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 دهيچک
جـودات عـال  ر مويا سـابمربوط به تعامل انسان به عنوان اشرف مخلوقات،  ين اسالم و زرتشت، حقوقيدر متون معتبر د

 يمـدع يبرخـ اسـت  ال عـر و شـر در يگاه خين از باور به خدا و جاين دو ديا ينيبن شده است که برگرفته از جهانيتدو
قائـل  موجـودات ات سـايريـح يبـرا يتر بوده و احترامـسه با زرتشت خشنين خصوص، در مقاين اسالم در اييهستند آ

آن دو را بـا  تعامـل يقـين، چهـر  حقيـن دو دين حقوق در منابع و متون معتبر اين پژوهش به دنبال استخراج ايست  اين
اسـالم جـد در  هاي مقاله اين اسـت کـهد  حاصل يافتهين را آشکار نماياز دو دهريک    نموده، نگاهيموجودات عال  ترس

ه بـرتشت، با اعتقـاد دهد، اما آيين زيا دفع ضرر از جان، اجاز  کشتن موجودات را نميه غذا و يمحدود، از جمله ته يموارد
در  يوم، حتـکند  دسـته سـي  ميتقس، جانداران عال  را به سه دستة مقدس، مباح و منفور يمنيوجود موجودات شرور اهر

 ستند ، از نظر اين آيين محکوم به مرگ هيا مالي يجاد ضرر جانيو ا يصورت عدم ورود به محل زندگ
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 طرح مسئله

ر موج ودا  ياس تعامل انسان با ، رونيااز. دانندينش جهان ميآفر يصلاان، انسان را هدف ياز اد ياريبس

نجاست ک ه آت مطلب يپژوه بوده است. اهمنيشمندان ديم مورد توجه انديرمستقيا غيم يزندة عالم، مستق

 ير موج ودا  هس تس اي ين ب راي است که آن د يدر حقوق، نيک دي يهات آموزهيمالک عقالن يگاه
ن گ و رشده ک ه مطرح رنگ قدر پران آنياد يدر برخر موجودا  يکه احترام به ساچرا؛ قائل شده است

وان اش رف ا تنها انسان ب ه عن يقدر رنگ باخته که گوآنهم  يگاه. به خود گرفته است يپرستتوتم يبو

 ر موجودا  وجود ندارد.يا  سايح يبرا يگاهيستن دارد و جايحق ز، مخلوقا 

 وان،ي ، حپرستش هرگون ه درخ ت ،و زرتشت اسالم نياز دو دهريک  م گفت،يطور که خواههمان

ه ، ب ا توج ه ب اني ر اديهمانن د س ا، ني ن دو دي اند. ااز آن منع کرده، دانسته يرعقالنيره را غيو غتوتم 

 يعن وو م يم اد ياي ر و ش ر در دنيمفهوم خ يکه برا يگاهيخود از خدا، خلقت جهان و جا ينيبجهان
 در ير ذات رش ش رويالبته اسالم با توج ه ب ه ع دم پ   کنند.يبا مخلوقا  عالم تعامل م، اندم کردهيترس

در  تافت ه و ج  ت آنه ا را ب ر ني آزار و اذ، جهيموجودا ، آنها را مخلوقا  خداوند واحد دانسته و در نت

ا  در موج ود يرش ش رور ذات يبا پ  ، ن زرتشتياما د. شمردي  نميکشتن آنها را جا، خاص يموراد

رد ب ا در برخ و يدان د و احا ام متف اوتيمن ميع الم را مخل وا اه ر، ت، ش روري عالم و اعتقاد به ثنو

م و ن اس الي ک ه در م ورد حق وا جان داران در دو د يالؤس  ده است. حالْکران يب يمنيموجودا  اهر

ودا  نسبت ب ه موج  يتربرخورد رئوفانه، نين دو ديک از اين است که کداميا، شوديزرتشت مطرح م
س الم و اتر است؟ حقوا موج ودا  زن ده در يعقالن، ن با موجودا  عالميعالم دارند؟ برخورد کدام د

م خ واهيو اس الم ش ت تآي ين زر مت ون به يقيو تطب نظري اجماليزرتشت چگونه است؟ به هر حال، 

 .ميکنيمبررسي  ن محوريرا در ا هاي م کورداشت و پرسش

 اسالم و زرتشت ينيبر و شر در جهانيخ

ر و ش ر ي گاه خير جاياست که تفسجهت اسالم و زرتشت از آن  ينيبجهان ر و شر دريت بحث خياهم
ن گ اش ته ي ن دو دي وانا  و جانداران ايدر بحث حقوا ح يمير مستقيثأتي، و زرتشت يدر تفار اسالم
 :کنن ديم حاوم ت جه ان ب ر روي ن دو ن است کهيزرتشت چن ياتينظام اله ر درين تفسياست. حاصل ا

نامن د. ام ا يم ن و(يمئ ب د )انگ ره م نش و ش هياند را گرييد و نو(يک )سپنتا مئين و منش شهياند را ياي
: ت وان گف تياست. در واقع م« اهورام دا»سته پرستش است و آن ين دو خدا شاياز ا يايتنها : معتقدند
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 پرس تگانه، ين جه تيت دارد و تنها از ايد در عبوديبلاه توح، ت ندارديد در خالقين زرتشت، توحييآ
را  ياگان هيار متف او  اس ت. اس الم خداون د ياس الم بس  يپرس تگانهيشان با يا يپرستگانهياست. ل ا 

مث ل ق در  مطل ق، عل م  يکه صفات يخداوند؛ هستنداو  و مجرد مخلوا يپرستد که همة عالم ماديم
الم ماده اس ت ک ه ر در عيناگ  يحاصل ت احم يعياسالم، شرور طب ياتيره دارد. در نظام الهيان و غيپايب

، ک ه م اده اس تيحالتوان عالم ماده را درينم يعن؛ يشوديا  عالم ماده محسوب مياز جمله ذا  و ذات
ب ر  يت ا نق  ، را  عالم غلبه ندارديبر خ، ن دسته از شرورين خألها و نواقص تصور کرد. البته ايبدون ا

خل ق کن د ک ه  يد ع المي با، ن ببرديم از بن شرور را هياگر خداوند بخواهد هم. باشد ينظام احسن اله
اس ت.  يگ ريعالم د نخواهد بود و ذاتاً يآن عالم، عالم ماد، ن صور يدر ا. ا  ماده را نداشته باشديذات

ر ينس بت ب ه س ا، است که خداوند به انس ان داده و ش رافت انس ان يارياز اخت ي  ناشين يشرور اخالق
ک ه ب ه دنب ال  يري را  کثي   نسبت به خين دسته از شرور نيا ار است. غلبةين اختي  در هميمخلوقا  ن

ک ه چرا؛ ه ا را دارديژگين وين عالم با تمام ايجاد ايا ياقت ا يت مطلقة الهياضيل ا ف. مردود است، دارد
ت رک خلق ت آن، خ الف حام ت خداون د . باش ديش از شرورِ بالعرض ش ميرا  آن، به مراتب بيخ

 .(460 453، ص 2، ج 1388)مصباح، است
ياس ان  من در تفار زرتشتيد با قدر  اهرياست که نبا يطان در تفار اسالميگر، قدر  شيد ةنات
تص رف  اي دن و ي در مقابل خداوند متعال عاج  است و قدر  آفري، طان در تفار اسالميشود. شتلقي 

م ماْ  هُ عَلَاه  نَ لَاو ما   ا»ب رد: يش ميدر موجودا  خداوند را ندارد. او تنها با وسوسه، کار خود را پ 
 يطه بر آن ان نداش ت ج   ب رااو سل؛ (21)سبأ: «سلط نٍ إالّ لِنَع لَمَ مْ  يؤمُِْ ب الخره ممّْ هُوَ مِن    في شکٍّ

، پرس تنديدا را مخک يان تنها يم. اما زرتشتيشناسباز، ناه مؤمنانِ به آخر  را از آنها که در شک هستنديا
وح د آنه ا م يول ، ده اس تي ا  را آفري و ح ير است و نظام زندگيخو  ياياز آن جهت که او خالق ن

 يا يد و گرنياديز مستقل ا دانند که کامالًيمقابل هم م يرويعالم را از دو ن يهادهيآنها منشأ پد ستند.ين
: قدن دمعت يرو اخ تالف اس ت. برخ ي نش آن دو نيآفر ييدر توانا. هرچند ستيعاج  ن يگريدر برابر د
 پ  . دي فرآب و نقص را يعيب ين است که ابتدا اهورام دا موجوداتيد، ايآيمم زرتشت بريآنچه از تعال
؛ 8 ، فص ل2، بخ ش1374)ب وي ، نو وضع جه ان را آش فته س اختيورش بدخواهانه انگره مياز خلقت او، 

از  قلو مس ت ن و ق در  خل ق ک ردن دارديانگره م: معتقدندديگر  يبرخ .(47 40، بند 5تا، بخش بندهش، بي
 .(30، ص 1384زرتشت )ونديداد اوستا(، دارمستتر،  قوانين )ر.ک: مجموعهاهورام دا است
زب ان  از يگ  ارد، جمالت يه مزرتشت صح ينيبت در جهانيکه بر اثبا  ثنو ييهان متنياز معتبرتر

 ست:ين دو خدان برخورد ايف نخستيشخص زرتشت در اوستا و در توص
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 سخن گفتند. و در انديشه و گفتار و کردار )يکي( نيک و )ديگري( بد، با يکديگر ي همزاد«مينو»در آغاز آن دو 
 دند، نه دژآگاهانيک آگاهان راست را برگزياز آن دو، ن

 پايان هستي: را )بنياد نهادند( و چنين باشد به« نازندگي»و « زندگي»آن گاه آن دو مينو به هم رسيدند. نخست 
 را خواهد بود.« دروج»، هواداران «ين زندگيبدتر» را و« اشه»روان ين منش، پيبهتر

ن ه را ک ه آس مان واودا، «ن وين ميس نندتر»د و ي ن رفتار گرويبه بدتر« دروج»هواخواه « نويم»از آن دو 
دن د يگزرا بر« اش ه»کنند يرا خشنود م« مزدا اهوره» يکارو درست يو آنان که به آزادکام، پوشانده است

 (.5 - 3 ي، بندها30 يسناي)

دان د. يه ورام دا منظام الهياتي زرتشت، تمام موجودا  عالم را به نحوي آفري دة اهرچند )بنا بر نظر اول(، 

اي ک ه ب ا ن هکند که قدر  و هيبتش کمتر از اهورام دا نيست، ب ه گودر مقابل، خداي ديگري را معرفي مي
م را از ده تا م ردزرتشت پيامبر، مأمور ش اين هيبت، بسياري از افراد بشر را به پرستش خود واداشته است و

نا ه ر اينج ا ايدارد. ناتة شايان توج ه دبازبرد، اين پرستش ناصواب، که دنيا را به سمت و سوي پليدي مي

ن ع دم ا گوي ا اي تواند آغازگر خلقتِ موجوداتي اهريمني باشد. امشايد اهريمن )بنا بر نظر اول(، خود نمي

ا ت ينش نيس ت با خدا بودنش نداشته باشد؛ زيرا حيثيت او، وجود بخش ي و آف ر توانايي بر خلقت، منافاتي

هاي ب رد خواس تهموجوداتي را خلق کند، بلاه حيثيت او ضدآفرينش است. به هم ين دلي ل در پيشابتدائاً 
 کند.خويش، موجودا  مينوي را اجير کرده و در روح و جان ايشان نفوذ مي

ک ه در  قدر باز گ اش ته ش ده اس تآن، ننده شريبه عنوان آفر، رتشتز ينيبمن در جهانيدستان اهر

 کش اند و اه ورام داين را به چالش مير آفريخ يآشاارا قدر  اهورام دا، نشين مراحل آفريهمان آغاز

از  يون يم يموج ودات، ک رده اس ت ي يريوان پيمن به دست ديکه اهري، نشيغلبه بر نظام ضدآفر يبرا

ايس ت ش)هم ان؛ درس انن ياري يياروين رويند تا او را در ايآفريره را ميان، انسان و غجمله هفت امشاسپند

 .(220 209، ص 15فصل 1369ناشايست، 
ال ش ر و شر در عالم، حقوا موجودا  زن ده در اس الم و زرتش ت ير از خين تفسيهمبا توجه به 

خ تص ند و زرتش ت، ح ق را مدايوانا  را مشمول حق ميحهمة ، يک نگاه کليگرفته است. اسالم در 

 .يمنينه اهر، دانديم ينويوانا  ميح

 واناتيو کشتن ح يا عدم مخالفت با قربانيمخالفت 

س نجش  يبرا يتواند مورد توجه قرار گرفته و مالکيوانا  ميکه در بحث از حقوا ح ياز جمله مسائل

ن دو ي وان ا  در ايا  حي ح گاهيت دادن به جاين اسالم و زرتشت باشد، اهميوانا  در دو ديحقوا ح

ا  ي س لب ح يکه ب ه معن اآن  خاص يبه معنا، کردن يشک در اسالم و زرتشت، قربانبين است. يد
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وان انج ام ي ح الل ش دن مص رف گوش ت آن ح يب را که غالباً يط و آداب خاصيبا شرا، وان زندهيح

 ، هم واره وج ود داش تهيط و آداب قرب انيبدون آن شرا، وانا  ضرررسان به انسانيو کشتن ح ،شوديم

مسلمانان هنوز ب ه آن  يلون رفته است، ياز ب ياديتا حد زي، فعل ين منسک در جامعة زرتشتياما ا است.

 يخينة ت اريش يو پ ين يپژوهشگران بدون توجه به متون د يب شد تا برخموجن امر يکنند. هميعمل م

رام ون خ ود يا  موج ودا  زن دة پي به حبدانند که  ينيک، دين سيين را همانند آين دين زرتشت، اييآ
 .(8، فصل 2، بخش 1374؛ بوي ، 1395ا، تاوس)کشديگ ارد و آنان را نميم يادياحترام ز

 دگاه متفاو  وجود دارد:ين خصوص دو ديدر ا

 پ يرن د، ام ا ب دون در نظ ر گ رفتنالف. برخي قرباني ک ردن حيوان ا  در آي ين زرتش ت را مي

ا ب راي رآنها تنه ا حيوان ا  ، دهند که مثالًيوانا ، يک حام کلي ميبندي زرتشتيان از حدسته

ت گن اه کشند. يا ايناه کشتن حيوانا  جوان در آيين زرتشقرباني، به معناي خاص و تغ يه مي

؛ 479 ، ص1387هينل  ، )کنن داست و زرتشتيان با حيوانا  و موجودا  عالم به خ وبي رفت ار مي

 .(356 355، ص 9، فصل 1363بيروني، 

ز اب اتتر  يان د و گ اهن زرتشت رد کردهييوانا  را در آيکردن و کشتن ح يقربان گر اساساًيد يبرخ .ب

اوس تا، ؛ 295، ص 8، فصل 2، بخش 1374بوي ، )کننديوانا  را هم رد ميان از گوشت حيه زرتشتيآن، تغ 

 .(71، ص 1395

ت ي و اذ ب ا آزار، ن اس المي يتش ت همانن د آن زرييآنچه مسلم است، آ: د گفتيدگاه اول بايدر مورد د

ده د. ام ا آن مج وز، ياجازه م ينيد يوانا  مخالف است و کشتن آنها را تنها در چارچوب مجوزهايح
وان ا  يح کش تنش امل بلاه ، ستيباشد ن ينيکه همراه با مراسم د آن خاص يکردن به معنا يتنها قربان

ي، عد که به ن واشبمين زرتشت ييا  هم ج ء مناسک آوانين حيقت، کشتن ايشود. در حقيهم م يموذ

ب ر  ه ورام داا يروزي ک ردن در راه پ يقرب ان يعن ؛ يک رد يعام تلقّ يکردن به معنا يتوان آن را قربانيم

 .(9، بند 8، بخش 1369؛ شايست ناشايست، 409 408، ص 12؛ فصل 216، ص 6، فصل 1374بوي ، ) منياهر

در چ ارچوب ، رفتن ديمش مار به وانا  منفوريکه ج ءِ ح، «رَفْستَرانخِ»وانا ِ به اصطالح يکشتن ح

ک ه از ، «گ او»وان ا  ع الم از ين بود که هم ة حيا يشد و آن اعتقاد م هبيف ميتعر يک اعتقاد م هبي
ش ان يا، شان نفوذ ک ردهياز ا يمن در روان برخياما اهر. اندخلق شده، ه اهورام دا استيهفت موجود اول

خواس تند يب ا کش تن آنه ا م، جهيرند. در نتينش قرار گيش گرفته است تا در مقابل آفريمت خورا به خد

ن ي کش تن ا، روني ارس انند. از ياري من يبه اهورام دا در غلبه ب ه اه ر، ن بردهيکارگ اران شرور را از ب
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ش د. در مت ون يخ ميبلا ه ت وب، م أجور نب ودتنها ن ه ت م کور،ين نير از ايغ يتيجانوران در غالب هر ن

 يپاک کردن گناه انم و ب را يبرا»د: يبگو يدآمده است که به هنگام کشتن خرفستران، شخص با يپهلو

 ؛(409، ص 12، فصل 2، بخش1374)بوي ، «کشميروانم، خرفستار م يلت و دوستيکسب ف 
ار رفت  يخوب وانا  بهيوانِ جوان گناه بود و با حين زرتشت، کشتن حييدر آهرچند  ناه،ايگر يناته د

 يحا م کل ، نيانه خرفستران. بنابر، وانا  سودمند صادا بودين برخورد تنها در مورد حياما ا، کردنديم
 .ستيق نينجا دقيدادن در ا
 نج  ، دندنو بويکه منسوب به انگره م، و مرموز يوانا  موذي  حين زرتشت نييآ يخينة تاريشيدر پ

ش تن آن ک يد ب راي با، م ان(ياؤمن با)= م  ينيجا که هر بهدشمرده شده و کشتنشان پاداش داشت. تا آن
مش اهده  داشت تا هر کجا ک ه آن موج ودا  رايم 1«خرفستارکش»ا ي« مارغن»به نام  يالهيوانا  وسيح

 يه ان مراس م در ق رني ا يب شد ت ا اج راموجن عمل يداشتن ا ينيشة دير. له آن باشديبه وسکرد، 
ش يجم پ آن را در سدة پن، «هردو »دوام داشته باشد.  يا سهوي يدعم يهاجبران تخلف يبرا يمتماد
اس ط س دة ت ا او يرا حت يان کرمان مراسم خرفستارکشيگر، زرتشتيد ياز سو. الد شاهد بوده استياز م

 .(409 408، ص12، فصل2، بخش 1374)بوي ، کردندياجرا م يالدينوزدهم م
، اض رحان يزرتش ت يپژوهشگران ب ه تب ع ادعاه ا يخناه بريا :د گفتيدوم باديدگاه  يدر بررساما 
ک ي و  يداورشيک پيبا همراه وانا  است، يکردن ح يمخالف قربان داًين زرتشت شدييکنند آياظهار م
 يمتع ال يهاب ا ه دفي، خ تن خ ون قرب انين است که ريا، اشتباه يداورشينادرست است. آن پ يالقا

 يب اناز هرگون ه قر، انين اس ت ک ه زرتش تينادرست ا ياست و آن القيش زرتشت سازگار نيک ياخالق
 يهان دس ته، توج ه ب ه گفت هي ب رخالف اظه ارا  ا. کردندي  ميدور پره يهاوان در گ شتهيکردن ح
و ب ا آن  ح بودهيقب ين، عمليين آيا  موجودا  زنده در ايرساند که گرفتن حيرا نم ن مطلبيزرتشت ا
رتش ت در روان زي   وجود نداش ت. ام ا پيامبر اسالم نيم پيدر تعال کهگونه همان .شده استيمخالفت م
وز ه م ب ه هن ، امبر اس المي روان پيپ يول. ح ف کردند ييهاکردن را بنا بر مصلحت يخ، قربانيگ ر تار
ب ان ک ه از ز است يي هايد توجه داشت، اول چين مسئله باياند. آنچه که در امانده ين سنت باقيا ياجرا
است ک ه  يي هايدوم چ .شوديده مين دين دين متقدم اانيد زرتشت نقل شده است و در متدم خويو تعال
اده اس ت درخ  ينيد هيت اوليدر واقع يراتييتغ، اند. در واقعا کاسته، يروانش به مرور زمان به آن اف ودهيپ

 اند.کرده ين اصل اوليگ ين پژوهشگران به اشتباه آن را جايکه ا
، در ن زرتش ت انج ام داده اس تي يدر مورد آ يقيکه مطالعا  عم يعنوان کس ، به يبو يمرخانم 
 د:يسونيم تاريخ کيش زرتشتکتاب 
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ش يگرون دگان ب ه ک ت تازهيميصداقت و صم يهااز عالئم و نشانه يکي يساسان ييگرادر روزگار سنت
ه، ه م نات تا سدة گذش توايکردن ح ين قربانييآ، ن گذشتهيبوده است. از ا ي، تناول گوشت قربانيزرتشت
و  ان پ   از مه اورتيشده اس ت. ام ا پارس يران اورا ميان ايان هندوستان و هم زرتشتيان زرتشتيدر م

ک ردن گ او، دس ت  يقرب ان يعن يخ ود،  يس نت ين قربانيترشوند از مهميناچار م، اقامت در هندوستان
 ند.کرد يزاريردن گاو احساس تنفر و بک يز همچون هندوان از قربانيها آنان نبردارند. با گذشت قرن

ن ک ار ي ه از ب يافتند. آنان را ني يو معنو يران تسلط اخالقيان اي، بر زرتشتيالديدر اواسط سدة نوزدهم م
ان يپارس  از ياريرا بس ي ز؛ نداش تند يکردن برّه و بز و مرغ و خروس مخالفت يبا قربان يوادار ساختند. ول

دن دس ت ک ر يان هند از هرگون ه قرب انيستم، پارسيند. بعدها، در آغاز سدة بدادين کار ادامه ميهند به ا
ذش ت  دور گن تنف ر را ب ه يا يد نشان دادند. پژوهشگران غربين کار تنفر شدينسبت به ا برداشتند و اصوالً

ر ي عبت يها به نفع ظلم و ستم را به محکوم کردن عم   قرب انم داده، هرگونه اشاره در گاتيز تعميدست ن
 اًس رد و نس بت يهازمس تان يس تيبايک ه م، رانيان ساکن فالت ايرانياست. ا يخيتار يکردند که اشتباه

رن د، ه و رم ه داگل که يگر اقواميخوار بوده، همانند دگوشت يقوم، را تحم  کنند يمرکز يايآس يطوالن
خ ورد و  يه ش ده ب رااند. در اوس تا اص حالا اس تفادگذراندهيش روزگار ميحشم خو يهااز فرآورده

ا ي  ن ش ده، ن انيک وانش ي انِ يراني)گوشت( است. حال آنکه بعدها در زبان ا« Pituتو يپ»واژه ، خوراک
ز نداش ته اس ت، ا يمخ الفت يخوارنکه زرتشت با رسمِ کهنِ گوش تيرا گرفت. ا« تويپ» يمعادل آن، وا

 يوربا تالش در دام پ ر»د: يگويشد. من نق  يش از ايشود که پيآشکار مدهد مي يتيکه به آرم يسوگند
 (.295، ص 8، فص  2، بخش 1374 ، ي)بو («48 5 يسناي)« خوراک ما، پروار شود يبگذار تا گاو برا

 وانات و حقوق آنها در منابع زرتشت و اسالميح يبندميتقس

و  خ انلة موريس که در ق رون مختل ف و ب ه و، انيمرتبط با اد يخيدر کنار بهره بردن از منابع معتبر تار

ناخت ش  يب را ي  منب ع مهم ي ن ني پژوهان معتمد نوشته شده است، استفاده از متون معتبر همان دنيد

ک ي  ن ابع معتب رت استشهاد و استناد به ميرود. اهميمشمار به ثر از آن استأکه مت ييو باورها ينيبجهان
در  يش تريب تي ن متون همواره از حجيا است کهجهت ن، از آن يه آن ديا عليدر اثبا  ادعا بر له ، نيد

 ن برخوردار است.يروان آن ديان پيم

 از موجودات عالم ير منابع زرتشتيتفس

  ع الم در نگرش ب ه موج ودا يديد، نقش دو عامل کليآين زرتشت به دست مييآنچه از منابع معتبر آ

 ي.محورشه انسانير و شر دارد. دوم، اندياست که اوستا از خ يرياست. اول، تفس

پنداشتند دني اي آن ان آکن ده از انب وه نديان روزگار باستان ميآيد که ايرانيان، مانند همياز اوستا چنين بر

اي از آنان، نيک و سودمندند و بيشتر آن ان م وذي و خبي ث هس تند. جمع ي از اي ن ارواحي است که پاره
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در گوش ه و کن ارِ خان ه و شوند. گروهي از آنان، ارواح شيطاني، براي آزار آدميان مستقيماً وارد بدن آنان مي

ه و آف تِ کِش ت و ک ارش ج ان گل  دارن د و ب اليرا ب ه لغ  ش و خط ا وا اند تا آدميپنهان شدهم رعه 

ه اي در ادبي ا  و متن« خِرَفْس تَران»و « پ ري»، «ديو»هايي مانند . واژه(126، ص 3، فص ل 1)همان، بخش بشوند

کنند. به عن وان اهريمني هستند که در شال حيوان، انسان يا غيره نمود پيدا ميآيين زرتشت، نام موجودا  

 .(12 4)يسناي «گ ينيمپرستان، دوري ميم. از جادو و جادوگ ينيپرستان، دوري ميواز ديوان و دي»، مثال
ه ک  ن ب ودي، اي محورن انس انيدانستند و اعتقادشان از اينش ميآفر يرا بهانة اصل ان، انسانيزرتشت

 که در گم ان يموجودات، رونياانسان است. از يتش برايا مطلوبيوان، نفع يا حياه يک گي يار سودمنديمع

ش مار ب ه منيب وده و مخلوق ا  اه ر يدي سرچش مة پل، انسان نداشتند يبرا يتيچ نفع و مطلوبيآنها ه

: س تآم ده ا ناشايس تشايس ت که در کتاب بود. چنان يمن زرتشتؤفة هر ميرفتند که کشتن آنها وظيم

س ت، )شايس ت ناشاي«د کش تي چن د را با ين است که خرفس تريمان( شدن ايان خستو )= مؤمن بايبهد»

 يکل دس ته  ب ه دو، عالم در نگ اه آنه اموجودا  ، يدين دو عامل کلي. با توجه به ا(5، بند 20فصل ، 1369
 دند:شيم ميتقس

ا  در وان يآن ح يريتوانس ت ب ه ک ارگيع و س ود من نف يانسان: ا يد و مطلوب براين مفاجاندار .الف

ص د که ق، ه دوما مقابله با موجودا  دستي، و يا به عنوان غ ا و قرباني، يا کار کشاورزيحمل و نقل 

 باشد.، ان رساندن به جسم، روح و منافع انسان را دارنديز

س م و ب رس اندن ب ه جيحمله کردن و آس  ن ضرر صرفاًيانسان: ا ين م ر و نامطلوب برااجاندار .ب

. کردن ديمله مان حين، انبار و غله آدميکه به باغ، زم يابلاه تمام موجودا  گرسنه، روح انسان نبود
ن ي ت ايانات ه مه م، س ر. شديم، انسان داشتند يبرا ينديافة ناخوشايکه ق يواناتيحشامل ن يهمچن

 به تمام انواع آن جانوران بود. يحام کل

 :کرد مين زرتشت را به سه دسته تقسييوانا  در آيح يگاه حقوقيتوان جاير متقيدق ياما با نگاه

 م ق راريم ورد تا ر يب يدارن د و ب ه نح و عج يار مفص ليحقوا بس اين حيوانا   . حيوانات مقدس:1

رزه ن اس ت ک ه ع الوه ب ر مب اي، اي ن ويوانا  سودمند و مير حيک از ساين تفايرند. علت ايگيم

د. مث ل دارن  ينيمراسما  د يدر اجرا يدياز آنها نقش کل ي، برخيمنياهر ه موجودا يکردنشان عل
، 1384 )دارمس تتر،( ها هستند  از جملة سگيو روباه ن يغي، جوجه تيسگ و گاو )سگ گرگ، سگ آب

 .(34 31، بند 125، ص5فصل

ح ق و  يول، وانا  مقدس هستنديتر از حنييک درجه پاي يحقوقنظر از اين حيوانا   . حيوانات مباا:2
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ره ي ه، ک ار، حم ل و نق ل و غي تغ  يشتر ب راي ، بيستمنيو اهر ينويوانا  مين حيدارند. ا يحقوق

 ره.يشوند. مثل اسب، گوسفند، شتر و غياستفاده م

 يقح ق و حق وه يچ من هستند و يضد خلقت و متعلق به اهراين حيوانا   . حيوانات منفور و موذي:3

زغ، وکش ند. مث ل م ار، يآنها را م ياشود و به هر بهانهيبرخورد م يبه سختبا آنها ، رونياندارند. از

 ره.يگرگ، مورچه و غ
 پردازيم:مين زرتشت ييوانا  در آين حيها و حقوا ايژگيحال به چند نمونه از و

 مقدسوانات يححقوق  .1

 ز حيوان ا تعريف ي ک ه احيوانا  مقدس بيشترين احترام و حقوا را در ميان حيوانا  دارند. با توج ه ب ه 

ش، )بندهيرهگيرند. مثل باز سفيد، خروس، جوجه تيغي و غمقدس شد، حيوانا  زيادي در اين دسته قرار مي

 ت.اما ارزشمندترين حيوانا  مقدس در آيين زرتشت گاو و انواع سگ اس، (157 154، بند9بخش تا، بي

 دليل است: به دو ن زرتشت و حقوا فراوان آنييتقدس گاو در آاما   

رة هف ت در زم گاو تقدس گاو، قرار گرفتن  يعلت اصلي: وانا  سودمند و فرشته وحيگاو نماد ح .الف
ج ودا  موهم ة ر و خ الق ي نو را خالق همة امور خيه اهورام دا است. زرتشت، سپنتا ميمخلوا اول

ن او در ک ارگ ارااو )=اَمشاس پندان(،  يروحان يروهايکند که شش تن از نيم يمعرف يو معنو يماد

 از مخلوق ا  يا يب ه عه ده دارن د و هم راه  ينقش ، ن شش فرشتهياز اهريک  ن جهان هستند.يا

. 1)کنن د يت مي نش جهان خلق ش دند و آن مخل وا را حمايآفر يهستند که در ابتدا ياگانههفت

، آتش(. گ او .7، سانان. 6، گاو نر به وجود آمدندوانا  که از يح. 5، اهيگ. 4، نيزم. 3، آب. 2، آسمان

 ک وي است ک ه قص د ن« وهومنه»کننده او تين هفت موجود است و فرشته مقرب و حماياز ا ياي
ر ب  ياله  يفرش ته وح « وهومن ه»، ن زرتشتييگر، در نگاه آيدسوي از  .ک، نقش او استيهدف ن

را مق دس گ اه ت و آن»از زب ان زرتش ت آم ده اس ت:  43 يسنايدر    هست. مثالًيامبر نيزرتشت پ

. «تخبر س اخن تو بايين بار مرا از آينخست يمن آمد و برا ياهورام دا که وهومنه به سو يشناختم ا

و اوده و در که وهومنه در او س اکن ب  يوان سودمند و مخلوقينش حيگاو به عنوان نماد آفر، رونيااز

 .(5، فصل 1خشب1374)ر.ک: بوي ، رديگيان قرار ميژه زرتشتيمورد احترام و، است يمتجل

آن در  يدي گ ر تق دس گ او نق ش کليعل ت داست:  ن زرتشتيياز مطهرا  مهم آ يايادرار گاو  .ب
از جان ب انگ ره ، رهي و غ ياهي، س يفي، کثيان، آلودگياعتقاد زرتشتبه است.  ينيد يهامراسم ياجرا



34    ،1395اول، زمستان  شمارههشتم،  سال 

د ي ودا  عالم، باها از موجين آلودگيزدودن ا يشود و برايده مينو است که در موجودا  عالم ديم

آب و آت ش ،   مثل عموم م ردميان نيو تالش را کرد، نه آناه آن را گسترش داد. زرتشت يت سعينها

ژة آب و آت ش م انع از اس تفادة آن دو در جه ت ي اما تقدس و، داننديپاک کردن م يعيلة طبيرا وس

ه ي ز مخلوق ا  اولن ک ار، خ ود آب و آت ش ک ه اي ب ا ا: شود. آنان معتقدنديمي اشيا بخشطهار 

نو در بدو خلق ت يکه انگره م يهمان کار يعن؛ يشونديآغشته م يديو پل يبه ناپاک، اهورام دا هستند
 يب را، ج هيرد. در نتيگيصور  م يک مؤمن زرتشتيحات به دست ، دادينها انجام ميخواست با ايم

 يدي سوزاندن زبال ه و پل زدودن و يبرا ،رقابل تصور است که از آب و آتشيغي، ک مؤمن زرتشتي

 ي ن آن ب رايگياز جا، نموده يکه اماان دارد از آلوده کردن آن دو خوددار يياستفاده شود. آنها تا جا

ن ام ر، ي ا يش ده ب رايمعرف يه انيگ ين جايتراز مهم يايکنند. يشو و طهار  استفاده موشست

 يدي ن آب و پليآنچ ه ب  يعن ؛ ي«براب ر آب» يکه به معن« ابيپاد»ا ي« گوم » اصطالحبه ا يادرار گاو 

و  يزدودن نجاس ا  ظ اهر ي، ادرار گاو را از جمله مطهرا  ب رايرد است. متون زرتشتيگيقرار م
 يدي ن آب است. از آن در غسل کردن، شس تن پليگ يجا، از موارد ياريد که در بسنراشميم يباطن

ا آوردن( ي د خاص )مثل فرزند م رده ب ه دندر موراي، ر درونيتطه يدن برايو آشام يرونيو نجاست ب

  .(240، ص1384)دارمستتر، کنندياستعمال م

مج ازا  داراي ب رس اندن ب ه آن يگاو، هرگونه ص دمه زدن و آس  يبا توجه به تقدس و ارزشمند

، گ او يبه ماان و غ ا يدگيو رس ي. پرستاريست  نيجا يقربان ينييت و کشتنش ج  در مراسم آسا

 ت بود.يحائ  اهم يان سودمندويش از هر حيب

 ن عبارتند از:آاست. دتيل اهميت حقوا فراوان داراي ن زرتشت ييسگ در آاما   

ني  موج ودا  ارزش مند و مقدس ي هس تند ک ه از ق رب فراوان ي در آي ين زرتش ت  هاالف. سگ

ش مارد ک ه ها ميبرخوردارند. اهورام دا در فصل سي دهم ونديداد، هشت ويژگي ب راي س گ

ها از . س گ(44، بند 220، ص 1384)ر.ک: دارمستتر، وانا  سودمند استکننده آنها از ساير حي تمايم

ترين حيوان به آدمي هستند و داراي حقوا بسياري هستند ک ه نظر شخصيت و ارزش، ن ديک

ها در برخي از مراس ما  دين ي، بخص وص تش ييع به مراتب بيشتر از گاو است. ح ور سگ
ثيرا  تاويني منحصر به فردي دارند که هيچ حي وان ج ايگ يني ن دارد. أو ت ميت ال امي است

ن دن س گ اماند، تنه ا ب ا گ رکه بعد از تشييع ميت انسان باقي مي مثالً عوارض تاويني ناپاکي

  .(16، بند161، ص1384)دارمستتر، شودزرد يا سفيد در آن مسير برداشته مي
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مش خص  ةان يمثل تازي، نيسنگ يهاها مجازا به سگ يتراماحيا هر نوع بيقتل و صدمه رساندن و 

 يح ق و حق وق. (8 )همان، صشديع مييتش يبا مراسم خاص، . سگ مرده(13)همان، فصلداشت يدر پ

گر و به ط ور مفص ل يوانا  ديمتفاو  با ح ره داشت که کامالًيو غ يمارينه خوراک، درمان بيدر زم

 :. به عنوان نمونه(211، ص 13)همان، فصلشده استبيان داد يدر وند

گن اه  ،چه خواهد بود. اهورام دا پاس خ داد يفر ويک، صاحب خوراک بد بدهديکه به سگِ ب يکس  
راس م م يادا يک ه ب رايحالدر، ک مرد پارسا را خوراک ب د بده دياست که  يبرابر با گناه کس يو

 رفته باشد. يبه خانه و ينيد

 يف ر ويک :فر خواهد داشت. اهورام دا پاسخ داديچه ک، بخوراندکه به سگ خانه خوراک بد  يکس  

 انه اسپاهه خواهد بود.ينود ضربه تاز

در خانه م داپرست هرگاه سگي باشد، بدون ح  بو کشيدن و در ه وش وي خل ل رس يده باش د،   

هم ان ند، م داپرستان چه وظيفه خواهند داشت. اهورام دا پاسخ داد: در معالجه چنين سگ باي د باوش 
 .(35و  25و  22، بند 218و  216 215، ص13)همان، فصلندنماياندازه که در درمان يک مرد پارسا کوشش مي

ل ک فص ي اد است که يآنقدر ز، سگنوع ن ياما حقوا ا، ستهااز خانواده سگ ي: سگ آبيسگ آب .ب

: ت وان گف تيمديگ ر،  . ب ه عب ار (14)همان، فصلداد را به خود اختصاص داده استيکامل در وند

 روح و روان: ما  زرتشت آم ده اس تيدر تعل. است يسگ آب ين زرتشتييوان در آين حيترمقدس

ن ه و ه  ار س گ يرود و در آنجاست که از ه  ار س گ نريها مسگ پ  از مرگ به سرچشمه آب

ک ي د به عم  ياگر کس، ني. بنابرا(52 51، بند 222، ص13)همان، فصل ديآيد ميپد يک سگ آب، ينهيماد
ن جه ت اي از  يريگن س ختي دارد. ا ييفرس ان و طاقتيار س نگيمجازا  بس، را باشد يسگ آب

وه است که شخص قاتل، موجودي را کشته که از روح ه ار سگ ارزشمند به وجود آم ده اس ت. ع ال

ان . ب ه عن و)همان(داردها بر اين، کشتن سگ آبي، تأثيرا  تاويني مثل خشاسالي و از بين رفتن چراگاه

 مثال، در قوانين زرتشت در کيفر کسي که يک سگ آبي را به قتل برساند، چنين آمده است:

 يار ک ه روم د ده ه زار ي بااو و...  انه سروشه خواهد بود.يانه اسناهه و ده هزار تازيده هزار تاز يفر ويک
 ين يزم ده هزار وزغ ديبااو  د ده هزار الک پشت به هالکت رساند.يبااو  به هالکت رساند.، خزديشکم م

به هالک ت  د ده هزار مورچه دزد گندميبااو  به هالکت رساند. يد ده هزار وزغ آبيبااو  به هالکت رساند.
ر کثاف ات و دد ده هزار کرم که يالکت رساند. او باه د ده هزار مورچه زهرآلود و بد قدم، بهي. او بارساند

؟ )هم ان، هزار مگ  زشت و منفور به هالک ت رس اندد يالکت رساند. او باه به، کند يمدفوعات زندگ
 (.224و  223، ص14فص  
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مانن د هآيد که کشتن آن ممن وع اس ت؛ زي را ميشمار ها به ج. جوجه تيغي: جوجه تيغي ني  از دستة سگ

تاب فق ه ، که کشايست ناشايستکند. مثالً در کتاب حيوانا  مقدس ديگر، حيوانا  اهريمني را دفع مي

دوري  باشد، آمده است، اگر با خارپشت يا جوجه تيغي برخورد کرديد، بدون ت رس از ويزرتشتي مي

ن ورچه از آمها پيشاب کرده و قولي هست که ه ار کرده و او را ناشيد؛ چون او هر روز در تنة مورچه

، و اگر (156، بند 9ش بختا، بي؛ بندهش، 20، بند 12و فصل  31بند  ،10، فصل 1369، )شايست ناشايستپيشاب بميرند 
 .(4، بند13، فصل1384)دارمستتر، کسي يک جوجه تيغي باشد، ج ايش ه ار تازيانه است

 مباحوانات يح. حقوق 2

ه ع الوه هس تند ک  يوانا  سودمندياز جمله ح، رهين دسته مثل اسب، گوسفند، ب ، مرغ و غيوانا  ايح

ه ش دوضع رار آنها ق يبرا يحقوق، ن جهتيو به هم انسان دارند يبرا يادهينفع و فا، بودنشان ينويبر م

ن ي م الِ اشد و چ ون معتق د بودن د ک ه کيرفتار م ين دسته به خوبيوانا  ايناه با حياست. از جمله ا

در رش د  يدبايم يهر فرد زرتشت. دن به نوع کاملشان )=گاو( استيموجودا  در رشد و نموّ سالم و رس

 يگ  رانشخو يا کشتن از روين دسته و يوانا  ايت و آزار حيد. اذکردن و کامل شدن به آنها کمک کن
 وان ا يز حا ين ين کار، تع داد معيجبران ا يبسته به شد  عملش و برايد بايگناه بود و فرد گناهاار م

ه هن وز نا ين دس ته، ب ه عل ت ايوانا  جوان ايکردن ح يشد. قربانيه ميا تنبيکشت و يخرفستران را م

 ياج را و در (479، ص 1، ج 1387)هينل  ، گن اه ب ود، اندفا ناردهيعالم خلقت ا يطرح کل نقش خود را در

ا  ي ه حب ، تنه ا متوج ه و مح دود يآمد تا صدمه و نابوديت دقت به عمل مي، نهايقربان ينييمراسم آ

)ب وي ، ودمن د ش رة خود به رهياز عمر جاودانِ ت، گريد يايوان بوده، روان او آزاد شود تا در دنيح يويدن

 .(213، ص 6، فصل1بخش ،1374

 منفور و موذيوانات يححقوق . 3

اهورام دا دس تور ب ه ، ا  نداشتهياز ح يچ حق و حقوقين دسته هيجانوران ا، طور که مالحظه شدهمان

. (22، بن د92، ص3، فص ل1384)دارمس تتر، ( آنها داده اس تيهاران کردن )خانهيشتر کشته شدن و ويچه بهر

ش وند، در ين و هس تند و ج   ب ا کش تن پ اک نميدة انگ ره مي ه که آفرين توجين دسته، با اياوانا  يح

وان ا  س ودمند و يت حيآزار و اذ يا ج ايد اسپندارم  و کفارة گناهان ي، مثل عينيمختلف د يهامراسم

: گانه آم ده اس تس ه يبندب ا دس ته ،ن خرفس تراني از ا ين ام برخ ، شدند. در بن دهشيره کشته ميغ

ار س ر و از پَرداره ا، م ار پ ردار يبس ياژدها، هاينيوزغ و از زم، هايو پَردار؛ از آب يني، زميخرفستران آب
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گ ر يد ياريمثل گرگ، ببر و بس  يبدتر از همه بودند. انواع مار، موش، عقرب، سوسک، مورچه، درندگان

. البته دربارة کش تن (147 146و  143، بند 9شبختا، بي)بندهش، د نابود شونديکه با انداز جانوران نام برده شده

 ،ن ديآيد مي گ ر پديد دي و پل يناه از آنها موجودا  م وذايبه علت ، وانا  و حشرا ين حياز ا يبرخ

گ :در بن دهش آم ده اس ت، شده است. مثالً يشترية بيتوص از ف  له و ، ن را ناش ندياگ ر مگ   کاس ْ

د ي ن رِيد، کرم و اگ ر ب ه زم ياگر به گوشت رِ»ند: يآيد مت به وجويفين کيبا ا ياو، موجودات ي يرتخم
د ي د و اگر ب ه آب رِيد آيله مار کوک از او پديد پيمن کبوتر رِيد پشه، اگر به نشيرِ يکک، اگر در اندروا

اشوبند به م ارِ پَ ردار يصد سال نيان او را سيداست که اگر آشيدربارة مور پ»گفته شده است.  ا مثالًي ؛«زالو

 .(146 145، بند 9)همان، بخش «شودباز 
ش اهده مهاي مختل ف وندي داد توان در فصلموجودا  را مي اي از تنفر و دستور به هالکت ايننمونه

ن ادي از اي در مجازا  کسي که يک سگ آبي را کشته باشد، کشتن تعداد زي کرد. مثالً در فصل چهاردهم،
ه م ح يض  متي از احاام زن حائض، که پ  از ن ه ش ب ب از، در قسحيوانا  نام برده شده است. يا مثالً

ره( مخل وا بايد دويست مورچه دزدِ دانه )غال ( در تابستان و دويست خرفس تر )حش »ببيند، آمده است: 
. ي ا م ردي ک ه (12، بند240، ص16، فصل1384)دارمستتر، «به هالکت رساننداهريمن در زمستان از هر نوع باشد، 

ب ه  خ د و ه ار نوع ديگ ره ار افعي از آنچه روي شام مي»خود مقاربت نمايد، بايد  آگاهانه با زن حائض
زد دان ه ر مورچ ه دهالکت رساند. او بايد ه ار وزغ زميني و دو ه ار وزغ آبي به هالکت رساند. او بايد ه ا

 .(73، بند 256، ص18)همان، فصل «و دو ه ار نوع ديگر را به هالکت رساند

 از موجودات عالم يالمر منابع اسيتفس

ان د ک ه در دادهارائ ه از خلقت جاندارانِ ب ه ظ اهر م  احم  ير متفاوتياسالم، تفس ينيان ديشوايقرآن و پ

ن ي اآي د. مياز جمله آنچه در ادامه  يفراوان يهااسالم در نمونه ينيمتون د. در ر و شر گ شتيبحث خ

مخلوقا  خ دمتگ اران او هس تند. همة ن بوده و يمز يفة خدا بر رويکنند که انسان خليمطلب را رد نم

باش ند و يا ... ما خوراک و پوشاک و  يست که فقط براين جهت نايتنها از ي، گ ارن خدمتير اياما تفس

ن بروند. بلا ه از يد از بيبا، ده شونديرند، شر بوده و هرکجا که ديبگ يش و درندگيا چون انسان را به ني
ر تاام ل انس ان يدر س ،بر آنها شرافت داشته، که دارد ياريبه سبب اخت، ساناست که وجود انجهت ن اي

ر موج ودا  ه م يس اام ا ش ود. يدن به خدا اس تفاده مياگر تزم باشد، از آنها در راه رس. انديليه طُفيبق

 ده گرفت هي د نادي بر عهده دارند که نبا يدر نظام هست يقادر و مهربان هستند و نقش يمخلوا همان خدا

ه ا يطلبن برداش ت، در ت  احم منفعتي ا. س تيشرّ مطلق ن يچ موجوديهي، اسالم ينيبشود. در جهان
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چ ه ر، و هري آن را خ، افتيخودش  يفطر يهاچه را که موافق خواستهانسان هر، د. در واقعيآيد ميپد

 يفط ر ياه ه ا و رغبتليچ ون هم ة م؛ نام ديآن را شر م، افتي اشيفطر يهارا مخالف با خواسته

و کم ات   بق ا، دارديچون خودش را دوس ت م  يشعورياز حبّ ذا  هستند. هر موجود ذ ياشاخه

ا در ، ي ا ي کن د ک ه در ادام ة حيدا مي پ يي هايل به چيم، ن جهتياز ا. دارديخودش را هم دوست م

، ش وديه ش رار  مکه متهم ب يوانيا حيء ي. ل ا ش(456و  454، ص 2، ج1388، )مصباحتااملش مؤثر هستند
تلق ي انس ان ش رور س وي از ، ب ه هم راه دارد يانس ان ض رر يست، اما چون براينفسه شر مطلق نيف

گون ه چيوانا ، اج ازة هياز حگيري در مورد بهره ينيد ين نگاه، ج  در چارچوب مجوزهايبا ا. شوديم

 شان به انسان داده نشده است.يا ظلم در حق ايا  يسلب ح

 پرسيد: ام صادااز ام زنديقي
ب د ش ک ،  پ  اين فساد مووود در عالم چيست؟ درندگان وحشى، وانواران ترسناک، حيوان ات

ه   اک ه او ت نيافريده؛ چراعلها، و شما قائليد که او هيچ چيز را بىها، حشرات، مارها، عقربکرم
 عبث و بيهوده کارى نيست؟

س ت، اادرارى مفيد    ب براى درد مثانه و سنگ و شبامام فرمود: مگر خود تو معتقد نيستى که زهر عقر
رد و بهترين پادزهر درمان با گوشت مار افعى است، که اگ ر ف رد و ذامى آن را ب ا زاج )نوش ادر( بخ و

 آيد چيز خوبى براى درمان خوره است؟دست مىه سودش دهد، و اينکه کرم سرخ که از زمين ب
و ني ز  س يکى اين است که آنها خوراک گروهى از پرندگانند،فرمود: امّا دلي  خلق پشه و ساگفت: آرى. 

ترين اى براى خوار شمردن يکى از وباران متمرد و منکر ربوبيت خود نمود، خ دا ع عي همان را وسيله
اى ب ود ک ه از خلق خود را بر او مسلّط ساخت تا قدرت و عظمت خود را بدو بنماياند، و آن همان پش ه

 عل ت و اين را بدان که اگر ما در يکايک مخلوق ات نظ ر ک رده و او را کشت. بينى داخ  مغزش شده و
ني از با رسيدن به تمام معلومات ب ى، در نهايت. آن را خواهيم يافت، وو کنيموخلق و آفريدنش را وست

  (.187، ص2، ج1381، يشويم )طبرسشده و برابر مى

ک فق ط ده د، ام ا اي ن تفاي ا  زن ده انج ام ميخالصه ايناه، اگرچه اسالم هم تفاياي در مورد موجود
اس اسِ اي ن  مربوط به حالل گوشت بودن يا نبودن حيوانا  است، نه تقدس يا اهريمني بودنشان و اسالم،

 وآزار ن دادن  کند. قانون کلي اسالم در برخورد با همة موجودا  و از جمل ه حيوان ا ،دو دسته را نفي مي
 شته باشند.ايناه بالفعل قصد صدمه رساندن به جان و مال انسان را دامراعا ِ حقوا ايشان است. مگر 

 شوند:يم يبندگونه دستهنيا، ک نگاهيوانا  در اسالم طبق يح

 .ماروه: مثل اتغ و اسب؛ گوسفند و شتر ماروه: مثل گاو،ريغ: حالل گوشت

 . قرب و...نج : گرگ، مورچه، سوسک، مار و عريغ؛ نج : مثل سگ و خوک: رحالل گوشتيغ

ان ي و اد ين زرتش تي يش وند و در آيه ذب ح ميکه به عنوان تغ  يواناتير از حي، غيبندمين تقسيدر ا
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ن معن ا ک ه ي ب ه ا؛ دارن د يکه عنوان موذ يواناتيفقط ح، گريوانا  ديدر مورد ح، گر هم وجود دارنديد

ي. ان ه ب ه ه ر بهان ه، کشته ش وندد يبا، انسان داشته باشند يبرا يا مالي يبالفعل قصد ضرر رساندن جان

ت و زجرکُش کردن آن ان ب ا شده اس يدر حال فرار نه يوانا  موذياز دنبال کردن حسالم در ارو، ازاين

 ره حرام است.ي، مثله کردن، آب و غ ا ندادن و غ(5، ص 4ا، ج1413)صدوا، سوزاندن

ان در چون ح ور حيو ده است؛از سوي ديگر، اسالم به نگهداري حيوانا  مختلف در من ل سفارش کر
نفس ه ب ه ح  ور شود که شايد علت اين دفع بال، يا فيمن ل، موجب دفع بال و ن ول رحمت و برکت مي

خود حيوان در من ل مرتبط است، يا به جهت رحم و شفقت در حق حيوان ک ه موج ب رح م و ش فقت 

ي برخ ي اشد. البته نسبت ب ه نگه داربباشد، و يا به خاطر دعاي آن حيوان در حق صاحبش ميخداوند مي

گ، مثل سحيوانا  عنايت خاصي شده است. مثل کبوتر و خروس و نسبت به برخي ديگر نهي شده است. 

 ني بودن. اما اين نهي، نه به سبب ضد خلقت بودن آن حيوان يا اهريم(9و  6، فصل12، باب1387)مجلسي، خوک

ه، بدن، است که با اين نجاست، براي طهار  ف اي خانست، بلاه به علت نج  بودن آن و مشاالتي آنها
هت که ل از آن جآفريند. وگرنه در قانون کلي اسالم، با نگهداري هيچ حيواني در من لباس و ماان عباد  مي

ه نشده ضد خلقت باشد، مخالفت نشده است. اجازة بد برخورد با حيوانا  نجسي مثل سگ و خوک هم داد

ى، چه ل بهاى س گ ش ااراى که خونها ني  ديه دارد، به گونهر اسالم، کشتن سگداست. به عنوان مثال، 

 .(534ص ا، 1415)صدوا،  درهم و سگ نگهبان، بيست درهم تعيين شده است

 وانات در قرآنيات مربوط به حياز آ يانمونه .1

 د:وانا  وجود داريحة ديحقوا و فانش، يدر رابطه با آفر يا  فراوانيآ، ديدر قرآن مج
ها م ن يثَّ فبوَ »: گريد ينه شخص، دة خداوند هستنديوانا  مخلوا و آفريح همةکند، ياشاره م، اوتً
 ن( گسترده.يو انواع جنبندگان را در آن )زم؛ (164)بقره: «...ةدابَّکلَّ 

رو، خداوند خود روزي آنها موجودا  زميني براي خداوند اهميت دارد. ازاين ثانياً، حيا  همة
مِه ُ »فرماي  د: ت  أمين ميرا  وَ  َاايَيْْ  مِااْ  دَابَّااة ال لَ  مِااَُ اِا لَ َاا  اللّااهُ يَر اُلُ اا  وَ إِيّاا  ُم  وَ هُااوَ ال ااَّ

اى که قدر  حمل روزى خود را ندارد، خداون د، او و ش ما را بسا جنبندهچه؛ (60)عنابو : «ال عَلِهمُ
، همة حيوانا  را مخلوا خود طوفان نوح. همچنين در مورد دهد و او شنوا و داناستروزى مى

کن د ب راي جل وگيري از انق راض آنه ا ي ک جف ت از ه ر حي واني را امر مي شمرده و به نوح
ح الل  آوري کرده و در کشتي جاي دهد. در اين امر، هيچ فرقي بين حيوان اهلي يا وحش ي،جمع

ِ وَ لُل نَ  ا»گ ارد: موذي يا غيرموذي نميگوشت يا حرام گوشت،  ِ اَ نَاهْ  ح مَِ  فِه َ  مِاْ   ُاٍَّ اَو يَاهْ 
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؛ از هر جفتي از حيوان ا  (40)هود: «أَه لَکَ إِالَّ مَْ  سَبَقَ عَلَه هِ ال قَو لُ وَ مَْ  آمََْ وَ مَ  آمََْ مَعَهُ إِالَّ لَلِهٌَ
 )از نر و ماده( يک زوج در آن )کشتي( حمل کن.

 يب را يش ماريدر آنه ا من افع ب: دي فرمايم، ک رده يش معرفيانگر قدر  خويوانا  را نمايح، ثالثاً
م را ب ه مرد، نيشناسد. بنابرايرا نم ياز آنها را شناخته و برخ يها قرار داده شده است که بشر برخانسان

 :خوان ديآنها فرا م  يا  رفتاري، نظم و خصوصياجتماع يوانا ، نحوة زندگيمل و تدبر در خلقت حأت

  اَ ُوبُ ُم  وَ مِن  َ  يَاي  ُلُونَ  ذَلَّل نَ هَ  لَ ُم  فَمِن  َ  مَ لِكُون وَ ُم  لَ َفَو ا أَنَّ  خَلَق نَ  لَ ُم  مِمَّ  عَمِلَت  أَي دِينَ  أَن عَ م ً أَوَلَم  يَرَ»

ق در  خ ود ب ه عم ل  د که از آنچه بادنيا نديآ؛ (73 71 :)ي  «وَ لَ ُم  فِه َ  مَنَ فِ ُ وَ مَشَ اِبُ أَفاَلَ يَش كُرُونَ

، ه م مرک ب ميختشان س ايم که آنان مالک آن هستند؟ آنها را رام ايديآفر انآن يبرا يانيپام چهارياآورده

ت و اس  (وان ا يح)در آن  يگ ريآن ان من افع د يکنن د و ب رايه مي آنان از آن است و ه م از آن تغ 
)غاش يه: «يْ فَ خُلِقَ تْلْإِبِ لِ کَأَفاَلَ يَنْظُرُونَ إِلَى ا» کنند؟ينم ين حال شارگ اريا با ايگوارا، آ ييهايدنينوش

 .ده شده استينگرند که چگونه آفريبه شتر نم آنان ايآ؛ (17

ا، 1430اطب ائي، )طبشمرده شده اس ت رابعاً، در قرآن کريم آزار و اذيت حيوانا ، عملي ناپسند و شيطاني

رُنَّ خَل قَ اللّهِ وَ مَْ  يَتَّخِذِ  مِ وَ لَآمُرَنَّ ُم  فَلَهُغَهْآذانَ ال يَن ع بَتْكَُّْنْهَنَّ ُم  وَ لَآمُرَنَّ ُم  فَلَهُوَ لَيُضِلَّنَّ ُم  وَ لَيُمَ». مثالً، (61، ص5ج

 ؛ اين آيه شريفه از شيطان نق ل ش ده اس ت ک ه(119)نس اء: «الشَّه ط نَ وَلِهًّ  مِْ  دُونِ اللّهِ فَقَد  خَ ِرَ خُ  ران ً مُبِهن ً

اف ى دهم که )اعم ال خرسازم، و به آنان دستور مىکنم، و به آرزوها سرگرم مىيرا گمراه م هاو آنگويد: مي
ا ب ه ر  توحي د )و فط ر !و آفرينشِ )پاکِ( خدايى را تغيير دهند ،انجام دهند و( گوش چارپايان را بشاافند

 .د، زيان آشاارى کرده استشرک بياتيند(، و هر ک ، شيطان را به جاى خدا ولىّ خود برگ ين

 وانات و حقوق آنهايث در مذمت آزار حياز احاد يانمونه .2

را ب ه  ييه اکتاب، از پژوهش گران مس لمان ينه صادر شده اس ت ک ه برخ ين زميدر ا يث فراوانياحاد
ا  همانن د موض وع، ن عرص هي  در اين يفراوان يث جعليشک احادبياند. آن اختصاص داده يگردآور

 ث، ک ار را دش واري ب ه سلس له س ند احاد يت وجهيعه شده است که بيسنت و شوارد کتب اهل گريد

، و وان ا يا حاسالم در برخورد ب  ين مشال، با در نظر گرفتن قانون کليمصون ماندن از ا يسازد. برايم

 م.يکنيث بسنده ميتنها به ذکر چند حد، السند ذکر شده استحيکه در کتب معتبر و صح يثياحاد

 و حالل گوشت يوانات اهليحقوق ح .الف

. علفش ده د، اده شديگاه از آن پهر .وان شش حق بر گردن صاحب خود داردي: حفرمودند امبر خدايپ
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، ش تر از ت وانشيب. شتر از قدرتش آن را بار نانديب. به ناحق آن را ن ند. آبش دهد، گ شت يهرگاه از آب

 .(258، ص 8ا، ج 1408)محدث نوري، ن درنگ ناندآ يروبر  ياديآن را راه نبرد و مد  ز

د. اگ ر ي ود آورزلشان ف رارا در من ند، آنايان تغر سوار شديارپاهچبر : هرگاه فرمودند امبر خدايپ

آنج ا  د و اگ ر سرس ب  و پ ر عل ف ب ود، آنه ا را درياز آن بگ ر ه سرعتب، اه بوديگين خشک و بيزم

 .(120 ، ص2ا، ج 1407)کليني، دياستراحت ده
فارش س ه اي دري افتي بودن د، چن ين که م أمور آوردن زکا ، اي به عامالن خودطي نامه مام عليا

ت يوان ا  س خ: ج  خيرخواهِ مهربان و امينِ حافظ، ديگري را بر چهار پايان مگمار، کسي ک ه ب ر حفرمود

ش ج دا ة ش يرخواررا از بچ  ترش سفارش کن مأمورنگيرد و آنها را تند نراند، نرنجاند و خسته ناند، ... به 

از حرک ت  وناند، و آن قدر شيرش را ندوشد که به بچة او زيان رساند. ... شتري که پ ايش آس يب دي ده 

 .(25ه نام، 1383البالغه، )نهجساعتي را به استراحت حيوانا  اختصاص دهدناتوان است آهسته براند، 

ان يعيرم ش کند که امام چه اينقل م زرارهاز  امام سجاددر احوال ، مناقبدر کتاب  شهر آشوبابن
؛ ص دوا، 260، ص8ا، ج 1408)مح دث ن وري، انه بر آن ن ديک تازي يول، چهل بار با شترِ خود به حج رفت

 .(293، ص 2ج  ا،1413

)مح دث دي اند و به آنها لعن ت نيان ن نيبه صور  چهارپا نقل فرمودند: از رسول خدا يامام عل

 .(538، ص 6ج ا، 1407؛ کليني، 261ص  ،8ا، ج 1408نوري، 

 رحالل گوشتيو غ يوانات وحشيحقوق ح .ب

ع ى از )جممگ ر آنا ه آزار برس اند، از کشتن هر جاندارى نه ى فرم ود رسول خدا: گويدمى عباسابن

 .(136، ص 50تا، ج مؤلفان، بي
 درن ده اگ ر س گ يحت د ي  ياز مثله ک ردن بپره» دم فرمود:يشن رسول خدا از: ديفرمايم يامام عل
 .(47 هنام1383 البالغه،نهج)«باشد

 )حمي ري،ب برس انديدر مورد کشتن مورچه سؤال شد. فرمود: آن را ناش مگر به ت و آس  از امام کاظم

 .(294ص ا، 1413
ي دى، آن را آمده است: چون مارى در بنه خود د به امام على ، در سفارش پيامبر اسالمتح  العقولدر 

 .(176، ص 8، ج 1351)مجلسي، باش که کافر استه بار بدو اخطار کنى و اگر بار چهارم ديديش، ماش تا س

ن ب ه آن يهمچن . ديپرس  يالؤس ، کشدمردى که مار را مى ةدربار گويد: شخصى از امام کاظم أبان

ک ه حالىدر، و کسى که مار را ره ا س ازد»فرموده:  ح ر  عرض کرد: خبرى به ما رسيده که پيغمبر
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و ه ر ک ه آن را ناش د در »فرم ود:  پي امبر خ دا»امام فرمود: «. بترسد از زيان بعدى آن، از من نيست

کند، ره ا ىولى مارى که تو را تعقيب نم. پ  از من نيست ،صورتى که از زيان بعدى آن بيم داشته باشد

 .(383، ص 1، ج 1377)صدوا، کردن آن اشاالى ندارد

 نييمنابع دو آ در واناتيحقوق ح سهيمقا

ون و س نت در قالب اب ار کشت و کار، حمل و نقل و طعام در مت يوانا  اهليبردن از حگ شت که بهره

ا رده ن ينا  نهوايکردن و بهره بردن ح ين از قربانين دو ديک از ايچيامبر هين وجود دارد و پييهر دو آ
 ي  اهل وان ايرا در م ورد ح يو حق وق خ ود، ح ق ينيم دين متناسب با تعالييهر دو آ، جهياست. در نت

 نه ا ک ه ب هکردن و استفاده از گوشت آ يآداب قربان يدر مورد ماان، غ ا و حت يکنند. حقوقيت ميرعا

س الم و ان ييوانا  در آين دسته حيت حقوا ايفين آمده است. اگرچه کيهر دو د يل در متون فقهيتفص

د( ي گويک ه زرتش ت م ييتقدّس)به معن ا يوانيچ حيه يبا هم تفاو  دارد و اسالم برا يزرتشت اندک

توان گف ت يم، تيبرابر برخوردارند. در نها يدر اسالم از حقوق يوانا  اهليح همة باًيست و تقريقائل ن

 ن وجود دارد.ييت آن، در هر دو آيفيت و کي، فارغ از کميحق و حقوا موجودا  زندة اهل
باش د؛ اگ ر ب ه يم يراهل يوانا  غين حقوا حيسة بيمقان محل اختالف اسالم و زرتشت در يشتريب
ش ود يمش اهده م يم به سادگيموجودا  عالم بنگر يبرا يک اصل کليبه عنوان « حق و حقوا»مفهوم 

 ني ا در زنده موجود هر که يحق نياول رايز؛ موجودا  عالم قائل است يرا برا يشتريکه اسالم حقوا ب
 ني ا مش مول عالم موجودا  تمام اسالم، ينيبجهان به توجه با هک است ستنيز و ا يح حق دارد عالم
 زرتش ت، ينيبجه ان در خاص اجازة کش تن آنه ا داده نش ده اس ت، ام ا يو ج  در موارد هستند حق

ا  دارند و همانند اسالم ج   در يبوده که حق ح ينويوانا  ميدستة اول ح :اندعالم دو دسته موجودا 
بوده ک ه ح ق  ينويرميوانا  غيدستة دوم ح؛ جازة کشتن آنها داده نشده است، ايموارد خاص مثل قربان

تعل ق  ين ويرميوان غي دس تة دوم ب ه نف   ح« کشتن»د کشته شوند. در واقع، حام يا  ندارند و بايح
ن خاطر است که موجودا  دس تة يوان، و به همياز طرف آن ح يگرفته است نه به جهت دفع ضرر جان

ب ه خ ود « کش تن»حام  ينويوانا  ميربالفعل محاوم به مرگ هستند، اما در حيغ دوم چه بالفعل و چه
ن يره اس ت. در هم ي ه و غي ا تغ ي  يبوده و به جهت قربان يبلاه حام ثانو؛ وان تعلق نگرفته استيح
س ت و اج ازة ين يمن ياهر يچ موج وديشود. در اسالم هياسالم با زرتشت آشاار م يله فرا اساسئمس

ه دس تة اول از يرد و ش بي گيص ور  م يب ر اس اس حا م ث انو يواني ک ردن ه ر ح ينا قربايکشتن 
 يم ال و يج ان ض رر دف ع يب را را صرفاً يموذ وانا يح کشتن ن زرتشت است. اسالمييآ يبندميتقس
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 ني ا مش مول نباشد زدن صدمه مقام در بالفعل وان،يح آن که يزمان تا، اوتً؛ به همين دليل، دهدياجازه م
 ص ادر باش د داش ته را انس ان به زدن صدمه قصد که يوانيح هر حق در حام نيا، اًيثان. گرددينم حام
نجا  جان خود در مقاب ل  يبرا يهر انسان ناهيست، کما اين گ نده و درنده وانا يح مختص و شوديم
ن يچن  در، ده د. ثالث اًينش ان م يالعمل ن عا يکه قصد صدمه زدن به او را دارد چن  يا انسانيوان يح

 طوراست هم ان وانيدور کردن آن ح يرد، حام اوليگيد قرار ميا مال انسان مورد تهديکه جان  يمواقع
 .(383، ص 1، ج 1377؛ صدوا، 176، ص 8، ج 1351)مجلسي، ذکر شد امبر اسالميث پياحاد در که

 گيريجهينت

و دي ن داي است ک ه اي ن بينيهانترين ناته در تفاو  حقوا حيوانا  در آيين اسالم و زرتشت، جاصلي

 ، نس بت ب هاز مفاهيم خدا، جايگاه و قدر  نفوذ خير و شر در نظام آفرينش و تفسير اش رف ب ودن انس ان

   در آي يندين ي ب ه حق وا حيوان امن زرتشتي يا مسلمان، با نگ اه درونؤساير مخلوقا  دارند. هر فرد م

دين ي، ب ه رونتر بدان د. ام ا در نگ اهي بگرايان ها مراعا تواند برخورد خودش با موجودا  دنيا رخود، مي

ت وان گف ت ک ه خواهد حقوا موجودا  زنده را در اين دو دين مقايس ه کن د، ميعنوان نفر سومي که مي
س الم در اکلي آيين اسالم جايگاه و حقوا بيشتري را براي حيوانا  قائل است؛ چ ون ق انون کل ي طوربه

وج ودا  مه اين است که همة آنها آفريدة خداوند متعال هس تند و ش رور ب ودن برخورد با موجودا  زند

 ز حيوان ا هاي انسان و هر حيوان براي خود است. بنابراين، اگ ر برخ ي اطلبيعالم، حاصل ت احم منفعت

 ش ود. ي ده گرفت هظاهراً نفعي براي شخص انسان ندارند، نقشي در نظام آفرينش بر عهده دارند که نبايد ناد

 دلي ل از ب ينانسان نبايد خوب و بد بودن جانوران را تنها با منفعت شخصي خ ودش بس نجد و آنه ا را بي

ط آن هم فق  وببرد. همة موجودا  عالم، خيرند و کشتن هر حيوانِ غيرحالل گوشت، تنها با عنوان موذي، 
ر آي ين دق وا حيوان ا  زماني که بالفعل قصد ضرر رساندن به انسان را داشته باش د، ج اي  اس ت. ام ا ح

دو منش أ  زرتشت، که ثمرة باز گ اشتن قدر  نفوذ شر و پليدي در روح و جسم حيوانا  و قائل شدن ب ه

س ه  نا  را بهسنجند و در نتيجه، حيوادر آفرينش است. خير بودن آنها را با معيار منفعت شخص انسان مي

از دس ته  ناهم اهنگي ب ا ه م دارن د. حيوان اتيکند که نسبت حقوقي دستة مقدس، مباح و منفور تقسيم مي

ز س ته س وم ارساند. در مقاب ل، دپرستي را به مشام ميقدر حق و حقوا دارند که رنگ و بوي توتماول، آن

ک ه  اي اس ت، نداش ته و ه ر کج احيوانا  هيچ حقوقي، حتي حق زيستن، که اولين حق هر موجود زنده
 به انسان را نداشته باشند، بايد کشته شوند.باشند، حتي اگر بالفعل قصد صدمه زدن 
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