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چکی���ده:در جهان اسالم، متفکران مسلمان به پیروی از آموزه های 
ح کرده اند و نه تنها از رفتار اخالقی  قرآنی، مباحثی غنی درباره حیوانات مطر
که  کوشش هایی  گفتهاند. علیرغم  که از حقوق آنها نیز سخن  با حیوانات 
کردهاند، از  متفک���ران مسلمان درخصوص حیوانات و شأن اخالق���ی آن ها 
کتب فقهی، روایی و  کنده و در خالل  کوشش ها به صورت پرا که این  آنجا 
کتابی  که  ... در حد یک بخش یا چند عبارت بوده است، ضروری می نمود 
کتاب حقوق الحیوان فی االسالم تألیف  مستقل در این باره تدوین شود. 
است���اد جعفر مرتضی عاملی به ای���ن مهم پرداخته است. نویسنده در مقاله 
حاضر سعی در معرفی و نقد کتاب مذکور دارد. با این هدف، به بیان ساختار 

کتاب پرداخته است. گزارش اجمالی از محتوای  و ارائه 

السالم، جعفر مرتضی عاملی، معرفی  کلیدی:حقوق الحیوان فی ا گ���ان  واژ
کتاب و نقد 

کتاب  نگاهݡیݠ به 
  »حقوق الحیوان
السالم« ݢفݡی ا  ݢ
محسن جاهد  گروه فلسفه  استادیار 

دانشگاه زنجان

نـقـــد و بـــرریس کـتــاب

حقوق الحیوان فی االسالم؛

جعفر مرتضی العاملی؛ الطبعة االولی، بیروت: مرکز االسالمی 
للدراسات، 1425 ق/ 2004 م

1. مقدمه 
رفتار اخالقی ما آدمیان ب���ا حیوانات،  امروزه از موضوعات بسیار جّدی 
ی���ر عنوان »اخالق حیوان���ات« یا »حقوق  ب���ردی 1است و ز کار در اخ���الق 

حیوانات« از آن یاد می شود. 2 

که در  که تع���داد حیوانات���ی  اهمی���ت موض���وع از آن ج���ا آشک���ار می شود 
آزمایش ه���ای پزشک���ی، صنع���ت پوس���ت، سرگرم���ی  و مانن���د آنه���ا رنج 
می کشند، بسیار است. بنابر برخی تخمین ها فقط در زمینۀ پژوهش های 
علم���ی ساالنه بالغ بر صد میلی���ون حیوان در شرای���ط آزمایشگاهی رنج 

کشته می شوند.3 می کشند و غالبًا 

یگان   در نیم���ه دوم قرن بیستم فیلسوفانی همچون پیت���ر سینگر4  و   تام ر
تی دربارۀ  اخالق و حقوق حیوانات، موجی از  کتاب ها و مقاال با نوشتن 
توجه به این حوزه را در غرب پدید آوردند. سینگر  از موضعی فایده باورانه  
کنون از  کتاب او Animal  Liberation( (ا به دفاع  از حیوانات پرداخت. 
یگان  با تألیف  کتاب های کالسیک این حوزه محسوب می شود  و  تام ر
کی���د بر   کتاب های���ی  از جمل���ه )The  Case  For  Animal  Rights(ب���ا  تأ

حقوق حیوانات  تأثیری عمیق در این حوزه از اخالق نهاد. 

ادی���ان - و به خص���وص ادی���ان ابراهیم���ی - از توجه به حیوان���ات  غافل 
نبوده ان���د و متأله���ان و دینداران نیز به پی���روی  از آموزه های ادیان خود، 
ی و تبیین اخالق ی���ا حقوق حیوانات  یه پ���رداز در ای���ن خصوص  به نظر
یۀ  پرداخته اند. در این میان فیلسوف  مسیحی  اندرو لینزی با طرح  نظر
حق���وق االهی 5معتق���د است خداوند ب���ه عنوان خالق تم���ام موجودات 
دارای حقوقی است. او این حقوق خود را به حیوانات اعطا می کند تا با 
ین منشأ حقوق حیوانات اعطای این حّق  آنها با احترام رفتار شود؛ بنابر

از سوی خداوند متعال است.6

1. Applied  Ethics.
ک���ه  برخی از فیلسوفان  ق حیوانات و  حقوق حیوان���ات تفاوتی هست. از آن جا  2. می���ان تعبی���ر اخ���ا
یر عنوان   اخ���الق ب���رای حیوانات حّقی قائ���ل نیستند، مباحث خود در  حمای���ت از حیوانات را ز
ک���ه به حقوق حیوانات  باور  »اخ���الق حیوان���ات«  طرح می کنند. از فیلسوفان برجستۀ این حوزه 
یگ���ان )Tom  Regan(  و  ان���درو  لین���زی ) Andrew  Linzey( هستن���د  و  از فیلسوفان���ی  دارن���د، ت���ام ر
  Carl( کوهن کارل   کانت و   که  حقوقی برای حیوانات قائل نیستند، می توان به  ایمانوئل  اخالقی 

کرد. Cohen( اشاره 
   - Marc  Bekoff   &   Carron  A. Meaney )eds(,:گاه���ی بیشت���ر، از جمل���ه ر.ک ب���ه 3. ب���رای آ

  Encyclopedia  Of  Animal  Rights   And  Animal   Welfar,  GreenWood   Press. 1998 ,215.
4 . Peter  Singer.
5 . Theos – Rights.
6.  Andrew  Liney , Chritianity  And  The  Rights  Of  Animals ,Crossoad , New  York ,  1987, 

P. 68 – 72.    
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یک���رد سنتی  در غ���رب اساسًا حقوقی برای  حیوان���ات قائل نیست  و  رو
گ���اه  شأن  اخالق���ی مستقلی  برای آنه���ا در نظر نمی گی���رد. از نظر  حت���ی  
دکارت حیوانات روح ندارند؛ لذا درد و لذت را درک نمی کنند  و صرفًا  
یده های  ی  شامل ح���ال  آفر کویناس معتقد ب���ود نیکوکار ماشین ان���د. آ
ی آدمیان خارج  فاق���د عق���ل نمی شود؛ ل���ذا حیوانات از دای���رۀ نیکوک���ار
کان���ت رفت���ار مالیم ب���ا حیوان���ات را ب���رای آن  تجویز  می شون���د. او  و نی���ز  
زد،  که  چنانچه آدم���ی  در رفتارش با حیوان���ات خشونت  بور می کردن���د 

کند.7 ممکن است این رفتار خشن را نسبت به انسان ها نیز اعمال 

در جه���ان اسالم، متفکران مسلمان - مفسران، فقیهان و متکلمان - به 
پی���روی از آموزه ه���ای قرآنی، مباحث���ی غنی  دربارۀ حیوان���ات به میدان 

آورده ان���د  و ن���ه تنه���ا از رفت���ار اخالقی ب���ا حیوانات  
که  گونه ای  گفته اند؛ ب���ه  ک���ه از حقوق  آنها سخ���ن 
می توان زبان متفکران مسلمان را در این خصوص  
یز بن عبد  حقوق محور دانست.  ع���ّز الدین عبد العز
کت���اب  القواع���د الکب���ری  حقوق���ی  این  الس���الم در 

چنین برای حیوانات بر می شمرد: 

ی طوالنی ای   1.هر چند حیوان دچار  بیمار
کرد  ک���ه نت���وان  از آن استف���اد  ش���ده باشد 
، مال���ک  نفق���ۀ آن را ب���ه ان���دازۀ حیوان���ات 

نظیرش بدهد.
ی بیش از طاقت حیوان بر آن ننهد. 2.بار

ک���ه  دارد  نگ���ه  جای���ی  در  را  3.حی���وان 
حیوان���ات دیگر  - اع���م از همجنس و غیر 

همجنس - آن را آزار ندهند. 
4.بچه حیوان را در مقابل  چشم مادر یا پدرش  ذبح نکند.

کار را  کند، درست  این  5.هنگامی که می خواهد حیوان را ذبح 
انجام دهد  و رنج حیوان را به حداقل برساند.

6.استخوان حیوان را نشکند یا پوست آن را پاره نکند تا حیوان 
سرد شود و روح از بدنش خارج شود.

گیرد. 7.کنه  از حیوان باز 
8.اقامتگاه حیوان را نیکو دارد.

کنار  هم قرار  9.در فص���ل جفت گی���ری،  نر  و ماده حیوانات  را در 
دهد. 8

مرجع توصیه های فوق را می توان در منابع روایی -  از جمله کتاب مورد 
بحث  -  یافت. 

7.  Louis  P. Pojman , Life  And  Death , Wadsworth   Publishing   Company, 2000, Second  
Edition , P. 153- 154.     

یز بن عبد السالم؛  القواعد الکب���ری الموسوم بقواعد االحکام فی اصاح االنام؛  8. ع���ز الدین عبد العز
ّیه؛  الطبعه الرابع���ه )دمشق: دار القلم، 1431  کم���ال حّماد   و  عثمان جمعه ضمیر یه  تحقی���ق نز

ق/ 2010 م، ص 238.

که از حیوانات سخ���ن رفته است، شأن   مفس���ران نیز ذیل آیاتی از ق���رآن 
یده اند و بعضًا جایگاه واالی���ی برای آنها قائل  کاو وج���ودی حیوان���ات را 
شده ان���د. عالمه طباطبایی ذیل آی���ۀ 38 انعام، دیدگاه���ی بدیع دربارۀ 
یر  یژگی های ز که حیوانات از و حیوان���ات ذکر می کند و بر این باور است 

برخوردارند: 
گونه از  که  افراد ی���ک  ره���ای شخص���ی دارند؛ بدین معن���ا  1.باو

رهای متفاوتی دارند. حیوان، باو
ق���ی  ارادی  و  اخا 2.حیوان���ات دارای شعورن���د  و رفتاره���ای 
رهای   قی از اعتقادات و باو دارن���د  و این رفتارهای ارادی و  اخا

شخصی آنها نشات  می گیرد.
3. آنه���ا  محش���ور می شون���د و بای���د  در پیشگ���اه خداون���د  ب���ه 

حسابشان رسیدگی شود.9

چنانچ���ه  دیدگاه عالمه طباطبای���ی پذیرفته شود، 
بای���د حیوان���ات  را  »شخص« 10 بدانی���م و در نتیجه  

جایگاه اخالقی حیوانات  بسیار واال خواهد بود. 

متکلم���ان مسلم���ان  نیز  در بح���ث از عدل االهی،  
گفته اند و  که حیوان���ات می برند سخ���ن  از رنج���ی 
حیوانات را به سب���ب تحمل این رنج ها، مستحّق  

»عوض«  دانسته  اند. 11

که متفک���ران مسلمان  در  کوشش های���ی  ب���ا وجود 
کرده اند،  خص���وص حیوانات و شأن اخالق���ی آنها 
کنده و در  کوشش ها به صورت پرا که این  از آن جا 
خ���الل کتب فقهی، روای���ی  و... در حّد یک بخش  یا چند عبارت بوده 
کتاب   ین شود.  کتابی  مستقل در این باره تدو ی می نمود  است، ضرور
حق���وق الحیوان فی االس���الم، تألیف  استاد جعفر مرتض���ی عاملی  به این 

مهم پرداخته است. 

کتاب  گزارش اجمالی   2. ساختار و 
کرده اس���ت : 1.  الفص���ل االول:  کت���اب را در دو بخ���ش تنظیم  مؤل���ف، 
اخالق الحیوان؛  2.  الفصل الثانی: الرفق بالحیوان، احکام و ضوابط. 

کرده است:  للحیوانات اخالق،   وی در فصل اول،  این مباحث را طرح 
ک، و   اخ���الق شیطانیه، اخالق رضیه، تفاوت درجاتها  ف���ی الشعور و  االدرا
طاعات  و عبادات الحیوانات.  مؤلف ذیل عنوان »للحیوانات اخالق« 
که  آنها  کس حیوان���ات را تحت نظر بگی���رد،  در می یابد  می نویس���د: هر 

9. سیدمحمدحسی���ن طباطبایی؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ ترجم���ۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی؛ 
تهران: ج 7، دفتر انتشارات اسالمی، 1364، ج 7، ص 103 - 118. 

10. Person. 
11 . از جمله ر.ک به: 

ابوالحس���ن، عبد الجبار؛ المغنی فی ابواب التوحید و العدل؛ حًققه ابو العال عفیفی؛ المکان، مطبعة 
دار الکتب، 1382 ق/ 1962 م(، مجلد  اللطف، ص 459.

ادیان - و به خصوص ادیان 
ابراهمیی - از توجه به 

حیوانات  غافل نبوده اند و 
متألهان و دینداران نزی به 
پریوی  از آموزه های ادیان 
خود، در این خصوص  به 

نظریه پردازی و تبینی 
اخالق یا حقوق حیوانات 

پرداخته اند.
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خلق و خوی هایی دارند و این خلق و خوی ها متفاوتند و این  اختالف 
در ُخل���ق  موج���ب می شود رفتار آنها متفاوت باش���د. روایات، این مدعا 
را تأیی���د می کنن���د؛ از جمله امام رضا ؟ع؟  در حدیث���ی  فرموده اند: »فی 
الدی���ک االبیض خم���س خصال من خص���ال  االنبی���اء: معرفته باوقات 

کثرة الطروقه«. 12 الصالة و الغیره  و السخاء و الشجاعه و 

کتاب بیشتر نقلی است؛ هر چند در پاره ای موارد از  کل  روش مؤلف در 
گرفته است.  تأمالت عقلی نیز بهره 

وی ذی���ل عن���وان »اخالق شیطانیه« ب���ا استناد به روایات���ی چند، برخی 
حیوان���ات را دارای طب���ع شیطان���ی  ی���ا شیط���ان می دان���د؛ از جملۀ این 
ک���ه عایشه در جن���گ جمل بر آن  که شتری را  روای���ات، روایات���ی  اس���ت 

سوار ب���وده است، شیطان دانسته ان���د. ذیل عنوان 
ک���ه در اختیار  »اخ���الق رضی���ه« نیز ب���رای حیواناتی 
ائم���ه ؟مهع؟ بوده ان���د، آداب و  ُخل���ق  و خوی های���ی  
ی���ژه و یگانه قائل می شود و جایگ���اه  واالیی از نظر  و

اخالقی به آنها نسبت می دهد. 

مؤل���ف  ذیل عنوان »تف���اوت درجاتها  فی الشعور و 
کشان  ک« می نویسد: »حیوان���ات شعور و ادرا االدرا
ی  گون���ی است؛ هرچن���د امور گونا دارای درج���ات 
که همۀ حیوانات در آن ها مشترکند«.  وجود دارند 

ک���ه حیوان���ات دارای  کت���اب،  آن اس���ت  محّص���ل روای���ات مذک���ور در 
که به خداوند  و مرگ، علم دارند؛  درج���ه ای از فهم هستند؛ از جمله آن  
ه���ر چند معرفت آنها به درجۀ معرفت آدمیان نمی رسد.13 مؤلف سپس 
ی از  یم نش���ان می دهد حیوان���ات بسیار کر ب���ا استناد ب���ه آیاتی  از ق���رآن 
حقای���ق را می دانند؛ از جملۀ  این آیات، آی���ۀ »و اذا الوحوش حشرت«14 
اس���ت. مؤلف معتقد است ای���ن آیه در حشر حیوانات صراحت دارد. از 
یح شده است هنگامی که حیوانات محشور  سوی���ی در روایات  نیز تصر
که به بی شاخی، به  ظلم شاخی  ی را  می شوند، خداوند حیوان شاخدار
ک���رد. این حقایق نشان می دهند حیوانات  زده است، قصاص خواهد 
که حشر و قص���اص  تنها در مورد  ک داشت���ه باشند؛ چرا بای���د علم و ادرا

ک دارد، امری پسندیده است.15  که بهره ای از علم و ادرا ی  گناهکار

ک برای  که مؤل���ف برای اثب���ات درج���ه ای از عل���م و ادرا از دیگ���ر آیات���ی 
حیوان���ات بدان ها استناد می کن���د، آیۀ 19 نم���ل است:»....قالت نمله 
کنک���م ال یحطمّنکم سلیم���ان و جنوده و هم  ی���ا ایه���ا النمله ادخلوا مسا

ال یشعرون«.

12. جعفر مرتضی العاملی؛ حقوق الحیوان فی االسام؛ ص 9.
13. همان، ص 13- 14.

یر: 5. 14. تکو
15. همان.

 از نظر مؤلف این آیه نشان می دهد: 

که متوجه اوست، درک می کند. 1.مورچه خطری را 
2.می داند لشکری در منطقۀ زندگی او وارد شده است.

3.نام فرمانده لشکر را می داند.
گاه���ی ندارند و  4.می دان���د لشک���ر و فرمان���دۀ آن از وج���ود آنها آ

کنند. ممکن است آنها را لگدمال 
5.مورچه برای پرهیز از خطر مذکور به همنوعان خود دستوراتی 

کنند.16 ی  ر مناسب می دهد تا از آن خطر دو

ک در حیوانات ب���ه آیات 20 -  مؤل���ف در ادام���ه، برای اثبات عل���م و ادرا
28 نم���ل استناد می کن���د. این آیات به داستان غیب���ت هدهد از درگاه 
ک���ه از سب���أ ب���رای سلیمان  سلیم���ان و خبرهای���ی 

می آورد، می پردازد: 

گفت: مرا چه  ی���ای ]حال[ پرندگان ش���د و  - »و جو
که هدهد را نمی بینم ؟«؛ شده است 

- »ی���ا شاید از غایبان است؟ قطع���ًا او را به عذابی 
سخت عذاب می کنم  یا  سرش را«؛

رد.  - می ب���رم مگر آنکه دلیلی روشن ب���رای من بیاو

16. همان، ص 17.

رویکرد سنیت  در غرب اساسًا 
حقویق برای  حیوانات قائل 

نیست  و حیت  گاه  شأن  اخالیق 
مستقلی  برای آنها در نظر 

نمی گرید.
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که ]هدهد آمد و[«؛ پس دیری نپایید 
گاهی نیافته ای و  ک���ه از آن آ گاهی یافتم      - »گف���ت: از چیزی آ

گزارشی«؛ برای تو از سبأ 
که بر آنه���ا سلطنت  رده ام. م���ن آنج���ا زن���ی را یافت���م  »درس���ت آو

می کرد و از هر چیزی«؛ 
 - »ب���ه او داده ش���ده ب���ود و تخت���ی ب���زرگ 
که به  داش���ت. او و قومش را چنی���ن یافتم 

جای خدا«؛ 
»ب���رای خورشی���د سج���ده می کنن���د و   -
شیط���ان اعمالش���ان را برایش���ان آراست���ه و 

آنان را از«؛ 
 »راه ]راس���ت[ باز داشته بود؛ در نتیجه ]به 

ی شیطان«؛ حق[ راه نیافته بودند. ]آر
که نه���ان را در آسمان ها و  کرده ب���ود[ تا برای خدایی  - »چنی���ن 

رد و«؛ زمین بیرون می آو
ید و آنچه را آشکار می نمایید، می داند،  - »آنچه را پنهان می دار

سجده نکنند. خدای«؛
ردگ���ار عرش بزرگ  ک���ه هیچ خدایی ج���ز او نیست، پرو - »یکت���ا 

گفت: خواهیم دید«؛ است. 
یان بوده ای؟ این نامۀ مرا ببر  گفته ای یا از دروغگو - »آی���ا راست 

و به سوی آنها«؛
ی برتاب، پس   »بیفک���ن، آنگاه از ایشان رو

ببین چه پاسخ می دهند«.17

یرند:  گواه مطالب ز از نظر مؤلف آیات فوق، 

1.پرندگان تکلیف دارند.
یند. 2.آنها راست و دروغ می گو
3.اطاعت و سرکشی می کنند.

ل و احتجاج می کنند. 4.استدال
5.انواع عبادت ها را می شناسند.

6.درس���ت و نادرس���ت ای���ن عبادت ه���ا را 
می دانند.

7.میان پادشاه و عامۀ مردم تمایز می نهند.
8.مذکر و مؤنث را می شناسند.

9.عظمت و بزرگی آنچه را کشف کرده اند، می دانند؛ برای مثال 
تخت و بزرگی آن را تشخیص می دهند.

10.خورشی���د را می شناسند و می دانن���د مردم سبأ آن را عبادت 
می کنند.18

17. ترجمۀ آیات از استاد محمدمهدی فوالدوند است.
18. همان، ص 15- 17.

مصن���ف در ادام���ه، ذی���ل عن���وان »طاع���ات و عب���ادات الحیوان���ات« با 
تفقهون   یسّبح بحمده و لکن ال

ّ
استن���اد به آیۀ شریفۀ »و  ان من ش���یء اال

تسبیحه���م، اّن���ه کان حلیما غف���ورا«19 و نیز با استناد ب���ه چندین روایت، 
عبادت ه���ا و طاعاتی را برای حیوانات قائ���ل می شود  و سپس روایاتی را 
که نشان می دهن���د حیوانات به درگاه  ذک���ر می کند 
خداون���د دع���ا می کنن���د و از محض���رش چیزهای���ی 
می طلبند؛ از جمله روایتی است از امام کاظم ؟ع؟: 
 قالت: اللهم 

ّ
»ما من داّبه یرید صاحبها أن یرکبها اال

اجعله بی رحیما«.20

گاه  که مؤلف  کتاب، آن اس���ت  نکته مه���م در این 
برای سن���د یک روایت بیش از بیس���ت منبع معتبر 

شیعی و سنی ذکر می کند.

استاد جعف���ر مرتضی در فصل دوم )الرفق بالحیوان: احکام و ضوابط(، 
یح می کند  در 113 بن���د ، حقوقی را برای حیوانات ذکر می کند. وی تصر
ک���ه در ای���ن 113 بن���د  آورده اس���ت، تنها بخش���ی از وظایف ما  وظایف���ی 
که در  نسب���ت به حیوانات اس���ت و وی نتوانسته است تم���ام حقوقی را 

کند.21  ی  گردآور روایات برای آنها ذکر شده،  

ی و حم���ل ب���ار  توس���ط   پ���اره ای از توصیه ه���ا در خص���وص  نح���وۀ  س���وار
پای���ان است. از جملۀ ای���ن توصیه ها، می توان  چار

کرد:  یر اشاره  به موارد ز

ی نهاده ان���د، آن را  ک���ه ب���ر حی���وان ب���ار 1.هنگام���ی 
متوقف نگه ندارند.22

ی بیش از توان حیوان بر آن ننهند.23 2.بار
پ���ا را بی���ش از توان���ش مجبور ب���ه راهپیمایی  3.چار

نکنند.24
ک���ه  هنگام���ی  ذک���ات،  ی  ر جم���ع آو 4.متص���دی 
پایانی ب���ه همراه دارد، تنها ب���ر یک حیوان سوار  چار
یع  پایان توز ی خود را میان هم���ه چار نشود و س���وار

نماید.25
ک���ه حیوان صحی���ح و سالم  5.س���وار حیوان نش���ود، مگر زمانی 

باشد.26

19. اسراء: 44.
20. همان، ص 20.

21. همان، صص 20 و 90.
22. همان، ص23.

23. همان، ص 24. 
که به چرا برده می شوند نیز مصداق داشته  24. همان، ص 25.  این بند می تواند در مورد حیواناتی 

بری ندارد. ی و بار باشد و اختصاصی به سوار
25. همان، ص42.
26. همان، ص50.

متکملان در حبث از عدل 
االیه،  از ریجن که حیوانات 
یم برند سخن گفته اند و 

حیوانات را به سبب حتمل 
این رجن ها، مستحق»عوض«  

دانسته اند.

حمصل روایات مذکور در 
کتاب،  آن است که حیوانات 

دارای درجه ای از فهم 
هستند؛ از مجله آن  که به 

خداوند  و مرگ، علم دارند؛ 
هر چند معرفت آنها به درجۀ 

معرفت آدمیان نمی رسد.



نقد و برریسکتاب

78

ناگیه به کتاب حقوق الحیوان یف االسالم

سال بیست و دوم،مشـاره پنجــــم، آذر و دی مــــاه 1390  131

گفتن با  6.در راه ه���ا و بازاره���ا ب���ر حی���وان ننشینن���د و به سخ���ن 
یکدیگر مشغول شوند.27

که بر حیوان می نهند، متعادل باشند و مایل به یک  7.بارهایی 
طرف نباشند.28

8.سه نفر بر  یک حیوان سوار نشوند.29
ی را طوالنی نکنند.30 ی باشد، سوار 9.بدون آنکه نیاز

پ���اره ای از توصیه ها دربارۀ محل زندگ���ی حیوانات، آب و غذا و 
نظافت آنهاست؛ از جمله: 

ی  کار که به منزل رسید، اولین  1.هنگامی 
ک���ه آب و علوفۀ  ک���ه انجام ده���د آن باشد 

حیوان را بدهد.31
کند. 32 2.آغل آنها را نظافت 

3.آب بینی حیوان را تمیز نماید.33
که  4.ه���ر موج���ود زن���ده ای را - هنگام���ی 
کن���د هرچن���د از  تشن���ه اس���ت - سی���راب 

ک���ه  خوردن  حیوان���ات زه���ردار34 باش���د  ی���ا از حیوانات���ی  باشد 
ل نیست.35 گوشتشان حا

گرسنگی و تشنگی بمیرند. 36 5.حیوانات را نبندد تا از 
گرسنه نگه ندارد.37 6.حیوان را 

7.هنگام���ی که غذا می خورد، چنانچه حیوانی نگاه می کند، از 
غذای خود به حیوان بدهد.38

گروه���ی دیگر از توصیه ها )روایات( دربارۀ رف���ق با حیوانات، و رنج و آزار 
نرساندن به آنهاست؛ از جمله: 

کس نباید موجود زنده ای را در جایی ببندد و با تیر آن را  1.هیچ 
کشته شود.39 هدف قرار دهد تا 

کرد.40 2.حیوان را نباید مثله 
کند.41 که زنده است، نباید  3.پر  پرنده را  در حالی 

27. همان.
28. همان، ص 58.

29. همان، ص 61.
30. همان، ص 68.
31. همان، ص 26.

32. همان، 27.
33. همان.

گفته اند.  که مفرد آن  " ها ّمه " است و  ها ّمه: هر جانور زهردار، مانند مار را  34. در متن " هواّم " است 
کشنه نداشته باشند نیز آمده است. که زهر  واژه ی هواّم به معنای حشراتی 

35. همان، ص 28.
36. همان، ص 30.

37. همان، ص 55. 
38. همان، ص 72.

39. همان، ص 33 و ص 36.
40. همان، ص 37.
41. همان، ص 39. 

4.حیوان را نباید سوزاند.42
کوتاه  که حی���وان را می دوشد، باید ناخن ه���ای خود را  5.کس���ی 

کند تا پستان حیوان را نیازارد. 43
6.به صورت حیوان ضربه نزند. 44

کنند.45 ی  کودکان ندهد تا با آن باز 7.چکاوک را به 
یخت، آن را نزند.46 گر که حیوان  8.هنگامی 

9.حیوان را وادار نکند ثابت و بی حرکت بماند.47
دست���ه ای دیگ���ر از توصیه ه���ا در خص���وص ذب���ح و 
چگونگ���ی انجام آن اس���ت. هر چند اس���ام ذبح و 
رده های حاصل از  گوش���ت  و دیگر فرآو استفاده  از 
حیوان���ات را مج���از دانسته است، اما  ذب���ح  باید با 

ین درد و رنج  همراه باشد؛ از جمله:  کمتر
کند.48 1.چاقو را از حیوان مخفی 

که چاقو را برای ذبح تیز می کند، حیوان  2.در حالی 
شاهد آن نباشد. 49

3.عمل ذبح را با سرعت انجام دهد.50
4.سر حیوان ذبح شده را جدا نکند.51

5.پیش از خروج روح، پوست حیوان را ساخی نکند.52
که  گوسفند و  شتر را در برابر شتر، در حالی  6.گوسفن���د را در برابر 

نظاره گرند، ذبح نکند. 53
کند.54 7.از چاقوی تیز استفاده 

کتاب، مستند ب���ه روایات ف���راوان است؛  هم���ۀ توصیه ه���ای مذک���ور در 
کتابی روایی و نقلی  کت���اب  حقوق الحیوان فی االسالم را بای���د  ی���ن  بنابر
کرد. هر چند مؤلف در فصل اول درب���ارۀ جایگاه حیوانات و  محس���وب 
ک���رد؛ اما در  ک آنه���ا از آیات و روای���ات  استنباط های عقلی  عل���م و ادرا
ی در خص���وص اخ���الق  یا  حق���وق حیوانات   یه پ���رداز فص���ل  دوم از نظر
پرهی���ز نموده، صرفًا به  نقل  محت���وای احادیث و ذکر متن روایت )غالبًا 
 منظمی  

ً
کامال ک���رده است، 55 و حتی دسته بن���دی  کتفا  ی���ک حدیث( ا

42. همان، ص 40. 
43. همان. 

44. همان، ص 47.
یژگی تنها برای این پرنده ) قنبره = چکاوک ( ذکر شده است. 45. همان، ص 59. این و

46. همان، ص 65.
ی ها برای اینک���ه گوشت حیوان ترد و  ک���ه در پاره ای از دامدار 47. هم���ان، 75. ای���ن در حالی است 

که حتی نمی تواند بچرخد. مشتری پسند شود، حیوان را آنچنان محدود می کنند 
48. همان، ص 76.
49. همان، ص 77. 

50. همان.
51. همان، ص 78.

52. همان.
53. همان، ص 81. 
54. همان، ص 84.

کرده است. ی برای هر مورد ذکر  رقی منابع بسیار 55. مؤلف در پاو

نکته مهم در این کتاب، آن 
است که مؤلف گاه برای سند 
یک روایت بیش از بیست 

 منبع معترب شییع و سین
 ذکر یم کند.
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کتابی در اخالق  از آنه���ا ارائه ن���داده است؛ با وج���ود این، جای چنی���ن 
که مؤلف ب���ا اشراف به مت���ون اسالمی و سعی  اسالم���ی خال���ی می نمود 

وافر، این خأل را پر نموده است.
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