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Abstract
Animal rights are one of the most
controversial challenges that communities
are dealing with. Although it is a
relatively new topic in various scientific
and social fields, and most activists and
researchers believe that many of it’s
aspects are neglected, this situation
should not be taken as rooted in silence
and neglect. Rather, the challenge of
animal rights has a solid basis in both the
jurisprudential documentation and the
philosophical and ethical approaches. In
which not only are the various aspects of
the subject ignored, however it can even
be said to cover almost all its aspects.
Therefore, the disregard of some views of
this challenge at the present time should
be attributed to the negligence of scholars
and the legislature. Therefore, addressing
the issue of animal rights first requires a
proper understanding of its fundamentals
and origins, as well as addressing the
types of animal rights and their
dimensions as an independent subject for
research, in this article, we independently
examine the foundations and roots of
animal rights in the light of jurisprudence
and philosophical approaches, to get to
point why animals deserve to have rights
and also should be respected by human
beings.
Keywords: Animal Rights, the Principles
of Animal Rights, Jurisprudence,
Philosophy, Law.
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چکیده
یکی ا مسائل بحث برانگیز حال حاضر جوامع مسئله حق وق
 این مس ئله اگرچ ه در می ان ح و ه ای.حیوانات میبامد
مختلف علمی و اجتماعی موضوعی نس بتاً نوظه ور اس ت و
اغلب فعاالن و پژوهشگران این حو معتقد بر میفول مان دن
 ل یکن ای ن میف ول مان دن را،جوانب بسیاری ا آن هستند
.نباید به معنای سکوت و غفلت ریشه ای و مبن ایی دانس ت
 چ ه در،بلکه مسئله حقوق حیوان ات ا حی ث مبن ا و پای ه
مستندات فقهی و چه در می ان رویکرده ای فلس فی دارای
مبانی محکم و کاملی است؛ ک ه در آن ه ا ن ه تنه ا جوان ب
 بلک ه حت ی م یت وان گف ت، مختلف موضوع میفول نماند
 لذا میفول مان دن.تقریباً تمام جوانب آن را پومش داد اند
،برخ ی ا جوان ب ای ن مس ئله را در مقط ع م انی ح ال
میبایست نامی ا غفلت پژوهشگران و نی ز دس تگا ق انون
 لذا ا آن جایی که پرداختن به مسئله حقوق.گذاری دانست
حیوان ات در ابت دا مس تلزم درک ص حیح مب انی و ریش ه و
اصالت آن است و نیز پرداختن ب ه ان واع حق وق حیوان ات و
ابعاد ایشان خود موضوع مستقلی ب رای پ ژوهش ب ه م مار
 در این مقاله مستقالً به بررسی مبانی و ریشه حق وق،میآید
حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلس فی م یپ ردا یم ت ا
اصالً بدانیم که چرا گفته میمود حیوانات نی ز دارای ح ق و
حقوقی میبامند؛ و چرا باید به رعایت حقوق ایش ان پایبن د
.بامیم
، مب انی حق وق حیوان ات، حقوق حیوان ات:واژگان کلیدی
. حقوق، فلسفه،فقه

doi:10.22034/FLJ.2020.118847
 پژوهشی-مقاله علمی

doi:10.22034/FLJ.2020.118847

1399/06/17 : پذیرش مقاله-1399/05/06 : – با نگری مقاله1398/12/02 :دریافت مقاله

Sayyed Hesamoddin Rafieei Tabatabaeei1

(سیدحسام الدین رفیعی طباطبائی) بررسی مبانی حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکرد فلسفی

195

مقدمه
بر هر مخص اهل مطالعه و پژوهش آمکار است که ،در هر مینه ای که به پ ژوهش و مطالع ه پرداخت ه
مود ،نمیتوان در انتهای مسیر به جمع بندی و بردامت صحیحی ا مطالب بررسی م د دس ت یاف ت و
آن ها را به صورت کاربردی و به عنوان راهکار حل مسائل مربوط با حو مطالعه مد مورد استفاد و به ر
برداری قرار داد ،مگر آن که پیش ا پرداختن به موضوعی درک ص حیحی نس بت ب ه ریش ه و اس اس آن
حاصل مد بامد .به عبارت دیگر ،هرگز نمیتوان انتظار دامت که موضوعی را بتوان به خوبی درک ک رد و
مشکالت مربوط به حو آن را مرتفع نمود بدون آن که بدانیم اصالً برای چه آن موضوع موجودی ت پی دا
کرد است و اساساً چه دلیلی دارد که اصالً به رعایت موضوعی بپردا یم و یا آن را مورد کنک اش و تحلی ل
قرار دهیم.
این امر در مورد موضوع حقوق حیوانات نیز مانند هر موضوع پژوهشی و هر مس ئله مطروح ه در جامع ه
انسانی امرو صادق است .یعنی هرگز نباید انتظار دامت ک ه تم امی ام خاص پایبن د ب ه رعای ت حق وق
حیوانات بامند بدون آن که بدانند اصالً چرا این حقوق را توصیه مینماییم؛ و اص الً چ ه کس ی در ابت دا و
پیش ا همگان مسئله حقوق حیوانات را مطرح کرد و چرا ما نیز باید به آن پایبند بامیم.
بدیهی است که چنانچه گام نخست را به این صورت برداریم و ب ه اف راد ب ر اس اس مس تندات و مب انی
صحیح بفهمانیم که همان مارع مقدسی که بسیاری ا توصیات اش را رعای ت م یکنی د و پذیرفت ه ای د،
مما را به رعایت حقوق حیوانات نیز توصیه مینماید و سند چنین توصیه و دستوری نی ز موج ود اس ت و
معتبر هم میبامد ،به سادگی با این موضوع کنار آمد و ودتر قانع میگردند و اگر در کنار ای ن اقن اع ،ب ه
چیستی و چرایی آن نیز حتی اندکی آگا موند ،توضیحات بعدی در آثار بعدی ملموس تر میگردد.
لذا در مقاله حاضر در پی این هستیم که بدانیم اصالً بحث حقوق حیوانات ابتدا در کجا مطرح م د و آی ا
توصیه به رعایت آن صرفاً نوعی ابرا عواطف است و یا توصیه و سندی فراتر ا اف راد ع ادی ب ر رعای ت آن
وجود دارد .در این پژوهش ا روش توصیفی -تحلیل ی اس تفاد م د اس ت؛ روش جم ع آوری داد ه ا و
گردآوری اطالعات مورد نیا پ ژوهش نی ز ب ر اس اس من ابع کتابخان ه ای الکترونیک ی و غیرالکترونیک ی،
مشتمل بر مقاالت و کتب فقهی و حقوقی مرتبط با موضوع است که با استفاد ا ابزار فیش ب رداری م ورد
استفاد قرار گرفته اند.

 -1مبانی حقوق حیوانات در فقه
 -1-1کتاب
در قرآن کریم آیات متعددی دربار جانوران وجود دارد که در آن ها به دفعات ،حیوانات به عن وان مظه ر
قدرت پروردگار یکتا و نیز عبرتی برای انسانها و موضوعی ب رای تفک ر معرف ی م د ان د و در ای ن آی ات
تأکید مد است که در وجود این جانداران ،منافع و فواید بی مماری برای ندگی انس انه ا نهفت ه اس ت.
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این آیات را بر اساس محتوا میتوان به آیات مبنی بر تدبّر در خلقت چهارپای ان و حیوان ات اهل ی و آی ات
مبنی بر تکامل و حشر حیوانات در قیامت تقسیم کرد(پورمحمدی 8 ،1384 ،و رفیعی طباطب ائی،1397 ،
)41
 -1-1-1تدبّر در خلقت چهارپایان و حیوانات اهلی

خداوند در آیات متعددی ا قرآن ا انسان ه ا م یخواه د ک ه در چگ ونگی خلق ت حیوان ات و من افع و
سودهای نهفته در آنها تدبّر کرد و به واس طه وج ود ایش ان پروردگ ار را م کر نماین د« .مَوَلَ م یَ رَوا مَنﱠ ا
خَلَقنَالَهُم مِمَّا عَمِلَت مَیدِینَا مَنعَاماً فَهُم لَهَا مَالِکُونَ وَ ذَلﱠلنَاهَا لَهُم فَمِنهَارَ کُ وبُهُم وَ مِنهَ ا یَ أکُلُونَ وَ لَهُ م فِیهَ ا
مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ مَفَال یَشکُرُون» آیا آنها ندیدند که ا آنچه با قدرت خود به عمل آورد ایم چهارپایانی ب رای
ایشان آفریدیم که آنان مالک آن هستند؟ آن ها را رام ایشان ساختیم ،هم مرکب آنان ا آن اس ت و ه م ا
آن تیذیه میکنند و برای آنان منافع دیگری در آن حیوانات است و نومیدنیهای گوارایی؛ آیا با ای ن ح ال
مکرگزاری نمیکنند؟(یس ،آیه « .)71-73وَ لِنﱠ لَکُم فِی األَنعَامِ لَعِبرَۀً نُّسقِیکُم مِمَّا فِی بُطُونِهَ ا وَ لَکُ م فِیهَ ا
مَنَافِعُ کَثیرَۀٌ وَ مِنهَا تَأکُلُون» همانا برای مما در مطالعه احوال چهارپایان و حیوانات اهلی عبرتی هست ک ه
ا میر و گومت و پوست خود به مما بهر میدهند و بسیاری منافع دیگر برای مما دارن د و ا گوم ت و
میر ایشان تناول میکنید(مؤمنون ،آیه « .)21مَفَال یَنظُرُونَ لِلَی اإلِبِلِ کَیفَ خُلِقَت» آیا به م تر نم ینگرن د
که چگونه آفرید مد است؟(غامیه ،آیه « .)17وَ األَنعَامَ خَلَقَهَا لَکُم فِیهَ ا دِلءٌ وَ مَنَ افِعٌ وَ مِنهَ ا تَ أکُلُونَ وَ
لَکُم فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسرَحُونَ وَ تَحمِلُ مَثقَالَکُم لِلَی بَلَد لﱠم تَکُونُوا بَالِیِی هِ لِالﱠ بِشِ ق األَنفُ سِ
لِنﱠ رَبَّکُم لَرَئُولٌ رَحِیمٌ وَ الخَیلَ وَ البِیَالَ وَ الحَمِیرَ لِتَرکَبُوهَا وَ ِینَۀً وَ یَخلُ قُ مَ ا الَ تَعلَمُ ون» و دام ه ا را ک ه
برای مما در آن ها وسیله گرمی و سودهاست آفرید و ا محصوالت مان میخوری د و ب رای م ما در آنه ا
یبایی و مکو است ،آن گا که مبانه ا چراگا برمان میگردانید و هنگامی که صبح به چراگا میبری د؛
و بارهای سنگین مما را تا مهری که جز با دمواری و مشقت به آن نم یرس ید حم ل م یکنن د؛ قطع ا
پروردگارتان بسیار رئول و مهربان است و اسبها و استرها و االغها را آفرید تا بر آنها سوار م وید و ب رای
مما تجمل و ینت بامند؛ و در آیند چیزهایی به وجود خواهد آورد که مما نمیدانید(نحل ،آیه .)5-8
پروردگار یکتا در چنین آیاتی انسانها را به مناختن حیوانات و تفک ر در آف رینش آنه ا و فعالی ته ای
ایشان دعوت نمود و هموار مردم را به عبرت گرفتن ا گونهه ای مختل ف ج انوران و خص لته ای ه ر
دسته ا آنها مانند چهارپایان ،حشرات ،پرندگان و  ...دعوت کرد است .در آیات مذکور مشاهد م یم ود
که حتی پس ا بیان منافع مادی حیوانات ا قبیل تهیه خوراک و پوماک ،سواری و حم ل ب ار و  ...حت ی
به جنبه روانی استفاد ا آن ها نظیر ینت بخش بودن و مکو و یبایی نیز امار مد است که ع الو ب ر
ترجمه آیات ،با مراجعه به تفاسیر میتوان به صورت ملموس تر به مفاهیم عمیق چنین تع ابیری پ ی ب رد.
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به عنوان مثال ،در تفسیر آیه مشم سور نحل (وَ لَکُم فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسرَحُون» و ب رای
مما در آنها یبایی و مکو است ،آن گا که مبانه ا چراگا برمان میگردانید و هنگ امی ک ه ص بح ب ه
چراگا میبرید ،آمد است که منظر جالب حرکت دسته جمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیاب ان و
چراگا  ،سپس با گشت مان به سوی آغل و استراحتگا  ،که قرآن کریم ا آن با تعبیر «جمال» ی اد ک رد
است ،تنها یک مسأله ظاهری و تشریفاتی نیست؛ بلکه بیانگر این واقعیت است ک ه چن ین جامع ه ای ب ه
نوعی خودکفاست .این در واقع جمال استیناء و خودکفایی جامعه است؛ جم ال تولی د و ت أمین مایحت اج
ال م برای حیات یک ملت است که میتوان ا آن به عنوان استقالل اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی ی اد
کرد(مکارم میرا ی ،1380 ،جلد .)159-160 ،11
همچنین در آیات مصت و هفتم و مصت و هشتم سور نحل ،را ه ای بس یاری در م ورد نب ور عس ل
بیان مد است .این حشرات دارای ندگی اجتماعی مسالمت آمیز ،هم را ب ا برنام ه ری زی ،تقس یم ک ار،
روحیه تعاون و مسئولیت پذیری باال و کمک به هم نوع هستند و میتوانن د الگ وی بس یار مفی دی ب رای
انسانها بامند .کندوهای نبورها را میتوان ا منظم ترین و پاک ترین مهرهای دنیا دانس ت و دلی ل ای ن
همه ویژگی های مثبت را میتوان تنها در همین آیات مشاهد کرد :پروردگ ار ت و ب ه نب ور عس ل وح ی
فرستاد که ا درختان و کو ها و همچنین داربست هایی که مردم برای خانهه ای م ان م یس ا ند ،خان ه
هایی برای خود برگزین؛ سپس ا تمام ثمرات تناول کن و را هایی که پروردگارت برای تو تعیین ک رد را
به سادگی طی کن .ا درون مکم آنها نومیدنی خاصی خارج میمود به رن ه ای مختل ف ،ک ه م فای
مردم در آن است .در این امر نشانه رومنی است برای آن هایی که اهل تفکرند(رفیع ی طباطب ائی،1397 ،
.)43
مایان ذکر است که حتی در برخی آیات ،به بیان گونه ه ای مختل ف حیوان ات و چگ ونگی ایج اد نس ل
ایشان پرداخته مد است که خود نکته ای بسیار تأمل برانگیز است .به طور مثال ق رآن ک ریم در آی ه ای
میفرماید« :و خداوند هر جنبد ای را ا آبی به صورت نطفه آفرید؛ گروه ی ا ایش ان ب ر م کم م ان را
میروند و برخی ا آنه ا ب ه روی دو پ ا حرک ت م یکنن د و بعض ی ا آنه ا نی ز ب ه روی چه ار پ ا را
میروند»(نور ،آیه .)45
 -1-1-2تکامل و حشر حیوانات در قیامت
در برخی ا آیات قرآن کریم به تکام ل و محش ور م دن حیوان ات در رو رس تاخیز ام ار م د اس ت.
مشاهد چنین نشانه هایی ذهن را به این مسئله درگیر میکند که آیا حیوانات نیز ا نوعی ادراک و م عور
برخوردار هستند؟ یرا که حضور مخلوقات پروردگار در رستاخیز ب ه جه ت رس یدگی ب ه حس اب ایش ان
است؛ و ال مه حساب و پاداش و جزا نیز مسئله درک و معور است .پس آیا میتوان حیوان ات را ه م دارای
سطحی ا ادراک دانست؟ قرآن کریم در این مینه بیان میدارد« :وَ مَا مِن دَابَّۀٍ فِی األَرضِ وَ الَ طَائِرٍ یَطِی رُ
بِجَنَاحَیهِ لِالﱠ مُمَمٌ مَمثَالُکُم مَّا فَرﱠطنَا فِی الکِتَابِ مِن مَیء ثُمَّ لِلَی رَبِّهِم یُحشَرُون» همانا بدانید که هر جنبن د
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ای در روی مین و هر پرند ای که با دو بال در هوا پروا میکند ،همگی طایفه ای مانن د م ما ن وع بن ی
بشر هستند .ما در کتاب آفرینش هیچ چیز را فروگذار نکردیم .سپس همه به سوی پروردگار خود محش ور
میموند(انعام ،آیه .)38
در مورد این آیه تفاسیر بسیاری وجود دارد .به عنوان نمونه ،عالمه طباطبائی (ر ) در بحث مفص لی ذی ل
آیه ،مباهتهای جوامع حیوانی به انسانی را ا نظر کمیت ،هدفمند بودن و حتی بهر مندی ا ن وعی اراد
و معور مطرح کرد اند .ایشان مینویسند« :تفکر عمیق در اط وار ن دگی حی وانی ک ه م ا در بس یاری ا
مئون حیاتی خود با آن ها سروکار داریم و در نظر گرفتن حاالت مختلفی که هر ن وع ا ای ن حیوان ات در
مسیر ندگی به خود میگیرند ،ما را به این نکته واقف میسا د که حیوانات هم مانند انس ان دارای عقای د
و آراء فردی و اجتماعی هستند .حرکات و سکناتی که آنها در را بقا و جل وگیری ا ن ابود م دن ا خ ود
نشان میدهند همه بر مبنای آن عقاید است(طباطبائی ،بی تا .)103 ،در تفسیر دیگ ری ،آی ت اهلل مک ارم
میرا ی ضمن بررسی ابعاد اسرارآمیز ندگی مورچه و نبور عسل ،وفادارای حیوانات ب ه ص احبان خ ود و
امکان تربیت ایشان برای اهدال و کارکردهای گوناگون ندگی انس انی را م ورد ام ار ق رار داد ان د« :در
آیات متعددی ا قرآن ،مطالبی دید میمود ک ه دلی ل قاب ل مالحظ ه ای ب رای فه م و م عور بعض ی ا
حیوانات محسوب میمود .داستان فرار کردن مورچگان ا مقاب ل لش گر حض رت س لیمان علی ه الس الم،
داستان آمدن هدهد به منطقه سبا و یمن و آوردن اخبار هیجان انگیز ب رای س لیمان نب ی علی ه الس الم،
ماهد این مدعاست»(مکارم میرا ی ،1380 ،جلد  .)225-226 ،5آیه «وَ لِذَا الوُحُوشُ حُشِرَت» ،ب ه معن ی
«هنگامی که همه حیوانات وحشی محشور میموند»(تکویر ،آیه  )5نیز س ندی دیگ ر ب ر محش ور م دن
حیوانات در قیامت است(رفیعی طباطبائی.)44-45 ،1397 ،
 -1-2سنت
سنت ،گفتار ،کردار و تقریر معصوم است .را  ،روش ،طریقه ،سیرت ،عادت ،سرم ت ،طبیع ت ،م ریعت و
جمع آن سُنَن است .در اصطالح فقه قول و فعل و تقریر پییمبر اسالم (ص) و امام ان معص وم (ع) ،آنچ ه
که پییمبر و صحابه بر آن عمل کرد بامند .اهل سنت ،فرقه ای ا مسلمانان که قائل به خالف ت اب وبکر و
جانشینان او هستند ،خالل میعه که علی بن ابی طالب (ع) و امامان پس ا او را جانش ین پییمب ر اس الم
میدانند(معین 1937 ،1360 ،و عمید )806 ،1381 ،که به عن وان یک ی ا ادل ه چهارگان ه (کت اب خ دا،
سنت معصوم علیه السالم ،عقل و اجماع) ادله اربعه استنباط احکام و من ابع اجته اد مس لمانان را تش کیل
میدهند و پس ا قرآن کریم ،دومین منبع اجتهاد مسلمانان به ممار میرود .سنت پیامبر (ص) به اجم اع
مسلمانان حجت است و بر آن برتری دارد؛ و سنت امامان معصوم (ع) نیز در اعتقادات میعه معتب ر اس ت.
تفاوت اهل سنت در این مورد با میعه در این است ک ه آن ه ا ،س نت ص حابه غیرمعص وم را نی ز معتب ر
میدانند .یعنی گفتار ،کردار و تقریرات صحابه غیرمعصوم را نیز دلیلی مرعی بر پذیرش امری میدانند .ب ه
گفتاری که ا پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) در مورد مسائل گوناگون وج ود دارد «س نت ق ولی» ،ب ه

(سیدحسام الدین رفیعی طباطبائی) بررسی مبانی حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکرد فلسفی

199

کردار و اعمالی که معصوم به منظور تشریع و تثبیت آن در مرع انجام داد است «سنت فعلی» و به تأیی د
معصوم به واسطه تقریر «سنت تقریری» گفته میمود .منظور ا تقریر یا امض ای معص وم ای ن اس ت ک ه
فردی نزد وی کاری انجام دهد و یا سخنی بگوید و معصوم ض من حال ت ی ا عمل ی مانن د س کوت ،آن را
تأیید کند .این سکوت به معنای صحه گذامتن و امضای آن گفتار یا کردار به ممار میرود(مظف ر،1387 ،
 63و محمدی  119-120 ،1387و .)130
بنابراین با توجه به این که پیرامون موضوع حق وق حیوان ات نی ز مص ادیق بس یاری ا س نت ،ا ناحی ه
معصومین (ع) ،در قالب قول یا فعل وجود دارد ،لذا میتوان سنت را نی ز ب ه عن وان یک ی ا مب انی فقه ی
حقوق حیوانات قلمداد کرد .در ذیل به بیان نمونه هایی ا ای ن افع ال و اق وال ،ک ه در احادی ث و روای ات
ظهور پیدا کرد اند میپردا یم و آنها را مورد امار قرار میدهیم.
در بیان حق حیات حیوان نقل مد است که« :مَنﱠهُ کَرِ َ ذَبحَ ذَاتِ الجَنینِ وَ ذَوَاتِ الدَرِّ لِیَی رِ عِلﱠ ه» پی امبر
اکرم (ص) ،کراهت دامتند که حیوان باردار یا میرد  ،بدون علت ذبح مود .همچنین نقل م د اس ت ک ه
امام صادق (ع) میفرمایند« :مَقذَرُ الذُّنُوبِ ثَالَثَۀٌ ،قَتلُ البَهِیمَۀِ وَ حَ بسُ مَه رِ المِ رمۀِ وَ مَن عُ االَجِی رِ مَج رَ ».
پلیدترین گناهان سه چیزند ،کشتن بی جه ت حی وان ،نپ رداختن مهری ه همس ر و نپ رداختن دس تمزد
کارگر(حسینی )113-114 ،1391 ،در مورد کراهت مخص پیامبر در روایت نخست م یت وان گف ت ک ه
اگر کراهت به صورت حالتی ظاهری در ایشان نمود پیدا کرد بامد ،به طور مثال ا چهر ایشان این گون ه
پیدا بود که ا عمل مذکور ناراضی بود اند ،چنین حالتی را میتوان نوعی تقری ر دانس ت و آن را تأیی دی
بر منع کشتار حیوان و حفظ حق حیات وی قلمداد کرد .همچنین ا آن جایی که اظهار کراه ت ،نیا من د
ابرا آن ا طریق فعل یا کالم است ،روایت مذکور را میتوان عالو بر سنت تقریری ،حس ب م ورد س نتی
فعلی یا قولی نیز به ممار آورد.
ا پیامبر خدا (ص) روایت مد است که فرمودند« :در مب معراج بر آتش دو خ اطالع یافتم؛ در آن ج ا
دیدم که نی عذاب میمود ،دربار او پرسیدم ،گفته مد سبب کیفر دی دن او ای ن اس ت ک ه گرب ه ای را
بسته و به آن حیوان آب و غذا نداد و نگذامته روی مین چیزی پیدا کند و بخ ورد ،ت ا ای ن ک ه حی وان
مرد است ،به همین دلیل خداوند او را کیفر میدهد .سپس بر بهشت اطالع یافتم؛ در آن ج ا ن ی ناک ار
را دیدم ،دربار او نیز پرسیدم ،گفته مد که او رو ی گذرش به سگی افتاد ک ه ا م دت تش نگی ب انش
بیرون افتاد بود ،وی لباس خود را در چا فرو برد و آب آن را در گلوی س فشرد تا سیراب م ود .ب دین
سبب خدا او را بخشید(».الطوسی 1387 ،ق .)47 ،امی ر مؤمن ان عل ی (ع) در م ب ن و دهم م ا مب ارک
رمضان که مهمان دخترمان ام کلثوم (س) بودند ،دربار مرغابی خانه ب ه دخترم ان فرمودن د« :دخت رم،
موجودی را در بند کرد ای که بان اظهار گرسنگی و تشنگی ندارد؛ پ س ی ا آب و خ وراک آن را ت أمین
کن ،یا آن را رها کن تا ا گیاهان تیذیه کند ».لذا این روایات را میتوان نمونه ای ا س نت ق ولی در بی ان
حق حیات و نیز حق تیذیه حیوانات که یکی ا موارد حق نفقه آنه ا ب ه م مار م یرود دانس ت(مح دث
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نوری 1408 ،ق .)306 ،رو ی مخصی به همرا اسب خود خدمت پیامبر اکرم (ص) آمد و به آن حض رت
سالم گفت .حضرت در جواب سالم آن مخص ا «علیکم السالم» استفاد کردند .یعن ی ب ا ض میر جم ع
پاسخ دادند .آن مرد ا رسول خدا پرسید که من یک نف ر هس تم ،پ س چ را م را جم ع خط اب کردی د؟
حضرت فرمودند که تو تنها نیستی و اسب تو نیز همراهت است(ناجی جزایری .)36 ،1379 ،این روای ت را
نیز میتوان نمونه ای ا سنت فعلی در بیان حق حیوان دانست .یرا آن حضرت با عم ل خ ود ک ه هم ان
سالم دادن به حیوان است ،در مقام بیان وجود حق احترام برای حیوان بود اند.
مایان ذکر است که نه تنها پذیرش حقوق گوناگون برای حیوان ات دارای مبن ای روای ی اس ت ،بلک ه در
روایات به ضمانت اجرایی اخروی این حقوق ،در قالب حساب و کیفر ،حتی در روابط میان خود حیوانات ب ا
یکدیگر نیز امار مد است؛ و میتوان گفت که حساب و کیفر حیوانات و محشور مدن ایشان در قیام ت،
عالو بر مبنای قرآنی دارای مستند و مبنای روایی نیز میبامد .در تفسیر «المنار» روایت ی ا طری ق اه ل
سنت ذکر مد که پیامبر اکرم (ص) ،در تفس یر آی ه  38س ور انع ام فرم ود ان د« :خداون د تم ام ای ن
جنبندگان را در رو قیامت بر میانگیزاند و قصاص بعضی را ا بعضی دیگر میگیرد .حتی قصاص حی وانی
را که ماخ ندامته و دیگری بی جهت به او ماخ د است ،ا اول ی خواه د گرف ت(».پورمحم دی،1384 ،
 10و رفیعی طباطبائی ،1397 ،صص )45-48
 -1-3حکم عقل
ا دیدگا فقه میعه عقل نیز یکی ا ادله و منابع چهارگانه دستیابی به حک م م رع و اجته اد مس لمانان
است و بشر را در رسیدن به احکام مرعی پشتیبانی میکند .اما با توجه به این ک ه عق ل ی ک ق و و اب زار
انسانی به حساب میآید و در مقابل ،کتاب خدا و سنت معصومین (ع) به صورت ابزاری الهی هستند ،ای ن
مسئله ذهن را به خود معطول میسا د که آیا همان طور که ابزارهای الهی ،مخص را به ص ورت مس تقل
و بدون نیا به واسطه به حکم مرعی میرسانند ،عقل بشر هم میتواند به ط ور مس تقیم ب ه حک م م رع
دست یابد یا این که به واسطه ای نیا دارد؟ لذا میتوان گفت که کارآیی عقل یا به عبارت دیگ ر ادراک ات
عقلی ،در استنباط ا مسائل ،به اعتبارات گوناگون ،تقسیم بندیهای گوناگونی نیز پی دا خواه د ک رد .ای ن
کارکردها و ادراکات را به انواعی ا قبیل عقل نظری و عقل عملی ،عقل فطری و عق ل کس بی و نی ز عق ل
کلی در مقابل عقل جزئی تقسیم کرد اند .گاهی عقل را در براب ر عش ق و ایم ان ،گ اهی در براب ر جه ل،
مهوت و خشم و گاهی هم آن را حجت درونی در برابر حجت ظاهری میدانند(حسینی.)99 ،1381 ،
اما آنچه که در بحث فعلی ما کاربرد دارد ،تقسیم آن به دو قسم عقل نظری و عقل عملی اس ت .ادراک ات
عقلی گاهی مربوط به «بودن» و «نبودن» واقعیت های خارجی هستند که ا آنها به «عقل نظری» تعبی ر
مد است؛ گاهی هم مربوط به «بایدها» و «نبایدها» هستند یعنی رفتار مایسته ای که انسان بای د انج ام
دهد و برعکس ،که «عقل عملی» نام دارند(محقق داماد.)135 ،1362 ،
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ادلّه ای که برای اثبات احکام مرعی استفاد میموند ا ب ه ه م پیوس تن دو مقدم ه م کل م یگیرن د.
گاهی هر دو مقدمه تشکیل دهند آن دلیل برگرفته ا منابع م رعی هس تند ک ه آن را «دلی ل م رعی»
مینامند .ولی گاهی هر دو مقدمه یا یکی ا آن ها برگرفته ا عقل میبام ند ،خ وا عق ل نظ ری بام د ی ا
عملی .در این حالت آن را «دلیل عقلی» مینامند که خود بر دو صورت تقسیم میمود:
 -1-3-1مستقالت عقلی

احکامی هستند که عقل بدون کمک گرفتن ا واسطه – که در اینجا منظور همان اطالعات مرعی اس ت
 درک میکند و بدون آن که منتظر دلیل مرعی بامد ،حکم م رعی را روم ن م یس ا د .مانن د حس نصداقت (خوب بودن راستی) و یا قبح کذب (بد بودن دروغ) .قبح کذب حکمی است که عق ل ب ه خ ودی
خود آن را درک میکند .به طور مثال اگر در حکم اخیر ،یعنی قبح کذب ،ب رای حک م دو مقدم ه در نظ ر
بگیریم ،که در اصطالح صیری و کبری نامید میموند اگر هر دو مقدمه با عق ل مطابق ت دام ته بام ند
میتوان به درستی حکم پی برد(مظاهری کوهانستانی و نیا ی .)130 ،1395 ،به عنوان مث ال حک م :ق بح
کذب (بد بودن دروغ)؛ صیری :کذب عقالً قبیح است؛ کبری :هر چیزی که عقالً قبیح است ،مرع نیز م ا را
ا آن منع میکند؛ نتیجه :دروغ مرعاً ممنوع اس ت .ل ذا در م ورد حق وق حیوان ات نی ز م یت وان گف ت
مستقالت عقلی به حسن رعایت و پذیرش این حقوق و قبح یر پ ا گذام تن ایش ان من تج م یم ود .ب ه
عنوان مثال :حکم :قبح مکنجه حیوانات؛ صیری :مکنجه حیوانات عقالً قبیح و ناپسند اس ت؛ کب ری :ه ر
چیزی که عقالً قبیح و ناپسند است ،مرع نیز آن را تقبیح کرد و ما را ا آن منع میکند؛ نتیجه :م کنجه
حیوانات مرعاً قبیح و ممنوع است.
 -1-3-2غیرمستقالت عقلی

هرگا یکی ا مقدمات (صیری) مرعی بامد و مقدمه دیگر (کبری) عقلی بامد ،آن را دلی ل غیرمس تقل
عقلی مینامند .یرا عقل در اثبات حکم مرعی در این گونه موارد ،نیا مند یک دلیل مرعی دیگر اس ت ت ا
به همرا آن بتواند حکم مرعی را پیدا کند(منته ایی .)90 ،1380،ب ه عن وان مث ال :حک م :حس ن نفق ه
حیوانات؛ صیری :نفقه حیوانات مرعاً مورد تأکید است؛ کبری :هر چیزی که مرعاً مورد تأکید است ،عق ل
نیز بر آن تأکید کرد و ما را به انجام آن توصیه میکند؛ نتیجه :نفقه حیوانات مرعاً م ورد تأکی د و توص یه
است .در نتیجه با توجه به مطالبی که بیان مد میتوان گفت که حکم عق ل نی ز ا جمل ه مب انی حق وق
حیوانات به ممار میرود(محمدی 205-210 ،1391 ،و فاطمی تبار و منزوی.)7-14 ،1387 ،
 -1-4بنای عقال
بنای عقال به معنای روش و سلوک عملی خردمندان بر انجام دادن یا ترک کاری ب دون دخال ت و ت أثیر
عوامل مانی ،مکانی ،نژادی ،دین ی و گروه ی اس ت(والی ی 243 ،1374 ،و ف یض .)203 ،1373 ،مفه وم
اصطالحی این عبارت به معنای لیوی آن نزدیک است .در منابع گوناگون به ج ای ای ن اص طالح ا تع ابیر
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دیگری نظیر سیر عقال ،ارتکا عقال ،طریقه عقال ،عمل عقال ،سیر عقالیی ،قانون عقالی ی ،اص ل عقالی ی،
حکم عقالیی ،عرل عقال ،اتفاق عقال و عادت عقال نیز استفاد مد اس ت(ف یض .)224 ،1373،ب ا دق ت و
بررسی در آثار علما و دانشمندان بسیاری در مر ه ا و ادی ان گون اگون ،ا دیرب ا ت ا کن ون ،ب ه ص راحت
میتوان گفت که گفتار و کردار عقال نیز هموار حکایت ا پذیرش حقوق گوناگون و رعایت آن ها در قب ال
حیوانات دارد .لذا بنای عقال و طریقه رفتاری ایش ان اع م ا فع ل و ک الم ،ا جمل ه مب انی ایج اد حق وق
حیوانات به مکل امرو ی آن به ممار میرود .در ذیل به نمونه ه ایی ا مص ادیقی ک ه گوی ای پ ذیرش و
وجود حقوق مذکور در طریقه عقال میبامد امار میمود:
محقق حلّی (ر ) در بحث ودیعه مینویسند :اگر مالک بگوید به حیوان آب و علف ند  ،ب ر امان ت گیرن د
پذیرش سخن او روا نیست؛ بلکه بر او واجب است که به حی وان آب و عل ف ده د .م یخ طوس ی (ر ) در
مبسوط مینویسند :بر مالک حیوان واجب است ،هزینه آن را برآورد س ا د و فرق ی می ان حی وان ح الل
گومت و حرام گومت نیست و پرند و غیرپرند نیز مس اوی اس ت؛ ی را حی وان حرم ت دارد(حس ینی،
 .)115-116 ،1391نمونههای مذکور بیانگر پذیرش حق تیذیه برای حیوانات به عن وان یک ی ا مص ادیق
نفقه ایشان میبامند .همچنین در مورد سایر موارد نفقه حی وان ،نظی ر مک ان و اس تراحتگا نی ز نظرات ی
وجود دارد :مهیدثانی (ر ) مینویسند :بر مالک حیوان واجب است ،مکانی مایسته و مناسب مثل طویل ه و
اصطبل برای حیوان فراهم آورد؛ حتی اگر ا حیوان استفاد نکرد و یا حیوان در مرل مرگ بام د .و نی ز
صاحب جواهر (ر ) ذکر کرد  :ا جمله حقوق واجب حیوان تهیه نیا من دی حی وان ب ه مح ل اس تراحت
است؛ که به تناسب مان و مکان تیییر میکند(رفیعی طباطبائی.)52-53 ،1397 ،
اهمیت حقوق حیوانات در میان فقیهان ،که ا جمله مصادیق بار مفهوم عقال به ممار میآیند ،تا ح دی
است که حتی مماری ا ایشان در پار ای ا موارد ،آن را در مر «ح ق اهلل» قلم داد ک رد ان د .ص احب
جواهر (ر ) در مبحث ودیعه این گونه مینویسند :اگر مالک حیوان ب ه مخص ی ک ه حی وان را ب ه امان ت
گرفته ،بگوید نیا ی نیست به آن آب و غذا بدهی ،پذیرش دستور او روا نیست و بر وی آب و غ ذا دادن ب ه
حیوان واجب است .یرا باید حق اهلل پاس دامته مود ،حتی اگر مخص حق خ ود را س اقط ک رد بام د؛
همچنین اگر مالک ا انجام وظیفه سر با ند و موضوع به حاکم ارجاع داد مود و وی ب ه م خص امان ت
گیرند دستور دهد که هزینه حیوان را ا مال خود بپردا د ،او میتواند برای دریافت مبالغ و هزین ه ه ا ب ه
مالک رجوع کند(حسینی 112-113 ،1391 ،و .)116
نمونه های بسیاری در بیان پذیرش وجود حقوق حیوانات در بنا و عرل عقال موجود است که ن ه تنه ا در
عرل عقالی اسالمی بلکه در سیر عقالی دیگر ،در علومی عالو بر فق ه ،مانن د فلس فه و اخ الق و حت ی
دانشمندانی ا سایر کشورها با ادیانی غیر ا اسالم ،نظیر مسیحیت به چشم میخ ورد .ل ذا بن ابر پرهی ز ا
تکرار مطالب ،در بحث بعد و در ضمن بررسی مبانی فلسفی و اخالقی حقوق حیوانات ،نمونههای م ذکور را
نیز مورد امار قرار میدهیم.
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 -2مبانی حقوق حیوانات در رویکردهای فلسفی
 -1-2فلسفه پذیرش حقوق حیوانات
مشاهد میمود که در ضمن مطالب گذمته ،به بررسی حساب اعمال حیوانات و حت ی مج ا ات ایش ان
امار مد است .همچنین در قسمت مربوط به تکامل و حشر حیوانات در قیامت ،ب ه دالل ت آی ات ق رآن
کریم بر محشور مدن حیوانات و جانوران در رو حساب پرداخته مد .لذا تنها در صورتی میت وان آی ات و
روایات مربوط به محشور مدن و رسیدگی به حساب حیوانات را پذیرفت ،که ب ه پی روی ا آن وج ود ق و
ادراک در حیوانات را نیز بپذیریم؛ یرا ال مه حس اب و کیف ر ،درک مفه وم و آث ار افع ال ارتک ابی توس ط
حیوان است .پس به رومنی پیداست که آیات و روایات دال بر محشور م دن حیوان ات در قیام ت ،بی انگر
فلسفه برخورداری حیوانات ا حقوق نیز میبامند .بنابراین عالو ب ر مس تندات قرآن ی ،ا طری ق بررس ی
مبانی و مستندات روایی نیز میتوان برخ ورداری حیوان ات ا ق درت درک و م عور در س طحی خ اص را
استنباط کرد .لذا عالو بر صراحت آیات و روایات گوناگون در برخورداری حیوانات ا حقوق متنوع ،ک ه در
ظاهر موارد مذکور به رومنی پیداست ،میتوان ا باطن امر نیز به فلسفه وجودی این حقوق و یا ب ه تعبی ر
بهتر ،فلسفه مح ق ب ودن حیوان ات پ ی ب رد و عل ت اص لی آن را در به ر من دی حیوان ات ا «ادراک»
دانست(رفیعی طباطبائی.)48-49 ،1397 ،
 -2-2رویکردهای فلسفی
در اینجا به بیان و بررسی مبانی حقوق حیوانات ،در تفکرات فلسفی میپردا یم .در گذمته نظری ه غال ب
در اکثر دیدگا های فلسفی ،که در حو اخالق سنتی نیز ت أثیر چش مگیری دام ته ،حکای ت ا مح دود
مدن قلمرو اخالق به انسان و ندگی وی دامته است .بدین معنی که اغلب فالس فه در گذم ته انس ان را
به تنهایی در کانون توجهات میدانستند و تمامی پدید های عالم طبیعت نظیر گیاهان و حیوان ات را تنه ا
مانی دارای ار ش میدانستند که مخلوق برتر یعنی انسان ،به آنها نیا دامته است .ب ه عب ارت دیگ ر در
تفکرات ایشان سایر جانداران پیرامون انسان ،به طور مستقل ا ار ش ذاتی برخوردار نب ود و تنه ا اب زاری
در راستای رفع نیا های حیاتی بشر به ممار میآمدند .ا این دیدگا تحت عنوان رویکرد «انس ان مح ور»
یاد میمود .در فلسفه یونان باستان تنها فیثاغورث قائل به « »animismیا «جان گرایی» و محترم ب ودن
روح و جان بود؛ جان گرایی و ند پنداری به این معنی که روح اساس ندگی است .ل ذا ا آن ج ایی ک ه
تمام موجودات در عالم طبیعت دارای روح هستند ،جان ایشان محترم است و باید ا تعرض در امان بام د؛
که ا این مفهوم در فقه تحت عنوان قاعد حرمت روح یاد م یم ود(حی یم 34 ،1390 ،و ح ق م ناس و
همکاران )46 ،1387 ،و کشتار و تیذیه ا حیوانات را هم ردیف قتل و خوردن هم نوع خویش میدانس ت؛
لذا ا وی به عنوان نخستین فیلسول مدافع حقوق حیوانات یاد میمود.

204

دوره سوم ،شماره ششم ،بهار و تابستان  –1399دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس

در مقابل ،بسیاری ا فالسفه برخالل دیدگا فیثاغورث ،برای حیوانات حقوق مستقلی قائل نبودند .آن ه ا
بر این باور بودند که چون تنها انسان ا ویژگی و قدرت عقل و تفکر بهر مند است ،مالک مطلق محس وب
مد و سایر موجودات وسیله ای در جهت رفع حاجت های حیات بشری هستند .لذا مالکی ت ،نگه داری و
استفاد ا ایشان بر عهد مخلوقی است که دارای عقل است .بنابراین میتوان گف ت ا نظ ر ای ن گ رو ا
فالسفه ،معیار برخورداری موجودات ند ا حقوق مس تقل و توجه ات اخالق ی «دارا ب ودن عق ل و ق و
تفکر» میبامد .ا جمله این فالسفه میتوان به ارسطو ،رن ه دک ارت ،امانوئ ل کان ت و توم اس آکوین اس
امار کرد(مهرآیینی و یرک باروقی .)1 ،1391 ،با این وجود برخی ا این فالسفه نظیر امانوئل کان ت ،در
ضمن بیان دیدگا های خود مبنی بر این که حیوانات ب ه دلی ل فق دان عقالنی ت و ق درت تفک ر ا دای ر
ممول اخالق خارج هستند ،بر این باور هستند که اگرچه حیوانات هم ردیف انسانها نم یتوانن د موض وع
توجهات اخالقی مستقیم بامند ،لیکن نوع رفتار با این موجودات بر نوع روابط انسان ها با یکدیگر نیز ت أثیر
دارد و بهتر است انسان با حیوان برخوردی مناسب را در پیش گیرد تا بتواند ب ا ه م ن وع خ ویش نی ز ب ه
مایستگی رفتار نماید.
در مقابل دیدگا های «ابزار انگارانه» و «انسان محور» ک ه توس ط گ رو اخی ر مط رح م د ،ع د ای ا
فالسفه پذیرش معیار «عقالنیت» را به طور مطلق مردود دانسته اند .ا جمله این فالسفه میت وان ا ج ان
الک ،ژان ژاک روسو که خود ا حامیان گیا خواری بود  ،ژرم ی بنته ام ،پیت ر س ینگر و ت ام رگ ان ن ام
برد(رفیعی طباطبائی .)54-56 ،1397 ،دسته اخیر ا فالس فه قائ ل ب ه پ ذیرش معی ار «ادراک» ب ود و
معتقدند اگرچه حیوانات دارای عقل نیستند و نمیتوانند مانند نسل انسان تفکر کنند ،ل یکن دارای ق درت
ادراک بود و ا قابلیت احساس انواع لذتها و رنجه ای ن دگی برخ وردار هس تند و حت ی در پ ار ای ا
موارد حیوانات را دارای میزان خاصی ا توانایی اندیشیدن میدانند و برای ایشان ظرفیت های روحی نظی ر
احساس ،حافظه ،میل و خودآگاهی قائل ان د(بهن ام م نش و عم انی س امانی 25-28 ،1391 ،و م هبا ی
 .)28-42 ،1391همان طور که مالحظه میمود گرو اخیر ،مبنای فلسفی برخورداری حیوانات ا حق وق
مختلف و نیز توجهات اخالقی را «ادراک» میدانند؛ همچنین در مطالب گذمته ،در مورد فلس فه پ ذیرش
حقوق حیوانات ،با این استدالل که ال مه اصلی محشور مدن حیوانات در رس تاخیز و م ورد حس اب ق رار
گرفتن ایشان پذیرش قدرت درک برای ایشان است ،به همین نتیجه دس ت ی افتیم .در نتیج ه م یت وان
گفت حقوق حیوانات دارای مبنای فلسفی بود (مشهدی و کشاور  )47-70 ،1391 ،و ب ه تب ع وج ود آن،
مبانی فقهی حقوق مذکور نیز مکل گرفته است؛ مانند توصیه های بسیاری که ا گذمته تاکنون ،در قال ب
احادیث ،آیات ،کالم علما و دانشمندان مختلف و ...به دست ما رسید ان د؛ ک ه پی دایش همگ ی آن ه ا در
گرو وجود و درک همین مبنای فلسفی است؛ و نتیجه بررس ی مب انی گون اگون حق وق حیوان ات ،نش ان
دهند این است که آیات ،روایات ،حکم عقل ،بنای عق ال و نظ رات دانش مندان ،در ع ین ح ال ک ه خ ود
مبنایی فقهی به ممار میآیند ،مبنایی فلسفی نیز هستند و همگی نشأت گرفته ا پذیرش «ادراک» ب رای
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حیوانات میبامند .به عبارت دیگر ،تمام مبانی فقهی حقوق حیوانات ،خود به طری ق اول ی و در وهل ه اول
فلسفی هستند .به عنوان مثال ،خود آیات قرآن نیز پیش ا آن که دلیل ی فقه ی ب ه م مار آین د ،دلیل ی
فلسفی هستند؛ یرا ا تفاسیر موجود رومن است که خداوند یکت ا حیوان ات را ا ق درت ادراک برخ وردار
کرد و ایشان را صاحب درک و معور میداند؛ در غیر این ص ورت ب رای ایش ان حق وق مختل ف در نظ ر
نمیگرفت و آنها را در رو قیامت مورد حساب و رسیدگی واقع نمیکرد(رفیعی طباطبائی.)57 ،1397 ،

نتیجه گیری
چنان که به موجب مطالب بررسی مد مش اهد گردی د ،مس ئله حق وق حیوان ات و برخ ورداری ای ن
مخلوقات پروردگار یکتا ا حقوق مختلف و همچنین لزوم رعایت حقوق حیوانات توس ط انس ان ،ن ه تنه ا
مسئله ای تا نمیبامد بلکه امری است که پیش ا همگان مارع مقدس به آن توجه دامته اس ت؛ و نی ز
به تبع آن ،این مهم در سنت پیشوایان دینی و اندیشمندان نیز انعکاس یافته است .لذا به خ وبی پیداس ت
که دلیل عدم توجه به حقوق حیوانات در حال حاضر جامعه خود را نباید نقص یا ابهام مبانی ب دانیم بلک ه
با کمی دقت و مطالعه در مییابیم که میفول ماندن موضوع ،بیش ا هر چیز حاصل غفل ت خ ود ماس ت.
عالو بر آن ،مسئله حقوق حیوانات در آثار و رویکردهای اندیشمندان و بزرگان س ایر مل ل و م ذاهب نی ز
ضمن پرداخت به چرایی آن به وضوح منعکس گردید اس ت؛ ک ه خ ود حکای ت ا ریش ه دار ب ودن و ب ا
اصالت بودن موضوع است .لذا با اطمینان میتوان گفت که لزوم رعایت حق وق حیوان ات ص رفاً ب ر اس اس
ترحم به این موجودات و نامی ا تأثیرپذیری ا فضاهای عاطفی نمیبامد .بلکه همگان مستنداً موظ ف ب ه
رعایت حقوق حیوانات هستند و در صورت عدم رعایت این حقوق ،حتی اگر در دنیا به دلیل فقدان ق وانین
در جوامع انسانی مجا ات نگردند ،یقیناً در آخرت مورد کیفر الهی قرار خواهند گرفت.
منابع
فارسی
 قرآن کریم. بهنام منش ،میما؛ عمانی سامانی ،رضا ،1391 ،جایگا حیوانات در سیر تاریخی اخالق و فلسفه در غ رب ،مجلاهاخالق و تاریخ پزشکی ،ممار .2
پورمحمدی ،میما ،1384 ،گس تر حق وق حیوان ات در اس الم و غ رب (قس مت اول) ،نشاریه فقاه و حقاوقخانواده(ندای صادق) ،ممار .39
 حسینی ،سیدابراهیم ،1381 ،نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقی ا دیدگا اس الم .مجلاه معرفات،ممار .61
 حسینی ،سیدهادی ،1391 ،حقوق حیوانات ،فصلنامه اسالم پژوهان ،ممار .2 حق مناس ،محمدعلی؛ سامعی ،حسین؛ انتخابی ،ن رگس ،1387 ،فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی – فارسای،چاپ اول ،تهران ،مؤسسه فرهن

معاصر.
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 -حییم ،سلیمان ،1390 ،فرهنگ معاصر بزرگ انگلیسی– فارسی ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسه فرهن

معاصر.

 رفیعی طباطبائی ،سیدحسام الدین ،1397 ،حقوق حیوانات در پرتو قوانین موضوعه و اسناد باین المللای،چاپ اول ،تهران ،نشر آذرفر.
 مهبا ی ،آرامش ،1391 ،حقوق حیوانات ،تأملی در نظریه و رویه ،فصلنامه پژوهش حقوق ،ممار .36 مهرآیینی ،سیدمصطفی؛ یرک باروقی ،عزیز  ،1391 ،رویکردی انتقادی به جایگااه اخالقای حیواناات درنظام فکری دکارت ،سومین همایش ملی بزرگدامت سهروردی با موضوع اخالق کاربردی ،دانشگا نجان.
 طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،بی تا ،تفسیر المیزان ،جلد هفتم ،تهران ،دفتر انتشارات اسالمی. عمید ،حسن ،1381 ،فرهنگ فارسی ،تهران ،مؤسسه انتشارات امیرکبیر. فاطمی تبار ،سیداحمد؛ منزوی ،عباس ،1387 ،عقل و مفاهیم اخالقی ،مجله اخالق و تاریخ پزشکی ،ممار .3 فیض ،علیرضا ،1373 ،مبادی فقه و اصول ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشگا تهران. محقق داماد ،سیدمصطفی ،1362 ،مباحثی از اصول فقه ،جلد دوم ،چاپ اول ،تهران ،اندیشه ه ای ن و در عل وماسالمی.
 محمدی ،ابوالحسن ،1391 ،مبانی استنباط حقوق اسالمی ،تهران ،انتشارات دانشگا تهران. محمدی ،علی ،1387 ،شرح اصول فقه ،جلد سوم ،قم ،نشر دارالفکر. مشهدی ،علی؛ کشاور  ،اسماعیل ،1391 ،تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط یست سالم ،دوفصلنامه حقاوقاسالمی ،ممار .2
 مظاهری کوهانستانی ،رسول؛ نیا ی ،عباس ،1395 ،مطالعه مقارن حکم عقل در مرع و حق وق ای ران ،فصالنامهقضاوت ،ممار .86
 معین ،محمد ،1360 ،فرهنگ فارسی ،جلد دوم ،تهران ،نشر سپهر. مکارم میرا ی ،ناصر ،1380 ،تفسیر نمونه ،جلد پنجم و جلد یا دهم ،تهران ،انتشارات دارالکتب اإلسالمیه. منتهایی ،عباس ،1380 ،علم اصول فقه و سرچشمه های حقوق اسالمی ،ماهنامه کانون ،ممار .27 ناجی جزایری ،سیدهامم ،1379 ،حمایت از حیوانات در اسالم ،جلد اول ،چاپ اول ،قم ،نشر دارالثقلین. والیی ،عیسی ،1374 ،فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول ،جلد اول ،تهران ،نشر نی.عربی
 محدث نوری 1408 ،ق ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،جل د هش تم ،ق م ،نش ر مؤسس ه آل البی تعلیهم السالم.
 محمدبن الحسن الطوسی 1387 ،ق ،المبسوط فی فقه اإلمامیه ،جلد مشم ،تهران ،مکتب مرتضویه. -مظفر ،محمدرضا ،1387 ،اصول الفقه ،جلد دوم ،قم ،نشر دارالفکر.

