
 

 

 وصلح حیوانات حقوق
 

 نورتهران پیام دانشگاه دیارکوشا، استا دکترسهیال

 مقاله( مسئول نویسندۀ)نور پیام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی محمدی، الهه

 چکیده

 جلب خود به را  ایبیننده هر عظیم، توجّه هایشگفتی و فراوان تنوّع و  گوناگون اشکال با حیوانات

 موجودات این از متعدّد هایتفادهاس  خصوص در حیوانات حقوق حامیان و فعّاالن  نگرانی .کنندمی

 بر را حیوانات دلسوزان و جانوران رفاه طرفداران...و فضا, صنایع, پزشکی جمله از مختلف علوم در

 برخی .بنمایند آنان  ناشناخته حقوق به راجع قوانین  وضع  زمینه در  بیشتری  تالش تا  داشته آن

 یا و ادراک و فهم از سطحی نداشتن دلیل به هاانسان از غیر جاندارانی که اندعقیده این بر هاانسان

 حیوانات طرفی از و ندارند درد و ناراحتی احساس آن، هرگز از ضعیفی سطح کم، داشتن دست

 ادّعا، اثبات این ردّ  با مقاله این .باشند داشته توانندنمی خوابیدن گاهاً و خوردن غذا جز حقی هیچ

 در  را حقوقی  داردمی آن بر را ما  که  باشندمی شعور از سطحی یدارا نیز  حیوانات کند کهمی

  این  به  گوییپاسخ درصدد  تحلیلی،_توصیفی روش از مندیبهره با و  نماییم  رعایت حقّشان

 و  فهیم نیز  حیوانات  آیا است؟  میزان چه  به  اش،زندگی از حیوان  یک  سهم  که است سؤاالت

 مسئولیم؟ اندازه چه تا وجدانی و شرعی، عقلی لحاظ به حیوانات قبال در هاانسان ما و پذیرند؟ تربیت

 عواطف واحساسات  دارای مندندو بهره شعور از  سطحی از نیز  حیوانات  و روایات،آیات گواهیبه

 و  راماحت رعایت  به هاآن از برداریبهره برابر در نیز هاانسان .دارند حرمت  روی، همین هستند؛ از

 حقوق تا است آن بر  سعی  مقاله این در .دارند  عهده بر حقوقی و  هستند مکلّف آنان،  حیات حقّ

ها، خوبی تمام  ها، دینمهربانی و محبّت مهرورزی، دین دین پرتو در  صلح  با  آمیخته را  حیوانات

 .نماییم طلب صلح و دوست صلح جوامع کش اسالم، پیش

 .حیوانات حیات حق و احترام حیوانات،رعایت ادراک و حیوانات،صلح،شعور حقوق :کلیدی واژگان
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 مقدّمه

 درمورد  آنچه مشابه باید، هابرآن رنج و درد آوردن وارد عدم و زنده موجودات حقوق رعایت اصل

 رطوهمان .ندارد نیاز شعور و فهم به رنج، و درد  احساس .گیرد قرار توجّه معتقدیم، مورد بدان انسان

( است شعور و فهم قدرت فاقد بالفعل صورت به که) انسان نوزاد  یک بر رنج و درد آوردن وارد که

 ما .باشد مطلوب نباید هم، آزمایشگاهی موش یک حتّی دردکشیدن و دیدن آزار، نیست پسندیده

  افعمن و لذّت  کسب و انسان دردهای و آالم تسکین، امراض از جلوگیری  نهایی هدف با هاانسان

 طور به که حیواناتی برروی هاییاش، آزمایش عالقه مورد حیوانات برخی و بشر  نسل برای تربیش

 حیوانات  این که  دهیممی انجام  نیستند؛ افراد غالب عالقه اندازه، مورد و  شکل دلیل به معمول

 به قریب اکثر .شوندمی آسیب، و آزار هایشکل انواع و وموافقتی، دچاردرد مجوّز هیچ بی و  اجباراً،

 یافته بسیارتکامل عصبی سیستم با دهند؛ موجوداتیمی تشکیل پستانداران، را حیوانات این اتّفاق

  گرسنگی، تشنگی، افسردگی، اندوه، خستگی، کسلی، استرس، اضطراب، درد احساس قادر به  که

 دارندمی عنوان چنین پزشکی، درتحقیقات از انسان حمایت قوانین .باشندمی ناخوشایند حاالت وسایر

 چنین  کسب صورت در تنها و است اجباری موارد،  گونهاین برای وی قیّم یا فرد اجازه کسب که

 توانهرگز نمی مسلّماً که است درحالی این .ورزید مبادرت تحقیقات، این به توانمی مجوّزی،

 قانونی قیّمی موجودات، واین نموده مشارکت درتحقیقات خود، با خواست تا نمود راضی را حیوانات

  چنین  نتایج از پژوهشی، هرگز درامور شده استفاده حیوانات تمامی به قریب درحقیقت، .ندارند نیز

 درد، بلکه تنها  نه  بایست می اجباراً و شد نخواهند مندبهره  _بسیار ارزشمند هرچند_  تحقیقاتی

 بر ضرر عامل  کهمادامی جانداری هر جان اسالم، دین در 1.شوند متحمّل نیز را رنجش سایراشکال

 .است گشته حیوانات، دربارۀ حقوقی قوانین  وضع  منشأ احترام این و است نباشد، محترم انسان

 تمامی اسالم، دین مبانی و حکمت براساس .گرددمی اشاره حقوق، ازآن برخی به مقال، دراین

 دهندۀ تشکیل عنوان به  حیوانات ها،آموزه همین اساسبر و اندشده خلق مندهدف عالم، موجودات

 از بخشی و ترجمه، متن به ادامه در.هستند هایی ویژگی دارای آفرینش، ازموجودات عظیمی بخش

 .شود می پرداخته با آن، مرتبط مفاهیم

                                                
 4:تا بی،بخش نور مدیاح - 1
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 حیوانات حقوق ،حیوانات شعور -5

 ورود همراه تیرماه انگیز دل روزهای از یکی عصر که دارم یاد به کامالً را دور  چندان نه روزهای آن

 زندگی ما کنار هاسال  که  کوچکی  شد، جوجه  مانخانه وارد نیز  کوچکی  خانه، مهمان به برادرم

 از من شد؛تر میبزرگ و بزرگ و گذشتمی که روز هر .داشتیم هم کنار را خوشی روزهای و کرد

 غذا گرسنگی، هنگام تنها به .بودم الهی، مخلوق ینا فهم و درک از حاکی  رفتارهایی شاهد  نزدیک

 را غذاها لذیذترین اگر زد؛ حتّی نمی غذا به لب وجه، هیچ به و هرگز سیری، هنگام در و خوردمی

و  سیری وقت در که دیدم می را  هاییآدم زندگی، در که بود آنجا جالب .نمودممی فراهم  برایش

 شگفت و جالب نظام با  آمیخته اش،زندگی !بودند خوردن کاپویت در  هم باز نبودند هم گرسنه اگر

  .بود الهی امّانت این در شعور و فهم از سطحی  نشانۀ که بود آوری

 به .باشند می شعور و البته سطح متفاوت از آن، برخوردار  نوعی از جانوران  همه که است بدیهی

 برای تواندمی حتّی و شناسدمی را گرگ یا زدصاحبش و یا د شود،می تربیت سگی وقتی مثال، عنوان

 یا و کنندمی بازی انسان با حتّی آبی، اسب و فُک یا شودو می تربیت اسب برود؛ یا به شکار صاحبش

 شعور، نوعی از ...،و شودمی بر، نامه حتّی یا و گرددبرمی النه به رهایی، از پس شده تربیت کبوتر

 برخوردار شعور نوعی از  مخلوقات،  همه جانداران، بلکه  تنها  نه  یمبدان  است  جالب .است برخوردار

 گویندمی و گذارندمی موسیقی گیاهان، برای  که  بینیممی  معمول و مشهود درعالم چهچنان .هستند

  با اگر  که شده  توصیه لذا .کند می درک را صاحبش رفتار که شده ثابت حتّی و کندمی درک

  ایم دیده  غیرمعمول، درعالم داشت و خواهند بهتری مهربانی، رفتارشود؛ رشد وطفتمُال با  گیاهان

 از داد؛می تکیه  آن بر(ص)پیامبر که خشکی چوب یا و کندمی  تسبیح  ریزه، سنگ حتّی که

  هنگام به  اش سجّاده و  مؤمن نمازگزار  مکان که است آمده احادیث، در و کندمی ناله فراقش،

 .است شعور نوعی از برخورداری بر دال همه هااین و گریندمی او فراق وفات، از

 خداوند که داندمی مسلمان، است؛ امّا یافته دست معارف این به تاحدودی امروز، علم اگرچه 

 نیافریده ملک و انسان، جن ،جاندار، حیوان، مایع ،جامد از اعم شعوری بدون  هیچ موجود متعال،

 را او  تسبیح  است آسمان و  زمین در  هرچه که  نمایدمی تأکید  کریم، رآنق در چهچنان .است

ها، سنخیّت تفاوت به توجّه با  دارند؛ منتهی آگاهی نیز،  کنندمی که تسبیحی این  به و  کنند می

 :کنیمنمی درک  را آنان تسبیح  ما
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 ال  ولکن  بحمدهِ  یسبحُ الّا شیء نم ان و  فیهنّ  من و  االرضُ و  السّبحَ السّماواتُ له تسّبحُ»

 1.ً«غفورا حلیماً کانَ انّه تسبیحَهُم تفقهونَ

 هیچ و دارندمی منزّه، را او همه، هاستآن بین کهموجوداتی و  زمین و  گانههفت هایهمۀ آسمان

 میدفهنمی را هاآن تسبیح شما  ولی داردمی منزّه را خداوند حمدش، با کهآن مگر نیست موجودی

 .است آمرزنده و همواره، بردبار او که

  چه  کهاین و خود  تسبیح این به هستندو گوتسبیح موجودات، همۀ که دارد  تأکید  کریم، قرآن

 :دارند  علم کنند،می تسبیح را کسی

 تسبیحهُ و  تهُصال  عَلِمَ قد کلّ صافّات والطّیرُ واالرضِ السّماواتِ فی  من لهُ یسبّحُ اهللَ اَنَّ تَرَ  اَلم»

 2«یفعلونَ بما علیمِّ واهللُ

 خدا  بال، تسبیح گشوده مرغان با هست زمین و ها آسمان در هرچه (علم دیده)بینی نمی مگر

 .کنندمی چه که داند خدا و(دارند علم)دانند خویش، تسبیح و دعا به همه و کنندمی

 .است متفاوت انسان، با انسان  که بدانیم یدبا است؛ بیشتر ها،انسان از هاآن شعور البد اینکه امّا

جز  به هاآن.کنندمی توقف نباتی، و جمادی مرحلۀ درهمان خود رشد درمراحل هاانسان از برخی

 به هاآن شودومی..و مُضجه، عَلَقه به  مبدل و کرده رشد اینطفه  یعنی .رشدی ندارند نباتی، رشد

 .شوند ترکنندتا بزرگمی تغذیه خورشید، و وهوا آب و  زمین زا نباتات وگیاهان چون و آیندمی دنیا

 ایچشمه(باشد مساعد شرایط اگرسایر)گاهی،ازسنگ تنها نه دسته، این« شعور» که  است بدیهی

 :آیدنمی بیرون خیری، شرایطی، درهیچ هاازاین امّا ،جوشدمی

  انّ و االنهارُ یَتَفَجَرُمنهُ لما الحِجارهِ من انّ و قَسوَه آَشدُّ اَو کالحِجارَه فهی بعد من قلوبکم قَسَت ثمّ»

 3«ًتعملون عمّا بغافلِ مااهللُ و اهللِ خشیَتهِ من یهبطُ لما منها انَّ و الماءُ منهُ فیخرُجَ یشَّقَّقَ لما منها

 هاجوی ها،سنگ بعضی که بود ترسخت یا سنگ چون که شد سخت هایتان،دل جریان، این پس از

 فرود خدا، ترس از هاآن از بعضی آیدو بیرون ازآن وآب شود دو پاره هاآن بعضی و شکافدب آن، از

 .نیست غافل کنید،می آنچه از خدا و افتد

                                                
 44،االسراء - 1

 42،النور - 2

 54، البقره - 3
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 که)غضب و شهوت مثل شانحیوانی استعدادهای و عبورکرده مرحله این از هاانسان از دیگر برخی

 خالقشان لذا خداوند .مانندمی مرحله، دراین اکند؛ امّمی پیدا بروز و ظهور(است دنیوی حیات الزمه

 انسانی برای است؛ امّا کمال حیوان، برای حیوانیّت که چرا .نامدمی "ترپست بلکه حیوان"را  هاآن

 بودنش، حیوان تمامی با حیوان و است شده، پستی داده انسانی، شعور و فهم و عقل او به که

  شود:می فرکا انسانی، چنین است؛ امّا گوتسبیح

 بل  کاالنعام  اوّلئکِ  بها الیسمعونَ آذان ولهم بها  الیبصرونَ اَعیُنَ  ولهم  بها یفقهونَ ال قلوبَ لهم»

 1«الغافلون هم اوّلئکَ اَضلّ هم

 آن، با که دارند هاگوش بینند؛نمی آن، با دارندکه هاچشم کنند؛نمی فهم باآن، که دارند هادل...

 .زدگان غفلت هم آنانند ایشان، ترند؛گمراه آنان، بلکه و چارپایانند چون ،ایشان شنوند؛نمی

 ظاهر و شکل از برخورداری صرف هستند؛ بلکه شعور از ایمرتبه دارای موجودات، همه نه تنها پس

 .باشد برخوردار شعورانسانی، و عقل، فهم از و بوده ،انسان صاحبش که گرددنمی سبب انسانی،

  شبیه حتّی و  آراسته بسیار ظاهری (اندشده خود، نفس هوای عبد که کسانی) بسیاری بسا چه

 کمتر ها،آن شعور که است بدیهی .ترهستندپست بلکه و حیوان امّا ،دارند وعالم  فهمیده های آدم

 .است حیوانات از

 یعقلونَ او  یسمعونَ هم-اکثرَ انَّ سبُ -تحَ اَم وکیالً علیهِ تکونُ فاَنتَ اَ هوَئهُ الههُ ذَ – اتخًّ منِ اَرَءَیتَ»

 2«.سبیالً اَضلُّ هم بل کاالنعام الّا هم ان

 حیوانات مانند به جز  هاآن فهمند؟که می یا شنوندمی بیشترشان پنداریمی  هستی؟آیا او کارگزار

 .است ترگمراهانه آنان، روش بلکه نیستند؛

 راه در هاآن صفات و شعور ،خلقت یادآوری از و دارد حیوانات زندگی به توجّه خاصی کریم، قرآن

 :کندمی استفاده مردم، هدایت

 3«یوقنونً لقوم آیات دابه من مایبث و خلقکم فی و»

                                                
 256 آیه، االعراف - 1

 43-44آیه، الفرقان - 2

 4 آیه، الجاثیه - 3
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 دارند؛ یقین کهمردمی گرداند، برایمی پراکنده( ها)جنبنده( انواع) از آنچه و خودتان  آفرینش در و

 .است هایینشانه

 و خوردمی چشم به حیوانات، درک و شعور درباره فراوانی هاینمونه هم انسانی تجارب و در روایات

 "امثالکم امم" .داشت دقّت و اندیشه باید ،حیوانات زندگی با آشنایی و هاشباهت یافتن برای

 :ازجمله .نیست انسان ویژۀ ،شعور که آیدبرمی تجارب و روایات و آیات از

 سایر به ایمورچه ،کردندمی عبور ای،منطقه سپاهیانشان از با همراه( ع)سلیمان حضرت-2

 1«.نشوید له سلیمان، پای زیر تا بروید هایتانخانه به فوری» :گفت مورچگان

 و سلیمان  نامش شخص، این فهمدمی کهاین است ولی مورچه غریزه دشمن، جزء شناخت

 .است غریزه از باالتر او هستند؛ این، ارتش همراهانش

 مردم که دهدمی  گزارش( ع)سلیمان نزد و شده  مطّلع  زمینی، مردم شرک از آسمان در هُدهُد-9

 زشتی و شرک و توحید  یابد؛ شناخت می ایویژه مأموریت  گاهآن ، نیستند پرست خدا ،"سباء" منطقۀ

 .است غریزه از باالتر ایرسانی، مسئله پیام و مأموریت(ع)پیامبر سلیمان به گزارش وضرورت شرک

 دلیلی و موجّه عذری بودنش، غایب علّت از( ع)سلیمان حضرت بازخواست درجواب هُدهُد هاینک -3

 .است غریزه از باالتر  شعوری آورد؛ نشانۀمی مقبول،

  تسبیحی 2«فهمیدنمی شما ولی خدایند؛ گویتسبیح ،موجودات همۀ» :فرمایدمی قرآن، کهاین -4

 .داردمی بیان را دیگری نوع از تسبیح قرآن، فهمیم. پسمی ما را آن زیرا نیست؛  تکوینی

 :است شده داده نسبت موجودات، همۀ به ،خدا برای سجده ،قرآن درآیات -7

 3«االرض فی ما و السموات فی ما یسجد وهلل»

 .کنندمی سجده خدا، فرشتگان؛ برای داردو همچنین وجود ازجنبندگان، زمین و آسمان در آنچه تمام

 :داشتند ، شرکت(ع)سلیمان حضرت نظامی یشنما در پرندگان -9

 4«والطیر واالنس الجن من جنوده لسلیمان وحشر»

                                                
 28 آیه، النمل - 1

 44 آیه، االسراء - 2

 46 آیه، النحل - 3

 25 آیه، النمل - 4
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 را پرندگان خداوند، زبان  کهاین به(  ع)سلیمان حضرت افتخار و یکدیگر با  پرندگان زدن حرف -5

 .است آموخته او به

 1«الطیر منطق علّمنا»

 : آیه -8

 .کندمی مطرح در قیامت، را اتحیوان شدن محشور2«حشرتً اِذاالوحوش و»

 : آیه -6

 .است عبادتِ حیوانات و شعور نشانۀ 3«تسبیحهً و صالته  علم قد کل صافات والطیر»

، داشتیم مقرّر او بر را مرگ که هنگامی (سلیمان شکوهِ و جالل همه این با) :فرمایدمی قرآن کهاین-27

 تا) خوردمی را او که عصای(موریانه) زمین دۀجنبن مگر نساخت؛ آگاه وی، مرگِ از را هاکسی، آن

 آگاه غیب، از اگر فهمیدند که جنّیان افتاد؛ برزمین که ؛ هنگامی(افتاد فرو سلیمان پیکر و شکست

 4!ماندندنمی باقی خوارکننده، عذاب در بودند؛

 .فرزندانش و خانهصاحب به نسبت سگ، جمله از، حیوانات برخی در وفا وجود -22

 :یادداشت، بیاورم این در نیز را مانالهی نعمت همان درخصوص خودم شخصی تجربه دارد اج البته

 اتاق درب  بین انگشتم ناغافل ببندم را اتاق درب داشتم قصد که  هنگامی ،گذشته سال هست خاطرم

 شدیدی  ضعف دچار  ناخودآگاه داشتم، که دردی فرط از هنگام همان .دید آسیب شدّت به و ماند

 ناله درد، شدّت از که زمانی بنابراین .شوم  مواجه فشارخون، افت با بود شده باعث  مسئله این و شدم

 سمت  به زده، وحشت العاده فوق و  نگران حالتی با ما، منزل الهی امانت ،افتادم زمین بر و کردممی

.. است من حال نگران که دفهمان من به اش زبانی بی زبان با و رساند بازویم، روی بر را خود و دَوید من

 .شاکرهستم را رحمان خدای کردم، تجربه که حسی زیباترین این خاطربه و

    

                                                
 29 آیه، النمل - 1

 7 آیه، التکویر - 2

 42 آیه، النور - 3

 24 آیه، السباء - 4
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 آن آگاهیِ خاصِّ نشانۀ ،جنس خرید قاچاق یا  کشف برای  پلیس سگ و شکاری  سگ  تعلیم -22

 .است حیوانات

 حیوان شعور نشانۀ این، که است کرده نهی ،دیگر حیوان  چشم برابر در حیوانات ذبح از اسالم -29

  .است کشتن و ذبح به نسبت

  مسئله باشند می فهم و درک قدرت دارای نیز  حیوانات که برد پی توانمی که دالیلی دیگر از

 همانند حیوانات گفت توانمی( ع)معصومین ائمه روایات و قرآنی آیات بررسی با .است آنان حشر

 .شوندمی حسابرسی آگاهیشان، حدّ در قیامت، روز در و شد  خواهند محشور مرگ، از پس هاانسان

  حیوانات حشر از صراحتبه تکویر  مبارکه سورۀ 7 و انعام  مبارکه سورۀ 38 آیات  نمونه، عنوان به

مشترک  ها،انسان با شدن محشور در  حیوانات  بینیم می طورکه است. همان آورده میان به  سخن

 .یابیم دست حیوانات، حشر مالک به بتوانیم تا چیست هاانسان حشر مالک دید باید  امّا .هستند

 انسان حشر مالک -7

 راه انبیاء، دعوت کمک به که است " فطرت و شعور داشتن "انسان، حشر مالک ترین اصلی

 نیز همچون حیوانات آیا دید باید حال.کندمی باز انسان، سوی به را وعمل اعتقاد از مشروعی

 شعور؟ فاقد عورند یاشذی ها،انسان

 داده  تعلیم ما به پرندگان زبان مردم ای: گفت ؛سلیمان1الطیر منطق علّمنا الناسُ ایها یا قال». 2

 نطق که  دانیممی و دارند نطق و سخن  پرندگان،  کهاین به دارد  اشاره آیه،  این« .است شده

 .نیست امکانپذیر ادراک، و اندیشه بدون وسخن،

 به تُحط لم بما احطتُ فقال بعید غیرَ فمکث »: کندمی نقل چنین، هُدهُد بانز از نآقر. 9

 السبیل عن فصدّهم اعمالهم الشیطانُ لهم زیّن و اهلل دون  من للشّمسِ یسجدونَ قومها و وجدتها...و

 یافتم را قومش و زن آن من...ام شده آگاه نداری، خبر  آن از تو که چیزی  به ؛من2یهتدون ال فهم

  زینت  برایشان را  زشتشان رفتار  شیطان، و  کرده پرستش را خورشید و اندبرده یاد از را خدا هک

 «.نشوند هدایت حق، راه به هرگز تا است بازداشته خدا یاد از را هاآن و است داده

                                                
 29 آیه، النمل - 1

 99-94 آیه، النمل - 2
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 آگاهی و علم تر، داشتنمهم و نکتۀ شده اشاره موجودات، همۀ تسبیح نور، به سوره42 درآیه .3

  مطرح برخی  که است  تَوَهُّمی  به پاسخ، آیه  این .است نمازشان و  تسبیح  به  جودات نسبتمو

 رفتارشان، همۀ و کنند، خبرندارندمی و ازآنچهاست غریزی حیوانات، کارهای که تماماین :اند کرده

 علم چون و ددارن علم خود، نماز و تسبیح به هاآن که دارد  تصریح آیه،. است علم و ادراک بدون

 و است موجود آن درک و فهم و شعور داشتن ،هرموجودی حشر مالک. نیست غریزی کارشان،دارند

  توانمی هستند؛ لذا شعور از سطحی نیز دارای حیوانات که ایم شده  متوجّه مذکور، آیات به باتوجّه

 :کنندمی تایید را آن نیز معصومان روایات چنانکه.شوندمی محشور درقیامت هم حیوانات گرفت نتیجه

 یکدیگر جان به شاخ با گوسفند دو، بودیم( ص)که درحضور پیامبر شده روایت ابوذر، از•

 :فرمودند .دانیمنمی  زنند؟گفتیم می شاخ یکدیگر به هاآن چرا دانیدمی:فرمودند پیامبر .افتادند

 پس«.کندمی محک هاآن میان زودی به و داندمی حق: بینهما سیقضی یدری اهلل لکن»

 هاانسان دیگر، مثل امور ایپاره و قصاص به رسیدن و محشورشدن لحاظ از حیوانات

 .تکلّیف ازلحاظ نه هستند؛ البته

 در دید را شتری( ص) پیامبراکرم روزی :کنندمی نقل شانگرامی آباء از( ع) صادق امام•

کجاست؟  صاحبش پرسید .بودند بسته را او و داشت قرار دوشش، بر سنگینی بار که حالی

 1.شود امّاده دادخواهی، برای قیامت فردای باید

 اَن:یقول تعالی اهلل الی  یعج  القیامه یوم جاءَ عبثاً عصفوراً قتلَ  من:قالَ  النبی عَن رُوی•

 هست روایتی پیامبرگرامی، از :االرض حشاره من فاَکل یدعنی ولم بی  ینتفع لم عبثاً هذا

 مرا ،کرده ظلم من، درحق فالنی خدایا که کنندمی شکایت حیوانات یبرخ قیامت، در که

 2.کنم تغذیه زمین، ازحشرات نگذاشت و نبرد ازمن، سودی و کشت جهتبی

 اختیار موهبت از  که  نیست نوعی،  هیچ حیوانات،  انواع از ،انسان از غیر :انداشکال، گرفته برخی

 لذا کند؛می پیدا مفهوم، و معنا ،(حشر) کتاب و حساب  هک است اختیار وجود با و باشد برخوردار

 .است مخالف تکویر، سوره 7 آیه ظاهر و اخبار با سخن، این ولی .ندارند حشری حیوانات،

                                                
 262:  2396،   الفقیه یحضره ال من - 1

 4: 2392،  بحاراالنوار - 2
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 حیوانات اختیار مسئله به طباطبایی علّامه پاسخ -3

 و  قوّت  آن به نه  البته دارند بهره اختیار،  موهبت از ای اندازه  تا آدمیان مانند نیز  حیوانات

  اششکنجه ترس از و  صاحبش نهی مالحظه به حیوان، که بینیممی موارد، از برخی در  که شدتی

 با مقرون عمل که درمواردی یا کندمی خودداری عملی، انجام از  یافته، که  تربیتی خاطر به یا

 هااین .است کار  آن نجاما در حیوان بودن مردّد از حاکی که دهدمی نشان  حرکاتی است، موانع

 به کردن استعداد، حکم و اختیار نام به  حقیقتی هم حیوانات نفوس در کهبراین است دلیلی همه

 1دارد. وجود سزاوار، غیر و سزاوار

 مالک را ضعیف اختیار همان از  متوسط حدّ تعالی حق دهیم احتمال که نباشد  صحیح چرا

 باشیم؟یا نداشته اطّالعی ازآن، ما و باشد آنان فهم افق با  مناسب که قراردهد مخصوصی، تکالیف

 خالصه، و  باشیم نداشته معرفت، آن به ما و بکند مختاربودن معاملۀ ها،با آن دیگری راه از  کهاین

 سرکش، حیوان از انتقام و مؤاخذه و  مطیع حیوان به دادن  پاداش راه، آن از  که  باشد راهی

 و  فهم  داشتن ،حشر  مالک 2نباشد.  آگاهی  راه،  آن بر  را  کسی عالی،ت جزحق و باشد  صحیح

 است درست .برخوردارند  نعمت،  این از  نیز  حیوانات  روایات،  و  قرآن  استناد  به  و  است شعور

 و عقلی معارفِ درک و شعور مقدار همان نیست، امّا مساوی  انسان،  با  هاآن شعور و  فهم  سطح که

 و گویندحق می تکلیف، تسبیح  همین  اساس بر و باشد  تکلیف، دارای که شودمی سبب اختیار، تنداش

  چنین  به  زندگی درمسیر دارندو  کماالتی خود،  سطح در نیز  حیوانات  که چرا .گزارندمی نماز

 به  مربوط  که  اشمعارفی درک و  کمالی  مراتب  همه، او مردن با باشد بنا اگر.رسند می کماالتی،

  الی ثم » خداوند کالم به توجّه امّا .بود می بیهوده و  او، عبث آفرینش گردد؛ پس نابود  است، روح

 فنا  روحی دارای ها انسان نیزمانند حیوانات که کندمی رهنمون نکته این به مارا« یحشرون  ربهم

 شوند.می حکم رفتارشان،  اساسبر خداوند درمحضر و شوندمی محشور خداوند سوی  به و ناپذیرند

 رنجش، آزار  متوجّه ندارند یا  احساسی  هاانسان برخی، غیر نظر از اوصاف  این با  چگونه حال پس

 برایشان  اتّفاقی چه حشر، از پس و است چگونه آنان، حشر کهاین خصوص گردند؟در نمی..دردو،

 !اعلم اهلل .نیست راختیا در احادیث و قرآن از دقیقی  اطّالعات، افتدمی

                                                
 959: 2392، بحاراالنوار - 1
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 برداری بهره و  استفاده هرنوع  نیست مجاز انسان و هستند حقوقی دارای  حیوانات اسالم، دین در 

 منظر از .باشند می روح صاحب و داشته شعور و درک نیز  حیوانات که چرا باشد؛ داشته هاآن از

 که  معنا  گویند؛ بدینمی خدای ذکر،1مقالی  تسبیح است، در آن در چهآن هر و طبیعت ،قرآن

 ،لغتی به یک، هر و کرده تعلیم و الهام موجودات همه به را خود  تسبیح و دعا روش و خداوند، راه

 همین( ره)خمینی امام 2.نیستند  آگاه  آن، از  دیگران  کهآن  حال و هستند خداوند گویتسبیح

  تکوینی، بلکه  تسبیحِ نه را آن ،تهدانس  جهان  اجزای  جمله برشعور دلیلی را موجودات تسبیح

 پیش  حوادث برابر در  قبلی  تجربه  بدون  حیوانات  که  شودمی بسیار 3داند.می شعوری  تسبیحِ

  ندیده، برای  را  سگی  عمرش، در  که  ای گربه  بچّه  زنند، مثال می ابتکار  به دست نشده،  بینی

 هر به و داده تشخیص را سگ این بودن خطرناک خوبی  به  بیند؛می  را  آن  که بار  نخستین

 .شود می متوسّل ازخطر، نجات و ازخود دفاع برای بتواند که  وسیله

 صدای با معنای درارتباط( ع)حسین امام از طوالنی روایتی راوندی، قطب "جرائح و خرائج" درکتاب

 در(ع)حسین امام از دکی،کو سنین در داردکهمی بیان روایت، این .است شده آورده حیوانات،

-آن و شد سؤال گویند؛می چه کنند،می صدا که  هنگامی هاآن کهاین و  حیوانات  آوای با ارتباط

 : فرمودند درجواب حضرت

 .نزدیک است نزدیک حق: گویدکند، می صدا کبک، هرگاه-

 .دارنگه دشمنم، از مرا !بارالها :گویدمی ،کند صدا دُرنا، هرگاه-

 .تو آمرزش ،خدا تو، ای گوید: آمرزشمی ،کند صدا اردک، هرگاه-

 .نیست خدا جز معبودی گوید: هیچکند، می صدا شترمرغ، هرگاه-

 .خدا ای، رازها و هانهان دانای گوید: ایمی ،کند صدا قمری، هرگاه-

 .برسان حالل، روزی ،رسان روزی ای :گویدکند، می صدا کالغ، هرگاه-

 .یافت استیالء برعرش، ،رحمان خدای :گویدمی ،کند صدا دُرّاج، هرگاه-

                                                
 996: 2474، تفسیرالقمی - 1

 997: 2393، اثناعشری تفسیر - 2

 979:  2358،  الصاله آداب - 3
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 .کن رهایم آتش، از! من موالی گوید: ایمی ،صداکند سبز، کالغ هرگاه-

 .آوردم ایمان (،قیامت)پسین روز و خدا به :گویدمی ،کند صدا باز، هرگاه-

 .نیفتد سختی به ،بَرَد فرمان را خدا هرکه :گویدکند، می صدا عقاب، هرگاه-

 .است( خُرّمی و خدا با) انس ،مردم از دوری :گویدمی ،کند صدا جغد، اههرگ-

 .شوی داده روزی، تا کن توکّل خدا بر :گویدمی ،کند ربا، صدا گوشت مرغ هرگاه-

 !کند خدا نافرمانی کهآن است بدبخت چه :گویدمی ،کند صدا هُدهُد، هرگاه-

 .بپذیر را گنهکاری مؤمن هر توبه! سرورا  :گویدمی ،کند صدا چکاوک، هرگاه-

 .طورقطع به ،طورقطع به ،خدا است منزّه و پاک :گویدمی ،کند صدا شاهین، هرگاه-

 !غافلی؟ مرگ از چقدر !آدم فرزند ای :گویدمی ،کند صدا بلدرچین، هرگاه-

 .رهدمی آزارشان از گزیند خلوت مردم، از هرکه :گویدمی ،کند صدا لک، لک هرگاه-

 !ها گرفتاری کننده برطرف ای ،هاپنهانی دانای ای :گویدمی ،کند صدا کاری،بازش هرگاه-

 .کندنمی فراموش را او بشناسد؛ یاد را خدا هرکه :گویدکند، می صدا خروس هرگاه-

 .شودمی بخشوده کند؛ گناهش، یاد را خود پروردگار هرکه :گویدمی ،کند صدا طوطی، هرگاه-

 حق! ای !اهلل است؛ ای حق تو، و سخن حق حق! تو، خدای ای :گویدیم ،کندمی قدقد مرغ، هرگاه-

 آن، سرانجام که کن زندگی خواهیمی هرچه !آدم فرزند ای :گویدمی ،کند صدا کرکس، هرگاه-

       است. مرگ

 .است حق است؛ این، حق نیست؛ این، خدا جز حقّیبه معبود هیچ :گویدمی ،کند صدا بلبل، هرگاه-

 از یا. )خواهممی بخشایش او از ،کند خشمگین خدارا ازهرچه :گویدمی ،کند صدا جشک،گن هرگاه-

 بخواه( بخشایش، او

 ! پاینده نیازِبی ای !همتا بی ای !یگانه ای !یکتا ای :گویدکند، می صدا (کوکو) فاخته هرگاه-

 خدا! ای !کنندگانوبهت پذیرِتوبه ای :گویدمی و خواندمی را حمد کند، سوره صدا چلچله، هرگاه-

 .توست آن از ستایش،
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 آراستگی و زیبایی به و کردم ستم خودم من! به موالی ای :گویدمی ،کند صدا طاووس، هرگاه-

 .ببخشای مرا، شدم؛ مغرور خود،

 .برهان آزارها از مرا !خدایا :گویدکند، می صدا آهو، هرگاه-

 .ت؛ مهماس مهم خدا امر :گویدکند، می غرّش شیر، هرگاه-

 .است بس پندآموزی، برای ،مرگ :گویدکند، می صدا برّه، هرگاه-

 .است (فریب و)غرور  خانۀ، دنیا :گویدکند، می صدا روباه، هرگاه-

 .است خوارکردن، بس برای ،گوید: گناهانکند، می صدا سگ، هرگاه-

 .است آوریوحشت پدیدۀ ،شرّ :گویدمی ،کند صدا عقرب، هرگاه-

 .نیست یگانه خدای جز حقّیبه معبود هیچ :گویدمی ،کند صدا افه،زرّ هرگاه-

 اهلل! ای !سرافراز ای !چیره ای !عزیز ای :گویدمی ،کند صدا یوزپلنگ، هرگاه-

 .شودنمی مرگ، جانشین ،تدبیری و توان هیچ :گویدمی ،کند صدا فیل هرگاه-

 .شد نخواهد تباه، هرگزدارد؛  نگه خدا را هرچه :گویدمی ،کند صدا گرگ، هرگاه-

 .شوممی هالک ،وگرنه رس فریادم به !سرورا :گویدمی ،کند صدا کرگدن، هرگاه-

 .او است منزّه و پاک ،ما پروردگار است منزّه و پاک :گویدمی ،کند صدا اسب، هرگاه-

  .است اندک گناهم، رواین دهد؛ ازنمی مرگ، مهلتم :گویدمی ،کند صدا بزغاله، هرگاه-

 بخشنده! ای ،کند نافرمانی را تو کهآن است بدبخت چه :گویدمی ،کند صدا مار، رگاهه-

 .است بس مرا است؛ او وکیلی خوب، و او است بس مرا خدا :گویدمی ،کند صدا گوزن، هرگاه-

 .توست  آن از ممیران؛ ستایش، ناگوار،  حوادث با مرا !خدا ای :گویدکند، می صدا خرگوش، هرگاه-

 .او است و منزّهاست؛ پاک عزیز خود، مندیتوان با کهآن است منزّه و پاک :گویدکند، می صدا پلنگ، هرگاه-

 .کندمی پافشاری ،خود گناه در که گنهکاری وای بر ،وای ،وای ،وای :گویدمی ،کند صدا شغال، هرگاه-

 .او است منزّه و پاک ،کندمی ذلیل را سرکشان که کسی است منزّه و پاک :گویدمی ،کند صدا شتر، هرگاه-

 و بیندمی که داری قرار کسی درمحضر تو !آدم فرزند ای ،آرام ،آرام :گویدکند، میمی صدا گاونر، هرگاه-

 .خداست ،او و شودنمی دیده ،خود
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 که دارد تسبیحی  کهآن مگر ،نیافریده را ای پدیده هیچ متعال، خدای :فرمودند حضرت آن سپس 

  1.فرمودند تالوت را اسراء سوره 44 آیۀ ادامه در  گاهآن ،ستایدمی را خود ارپروردگ ،آن با

 حتّی عالم، موجودات میان در  که است کرده ثابت نیز  پژوهشگران و  دانشمندان  تحقیقات

عالئم  البراتوارِ  محقّقان  کهبه نحوی .کشندهم می فریاد وحتّی دارای اعصاب، بوده نیز گیاهان

  ضبط بود را  گرفته قرار گرم، آب در که را گیاهی ریشۀ هایگریه و فریاد "مسکو" کشاورزی

  نیز  هاویروس  حتّی و زنبورها ،پرندگان ،ها جیرجیرک ، هادلفین که انددریافته هاآن .اندکرده

 زودهنگام کشف برای جدیدی راه که تالشند در هاآن رواین از کنند؛می صادر خود از صدایی

  بیابند. ها، درجسمویروس و هامیکروب صدای از پیروی با هایماریب

 حیوانات روح-4

 نظر از حیوانات که تفاوت این اند؛ با شده تشکیل جسم، و روح دوبُعد از زنده موجودات تمامی

 .برابرند وشهوت، (قدرت)قوّه ،حیات ،دیگر روحِ سه در هاانسان با نیستندو"ایمان روح" دارای مرتبه،

 برای و هستند ایمان روح به مجهّز که دارند باالتری مرتبه روحشان، حیث این از هاانسان ولی

 .دارند روح نیز، حیوانات باشند. پس می"چهارپایان مانند=کاالنعام"نیاورند ایمان اگر همین،

 شعور -1

 و پذیر تربیت و اهلی" هاآن  جملۀ از که داریم  حیوانات  مورد در گوناگونی هایبندیتقسیم ما

 در مرتبۀ  را آنان ، حیوانات از کثیری گروه پذیریتربیت پس باشدمی ،"ناپذیر تربیت و غیراهلی

 .دارند شعور و  هوش ..(و مار، روباه)نیز  ها غیراهلی که دهد؛ هرچند می قرار شعور، از باالتری

 اختیار-9

 نیز باشد درنده اگر حتّی حیوان، .ضعیف بسیار ایمرتبه در منتهی ،دارند اختیار و ارده نیز حیوانات

  کند. شکار را کدام، انبوه گله یک میان در که کندمی  انتخاب و خیر یا کند حمله کندکهمی اختیار

  

                                                
 3، 92ج،  بحاراالنوار - 1
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 احساسات -7

  تریقوی احساسات سایرین، از دارند نسبت به جمعی،  زندگی که آنان ویژه به)حیوانات  از برخی

 برای  هاغزال فشانیجان ها یافیل عزاداری حتّی ها یاسگ خرسندی و غصّه برخوردارند؛ آیا نیز

  شکارچی تا رود می مسیردیگری به ،دهدمی نشان وپلنگ ببر را به اید؟ خود ندیده را فرزند حفظ

  کند! اش، دورکُرّه از را

 کمی او صدای منظور بدون و  ناگه به و بودیم  گفتمان حال در برادرم  با که  روزی آن هست یادم

 به دفاعی حالت  من، از دفاع در و شد صدا تغییر متوجّه ما، خانگی رفت؛ خروس باالتر نرمال، ازحدِّ

 بودیم مانده متحیِّر !زد نوک را او چندمرتبه و دَوید برادرم سمت به کرده پُف جسمی با و خودگرفت

  کند! جمع را حواسش دادمی تذکُّر رادرمب به  متعصِّبانه که فهمید می قدرگرفت؛ آن مانخنده و

 .است کرده خلق داشتنی، دوست موجودات چه که داندمی خداوند فقط .داندمی خداوند

 قرآن در حیوانات توصیف -8

 .است انضباطی دقیق وشعورو نظم ،علم ،فهم  مستلزم ،جمعی انسان؛ زندگی دسته مثل هاییامّت

 وجودی، کماالت مرتبۀ ،نوع که هستند؛ هرچند  هایی امّت ،شما لمث نیز ها آن فرماید می خداوند،

 .است متفاوت هاانسان با هاآن جمعی زندگی و

 واهلل تسبیحه و صالته علم قد  کل صافات والطیرُ واالرض السماوات فی من له  یسبّحُ اهللَ انّ ترَ اَلم»

 1«یفعلون بما علیم

 پرندگان گویندومی  تسبیح خدا، برای است زمین و ها نآسما در( هرچه) هرکه که ایندانسته آیا

 دانند می خود را نیایش و ستایش ؟همه،{گویند می او تسبیح} اندپرگشوده درآسمان، که حالی در{نیز}

 .داناست کنند، می آنچه به خدا و

 گفتن سخن و نطق -6

 که  است؛ زمانی  گفتن در انتخاب و  اراده نیز و شعور از  برخورداری  مستلزم نیز گفتن سخن

 آورد خبر هُدهُد یا ،گفتند سخن بایکدیگر ها "مور" که نمود تصریح وحی کالم در مهربان خداوند

                                                
 4 آیه،النور - 1
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 امروزه آمد؛ امّا حکایت و قصّه  حتّی و  عجیب برخی، نظر  داشت؛ به "الطیر منطق"سلیمان، یا

 کالم تا هستند تالش رد دانشمندان و گویندمی سخن نیز حیوانات که است کرده کشف علم،

 .کنند برقرار آنان، با بیشتری ارتباط بتوانند تا بگیرند یاد را هاآن( منطق)

 1«المبین الفضل لهو هذا ان شیء کل من اوتینا و الطیر منطق علمنا یاایهالناس قال و داوودَ سلیمان ورثّ و»

 ازهرچیزی و ایمیافته تعلیم را انپرندگ زبان مردم، ما ای»گفت:  و یافت میراث داوود، از سلیمان و

 .«باشدمی آشکار امتیاز همان، این که راستیاست؛ به شده داده ما به

 "وحی" منبع کند؛ وقتیمی انکار ،نفهمد یا نبیند ،نداند خود را هرچه که است این بشر  نوع عادت

 ،علم، شعور ،گذشته دهۀ  چند  همین تا بشر .داندنمی  زیادی بگذارد؛ چیز کنار علم،  کسب در  را

 برایش، کندومی نوازش  را  گیاه کرد؛ امروزمی رد  را حیوانات در ارتباطات و احساسات ،اختیار

 ثابت و خواندمی خوب کالم،آب مثل برجامداتی حتّی !فهمد می گویدمی و کندمی پخش موسیقی

  دارد! منفی تأثیر بد، کالم و دارد مثبت تأثیر کندکهمی

 خداوند .بود شده بیان  وحی،  کالم در چهآن به علم، برسد عصای  با بشر  تا  کشید طول  اه قرن

 !فهمید نمی شما امّا ، کنندمی تسبیح موجودات تمامی که اندفرموده متعدد درآیات متعال

  ایهویژگی  از :اند گفته و  کرده تقسیم  انسانی و  حیوانی، نباتی: قسم  سه به را  نفس  فالسفه

 آیدمی وجود به دیگری گیاه از ابتدا گیاهی در هر .است مثل تولید و رشد و تغذیه، نباتی نفس

  ویژگی .گرددمی خود،  همنوع گیاهان تولید منشأ سرانجام و  کندمی نمو و رشد سپس و(تولید)

 قوّۀ دو  نبود دارا نیز  انسانی نفس  ویژگی .است  ارادی  حرکت و  جزئیات ادراک ،حیوانی  نفس

  و  اراده از  آنان، دهدمی  نشان حیوانات، اعمال و حاالت برخی که  دیدیم 2.است عامله و عاقله

 در اراده و شعور  همین بودن دارا .دارد، برخوردارند وجود شانغریزه در  آنچه از برتر  شعوری

 روح با آنان روح  یقین،  به  چهگر  باشد؛  جانداران  این در  روح وجود بر دلیلی  تواندمی حیوانات،

 3.نیست و نبوده سنخ، یک از انسان،

  

                                                
 29 آیه، النمل - 1

   978: 2397،  االربعه اسفار - 2

 79-94: 2395،شجاعی - 3
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 : حیوانات در رؤیا و خواب -51

 هاگربه با  جالبی بسیار  آزمایش میالدی، 2697 دهه در -فرانسوی خواب محقق -ژووه  میشل آقای

 کند،خواب، صادرمی فلج دستور را که هاازمغزگربه قسمت آن بار اوّلین برای توانست او .داد انجام

 هایشانقفس عادی در کامالً و همیشه مثل رسید خوابشان،  موقع  هاگربه وقتی .نماید خاموش

 مثل درست و پریدند جا شد از  شروع خواب، چرخۀ از REM مرحله کهاین مجرّد به  امّا .خوابیدند

. کوبیدند هاقفس  هایمیله  به  را خودشان زنان خرناس ،فرارکنند یا شکار خواهندمی که موقعی

 زده شگفت را  کنندگان آزمایش  که شد  وحشیانه  چنان بودند؛ خواب در همچنان که  هاگربه رفتار

 شدندنمی بیدار هم، تازه غذای بوی  یا فلش نور با حتّی که بود طوری مرحله این در هاگربه خواب .کرد

 .نیستند بیدار هاگربه که بفهمد توانستنمی  نداشت؛  اطاّلع  موضوع، از کسی اگر که درحالی

 ازچرخه مرحلۀ رم در هاانسان مثل هم هاگربه که شدند قانع تقریباً، خواب محقّقان آزمایش این انجام با

 که رسید می نظر به دادندمی نشان ها ازخود، گربه که رفتاری به باتوجّه و بینند می رؤیا خواب،

 طول در  که را وقایعی هاآن مغز هم شاید .چیزی از فرار یا و است رزهمبا یا ها آن رؤیای محتوای

  چرخۀ در پستانداران تمام  تقریباً که دانیممی امروزه، .کردمی بازسازی بود،  داده  رخ  برایشان روز

 رؤیا آن، طی که است خواب چرخه از  ایرم، مرحله  خواب .کنندمی تجربه را رم مرحله خوابشان،

 شود؛ تقریباً دیدن، رؤیا نتیجه در  بدن  حرکت مانع کهاین برای مغزرم،  خواب مرحله در .ینیمب می

 احتمال این به را محقّقان ،درپستانداران رم خواب وجود .اندازدمی کار از را حرکتی هایماهیچه همه

 فلج مواقع، از بسیاری هاسگ و هاگربه در البته .بینند می رؤیا انسان، مثل نیز پستانداران که رسانده

  .نمود مشاهده درخواب، را هاآن شدید بسیار حرکات توانمی و افتدنمی اتّفاق کامل، خواب

          هاییموش مغزیِ فعالیتِ وسیلۀ الکتروآنسفالوگرافی، به محقّقان آمریکایی دیگر، آزمایش یک در

 به هاموش کهوقتی بعد کردندو شوند، ثبت رد البیرنت، یک از بودند داده آموزش هاآن به را که

 بین محسوس اشتراکات .نمودند ثبت رم، خوابِ موقع را هاآن مغزی رفته بودند، فعالیت خواب

 در را روزانه وقایع ها،موش زیاد، احتمال به که رساند نتیجه این به را مغزی، محقّقان نوار هردو

 به را خواب زمان کلِّ دارند؛ یعنی ایچندمرحله یا ازیف پلی خواب حیوانات، اکثر .انددیده خواب،

. خوابندمی روز، شبانه  مختلف فواصل در و کنندمی تقسیم مساوی، تقریباً قسمت چند

 شب، درطول هرحیوانی .دارد حیوانات نوع به بستگی خواب دیدن، یا رؤیا معتقدند که روانشناسان،
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 آنان .رودمی یادش از ها خواب این ،شود بیدار زخوابا  ناگهانی طور به اگر ولی بیندمی خواب

 می  خواب اینکه یعنی آورددر می حرکت به را خود پاهای خواب در که ای گربه یا سگ  معتقدند

  آنان، واقع در امّا  شناست درحال ایرودخانه در حیوان که است این به شبیه  حرکات، بیند؛ این

  نشان  تحقیقات، .کنندمی  مشاهده  فیلمی،  مثل را  اندکرده سپری روز، طول در که را لحظاتی

 البته  کنند؛می طی را خواب  مراحل  ها، همانانسان همانند هاسگ  خانواده از  حیواناتی  داده

 .آوردمی وجود  به را خاصی  الکتریکی های جریان ،است فعّال  که ،هنگامی جانوران  مغز .ترسریع

 .گویندمی الکتروسفالومتری، یا  مغزی نوار  برداشتن را،  خاص هایدستگاه  با هاجریان این  ثبت

 آن و افتدمی هم دیگری  اتّفاق ،است مغز  فعالیّت از حاکی که الکتریکی  هایجریان  این از غیر

 خواب ها،ماهی و  حشرات. گویندمی REM آن  به  که  است  بسته  چشمان  سریع حرکات

 را خواب نیز پستانداران اکثر .رسندمی خواب از  مرحله  این  به  پرندگان از برخی ولی ندارند

 الکتریکی هایجریان، دیدن خواب در که شده مشخص علمی، هایبررسی  طی .کنندمی تجربه

 برداشتن یا چشم حرکات مشاهده با توانمی ترتیب، این به .هستند  ارتباط در  باهم REM و مغز

 منوال همین به نیز، وضع حیوانات مورد در .یانه بیند می خواب کسی، که شد متوجّه نوارمغزی،

  توانمی چون بینند؛می خواب پرندگان، و پستانداران تقریباً همه که شده اثبات مسئله، این .است

 داد تشخیص  تواننمی ولی بود مغزشان  الکتریکی هایجریان  ثبت و (REM) چشم حرکات شاهد

 درطول که بینند می را  چیزهایی همان خواب هاآن احتماالً .بینند می را چیزهایی چه انات،حیو که

 چهآن ولی است مانده باقی سؤال، به عنوان یک همچنان دیدن، خواب دلیل. دارند سروکار آن، روز با

شاید علت  .نندبیمی خواب سنّی، هایرده دیگر از بیشتر حیوانات، همۀ نوزادانِ که است این دانیممی

 علمی نظریۀ  بهترین .شودمی بیشترعصبی  اتّصاالت ایجاد باعث حسّی، مراکز تحریک این باشد که

  ارتباط حافظه، با که شودمی مغز از هاییقسمت  تحریک باعث خواب، که است این بزرگساالن، برای

 امروزه. بیندمی خود، درخواب را دخو هایخواندن  تصنیف سُهره، پرنده که اند بردهپی  محقّقان، .دارد

  ممکن و نیست رنگی خوابشان ، انسان  مثل بینندمی خواب که حیواناتی از دسته آن شده مشخص

 .باشد سفید و  سیاه است
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 حیوانات حقوق و جانوران رفاه -55

 ،شناسیعصب قبیل از نوین هایشاخه در  مختلف فنون و علوم  پیدایش و پزشکی تحواّلت ایجاد  پی در

 بخش و گرفتند قرار آزمایش، زیر هاآزمایشگاه در زیادی ،جانوران..و فضا علوم ،شناسی میکروب

 اهداف الهی، با  مخلوقات این از که طوری به .شدند بشر علمی آزمایشات از ناپذیری جدایی

 هایپژوهش در شودو می  استفاده خز  صنعت در  روباه از مثال گردد؛می برداری بهره  گوناگونی،

 هایپژوهش در آنان از هم مواردی در! شودهای فراوان میحیوانات، استفاده از زیستی،  بنیادین

 و خوراکی هایافزودنی و آرایشی مواد مانند  مصرفی موادّ تست ،دارو  تهیه ،پزشکی  کاربردی

 کشیدن بیرون برای اهآن کارگیری به و دانشجویان برای آموزشی مؤسسات در گیریبهره ،کودها

  .گرددمی استفاده سرم، همچون دارویی موادِّ

 با آنان رفاه استاندارد افزایش و زندگی برای جانوران آسایش حقِّ به احترام معنای به جانوران، رفاه

 این رفاهِ  طرفداران  نگرانی .است حیوانات از  حمایت  رویکرد با و گذاریقانون قانون و حمایت

  تحقیقاتِ برای  آنان از استفاده ،تفریح  روی از  یا غذا برای  آنان کشتار خداوند، شامل  مخلوقات

 .باشدمی دیگر موارد بسیاری و کار در مزارع ،سیرک ،وحش در باغ هاآن از گیریبهره ،علمی

  ابعاد بقیۀ در سریع عدالتی، خیلی بی بدانیم؛ این جایز را حیوانات برابر در ظلم و عدالتی بی اگر

 .دواندمی ریشه جامعه،

 :گویدمی ِنوبل، صلح جایزۀ فیلسوف، برندۀ و پزشک، شواتیزر آلبرت

 دست صلح، ندهد؛ به گسترش زنده، موجودات همۀ به را خود  محبت دایرۀ بشر،  کهزمانی تا»

 «.یافت نخواهد

 یا ترمهم گروهی، چهی به کند و کمک دارد فعالیت دوست کهایتواند در هر زمینهمی هرشخصی،

 ومصالح خویش مرزهای ،هرکس که است این  مهم .نیست دیگر گروه به تر از کمکاهمیّت کم

 به که دیدیم .بردارد هاییقدم دنیا، در  رنج کردن  کم برای شود و حاضر بگذارد سر پشت را  شخصی

 مندندوبهره خود، حیوانی جودو با  مطابق شعور از سطحی از هم حیوانات ،کریمقرآن مبین آیات گواهی

 به ها،آن از برداریبهره برابر در نیز  هاانسان .دارند  حرمت رو همین از، اندعواطف و احساسات  دارای

 .دارند برعهده حقوقی و مکلّفند ها،آن حیات حقِّ و احترام رعایت
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 :گرددمی اشاره حقوق، آن از برخی به ذیل در 

نمایند؛   تأمین  را جاندار آن زندگی وسایل گیرد؛ بایدمی قرار کسی، یاراخت در که جانداری هر-2

 وسایل از منظور و باشدمی نیز، حیات ادامۀ وسایلِ دیگر و دارو شامل معیشت، ضروریِ  مواد

 .است..و دارو و مسکن و آشامیدنی و پوشاک و خوراک از اعم ،زندگی

 حیوان، مالک ،کند تأمین را خود زندگی ،تغذیه قابل ایهدیگرجایگاه و درمراتع بتواند اگرحیوان -9

 را خود زندگی آن جایگاه، از نتواند حیوان، اگر کندو رها آشامیدن، و چریدن برای را آن تواندمی 

 به نتواند حیوان اگر همچنین .کند آماده را حیوان معیشت وسایل ،مالک است نماید؛ واجب تأمین

 تأمین کفایت، حد به را او تغذیه بقیۀ مالک، است کند، واجب ارهاد را خود تغذیۀ کافی، حدِّ

 مانمسئولیت باید که دانستیممی را این کرد؛ زندگی درکنارما خدا امانت که دوران آن  تمام.نماید

 دلیل باشیم؛ ه پذیرا خدا، رضای تاحدِّ را داشتنی دوست و زنده موجود این ونگهداری درحفظ

 گذرزمان، با که ای گونه بود؛ به شده موجود، گرفته ازآن غذا دیدن  کانام بزرگ،  تاجی داشتن

 نبود غذایش پیداکردن به قادر که ای گونه بود؛ به شده پنهان او، زیرتاج کامالً راستش، طرف چشم

 و ماندم من گذاشتیم؛ بنابراین،می زیبا، خروس این خوردن غذا برای زیادی وقتِ روز، در باید ما و

 طور به خانه، در و کنم کنسل را دانشگاه هایکالس که شد برآن تصمیم .امانتش و رگبز خدای

 روزی  باشم؛ پس بیشتر، دراختیارداشته  رسیدگی و مراقبت برای زمان تا بخوانم درس خودخوان،

 قدری، به امزندگی مسیر. دادم اختصاص اش، تغذیه برای  کامل طور به را  زمان از ساعت 9 الی 7

 ،هایشآدم و  دنیا هیاهوی از فارغ و شناختم بیشتر را بزرگ خالق زمان، گذر با که کرد رتغیی

 .شاکرم را  زمین و هاآسمان پروردگار! کردم  زندگی واقعاً را زندگی

 او کندومی ارشاد را او نخست  شرع،  کند؛ حاکم خودداری فوق، وظایف انجام از حیوان صاحب اگر- 3

 .سازد می مجبور حیوان، زندگی ادارۀ به را

 حیوان که کند انتخاب دیگری هایراه حاکم، نماید، باید تمرّد حاکم اطاعت از حیوان اگرصاحب -4

 .دهد نجات زندگی، فشار را از
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 و فروخته را حیوان صاحبِ اموال سایر از(مقداری)تواندمی حاکم حیوان، صاحبِ امتناعِ درصورت -7

 باشد؛ حاکم پذیر امکان آن،دادن اجازه با حیوان  تأمین اگر مایدون تأمین را، حیوان آن معیشت

 .دهد اجازه را آن تواندمی

 باشد نداشته وجود حیوان، صاحب درنزد حیوان، معیشت تأمین(برای نیاز مورد غذای و) اگرمواد- 9

 .بخرد را مواد حیوان، آن صاحب که است واجب باشد داشته را مواد آن دیگری شخص و

 و حیران را مادران: فرمایندمی( ص) پیامبر 1.انداخت جدایی  حیوان، فرزند  و مادر میان بایدن- 5

 !شوندمی حیران که نیندازید جدایی فرزندش، و مادر نکنید؛ بین هایشان،بچّه والۀ

 گهدارین مادر، شیردرپستان ،بچّه تغذیۀ کفایتِ اندازۀ به باید ،باشد داشته شیرخوار بچۀ جاندار، اگر- 8

 .است حرام شیرمادر، باشد؛ دوشیدن بوده اش،تغذیۀ بچّه  احتیاج اندازه به فقط مادر شیر اگر لذا .شود

 .شودمی اذیّت حیوان، دوشید؛ زیرا آخرش تا را شیر نباید -6

 کافی، تغذیۀ از نتواند حیوان کهاین باشد؛ مانند داشته ضرر حیوان، برای شیر دوشیدن اگر- 27

 .است د، حرامشو اشباع

 .نشود اذیّت حیوان، تا بگیرد را انگشتانش هایناخن دوشد؛می را شیر که کسی است سزاوار- 22

 .نمانند گرسنه زنبوران، تا بماند عسل کندوی در عسل از مقداری بایستی- 29

 به حیوان اجبار و حیوان برپشت بارسنگین گذاشتن است؛ مانند ممنوع حیوان، آزار هرگونه- 23

 .اندازۀ احتیاج از بیش حیوان زدن و باشد بوده حیوان، اذیّت موجب که سریع رکتح

 خدا :است فرموده( ع) علی امام .است ممنوع آن، صورت به زدن و حیوان به لعنت و دشنام- 24

 .کندمی لعنت را حیوان که است کسی کننده لعنت

 برای که کسی سفر جهت، همین هاست؛ ب حرام احتیاج، بدون و تفریح برای حیوانات شکار- 27

 .بخواند تمام را نماز باید و است معصیّت رود، می شکار به تفریح

 .است حرام گفت توانمی اصرار، صورت در و است مکروه یکدیگر، با جنگ به حیوانات کردن وادار- 29

                                                
 989:  2354،شهیدی - 1
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 در  جوجه ااست؛ زیر نیامده، حرام در پرواز به که مادامی آشیانه، در پرندگان جوجۀ شکارِ- 25

 .است ِخدا پناه در آشیانه،

  1.است ممنوع سرگرمی، برای حیوانات میان درگیری و  جنگ ایجاد و انداختن یکدیگر جان به- 28

 .است حیوانات، ممنوع به زدن سیلی -26

 .است ممنوع حیوانات، کردن داغ -97

 آبی از هرگاه .دهد لفشع شد؛ پیاده آن از هرگاه: دارد خود صاحب گردن به حق شش، حیوان -92

 را آن توانش، از نکند؛ بیشتر بار را آن قدرتش، از نزند؛ بیشتر را آن دلیل،بی .دهد آب را آن ،گذشت

 2.نکند آن، درنگ زیادی روی مدّت و نبرد راه

 به و اندازدمی راه به شماری،بی حیوانات علیه عظیم جنگی روزه، هر انسان است که این واقعیّت،

 صلح که جوست صلح راستی به کسی .کندمی تجاوز آنان، زندگی حریم به نظامی بیش و مک شکلی

 اصل با  انسان، به دادن  اوّلویّت و  گرایینوع!  بخواهد نیز دیگران برای  خود؛ بلکه برای  تنهانه را

 آمریکاییِ  نویسندۀ و شاعر _والکر  ملسنیور  آلیس .آیدنمی در جور  اخالق،  فلسفۀ در  جویی صلح

 ...مانمبارزات یُمن به یا...معجزه لطف به ،زمین کرۀ اگر»:گویدمی پولیتزر، جایزه برنده _تبار آفریقایی

 دیگر با اشعادالنه رفتار تنها را انسان نوع ،مقابل در بماند مصون اتمی، انهدام از توانسته تاکنون

 «.داد خواهد نجات جانداران،

 .شود  رعایت حیوانات، همۀ حیات حرمت که است این حیوانات، حقوقِ فۀفلس خواستِ ترینبنیادی

 نفعی ،آسیب این از نرسانیم؛ گرچه آسیب ای،زنده هیچ به که است آن مستلزم گذاری،حرمت این

  هرگونه با مدرن حقوقی هایفلسفه دیگر  همانند حیوانات  حقوق فلسفه .برسد دیگران یا و ما  به

  را خود  امّا ،است  حیوانات  حقوق فلسفۀ  نامش،  گرچه  زیرا .است مخالف مالًکا نظامی، تجاوز

 منحصربه که  رایج محدودۀ از را  صلح مفهوم  که مهم تفاوت این با البته .داندمی نیز  صلح  فلسفۀ

 3.دهدمی حیوانات، گسترش انواع دیگر همه به  هاستانسان

                                                
 989:  2354،شهیدی - 1

 223-292:  2355، جعفری عالمه - 2

 5: 9727،رگان تام - 3
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 گیرینتیجه 

 حقوق و باشیم مهربان حیوانات، هستیم با ملزم ما حیوانات، و احساسِ رشعو ،درک ،فهم اثبات با

 با جامعه آن رفتار از را جامعه هر روانی  شمایید؛ سالمت ساز، فرهنگ .نماییم رعایت را ها آن

  سنگین روانی اختالالتِ اصلی مشخصات از یکی آزاری، حیوان .کرد  مشخص  توانمی حیوانات،

 متجاوزین و قاتلین از بسیاری .باشند مهربان حیوانات، با  بیاموزیم مانفرزندان  به .است انسان در

 .شد نخواهد موجودی، هیچ آزارباعثِ دارد، همدلی که انسانی .اندبوده دیروز آزاران حیوان، امروز

 درآن سبحان خداوند رضای که بوَرزیم مهر زندگان، به. بگیرید جدّی تان،اطرافیان در را اختالل این

  به خداوند،  جانب از تابستانی، روز یک در ما خانۀ الهی امانت امّا و. رحیم رحمانِ خداوندِ است

 .بازگشت خود، خالق سوی به( ماهگی دو و سال9 درسن) تابستانی روز  یک در و  آمد ما  خانۀ
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