حیوان ا وارای وشار اسا كاه حفاظ آنها و یال واه صاورا
فرهنگا جه نا ،نه دینه شود.
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قب اب تکمی ای ق نو  ،در ژقئیه  2311ژنرال دیما دق راثونا واه دییا انزجا ر اب
حیوا آباری ق جریحه دار شل عواطف انس نا در وراور آبار حیوانا ا ،قا نونا را پیشانه د
كرد كه وه ن ق نو راثون ثشهور شل ق وه ثوجاب آ  ،رفتا ر وال ق نا پسانل نساب واه
حیوان ا اه ا ثمنوع ردیل .طبق ایا قا نو  ،كسا نا كاه در ثا عا واه آبار حیوانا ا
ثا پردا تنل ،وه ی ت پ نزده فران جریمه ن لی ق وی ی ت پان سا ل بنالا ثحکاو
ثاشلنل( .شکرویگا )91 :2371 ،در سات ثبر  2717ادثونل ثیش ه قبیر داد ساتری دقیا
ژنرال دق  ،و افزقد دق ونل ،ق نو د راثون را توسعه داد :ایف) حذف قیل ثا عا ق
شمول جریمه ن لی ق حبس ورای افرادی كه وه دقر اب انر ر عموثا رفتا ری شاون آثیز
و حیوان ا داشته و شنل .ب) نگهلاری حیوان ا در ف س ق ثحبو كرد آنه نیز ثصلاق
حیوا آباری ق رفت ر شون آثیز اس ( .ثشهلی)21 :2371 ،

231

ثصووه س ل  2771یونسکو كه آ ری تغییراا ق اصالح ا را در اود جا ی داده ق تا
اثرقب نیز ثورد استن د س بث ه ق نه ده ی ح اوقا دنیا قارار ثا یارد ،دارای  21ثا ده واه
شرح ذی اس :
 .2همه حیوان ا حق بنل ا در ی
در بنل ا انس ه ا تالیا ایج د نکنل.

چ رچوب ویویوژیکا ثتع دل دارنل ،تا جا یا كاه

 .1همه حیوان ا ثحتر شمرده ثاشونل.
 .3هی حیوانا نب یل در ثعرض ور ورد ن ثن سب ی أعم ل وا رحم نه قارار یارد .ایبتاه
ا ر كشت حیاوانا الب و شال ،و یال یحراه ای ،والق درد ق والق ایجا د دیهاره وارای اق
صورا یرد ق و جسل حیوا ور ورد ثن سب صورا یرد.
 .1حیوان ا قحشا حق بنل ا ق توییل نس آبادانه در ثحیط بیس طبیعا اویش را
دارنل .ثحرقثی طوالنا ثلا اب ای آبادی ق همچنی شک ر ،صیل ق هر وناه اساتف ده اب
حیوان ا قحشا ورای ث صل غیر حی تا ،ور الف چنی ح ا اس .
 .1حیوانا كه وه انس قاوسته اس  ،حق ثراقب ق توجه قیژه دارد .چنی حیوانا نب یل
وه هی قجه ره شله ق ی وه ن حق كشته شود .هر ونه پرقرش حیوا ی وهره ورداری اب آ ،
و یل ثتن سب و فیزی ق ثوقعی حیوا و شل .س ی ه ی نم یش ،نم یشگ هه ق فای م ها یا
كه اب حیوان ا استف ده ثا نم ینل ،و یل ور حیثی ق ثوقعیا حیوانا ا احتارا اذارده ق
هی شونتا را وه ك ر نبرنل.
 .1آبث یش رقی حیوان ا ثوجب رن فیزیکا ق رقانا ق ن ض ح وق حیوان ا اس .
رقش ه ی ج یگزی و یل توسعه ی فته ق وگونه ای نر ثنل اجراء ردد.
 .9هر اقلا غیر ضرقری ق ی تصمیم وه آ كه ثنجر وه ثرگ حیوان ا اردد ،واه ثث واه
جن ی ع یه حیوا اس .
 .3هر ونه اقلا ق ی تصمیما كه ثنجر وه طر افت د ونهه ی قحشا اردد ،نسا
كشا( ،جن ی ع یه ونهه ) ت ا ثاا شاود .آیاود ا ق تخریاب ویوتوپها (ثحالقد ها ی
طبیعا بنل ا حیوان ا) نیز نس كشا ثحسوب ثا شود.

 .7شخصی حیوان ا ق ح وق آنه و یل وه ثوجب ق نو ثورد شن س یا قرار یرد .و یال
نم ینل نا در نه ده ی دقیتا ورای دف ع ق حم ی اب حیوان ا قجود داشته و شل.

 .2حقوق حیوانات در ندگانی پیامبرخدا

و امامان شیعه

اب رهباارا ایهااا اسااال ثجموعااه دسااتوراا ق آثوبهه ا یا در راساات ی حفااظ ح ااوق
حیوان ا ص در شله اس كاه ور اا شا ث اثار ،ور اا نهاا ق ور اا دیگار واه صاورا
نکوهش ق ثذث افرادی كه ح وق حیوا را رع ی نکردهانل ،ثاشود.
اثر وه ثهرو نا و حیوان ا ق راثاا داشات آنه (صالقق)237 /1 :2121 ،؛ دساتور واه
علای در استف ده اب حیوا و ر كش(ثج سا 112 /11 :2113 ،ق )121؛ توصیه وه ساواری
واست اب حیوا وه انلابه توا اق ق نهاا اب افاراد در ساواری رفت (صالقق/1 :2121 ،
)239؛ ثراع ا ح ل حیوا الغر (صلقق2121 ،ق ،ج  ،1ص )237؛ اثر وه وارد حیاوا اب
ثیسری كه آس تر اس (ثت ا هنلی)11 /7 :2117 ،؛ دستور استف ده اب چ قو تیاز هنگا
ذوح جه تسریع ذوح(بویلی ش فعا )211 /1 :2311 ،اب جم ه اقاثر ق توصیه ه یا اسا
كه در ای راست اب پی ثبر اسال اث ث شیعه ص در شله اس .

و امامان شیعه

نها اب بد وار صاورا حیاوا (صالقق)239 /1 :2121 ،؛ نهاا اب نفار ی  ،فحاش ق
ن سزا ویا وه حیوا (صلقق)233 /1 :2121 ،؛ نها اب بائا كارد قاوای جنساا حیاوا
(ا ته كرد ) (ثت ا هنلی)11 /7 :2117 ،؛ نهاا اب نشسات طاوالنا وار پشا حیوانا ا
(ثج سااا 127 /11 :2113 ،ا )111؛ نهااا اب ساوار شاال چناال نفاار همزثا واار حیاوا
(ثج سا)121 /11 :2113،؛ نها اب شک ر شب نه پرنل ق كشت جوجاه ها یش (ك یناا،
)121 /1 :2319؛ نها اب هراس نل حیوا (نه ایبالغه ،ن ثاه  )11ثناع اب ذواح حیاوا در
ج یا كه حیوانا دیگر ثاا وینال (ك یناا)131 /1 :2119؛ نهاا اب واه جا هام انالا ت
حیوان ا (ن صف ،)312 /1 :2111 ،اب جم ه ثن ها پی ثبر اسال ق اث ث شیعه در راوطه وا
حیوان ا اس .
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 .21آثوبش ق پرقرش عموثا وه ثنرور راهنما یا انسا واه توجاه ،در ق احتارا واه
حیوان ا قجاود ثاو یسا آثاوبش را اب دقرا طفوییا آغا ب كنال( .شاکرویگا:2371 ،
11ت 12؛ ودربی ورقجردی)339 :2331 ،
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نکوهش آباردهنل حیوان ا (صالقق )217 :2113 ،ق نفاری كسا نا كاه اعضا ی
ول حیوا را ثاورنل (او حجر عس النا ،وا تا  )111 /7 :نیاز اب ثاواردی اسا كاه در
ی ف ثاشود؛ یذا و توجه وه چنی آثوبهه یا در سایره پی ثبر الا
سیره اه وی
ق و توجه وه ثف ّد قوانی وی ایم ا ،صوصا قا نو  2771یونساکو ،واه
ق اث ث شیعه
نرر ثارسل عمله ای قوانی  ،ریشه در آثوبهه ی اسالثا دارد كه در اداثه وه آنه اواهیم
پردا .
 .2-1حق ندگی
هم نطور كه وشر ،در راست ی پیشبرد اهلاف ،ذرا بنل ا ق تأثی ثع ش حق استف ده
اب بثی را دارد ،حیوان ا ق دیگر ثوجوداا نیز نسب وه بثی ق استف ده اب ثن وع آ  ،ث ننال
ثسااک  ،غااذا ،آب ق ...اب ح ااوق طبیعااا ور وردارناال .در نخسااتی وناال اب ق ا نو 2771
یونسکو ،همه حیوان ا ح ا وراور جه بنل ا در بثی دارنل ق نب یل وی آنه تف قتا ق ئا
شل ق ای وراوری نیز نب یل ثوجب وه طر افت د انواع ق افاراد وشار شاود ق یکاا اب ح اوق
اس سا آنه  ،فراهم آقرد شرایط ثس عل ق ثط وب ورای حیوا توسط ث ی آ اس .
ثعت لنل كه ا ار ث یا  ،توانا یا فاراهم كارد
در ای بثینه ،رسول راثا اسال
شرایط ثن سب وارای بنال ا ق ثعیشا حیاوا را نالارد ،وارای ج او یری اب اذیا شال
حیوا  ،و یل یکا اب ای دق عم را ور زینل :فرق ت حیوا ق ی آباد كرد آ كاه ایا راه
اب جا یا
ا یر ،ثشرقد وه عل ا تالل در نرا اجتما عا اسا  .رقبی رساول الا
عبور ثاكردنل ،شتری را دیلنل كه ور در ثنزل ،دستش وسته شله اس  ،والق آ كاه آب
فرثونل :ص حب ای حیاوا كج سا ؟
ق ع فا ،ج و آ ذاشته و شنل! تم االنبی ء
آی وه طر ای رفت ری كه و ای حیوا كردهای اب عذاب ایها نماترسا؟! ی آب ق ع اف
اق را ثهی ك  ،ق ی آ را آباد ردا ت ودش چیزی وی ول(.ثت ا هنلی)19 /7 :2117 ،
واه ث یا حیاوا دساتور ثادهنال شارایط ثن ساب ق
در ای رقای  ،تم اینبیی
ثس عل را ورای حیوا فراهم كنل؛ بیرا همه حیوان ا اب ح وقا ور وردارنل ،طوری كه ا ر
كوت ها صورا یرد عذاب ا رقی در انتر ر ص حب حیوا اس !
 .2-2احترا به حیوانات

در زارش ا ت ر یخا آثله اس كه ثردی وه نا نجایح ،ور اورد جوانمرداناهی سابط
اكبر پی ثبر ،اث حس ثجتبا را و ب و ثاكنل؛ نجیح ثا ویل :دیل اثا حسا
در ح ل غذا ورد اس  .در ای ح ل سگا آثال ق پایش رقی آ حضارا ایسات د .اثا
ثجتبا ی ی مه غذا كه ثا ورد ،ی ی ماه هام واه ساگ ثااداد .فاتم ای پسار
پی ثبر ،اج به ثا دها ای سگ را دقر كنم؟ فرثونل :نه! بیرا دقسا نالار ج نالاری واه
ث ونگرد ق ث در ح ل ورد غذا و شم ق چیزی وه اق نلهم .وگذار و شل ققتا سیر شال،
ودش ثارقد( .جزایری )221 ،2 :2119 ،وه ای طریق ور ورد كرد و ساگا كاه ها هرا
قیگرد اس ق ث ل اث ثحسوب نماشود ،نش ر اهمی قیژه ای ثسأیه در نزد پیشاوای
دی اسال اس .
همچنی اب احترا وه حیوا در آثوبهه ی اساالثا واه عناوا عبا دا یا د شاله اسا ؛
رقبی سرث یهداری را دیلنل كه ودش جو اسابش را پا ثااكنال ،واه اق فتنال :چارا
شنیل كه فرثود :ثردی
نما ذاری ت دیگرا ای ك ر را وکننل؟ ف  :اب پیغمبر لا
نیس كه ودش ورای اسبش جوه را پا كنال ،ثگار آ كاه لاقنال واه هار حباهای،
حسنهای وارایش ثاانویسال( .دثیاری ،ویتا  )112 /1 :وا توجاه واه اربش فاراقا عمار در
دستوراا اسال  ،ا ر ث ی  ،بث نا را ورای پ كرد جو اسب ی هر حیاوانا ا تصا ص
دهل ،نهتنه اسراف در عمر نیس  ،و که عب دا ق حسنه اس !

و امامان شیعه

ن ثاكنل :ی شاتر شایرده را واه رساول
در زارشا دیگر ،یکا اب ی را پی ثبر
هلیه كردنل .ایش فردی را اثر نمودنل ت آ را ولقشل .آ فرد در دقشلی وسی ر
لا
تالش كرد ق سخ حیوا را دقشیل؛ ققتا حضارا بیا ده رقی شاخ را دیال ،فرثاود:
اینگونه نلقش! ورای وچه اق نیز سهما وگذار! (ویه ا ،وا ت  )232 /1 :در ایا رقایا دق
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دقثی ث ده عهلن ثه یونسکو ،وه ثحتر شمرد حیوان ا اش ره دارد .پی ثبر اساال
ق اث ث شیعه  ،توجه قیژهای وه حیوان ا داشتنل ت ج ییکه و انل ثط یعهای در سایره
ایش  ،رقش ثاشود كه كمتر كساا واه حیوانا ا ایا چنای احتارا ثاا ازارد .ثاردی
رسیل ق وه حضرا سال كرد ،پیا ثبر (واه صایغه جماع) فرثونال :ق
لث پی ثبر
ع یکم ایسال  .آ ثرد عرض كرد :ای رساول الا! ثا یا نفار وایش نیساتم! حضارا
فرثود :ور تو ق اسب سال كرد ( .اینوادر)227 :2391 ،
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نکته قجود دارد .2 :نب یل در وهره یری ق استف ده اب حیوا اب حل ثتع رف ق تاوا اق ویشاتر
استف ده كرد .1 .حیوان ا اه ا ا ر فربنلی دارنل كه نی بثنل شیر ث در اس  ،ث یا حاق
ّ
نلارد همه شیر حیوا را ولقشل ق و یل اب شیر حیوا ث در ،ح ا ثخصاوص وارای فربنالش
نگهلارد كه ای ثوارد ،اقج حم ی اب ح وق حیوان ا وه شم ر ثارقد.
 .2-3برخورد مناسب با حیوان ،حتی با جسد او
نزد هر ع س یما ،رع ی اصاول ا القاا اثاری پسانلیله ق ثط اوب ت اا شاله ق
ور ورد ثن سب در ثواقع ق حوادث ثخت ف ،وی نگر شخصای  ،ترویا ق فرهناگ شاخ
ثحسوب ثاشود .یکا اب ثص دیق ور ورد ش یسته ،در ثواجهه و حیوا اسا كاه ساوثی
ث ده ثع هله وی ایم ا ح وق حیوان ا در یونسکو ،ن هر وه ای ثسأیه اس .
نمونهای ك ث اب ور ورد ثن سب و حیوا را در سیره اث سج د ثش هله ثاكنیم.
حضرا وه فربنلش اث و قر ثا فرث ینل :ث و شتر ود ،ویسا حا واه آقرده ا ق
در ای ثلا ی ت بی نه وه اق نزدها ! پس هر ه ثرد ،آ را وه ا وساا ریل تا اورا
درنل نشود( .صلقق )11 :2111،اث ساج د وعال اب قاقعاه كاروال در ثلیناه ساکن
زیله ق ت پ ی عمر در هم دی ر و قا ث نلنل .طبق ای رقای  ،حضرا در ثوسم ح اب
ثلینه وه سم ثکه راها ثاشلنل ،حتا ی ثرتبه هم شتر ود را نزدهانل ،ایا در حا یا
اس كه ف ص ه وی ثکه ت ثلینه ،حلقد  131كی وثتر اس !
نکته ق و توجه ای اس كه یکا اب ثوارد قصی اث سج د واه فربنلشا  ،دفا
چنا اهمیتاا داشاته كاه
كرد شتر ،وعل اب ثرد اس ؛ وه عب رتا آ شتر وارای اثا
نسب وه ور ورد ثحترث نه و حیوا ق جسل اق ،وه اث وعلی توصیه ثاكننل.
كه در وردارنله ور اورد ش یساه وا
ق اه وی
ا ب ر سیره پی ثبر راثا اسال
نا
حیوان ا اس  ،وسی ر ذكر ردیله؛ وه عناوا ثثا ل یکاا اب همراها پی ثبر الا
ثاكنل :رقبی وسفنلی قارد ثنزل شل ق ی قرص ن را كه نزدی ث وود ،ورداشا ق
فرار كرد .فوری ور ستم ق وه دنب یش دقیل ق حیوا را رفته ق ن را اب ده نش كشایل .
ّ
ای عم را اب ث دیل ،فرثودنل :ك ر ش یسته ای نکاردی؛ درسا
ققتا آ رسول ای ه
نبود كه پش رد ای حیوا را وگیری ق ور اق فش ر وی قری ت آ قرص نا را اب دها نش
ور یری! (دثیری ،ویت )11/1 :

 .2-4حق تولید نسل
ّ
توییل نس حاق ثسا م هار ثوجاودی اسا ق های كاس اجا به نالارد ایا حاق را اب
ثوجوداا وگیرد ،حتا در صورا قحشا وود حیوا ؛ چرا كه ان راض ور ا اب ونهه ی
ایجا د ثاكنال .اب ایا رق در چها رثی ثا ده
حیوانا ،در اكوسیستم ق چر ه حی ا
كنوانسیو وی ایم ا ح وق حیوان ا وه ای اثر اش ره شله اسا  .در كتا ب ناوادر اب اثا
ع ا ن شله اس كه ثردی اب اها یا نجارا در یکاا اب جناگهاا  ،هماراه رساول
واه شایهه اق ،اناس پیالا كارده
وود .وا ایا شاخ  ،اسابا واود كاه پیا ثبر
لا
وود .چنلی اسب اب صاحنه دقر شال ق دیاله نما شال ق شاایهه آ وااه ااوش حضاارا
نما رسایل .پی ثبر واه دنبا ل آ ثارد را واستنل ق طا ب واه اق فتنال :واا اسااب چااه
كاردی؟ عارض كارد :دیال اساب پرشاهوتا اسا  ،ع ایمش كارد! حضارا اق را ثاورد
عت ب قرار دادنل ق فرثونل :تو نب یل چنی ك ری را ثرتکب ثاشلی! (نوادر ،ویت )31،
الصه پی ثواد پ ی نا ثع هله وی ایم ا ح وق حیوان ا ،ای اس كه هر عم اا كاه
و عث تحم درد ق ثوجب آبار ق اذی حیوا شاود ،ثمناوع اسا ق نب یال نسا كشاا ق
استف ده اوزاری اب حیوا ردد ق در صورا ارتک ب ،وه عنوا جر شن ته شله اسا  .در
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ممنوعیت آزار دادن و کشتن بیدلیل حیوانات
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همیشه وه آ تأكیل ثاكردنل ،صالق فتا ر ق رفتا ر
یکا اب اثوری كه اه وی
در تع ثالا اجتم عا اس ق آ را نش ث ث قاقعا ثاادانستنل(صالقق.)112 :2391 ،
در ور توجه اس كه ای توصیه حتا در ثورد حیوانا ا نیاز قارده شاله ق ث یا حیاوا
حیوانا شارطا شاله
نب یل فریب ق نیرنگ وه حیوا وزنل .در دقرا حی ا رسول لا
وود ق بث نا كه ص حبش ك ساهای نشا ثااداد یا داثا اش را وا ال ثاابد ،حیاوا فکار
ثاكرد كه جو ی نمك اس ق وه سم ث یا ثاآثال .رقبی صا حب حیاوا وا دسا
یا ق ولق جو ی نمك ،چن كرد ق ساس حیوا را رف  .پی ثبر كه ایا صاحنه را
تم ش ثا كرد ،ن راح شل ق فرثونل :چرا وه ای حیاوا درق فتاا؟! نب یال اق را فر یاب
ثادادی(دثیری ،ویت  .)11/1 :رفت ر ثن سب ت چه انلابه و یل رع ی شاود؟ افاراد وسای ری
ارتک ب ای فع قبایح
در رقاوط رقبانه ق ثع ثالا ثتأسف نه درق ثا ونیل ،اث پی ثبر
ق حرا حتا ورای وهرهقری اب حیوان ا را نها فرثودهانل.
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ای ثوضوع ،زارش ه ی فراقانا اب سیره نبوی قارده شله اس  .او ثسعود ثا ویل :نزد
وودیم ،ثردی اب جنگ آثله وود ق تخم یا جوجاهی پرنالهای را واه هماراه
رسول لا
داش  .پرنله ث در وه دنب ل ث آثله ،ور رد ث ثاا چر یال ق وا ل وا ل ثاا بد .ققتاا كاه
ای صحنه را دیل ،فرثونل:كلا ی اب شم  ،ایا پرناله را آبرده ق ثصایب بده
پی ثبر
كرده اس ؟ ثرد ف  :ث تخم ی جوجه اق را ورداشتم .حضرا فرثونل :وه اق رحم كنیال
ق جوجه را وه اق رد نم ییل! وه اق رد نم ییل! (دثیری .)271-272 /2 :2113 ،ای زارش ،ور
آبار نلاد ق رع ی حق حیوان ا در سیره نبوی دالی صر یح دارد.
در نر وشری ،همیشه و یال اب حیوانا ا ثراقبا كارد ق اه اا ق قحشاا آ در اصا
ثراقب  ،تف قتا نلارنل .رسول لا هنگ ثا كه و سا ه اسال ورای فتح ثکه ثا رفا ،
سگا را دیل كه و وچهه یش بقبه ثاكشایل ق واه آنا شایر ثااداد .واه جعیا وا ساراقه
فرثونل :كه كن ر (ق ج و) آ حیوا و یستل ق اب اق ثراقب كنل ت ثب دا سا هی كاه اب آنجا
ثا ذرنل ،وه اق ق وچهه یش آسیبا ورس ننل! (ث ریزی.)111 /1 :2111 ،
ا ر فع ا و عث آبار جسما حیوا شود حتا انل  ،در دستوراا ق فراثی نبوی ثورد
آثال .حضارا ،چنال وسافنل واه اق
نها قرار رفته اس  .سوادة و رویع نزد پیا ثبر
وخشیل ق فرثود :وه پسران دستور وله ن ه ی ود را وگیرنل كه پست وسفنله را واه
درد نی قرد ق ب ما نکنل! ق وه آن وگو وراك وارهها را اوب ق پسانلیله ولهنال! (اوا
سعل .)11 /9 ،یکا دیگر اب اعم یا كه و عث آبار ق تحم رنا حیاوا ثاشاود دا بد
ور حیوا اس  .ای عم در ذشته شیوع ویشتری داشته ق هلف اب آ  ،ایج د نشا نهای وار
حیوا اب طرف ث ی وود كه در صورا م شل یا واه سارق رفات  ،ث یا آ را وهتار
و بی ول .ای عم درد ق رن وسی ری ور حیوا قارد ثاكنل .پی ثبر الا ققتاا االغاا را
دیل كه صورتش را دا نه دهانل ،فرثود :ثگر نشنیلهایل كه ث یعن كاردها آ كساا را
كه صورا حیوا را دا ونهل ی ور صورا اق ت ب ی نه وزنل؟ (او اوا داقد ،ویت )1/3 ،
توجه وه علای ق ور ورد ع دالنه در عرصه ه ی ون و  ،در سیره اث ثا شایعه
وه قفور ی ف ثاشود .رقایتا اب اث ص دق اس كه ایشا اب ثکا نا در حا ل اذر
وودنل كه وه قط ری اب شتره در ح ل ذر وودنل .نگ ه آ حضرا وه شتری افت د كه ور ا ار
و ر سنگی  ،ك شله وود .حضرا ط ب وه غالثا كه عهلهدار ك ر آنه وود فرثاود :ای

غال ! علای را در حق ای شاتر رع یا كا  ،لاقنال عالای را دقسا دارد( .ورقاا،
.)312/2392:1

و توجه وه ت ل بث نا پیشوای وزرگ اسال ق آثوبهه ی ثتع یا آنه نسب وه اسن د
وی ایم ا ،ق نیز نزدی وود ثف د آ قوانی وه آثوبهه ی اسالثا ،وه نرر ثارسل عمله
ای قوانی  ،ریشه در آثوبهه ی اسالثا دارد.

جواثع غروا پس اب رنس نس ق ان الب صنعتا در س ل  ،2311اقیی قوانی ثشاتم وار
رع ی ق حفظ ح وق حیوان ا را قضع كردنل كه وه تلری داثناهی ایا قاوانی ساترش
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نگ ها فراتار ق قاالتار اب ور اورد هماراه ثحبا وا
در سیره ق بنل نا ثعصوث
حیوا توصیه شله اس  .ذوح حیوا ورای وهرهثنلی اب آ ج یز اس  ،اث ا ر وی حیوا ق
فردی كه آ را ذوح ثا كنل ،راوطه ق ع های و شل ،وهتر اس ای ك ر توسط فاردی دیگار
صورا یرد ،ی حیوانا دیگر ورای ذوح انتخ ب شود .ثحمل و فضی ثا ویال واه اثا
عاارض كاارد  :ثا واارای قروا نا ،وا ّارهای را پاارقرش داد  .چااو اق را اارفتم ق
رضا
واو نیل  ،نگ ها وه ث كرد ،دیم وارایش ساو ق وا آ ثالارا كارد  ،سااس سارش را
ور یل  .حضرا فرثود :دقس نلاشتم چنی ثاكاردی .ایا وناه نب شال كاه حیاوانا را
پرقرش دها ،ساس سرش را وبری! (حر ع ث ا )7/11 :2117 ،
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ی ف ق سرانج در س ل در س ل  2771آ ری اوالغیاه ح اوق حیوانا ا را یونساکو ثنتشار
كرد .ای ثع هله وی ای م ا ش ث  21ث ده اس كه الصه آ عب راانل اب:حق بنال ا،
احترا وه حیوان ا ،ور ورد ثن سب و آنه  ،حق توییل نس ق ثمنوعی هر عم ا كه حیاوا
را آبار ی اب وی وبرد.
ق اث ثا
در صوص هر ی اب ثفا د فاوق ،ا با ر ثتعالدی در سایره پی ثبر الا
شیعه قجود دارد كه دالیا وار رع یا ح اوق حیوانا ا واه صاورا ك ثا  ،جا ثع ق
در كتب ثوجود اسا كاه حضارا
ثستوفا دارد .درو ره حق بنل ا رقایتا اب پی ثبر
ث ی حیوانا را كه وه دیی فراهم نکرد شرایط بنال ا ثسا عل حیاوا  ،واه عاذاب ایهاا
در هنگ ورد غاذا ساگا را ثاویننال
انذار ثادهل .در رقای ثشهوری اث حس
كه وه ایش نگ ه ثاكنل ،ی مهای وش ثا ورنل ق ی مهای ورای آ سگ ثادهنل كاه
ای ود ثصلاقا اب احترا وه حیوا اس .
نمونهی ور ورد ثن سب در قصی اث سج د وه اث وا قر اسا كاه واه جها
عالقه حضرا وه شترش ق ورای ج و یری اب اورد جسالش ووسای ه حیوانا ا درناله،
ثارتبط
دستور وه دف حیوا پس اب ثرگ اق را ثا دهنل .ق رقایتا كه حضرا تماا
ث ی اسبا را كه وه دیی اب وی ورد قوای جنسا ق حق توییل نس  ،اق ثذث ثااكننال ق
همچنی ور ورد ق تذكر اث ص دق وه غالثا كه در ك رقا تجا ری وا ر بیا دی را وار
پش شتر قرار داده وود كه وه سبب آ حیوا رن ثاورد ،ثصلاق ج و یری اب آبار حیوا
در سیره اث ص دق اس  .و ثرقر ای ثصا دیق ق تطبیاق وار ثع هاله یونساکو ،ورتاری
آثوبهه ی اساال در عرصاه حم یا اب حیوانا ا ،نساب واه ایا ثع هاله ق سا یر قاوانی
وی ایم ا ،وه قضوح آشک ر ثا ردد ق و توجه وه انت ل ثف هیم ق آثاوبه ها ی اساالثا واه
غرب در دقره طالیا تمل اسالثا ،ثاتوا چنی نتیجه رف كه ثنشأ وسی ری اب قاوانی
ق ث رراا عرصه حم ی اب حیوان ا در غرب ،ریشه در آثوبهه ی اسالثا دارد.
فهرس
* قرآن کریم

منابع

* نهجالبالغه.

 .2ارشلی ،ثحملی ر ،نقش قوه قضائیه هند در حفاظ

ا محیط یست

 ،ثج اه

213

ثلر  ،دقره ،7شم ره ،3س ل انتش ر 2331ش.

 .3ورقا ،احمل و ثحمل و

یل ،المحاسن ،قم ،دارایکتب االسالثیه2392 ،ق.

 .1ویه ا ،اوا وکر ،معرفة السنن واآلاثار ،ویرقا :دارایکتب ایع میة ،وا ت .
 .1جزایری ،نعم ای ه و عبلای ه ،ریاض األبرار فی مناقب األئمه األطهتار ،ویارقا،
ت ریخ ایعروا.2119 ،
 .1جوبی ،او قیم ،طب النبی ،ویرقا :دار ق ثکتبة ایهالل. 2733 ،

 .9دثیری ،شیخ كم ل ایلی  ،حیاة الحیوان الکبری ،ویرقا :انتش راا دار ایفکر،وات .
 .3راقنلی ،سیلج ی  ،النوادر ،قم :ثوسسه دارایکتب ،وا ت .

 .7رباق وشی ری ق ع ا ثجلی ،حمایت

ا حیوانتات در قتوانین ایتران و استناد

بین الملل ،فص ن ثه ح وق پزشکا ،شم ره ویس ششم ،اب صفحه  292ت 2371 ،271ش.

 .21بویلی ش فعا ،عبلایرحم  ،تیستیر الووتوا التی جتامع ااوتوا متن حتدی
الرسوا ،ثصر :ایس فیة2311 ،ق.

 .22سجست نا ،أوا داقد ،سنن أبی داود ،تح یق ثحمل ثحیا ایلی عبل ایحمیال ،ویارقا،
ثکتب ایعصریه ،وات .

 .21شکر ویگا ،بهرا ،بررسی تطبیقی رفتارهای خشون آمیز نسب

به حیوانات

اهلی در حقوق ایران و فرانسه ،پ ی ن ثه ارشل رقه جزا ق جر شن سا ،دانشاکله

ح وق قم2371 ،ش.

 .23صلقق ،ثحمل و ع ا و وویه ،امالی ،تهرا  :كت وچا ،چ پ ششم2391 ،ش.
ایرضا ی نشر ،چ پ دق 2111 ،ق.

 .21اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،متتن ا یحضتتره الفقیتتة ،تع ی ااه ق تصااحیح سیلحساای
ثوسوی راس نا ،تهرا  ،دارایکتب االسالثیه2121 ،ق.

و امامان شیعه

 .21ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،اثواب األعمتاا و عقتاب األعمتاا ،قام ،دار ایشاریف

پیشینه پژوهی حقوق موضوعة حمایت از حیوانات در اسناد بینالمللی با تأکید بر زندگانی پیامبر خدا

 .1اصفه نا ،راغب ،مفردات الفاظ قرآن ،قم :ذقی ای روا2139 ،ق.
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 .21ع ث ا ،حر ،وسائل الشیعة ،قم :ث سسه آل ایبی 2117 ،ق.

 .29عس النا ،او حجر ،فتح الباری بشرح وحیح البخاری ،ویرقا :دارایمعرفة،وات .

 .23ك تب قاقلی ،ثحمل و سعل ،طبقات ،ترجمه ثحمود ثهلقی داثغ نا ،تهرا  :انتشا راا
فرهنگ ق انلیشه2391 ،ش.

 .27ك ینا،ثحمل ،اووا کافی ،تهرا  :دارایکتب اإلسالثیة ،چ پ چه ر 2119 ،ش.

 .11ااودربی ورقجااردی ق دیگاارا  ،ثحملرض ا  ،قتتانون مجتتا ات فرانستته ،تهاارا  :نشاار
س سبی 2331 ،ش.

 .12ثت ا هنلی ،حس ایلی  ،کنزالعماا فی سنن ااقواا و اافعاا ،ویرقا :ث سسة
ایرس یة2117 ،ق.

 .11ثشهلی ،ع ا ،ماهی

حق بر محیط یس

 ،ثج ه دانشکله ح وق دانشگ ه شهیل

وهشتا 2371 ،ش.

 .13ث ریزی،احمل ،إمتاع األسماع ،تح یق ثحمل عبل ایحمیل اینمیسا ،ویرقا :دار ایکتب
ایع میة2111 ،ق.

 .11ث یما ح جا ،اووای سم ،حقوق حیوانات در فقه استممی ،نشاریه ف اه اها ویا ،
س ل دقابدهم ،شم ره .2331 ،13

 .11ن صف ،شیخ ثنصورع ا ،التاج الجامع لمووا فی احادیت
دارایفکر2111 ،ق.

الرستوا ،ویارقا:

