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چکيده
در متون معتبر دين اسالم و زرتشت ،حقوقي مربوط به تعامل انسان به عنوان اشرف مخلوقات ،با سـاير موجـودات عـال
تدوين شده است که برگرفته از جهانبيني اين دو دين از باور به خدا و جايگاه خير و شـر در عـال اسـت برخـي مـدعي
هستند آيين اسالم در اين خصوص ،در مقايسه با زرتشت خشنتر بوده و احترامـي بـراي حيـات سـاير موجـودات قائـل
نيست اين پژوهش به دنبال استخراج اين حقوق در منابع و متون معتبر اين دو ديـن ،چهـر حقيقـي تعامـل آن دو را بـا
موجودات عال ترسي نموده ،نگاه هريک از دو دين را آشکار نمايد حاصل يافتههاي مقاله اين اسـت کـه اسـالم جـد در
مواردي محدود ،از جمله تهيه غذا و يا دفع ضرر از جان ،اجاز کشتن موجودات را نميدهد ،اما آيين زرتشت ،با اعتقـاد بـه
وجود موجودات شرور اهريمني ،جانداران عال را به سه دستة مقدس ،مباح و منفور تقسي ميکند دسـته سـوم ،حتـي در
صورت عدم ورود به محل زندگي و ايجاد ضرر جاني يا مالي ،از نظر اين آيين محکوم به مرگ هستند
کليدواژهها :حقوق حيوانات ،خير و شر ،موجودات اهريمني ،اسالم ،زرتشت
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طرح مسئله

بسياري از اديان ،انسان را هدف اصلي آفرينش جهان ميدانند .ازاينرو ،تعامل انسان با س اير موج ودا
زندة عالم ،مستقيم يا غيرمستقيم مورد توجه انديشمندان دينپژوه بوده است .اهميت مطلب آنجاست ک ه
گاهي مالک عقالنيت آموزههاي يک دين ،در حقوقي است که آن دي ن ب راي س اير موج ودا هس تي
قائل شده است؛ چراکه احترام به ساير موجودا در برخي اديان آنقدر پررنگ مطرح شده ک ه رن گ و
بوي توتمپرستي به خود گرفته است .گاهي هم آنقدر رنگ باخته که گويا تنها انسان ب ه عن وان اش رف
مخلوقا  ،حق زيستن دارد و جايگاهي براي حيا ساير موجودا

وجود ندارد.

همانطور که خواهيم گفت ،هريک از دو دين اسالم و زرتشت ،پرستش هرگون ه درخ ت ،حي وان،
توتم و غيره را غيرعقالني دانسته ،از آن منع کردهاند .اي ن دو دي ن ،همانن د س اير ادي ان ،ب ا توج ه ب ه
جهانبيني خود از خدا ،خلقت جهان و جايگاهي که براي مفهوم خير و ش ر در دني اي م ادي و معن وي
ترسيم کردهاند ،با مخلوقا عالم تعامل ميکنند .البته اسالم با توج ه ب ه ع دم پ يرش ش رور ذات ي در
موجودا  ،آنها را مخلوقا خداوند واحد دانسته و در نتيجه ،آزار و اذي ت آنه ا را ب ر نتافت ه و ج در
مورادي خاص ،کشتن آنها را جاي نميشمرد .اما دين زرتشت ،با پ يرش ش رور ذات ي در موج ودا
عالم و اعتقاد به ثنوي ت ،ش رور ،ع الم را مخل وا اه ريمن ميدان د و احا ام متف اوتي در برخ ورد ب ا
موجودا اهريمني بيان کرده است .حالْ س ؤالي ک ه در م ورد حق وا جان داران در دو دي ن اس الم و
زرتشت مطرح ميشود ،اين است که کداميک از اين دو دين ،برخورد رئوفانهتري نسبت ب ه موج ودا
عالم دارند؟ برخورد کدام دين با موجودا عالم ،عقالنيتر است؟ حقوا موج ودا زن ده در اس الم و
زرتشت چگونه است؟ به هر حال ،نظري اجمالي و تطبيقي به مت ون آي ين زرتش ت و اس الم خ واهيم
داشت و پرسشهاي م کور را در اين محور بررسي ميکنيم.
خير و شر در جهانبيني اسالم و زرتشت

اهميت بحث خير و شر در جهانبيني اسالم و زرتشت از آن جهت است که تفسير جايگاه خي ر و ش ر
در تفار اسالمي و زرتشتي ،تأثير مستقيمي در بحث حقوا حيوانا و جانداران اي ن دو دي ن گ اش ته
است .حاصل اين تفسير در نظام الهياتي زرتشت چنين است که دو ني رو ب ر جه ان حاوم ت ميکنن د:
ياي را انديشه و منش نيک (سپنتا مئينو) و ديگري را انديش ه و م نش ب د (انگ ره مئين و) مينامن د .ام ا
معتقدند :تنها ياي از اين دو خدا شايسته پرستش است و آن «اهورام دا» است .در واقع ميت وان گف ت:
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آيين زرتشت ،توحيد در خالقيت ندارد ،بلاه توحيد در عبوديت دارد و تنها از اين جه ت ،يگانهپرس ت
است .ل ا يگانهپرستي ايشان با يگانهپرس تي اس الم بس يار متف او اس ت .اس الم خداون د يگان هاي را
ميپرستد که همة عالم مادي و مجرد مخلوا او هستند؛ خداوندي که صفاتي مث ل ق در مطل ق ،عل م
بيپايان و غيره دارد .در نظام الهياتي اسالم ،شرور طبيعي حاصل ت احمي ناگ ير در عالم ماده اس ت ک ه
از جمله ذا و ذاتيا عالم ماده محسوب ميشود؛ يعني نميتوان عالم ماده را درحاليک ه م اده اس ت،
بدون اين خألها و نواقص تصور کرد .البته اين دسته از شرور ،بر خيرا عالم غلبه ندارد ،ت ا نق ي ب ر
نظام احسن الهي باشد .اگر خداوند بخواهد همين شرور را هم از بين ببرد ،باي د ع المي خل ق کن د ک ه
ذاتيا ماده را نداشته باشد .در اين صور  ،آن عالم ،عالم مادي نخواهد بود و ذاتاً عالم ديگ ري اس ت.
شرور اخالقي ني ناشي از اختياري است که خداوند به انس ان داده و ش رافت انس ان ،نس بت ب ه س اير
مخلوقا ني در همين اختيار است .غلبة اين دسته از شرور ني نسبت به خي را کثي ري ک ه ب ه دنب ال
دارد ،مردود است .ل ا فياضيت مطلقة الهي اقت اي ايجاد اين عالم با تمام اين ويژگيه ا را دارد؛ چراک ه
خيرا آن ،به مراتب بيش از شرورِ بالعرض ش ميباش د .ت رک خلق ت آن ،خ الف حام ت خداون د
است(مصباح ،1388 ،ج  ،2ص .)460 453
ناتة ديگر ،قدر شيطان در تفار اسالمي است که نبايد با قدر اهريمن در تفار زرتشت ياس ان
تلقي شود .شيطان در تفار اسالمي ،در مقابل خداوند متعال عاج است و قدر آفري دن و ي ا تص رف
در موجودا خداوند را ندارد .او تنها با وسوسه ،کار خود را پ يش ميب رد« :و ما ا نَ لَاهُ عَلَاه م ماْ
سلط نٍ إالّ لِنَعلَمَ مْ يؤمُِْ ب الخره ممّْ هُوَ مِن في شکٍّ»(سبأ)21 :؛ او سلطه بر آن ان نداش ت ج ب راي
ايناه مؤمنانِ به آخر را از آنها که در شک هستند ،بازشناسيم .اما زرتشتيان تنها يک خدا را ميپرس تند،
از آن جهت که او خالق نياي و خير است و نظام زندگي و حي ا را آفري ده اس ت ،ول ي آنه ا موح د
نيستند .آنها منشأ پديدههاي عالم را از دو نيروي مقابل هم ميدانند که کامالً مستقل از ياديگرند و يا ي
در برابر ديگري عاج نيست .هرچند در توانايي آفرينش آن دو ني رو اخ تالف اس ت .برخ ي معتقدن د:
آنچه از تعاليم زرتشت برميآيد ،اين است که ابتدا اهورام دا موجوداتي بيعيب و نقص را آفري د .پ
از خلقت او ،يورش بدخواهانه انگره مينو وضع جه ان را آش فته س اخت(ب وي  ،1374 ،بخ ش ،2فص ل 8؛

بندهش ،بيتا ،بخش  ،5بند  .)47 40برخي ديگر معتقدند :انگره مين و ق در خل ق ک ردن دارد و مس تقل از
اهورام دا است(ر.ک :مجموعه قوانين زرتشت (ونديداد اوستا) ،دارمستتر ،1384 ،ص .)30
از معتبرترين متنهايي که بر اثبا ثنويت در جهانبيني زرتشت صحه ميگ ارد ،جمالت ي از زب ان
شخص زرتشت در اوستا و در توصيف نخستين برخورد اين دو خداست:
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در آغاز آن دو «مينو»ي همزاد و در انديشه و گفتار و کردار (يکي) نيک و (ديگري) بد ،با يکديگر سخن گفتند.
از آن دو ،نيک آگاهان راست را برگزيدند ،نه دژآگاهان
آن گاه آن دو مينو به هم رسيدند .نخست «زندگي» و «نازندگي» را (بنياد نهادند) و چنين باشد به پايان هستي:
بهترين منش ،پيروان «اشه» را و «بدترين زندگي» ،هواداران «دروج» را خواهد بود.
از آن دو «مينو» هواخواه «دروج» به بدترين رفتار گروي د و «س نندترين مين و» ،ک ه آس مان واودان ه را
پوشانده است ،و آنان که به آزادکامي و درستکاري «مزدا اهوره» را خشنود ميکنند «اش ه» را برگزيدن د
(يسناي  ،30بندهاي .)5 - 3

هرچند (بنا بر نظر اول) ،نظام الهياتي زرتشت ،تمام موجودا عالم را به نحوي آفري دة اه ورام دا ميدان د.
در مقابل ،خداي ديگري را معرفي ميکند که قدر و هيبتش کمتر از اهورام دا نيست ،ب ه گون هاي ک ه ب ا
اين هيبت ،بسياري از افراد بشر را به پرستش خود واداشته است و زرتشت پيامبر ،مأمور شده تا م ردم را از
اين پرستش ناصواب ،که دنيا را به سمت و سوي پليدي ميبرد ،بازدارد .ناتة شايان توج ه در اينج ا اينا ه
شايد اهريمن (بنا بر نظر اول) ،خود نميتواند آغازگر خلقتِ موجوداتي اهريمني باشد .اما گوي ا اي ن ع دم
توانايي بر خلقت ،منافاتي با خدا بودنش نداشته باشد؛ زيرا حيثيت او ،وجود بخش ي و آف رينش نيس ت ت ا
ابتدائاً موجوداتي را خلق کند ،بلاه حيثيت او ضدآفرينش است .به هم ين دلي ل در پيشب رد خواس تههاي
خويش ،موجودا مينوي را اجير کرده و در روح و جان ايشان نفوذ ميکند.
دستان اهريمن در جهانبيني زرتشت ،به عنوان آفريننده شر ،آنقدر باز گ اش ته ش ده اس ت ک ه در
همان آغازين مراحل آفرينش ،آشاارا قدر اهورام داي خير آفرين را به چالش ميکش اند و اه ورام دا
براي غلبه بر نظام ضدآفرينشي ،که اهريمن به دست ديوان پيري ي ک رده اس ت ،موج وداتي مين وي از
جمله هفت امشاسپندان ،انسان و غيره را ميآفريند تا او را در اين رويارويي ياري رس انند(هم ان؛ شايس ت

ناشايست1369 ،فصل  ،15ص .)220 209
با توجه به همين تفسير از خير و شر در عالم ،حقوا موجودا زن ده در اس الم و زرتش ت ش ال
گرفته است .اسالم در يک نگاه کلي ،همة حيوانا را مشمول حق ميداند و زرتش ت ،ح ق را مخ تص
حيوانا

مينوي ميداند ،نه اهريمني.

مخالفت يا عدم مخالفت با قرباني و کشتن حيوانات

از جمله مسائلي که در بحث از حقوا حيوانا ميتواند مورد توجه قرار گرفته و مالکي براي س نجش
حقوا حيوانا در دو دين اسالم و زرتشت باشد ،اهميت دادن به جايگاه حي ا حيوان ا در اي ن دو
دين است .بيشک در اسالم و زرتشت ،قرباني کردن ،به معناي خاص آن که ب ه معن اي س لب حي ا
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حيوان زنده ،با شرايط و آداب خاصي که غالباً ب راي ح الل ش دن مص رف گوش ت آن حي وان انج ام
ميشود ،و کشتن حيوانا ضرررسان به انسان ،بدون آن شرايط و آداب قرب اني ،هم واره وج ود داش ته
است .اما اين منسک در جامعة زرتشتي فعلي ،تا حد زيادي از بين رفته است ،ولي مسلمانان هنوز ب ه آن
عمل ميکنند .همين امر موجب شد تا برخي پژوهشگران بدون توجه به متون دين ي و پيش ينة ت اريخي
آيين زرتشت ،اين دين را همانند آيين سيک ،ديني بدانند که به حي ا موج ودا زن دة پيرام ون خ ود
احترام زيادي ميگ ارد و آنان را نميکشد(اوستا1395 ،؛ بوي  ،1374 ،بخش  ،2فصل .)8
وجود دارد:

در اين خصوص دو ديدگاه متفاو
الف .برخي قرباني ک ردن حيوان ا

در آي ين زرتش ت را ميپ يرن د ،ام ا ب دون در نظ ر گ رفتن

دستهبندي زرتشتيان از حيوانا  ،يک حام کلي ميدهند که مثالً ،آنها تنه ا حيوان ا
قرباني ،به معناي خاص و تغ يه ميکشند .يا ايناه کشتن حيوانا
است و زرتشتيان با حيوانا

و موجودا

را ب راي

جوان در آيين زرتشت گن اه

عالم به خ وبي رفت ار ميکنن د(هينل  ،1387 ،ص 479؛

بيروني ،1363 ،فصل  ،9ص .)356 355
ب .برخي ديگر اساساً قرباني کردن و کشتن حيوانا را در آيين زرتشت رد کردهان د و گ اهي ب اتتر از
آن ،تغ يه زرتشتيان از گوشت حيوانا

را هم رد ميکنند(بوي  ،1374 ،بخش  ،2فصل  ،8ص 295؛ اوس تا،

 ،1395ص .)71
در مورد ديدگاه اول بايد گفت :آنچه مسلم است ،آيين زرتش ت همانن د آي ين اس الم ،ب ا آزار و اذي ت
حيوانا مخالف است و کشتن آنها را تنها در چارچوب مجوزهاي ديني اجازه ميده د .ام ا آن مج وز،
تنها قرباني کردن به معناي خاص آن که همراه با مراسم ديني باشد نيست ،بلاه ش امل کش تن حيوان ا
موذي هم ميشود .در حقيقت ،کشتن اين حيوانا هم ج ء مناسک آيين زرتشت ميباشد که به ن وعي،
ميتوان آن را قرباني کردن به معناي عام تلقّي ک رد؛ يعن ي قرب اني ک ردن در راه پي روزي اه ورام دا ب ر
اهريمن (بوي  ،1374 ،فصل  ،6ص 216؛ فصل  ،12ص 409 408؛ شايست ناشايست ،1369 ،بخش  ،8بند .)9
کشتن حيوانا ِ به اصطالح «خِرَفْستَران» ،که ج ءِ حيوانا منفور بهش مار ميرفتن د ،در چ ارچوب
يک اعتقاد م هبي تعريف ميشد و آن اعتقاد م هبي اين بود که هم ة حيوان ا ع الم از «گ او» ،ک ه از
هفت موجود اوليه اهورام دا است ،خلق شدهاند .اما اهريمن در روان برخي از ايشان نفوذ ک رده ،ايش ان
را به خدمت خويش گرفته است تا در مقابل آفرينش قرار گيرند .در نتيجه ،ب ا کش تن آنه ا ميخواس تند
کارگ اران شرور را از بين برده ،به اهورام دا در غلبه ب ه اه ريمن ي اري رس انند .ازاي نرو ،کش تن اي ن
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جانوران در غالب هر نيتي غير از اين نيت م کور ،ن هتنها م أجور نب ود ،بلا ه ت وبيخ ميش د .در مت ون
پهلوي آمده است که به هنگام کشتن خرفستران ،شخص بايد بگويد« :براي پاک کردن گناه انم و ب راي
کسب ف يلت و دوستي روانم ،خرفستار ميکشم»(بوي  ،1374 ،بخش ،2فصل  ،12ص )409؛
ناته ديگر ايناه ،هرچند در آيين زرتشت ،کشتن حيوانِ جوان گناه بود و با حيوانا به خوبي رفت ار
ميکردند ،اما اين برخورد تنها در مورد حيوانا سودمند صادا بود ،نه خرفستران .بنابراين ،حا م کل ي
دادن در اينجا دقيق نيست.
در پيشينة تاريخي آيين زرتشت ني حيوانا موذي و مرموز ،که منسوب به انگره مينو بودند ،نج
شمرده شده و کشتنشان پاداش داشت .تا آنجا که هر بهديني (= م ؤمن باايم ان) ،باي د ب راي کش تن آن
حيوانا وسيلهاي به نام «مارغن» يا «خرفستارکش» 1ميداشت تا هر کجا ک ه آن موج ودا را مش اهده
کرد ،به وسيله آن باشد .ريشة ديني داشتن اين عمل موجب شد ت ا اج راي اي ن مراس م در ق رنه اي
متمادي براي جبران تخلفهاي عمدي يا سهوي دوام داشته باشد« .هردو » ،آن را در سدة پنجم پ يش
از ميالد شاهد بوده است .از سوي ديگر ،زرتشتيان کرمان مراسم خرفستارکشي را حتي ت ا اواس ط س دة
نوزدهم ميالدي اجرا ميکردند(بوي  ،1374 ،بخش  ،2فصل ،12ص.)409 408
اما در بررسي ديدگاه دوم بايد گفت :ايناه برخي پژوهشگران ب ه تب ع ادعاه اي زرتش تيان حاض ر،
اظهار ميکنند آيين زرتشت شديداً مخالف قرباني کردن حيوانا است ،همراه با يک پيشداوري و ي ک
القاي نادرست است .آن پيشداوري اشتباه ،اين است که ريخ تن خ ون قرب اني ،ب ا ه دفهاي متع الي
اخالقي کيش زرتشت سازگار نيست و آن القاي نادرست اين اس ت ک ه زرتش تيان ،از هرگون ه قرب اني
کردن حيوان در گ شتههاي دور پرهي ميکردند .ب رخالف اظه ارا اي ن دس ته ،توج ه ب ه گفت ههاي
زرتشت اين مطلب را نميرساند که گرفتن حيا موجودا زنده در اين آيين ،عملي قبيح بوده و ب ا آن
مخالفت ميشده است .همانگونه که در تعاليم پيامبر اسالم ني وجود نداش ت .ام ا پي روان زرتش ت در
گ ر تاريخ ،قرباني کردن را بنا بر مصلحتهايي ح ف کردند .ولي پيروان پي امبر اس الم ،هن وز ه م ب ه
اجراي اين سنت باقي ماندهاند .آنچه که در اين مسئله بايد توجه داشت ،اول چي هايي است ک ه از زب ان
و تعاليم خود زرتشت نقل شده است و در متدينان متقدم اين دين ديده ميشود .دوم چي هايي است ک ه
پيروانش به مرور زمان به آن اف وده ،يا کاستهاند .در واقع ،تغييراتي در واقعيت اوليه ديني رخ داده اس ت
که اين پژوهشگران به اشتباه آن را جايگ ين اصل اولي کردهاند.
خانم مري بوي  ،به عنوان کسي که مطالعا عميقي در مورد آي ين زرتش ت انج ام داده اس ت ،در
کتاب تاريخ کيش زرتشت مينويسد:
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در روزگار سنتگرايي ساساني يکي از عالئم و نشانههاي صداقت و صميميت تازهگرون دگان ب ه ک يش
زرتشتي ،تناول گوشت قرباني بوده است .از اين گذشته ،آيين قرباني کردن حيوانات تا سدة گذش ته ،ه م
در ميان زرتشتيان هندوستان و هم زرتشتيان ايران اورا ميشده اس ت .ام ا پارس يان پ

از مه اورت و

اقامت در هندوستان ،ناچار ميشوند از مهمترين قرباني س نتي خ ود ،يعن ي قرب اني ک ردن گ او ،دس ت
بردارند .با گذشت قرنها آنان نيز همچون هندوان از قرباني کردن گاو احساس تنفر و بيزاري کردند.
در اواسط سدة نوزدهم ميالدي ،بر زرتشتيان ايران تسلط اخالقي و معنوي يافتند .آنان را نيز ب ه اي ن ک ار
وادار ساختند .ولي با قرباني کردن برّه و بز و مرغ و خروس مخالفتي نداش تند؛ زي را بس ياري از پارس يان
هند به اين کار ادامه ميدادند .بعدها ،در آغاز سدة بيستم ،پارسيان هند از هرگون ه قرب اني ک ردن دس ت
برداشتند و اصوالً نسبت به اين کار تنفر شديد نشان دادند .پژوهشگران غربي اين تنف ر را ب ه گذش ت دور
دست نيز تعميم داده ،هرگونه اشاره در گاتها به نفع ظلم و ستم را به محکوم کردن عم

قرب اني تعبي ر

کردند که اشتباهي تاريخي است .ايرانيان ساکن فالت ايران ،ک ه ميبايس تي زمس تانهاي س رد و نس بتاً
طوالني آسياي مرکزي را تحم کنند ،قومي گوشتخوار بوده ،همانند ديگر اقوامي که گله و رم ه دارن د،
از فرآوردههاي حشم خويش روزگار ميگذراندهاند .در اوس تا اص حالا اس تفاده ش ده ب راي خ ورد و
خوراک ،واژه «پيتو ( »Pituگوشت) است .حال آنکه بعدها در زبان ايرانيانِ ي ک وانش ين ش ده ،ن ان ي ا
معادل آن ،واي «پيتو» را گرفت .اينکه زرتشت با رسمِ کهنِ گوش تخواري مخ الفتي نداش ته اس ت ،از
سوگندي که به آرميتي ميدهد آشکار ميشود که پيش از اين نق شد .ميگويد« :با تالش در دام پ روري
بگذار تا گاو براي خوراک ما ،پروار شود» (يسناي ( »)48 5بوي  ،1374 ،بخش  ،2فص  ،8ص ).295

تقسيمبندي حيوانات و حقوق آنها در منابع زرتشت و اسالم

در کنار بهره بردن از منابع معتبر تاريخي مرتبط با اديان ،که در ق رون مختل ف و ب ه وس يلة مورخ ان و
دينپژوهان معتمد نوشته شده است ،استفاده از متون معتبر همان دي ن ني منب ع مهم ي ب راي ش ناخت
جهانبيني و باورهايي که متأثر از آن است بهشمار ميرود .اهميت استشهاد و استناد به من ابع معتب ر ي ک
دين ،در اثبا ادعا بر له يا عليه آن دين ،از آن جهت است که اين متون همواره از حجي ت بيش تري در
ميان پيروان آن دين برخوردار است.
تفسير منابع زرتشتي از موجودات عالم

آنچه از منابع معتبر آيين زرتشت به دست ميآيد ،نقش دو عامل کليدي در نگرش ب ه موج ودا ع الم
است .اول ،تفسيري است که اوستا از خير و شر دارد .دوم ،انديشه انسانمحوري.
از اوستا چنين برميآيد که ايرانيان ،مانند هنديان روزگار باستان ميپنداشتند دني اي آن ان آکن ده از انب وه
ارواحي است که پارهاي از آنان ،نيک و سودمندند و بيشتر آن ان م وذي و خبي ث هس تند .جمع ي از اي ن
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ارواح شيطاني ،براي آزار آدميان مستقيماً وارد بدن آنان ميشوند .گروهي از آنان ،در گوش ه و کن ارِ خان ه و
م رعه پنهان شدهاند تا آدمي را ب ه لغ ش و خط ا وادارن د و ب الي ج ان گل ه و آف تِ کِش ت و ک ارش
بشوند(همان ،بخش  ،1فص ل  ،3ص  .)126واژههايي مانند «ديو»« ،پ ري» و «خِرَفْس تَران» در ادبي ا و متنه اي
آيين زرتشت ،نام موجودا اهريمني هستند که در شال حيوان ،انسان يا غيره نمود پيدا ميکنند .به عن وان
مثال« ،از ديوان و ديوپرستان ،دوري ميگ ينيم .از جادو و جادوپرستان ،دوري ميگ ينيم»(يسناي .)12 4
زرتشتيان ،انسان را بهانة اصلي آفرينش ميدانستند و اعتقادشان از اين انس انمحوري ،اي ن ب ود ک ه
معيار سودمندي يک گياه يا حيوان ،نفع يا مطلوبيتش براي انسان است .ازاينرو ،موجوداتي که در گم ان
آنها هيچ نفع و مطلوبيتي براي انسان نداشتند ،سرچش مة پلي دي ب وده و مخلوق ا اه ريمن ب هش مار
ميرفتند که کشتن آنها وظيفة هر مؤمن زرتشتي بود .چنانکه در کتاب شايس ت ناشايس ت آم ده اس ت:
«بهدين خستو (= مؤمن باايمان) شدن اين است که خرفس تري چن د را باي د کش ت»(شايس ت ناشايس ت،

 ،1369فصل  ،20بند  .)5با توجه به اين دو عامل کليدي ،موجودا عالم در نگ اه آنه ا ،ب ه دو دس ته کل ي
تقسيم ميشدند:
الف .جانداران مفيد و مطلوب براي انسان :اين نف ع و س ود ميتوانس ت ب ه ک ارگيري آن حيوان ا در
حمل و نقل يا کار کشاورزي ،يا به عنوان غ ا و قرباني ،و يا مقابله با موجودا دسته دوم ،که قص د
زيان رساندن به جسم ،روح و منافع انسان را دارند ،باشد.
ب .جانداران م ر و نامطلوب براي انسان :اين ضرر صرفاً حمله کردن و آس يب رس اندن ب ه جس م و
روح انسان نبود ،بلاه تمام موجودا گرسنهاي که به باغ ،زمين ،انبار و غله آدميان حمله ميکردن د.
همچنين شامل حيواناتي که قيافة ناخوشايندي براي انسان داشتند ،ميشد .نات ه مه م ،س رايت اي ن
حام کلي به تمام انواع آن جانوران بود.
اما با نگاهي دقيقتر ميتوان جايگاه حقوقي حيوانا

در آيين زرتشت را به سه دسته تقسيم کرد:

 .1حيوانات مقدس :اين حيوانا حقوا بس يار مفص لي دارن د و ب ه نح و عجيب ي م ورد تا ريم ق رار
ميگيرند .علت اين تفايک از ساير حيوانا سودمند و مين وي ،اي ن اس ت ک ه ع الوه ب ر مب ارزه
کردنشان عليه موجودا اهريمني ،برخي از آنها نقش کليدي در اجراي مراسما ديني دارن د .مث ل
سگ و گاو (سگ گرگ ،سگ آبي ،جوجه تيغي و روباه ني از جملة سگها هستند) (دارمس تتر،1384 ،

فصل ،5ص ،125بند .)34 31
 .2حيوانات مباا :اين حيوانا از نظر حقوقي يک درجه پايينتر از حيوانا مقدس هستند ،ولي ح ق و
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حقوقي دارند .اين حيوانا مينوي و اهريمنستي  ،بيشتر ب راي تغ ي ه ،ک ار ،حم ل و نق ل و غي ره
استفاده ميشوند .مثل اسب ،گوسفند ،شتر و غيره.
 .3حيوانات منفور و موذي :اين حيوانا ضد خلقت و متعلق به اهريمن هستند و ه يچ ح ق و حق وقي
ندارند .ازاينرو ،با آنها به سختي برخورد ميشود و به هر بهانهاي آنها را ميکش ند .مث ل م ار ،وزغ،
گرگ ،مورچه و غيره.
حال به چند نمونه از ويژگيها و حقوا اين حيوانا

در آيين زرتشت ميپردازيم:

 .1حقوق حيوانات مقدس

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

زيادي در اين دسته قرار ميگيرند .مثل باز سفيد ،خروس ،جوجه تيغي و غيره(بندهش،

بيتا ،بخش  ،9بند ،)157 154اما ارزشمندترين حيوانا مقدس در آيين زرتشت گاو و انواع سگ است.
اما تقدس گاو در آيين زرتشت و حقوا فراوان آن به دو دليل است:
الف .گاو نماد حيوانا سودمند و فرشته وحي :علت اصلي تقدس گاو ،قرار گرفتن گاو در زم رة هف ت
مخلوا اوليه اهورام دا است .زرتشت ،سپنتا مينو را خالق همة امور خي ر و خ الق هم ة موج ودا
مادي و معنوي معرفي ميکند که شش تن از نيروهاي روحاني او (=اَمشاس پندان) ،ک ارگ اران او در
اين جهان هستند .هريک از اين شش فرشته ،نقش ي ب ه عه ده دارن د و هم راه يا ي از مخلوق ا
هفتگانهاي هستند که در ابتداي آفرينش جهان خلق ش دند و آن مخل وا را حماي ت ميکنن د (.1
آسمان .2 ،آب .3 ،زمين .4 ،گياه .5 ،حيوانا که از گاو نر به وجود آمدند .6 ،انسان .7 ،آتش) .گ او،
ياي از اين هفت موجود است و فرشته مقرب و حمايتکننده او «وهومنه» است ک ه قص د ني ک و
هدف نيک ،نقش او است .از سوي ديگر ،در نگاه آيين زرتشت« ،وهومن ه» فرش ته وح ي اله ي ب ر
زرتشت پيامبر ني هست .مثالً در يسناي  43از زب ان زرتش ت آم ده اس ت« :آنگ اه ت و را مق دس
شناختم اي اهورام دا که وهومنه به سوي من آمد و براي نخستين بار مرا از آيين تو باخبر س اخت».
ازاينرو ،گاو به عنوان نماد آفرينش حيوان سودمند و مخلوقي که وهومنه در او س اکن ب وده و در او
متجلي است ،مورد احترام ويژه زرتشتيان قرار ميگيرد(ر.ک :بوي 1374 ،بخش ،1فصل .)5
ب .ادرار گاو ياي از مطهرا مهم آيين زرتشت است :عل ت ديگ ر تق دس گ او نق ش کلي دي آن در
اجراي مراسمهاي ديني است .به اعتقاد زرتشتيان ،آلودگي ،کثيفي ،س ياهي و غي ره ،از جان ب انگ ره

 34

 ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 1395

مينو است که در موجودا عالم ديده ميشود و براي زدودن اين آلودگيها از موجودا عالم ،باي د
نهايت سعي و تالش را کرد ،نه آناه آن را گسترش داد .زرتشتيان ني مثل عموم م ردم ،آب و آت ش
را وسيلة طبيعي پاک کردن ميدانند ،اما تقدس وي ژة آب و آت ش م انع از اس تفادة آن دو در جه ت
طهار بخشي اشيا ميشود .آنان معتقدند :ب ا اي ن ک ار ،خ ود آب و آت ش ک ه از مخلوق ا اولي ه
اهورام دا هستند ،به ناپاکي و پليدي آغشته ميشوند؛ يعني همان کاري که انگره مينو در بدو خلق ت
ميخواست با اينها انجام ميداد ،حات به دست يک مؤمن زرتشتي صور ميگيرد .در نتيج ه ،ب راي
يک مؤمن زرتشتي ،غيرقابل تصور است که از آب و آتش ،براي زدودن و سوزاندن زبال ه و پلي دي
استفاده شود .آنها تا جايي که اماان دارد از آلوده کردن آن دو خودداري نموده ،از جايگي ن آن ب راي
شستوشو و طهار استفاده ميکنند .ياي از مهمترين جايگ ينه اي معرفيش ده ب راي اي ن ام ر،
ادرار گاو يا به اصطالح «گوم » يا «پادياب» که به معني «براب ر آب»؛ يعن ي آنچ ه ب ين آب و پلي دي
قرار ميگيرد است .متون زرتشتي ،ادرار گاو را از جمله مطهرا ب راي زدودن نجاس ا ظ اهري و
باطني ميشمارند که در بسياري از موارد ،جايگ ين آب است .از آن در غسل کردن ،شس تن پلي دي
و نجاست بيروني و آشاميدن براي تطهير دروني ،در موراد خاص (مثل فرزند م رده ب ه دني ا آوردن)
استعمال ميکنند(دارمستتر ،1384 ،ص.)240
با توجه به تقدس و ارزشمندي گاو ،هرگونه ص دمه زدن و آس يب رس اندن ب ه آن داراي مج ازا
است و کشتنش ج در مراسم آييني قرباني جاي نيست .پرستاري و رسيدگي به ماان و غ اي گ او،
بيش از هر حيوان سودمندي حائ اهميت بود.
اما سگ در آيين زرتشت داراي حقوا فراوان است .دتيل اهميت آن عبارتند از:
الف .سگها ني موج ودا

ارزش مند و مقدس ي هس تند ک ه از ق رب فراوان ي در آي ين زرتش ت

برخوردارند .اهورام دا در فصل سي دهم ونديداد ،هشت ويژگي ب راي س گها ميش مارد ک ه
متماي کننده آنها از ساير حيوانا

سودمند است(ر.ک :دارمستتر ،1384 ،ص  ،220بند  .)44س گها از

نظر شخصيت و ارزش ،ن ديک ترين حيوان به آدمي هستند و داراي حقوا بسياري هستند ک ه
به مراتب بيشتر از گاو است .ح ور سگها در برخي از مراس ما
ميت ال امي است و تأثيرا

دين ي ،بخص وص تش ييع

تاويني منحصر به فردي دارند که هيچ حي وان ج ايگ يني ن دارد.

مثالً عوارض تاويني ناپاکي که بعد از تشييع ميت انسان باقي ميماند ،تنه ا ب ا گ ران دن س گ
زرد يا سفيد در آن مسير برداشته ميشود(دارمستتر ،1384 ،ص ،161بند.)16
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قتل و صدمه رساندن و يا هر نوع بياحترامي به سگها مجازا هاي سنگيني ،مثل تازيان ة مش خص
در پي داشت(همان ،فصل .)13سگ مرده ،با مراسم خاصي تشييع ميشد(همان ،ص  .)8ح ق و حق وقي
در زمينه خوراک ،درمان بيماري و غيره داشت که کامالً متفاو با حيوانا ديگر و به ط ور مفص ل
در ونديداد بيان شده است(همان ،فصل ،13ص  .)211به عنوان نمونه:
کسي که به سگِ بيصاحب خوراک بد بدهد ،کيفر وي چه خواهد بود .اهورام دا پاس خ داد ،گن اه
وي برابر با گناه کسي است که يک مرد پارسا را خوراک ب د بده د ،درحاليک ه ب راي اداي مراس م
ديني به خانه وي رفته باشد.
کسي که به سگ خانه خوراک بد بخوراند ،چه کيفر خواهد داشت .اهورام دا پاسخ داد :کيف ر وي
نود ضربه تازيانه اسپاهه خواهد بود.
در خانه م داپرست هرگاه سگي باشد ،بدون ح

بو کشيدن و در ه وش وي خل ل رس يده باش د،

م داپرستان چه وظيفه خواهند داشت .اهورام دا پاسخ داد :در معالجه چنين سگ باي د باوش ند ،هم ان
اندازه که در درمان يک مرد پارسا کوشش مينمايند(همان ،فصل ،13ص 216 215و  ،218بند  22و  25و .)35
ب .سگ آبي :سگ آبي از خانواده سگهاست ،اما حقوا اين نوع سگ ،آنقدر زياد است که ي ک فص ل
کامل در ونديداد را به خود اختصاص داده است(همان ،فصل .)14ب ه عب ار ديگ ر ،ميت وان گف ت:
مقدسترين حيوان در آيين زرتشتي سگ آبي است .در تعليما زرتشت آم ده اس ت :روح و روان
سگ پ

از مرگ به سرچشمه آبها ميرود و در آنجاست که از ه ار س گ نرين ه و ه ار س گ

مادينه ،يک سگ آبي پديد ميآيد(همان ،فصل  ،13ص ،222بند  .)52 51بنابراين ،اگر کسي به عم د ي ک
سگ آبي را باشد ،مجازا بسيار س نگين و طاقتفرس ايي دارد .اي ن س ختگيري از اي ن جه ت
است که شخص قاتل ،موجودي را کشته که از روح ه ار سگ ارزشمند به وجود آم ده اس ت .ع الوه
بر اين ،کشتن سگ آبي ،تأثيرا تاويني مثل خشاسالي و از بين رفتن چراگاهها دارد(همان) .ب ه عن وان
مثال ،در قوانين زرتشت در کيفر کسي که يک سگ آبي را به قتل برساند ،چنين آمده است:
کيفر وي ده هزار تازيانه اسناهه و ده هزار تازيانه سروشه خواهد بود .و ...او باي د ده ه زار م ار ک ه روي
شکم ميخزد ،به هالکت رساند .او بايد ده هزار الک پشت به هالکت رساند .او بايد ده هزار وزغ زمين ي
به هالکت رساند .او بايد ده هزار وزغ آبي به هالکت رساند .او بايد ده هزار مورچه دزد گندم به هالک ت
رساند .او بايد ده هزار مورچه زهرآلود و بد قدم ،به هالکت رساند .او بايد ده هزار کرم که در کثاف ات و
مدفوعات زندگي کند ،به هالکت رساند .او بايد هزار مگ
فص  ،14ص 223و .)224

زشت و منفور به هالک ت رس اند؟ (هم ان،
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ج .جوجه تيغي :جوجه تيغي ني از دستة سگها به شمار ميآيد که کشتن آن ممن وع اس ت؛ زي را همانن د
حيوانا مقدس ديگر ،حيوانا اهريمني را دفع ميکند .مثالً در کتاب شايست ناشايست ،که کتاب فق ه
زرتشتي ميباشد ،آمده است ،اگر با خارپشت يا جوجه تيغي برخورد کرديد ،بدون ت رس از وي دوري
کرده و او را ناشيد؛ چون او هر روز در تنة مورچهها پيشاب کرده و قولي هست که ه ار مورچه از آن
پيشاب بميرند (شايست ناشايست ،1369 ،فصل  ،10بند  31و فصل  ،12بند 20؛ بندهش ،بيتا ،بخش  ،9بند  ،)156و اگر
کسي يک جوجه تيغي باشد ،ج ايش ه ار تازيانه است(دارمستتر ،1384 ،فصل ،13بند.)4
 .2حقوق حيوانات مباح

حيوانا اين دسته مثل اسب ،گوسفند ،ب  ،مرغ و غيره ،از جمله حيوانا سودمندي هس تند ک ه ع الوه
بر مينوي بودنشان ،نفع و فايدهاي براي انسان دارند و به همين جهت ،حقوقي براي آنها قرار وضع ش ده
است .از جمله ايناه با حيوانا اين دسته به خوبي رفتار ميشد و چ ون معتق د بودن د ک ه کم الِ اي ن
موجودا در رشد و نموّ سالم و رسيدن به نوع کاملشان (=گاو) است .هر فرد زرتشتي ميبايد در رش د
کردن و کامل شدن به آنها کمک کند .اذيت و آزار حيوانا اين دسته و يا کشتن از روي خوشگ راني
گناه بود و فرد گناهاار ميبايد بسته به شد عملش و براي جبران اين کار ،تع داد معين ي از حيوان ا
خرفستران را ميکشت و يا تنبيه ميشد .قرباني کردن حيوانا جوان اين دس ته ،ب ه عل ت اينا ه هن وز
نقش خود را در طرح کلي عالم خلقت ايفا ناردهاند ،گن اه ب ود(هينل  ،1387 ،ج  ،1ص  )479و در اج راي
مراسم آييني قرباني ،نهايت دقت به عمل ميآمد تا صدمه و نابودي ،تنه ا متوج ه و مح دود ب ه حي ا
دنيوي حيوان بوده ،روان او آزاد شود تا در دنياي ديگر ،از عمر جاودانِ تيرة خود به رهمن د ش ود(ب وي ،

 ،1374بخش ،1فصل ،6ص .)213
 .3حقوق حيوانات منفور و موذي

همانطور که مالحظه شد ،جانوران اين دسته هيچ حق و حقوقي از حيا نداشته ،اهورام دا دس تور ب ه
هرچه بيشتر کشته شدن و ويران کردن (خانههاي) آنها داده اس ت(دارمس تتر ،1384 ،فص ل ،3ص ،92بن د.)22
حيوانا اين دسته ،با اين توجيه که آفري دة انگ ره مين و هس تند و ج ب ا کش تن پ اک نميش وند ،در
مراسمهاي مختلف ديني ،مثل عيد اسپندارم و کفارة گناهان يا ج اي آزار و اذيت حيوان ا س ودمند و
غيره کشته ميشدند .در بن دهش ،ن ام برخ ي از اي ن خرفس تران ،ب ا دس تهبندي س هگانه آم ده اس ت:
خرفستران آبي ،زميني و پَردار؛ از آبيها ،وزغ و از زمينيها ،اژدهاي بسيار س ر و از پَرداره ا ،م ار پ ردار
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بدتر از همه بودند .انواع مار ،موش ،عقرب ،سوسک ،مورچه ،درندگاني مثل گرگ ،ببر و بس ياري ديگ ر
از جانوران نام برده شدهاند که بايد نابود شوند(بندهش ،بيتا ،بخش ،9بند  143و  .)147 146البته دربارة کش تن
برخي از اين حيوانا و حشرا  ،به علت ايناه از آنها موجودا م وذي و پلي د ديگ ر پدي د ميآين د،
توصية بيشتري شده است .مثالً ،در بن دهش آم ده اس ت :اگ ر مگ

کاس گين را ناش ند ،از ف له و
ْ

تخمري ي او ،موجوداتي با اين کيفيت به وجود ميآيند« :اگر به گوشت رِيد ،کرم و اگ ر ب ه زم ين رِي د
کک ،اگر در اندرواي رِيد پشه ،اگر به نشيمن کبوتر رِيد پيله مار کوک از او پديد آيد و اگر ب ه آب رِي د
زالو»؛ يا مثالً گفته شده است« .دربارة مور پيداست که اگر آشيان او را سيصد سال نياشوبند به م ارِ پَ ردار
باز شود»(همان ،بخش  ،9بند .)146 145
نمونهاي از تنفر و دستور به هالکت اين موجودا را ميتوان در فصلهاي مختل ف وندي داد مش اهده
کرد .مثالً در فصل چهاردهم ،در مجازا کسي که يک سگ آبي را کشته باشد ،کشتن تعداد زيادي از اي ن
حيوانا نام برده شده است .يا مثالً ،در قسمتي از احاام زن حائض ،که پ

از ن ه ش ب ب از ه م ح يض

ببيند ،آمده است« :بايد دويست مورچه دزدِ دانه (غال ) در تابستان و دويست خرفس تر (حش ره) مخل وا
اهريمن در زمستان از هر نوع باشد ،به هالکت رسانند»(دارمستتر ،1384 ،فصل ،16ص ،240بند .)12ي ا م ردي ک ه
آگاهانه با زن حائض خود مقاربت نمايد ،بايد «ه ار افعي از آنچه روي شام ميخ د و ه ار نوع ديگ ر ب ه
هالکت رساند .او بايد ه ار وزغ زميني و دو ه ار وزغ آبي به هالکت رساند .او بايد ه ار مورچ ه دزد دان ه
و دو ه ار نوع ديگر را به هالکت رساند»(همان ،فصل  ،18ص ،256بند .)73
تفسير منابع اسالمي از موجودات عالم

قرآن و پيشوايان ديني اسالم ،تفسير متفاوتي از خلقت جاندارانِ ب ه ظ اهر م احم ارائ ه دادهان د ک ه در
بحث خير و شر گ شت .در متون ديني اسالم در نمونههاي فراواني از جمله آنچه در ادامه ميآي د .اي ن
مطلب را رد نميکنند که انسان خليفة خدا بر روي زمين بوده و همة مخلوقا خ دمتگ اران او هس تند.
اما تفسير اين خدمتگ اري ،تنها از اين جهت نيست که فقط براي ما خوراک و پوشاک و يا  ...باش ند و
يا چون انسان را به نيش و درندگي بگيرند ،شر بوده و هرکجا که ديده شوند ،بايد از بين بروند .بلا ه از
اين جهت است که وجود انسان ،به سبب اختياري که دارد ،بر آنها شرافت داشته ،در سير تاام ل انس ان
بقيه طُفيلياند .اگر تزم باشد ،از آنها در راه رسيدن به خدا اس تفاده ميش ود .ام ا س اير موج ودا ه م
مخلوا همان خداي قادر و مهربان هستند و نقشي در نظام هستي بر عهده دارند که نباي د نادي ده گرفت ه
شود .در جهانبيني اسالمي ،هيچ موجودي شرّ مطلق نيس ت .اي ن برداش ت ،در ت احم منفعتطلبيه ا
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پديد ميآيد .در واقع ،انسان هرچه را که موافق خواستههاي فطري خودش يافت ،آن را خي ر ،و هرچ ه
را مخالف با خواستههاي فطرياش يافت ،آن را شر مينام د؛ چ ون هم ة ميله ا و رغبته اي فط ري
شاخهاي از حبّ ذا هستند .هر موجود ذيشعوري چون خودش را دوس ت م يدارد ،بق ا و کم ات
خودش را هم دوست ميدارد .از اين جهت ،ميل به چي هايي پي دا ميکن د ک ه در ادام ة حي ا  ،ي ا در
تااملش مؤثر هستند(مصباح ،1388 ،ج ،2ص  454و  .)456ل ا شيء يا حيواني که متهم به ش رار ميش ود،
فينفسه شر مطلق نيست ،اما چون براي انس ان ض رري ب ه هم راه دارد ،از س وي انس ان ش رور تلق ي
ميشود .با اين نگاه ،ج در چارچوب مجوزهاي ديني در مورد بهرهگيري از حيوانا  ،اج ازة هيچگون ه
سلب حيا يا ظلم در حق ايشان به انسان داده نشده است.

زنديقي از امام صادا پرسيد:
پ

اين فساد مووود در عالم چيست؟ درندگان وحشى ،وانواران ترسناک ،حيوان ات ب د ش ک ،

کرمها ،حشرات ،مارها ،عقربها ،و شما قائليد که او هيچ چيز را بىعلت نيافريده؛ چراک ه او اه
عبث و بيهوده کارى نيست؟
امام فرمود :مگر خود تو معتقد نيستى که زهر عقرب براى درد مثانه و سنگ و شب ادرارى مفيد اس ت،
و بهترين پادزهر درمان با گوشت مار افعى است ،که اگ ر ف رد و ذامى آن را ب ا زاج (نوش ادر) بخ ورد
سودش دهد ،و اينکه کرم سرخ که از زمين به دست مىآيد چيز خوبى براى درمان خوره است؟
گفت :آرى .فرمود :امّا دلي خلق پشه و ساس يکى اين است که آنها خوراک گروهى از پرندگانند ،و ني ز
همان را وسيلهاى براى خوار شمردن يکى از وباران متمرد و منکر ربوبيت خود نمود ،خ دا ع عي ترين
خلق خود را بر او مسلّط ساخت تا قدرت و عظمت خود را بدو بنماياند ،و آن همان پش هاى ب ود ک ه از
بينى داخ مغزش شده و او را کشت .و اين را بدان که اگر ما در يکايک مخلوق ات نظ ر ک رده و عل ت
خلق و آفريدنش را وستووو کنيم ،آن را خواهيم يافت .در نهايت ،با رسيدن به تمام معلومات ب ىني از
شده و برابر مىشويم (طبرسي ،1381 ،ج ،2ص.)187

خالصه ايناه ،اگرچه اسالم هم تفاياي در مورد موجودا زن ده انج ام ميده د ،ام ا اي ن تفاي ک فق ط
مربوط به حالل گوشت بودن يا نبودن حيوانا است ،نه تقدس يا اهريمني بودنشان و اسالم ،اس اسِ اي ن
دو دسته را نفي ميکند .قانون کلي اسالم در برخورد با همة موجودا و از جمل ه حيوان ا  ،آزار ن دادن و
مراعا ِ حقوا ايشان است .مگر ايناه بالفعل قصد صدمه رساندن به جان و مال انسان را داشته باشند.
حيوانا

در اسالم طبق يک نگاه ،اينگونه دستهبندي ميشوند:

حالل گوشت :غيرماروه :مثل گاو ،گوسفند و شتر؛ ماروه :مثل اتغ و اسب.
غيرحالل گوشت :نج  :مثل سگ و خوک؛ غيرنج  :گرگ ،مورچه ،سوسک ،مار و عقرب و. ...
در اين تقسيمبندي ،غير از حيواناتي که به عنوان تغ يه ذب ح ميش وند و در آي ين زرتش تي و ادي ان
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ديگر هم وجود دارند ،در مورد حيوانا ديگر ،فقط حيواناتي که عنوان موذي دارن د؛ ب ه اي ن معن ا ک ه
بالفعل قصد ضرر رساندن جاني يا مالي براي انسان داشته باشند ،بايد کشته ش وند ،ن ه ب ه ه ر بهان هاي.
ازاينرو ،در اسالم از دنبال کردن حيوانا موذي در حال فرار نهي شده است و زجرکُش کردن آن ان ب ا
سوزاندن(صدوا1413 ،ا ،ج ،4ص  ،)5مثله کردن ،آب و غ ا ندادن و غيره حرام است.
از سوي ديگر ،اسالم به نگهداري حيوانا مختلف در من ل سفارش کرده است؛ چون ح ور حيوان در
من ل ،موجب دفع بال و ن ول رحمت و برکت ميشود که شايد علت اين دفع بال ،يا فينفس ه ب ه ح ور
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
خداوند ميباشد ،و يا به خاطر دعاي آن حيوان در حق صاحبش ميباشد .البته نسبت ب ه نگه داري برخ ي
حيوانا عنايت خاصي شده است .مثل کبوتر و خروس و نسبت به برخي ديگر نهي شده است .مثل سگ،
خوک(مجلسي ،1387 ،باب ،12فصل 6و  .)9اما اين نهي ،نه به سبب ضد خلقت بودن آن حيوان يا اهريمني بودن
آنهاست ،بلاه به علت نج

بودن آن و مشاالتي است که با اين نجاست ،براي طهار ف اي خانه ،بدن،

لباس و ماان عباد ميآفريند .وگرنه در قانون کلي اسالم ،با نگهداري هيچ حيواني در من ل از آن جهت که
ضد خلقت باشد ،مخالفت نشده است .اجازة بد برخورد با حيوانا نجسي مثل سگ و خوک هم داده نشده
است .به عنوان مثال ،در اسالم ،کشتن سگها ني ديه دارد ،به گونهاى که خونبهاى س گ ش اارى ،چه ل
درهم و سگ نگهبان ،بيست درهم تعيين شده است (صدوا1415 ،ا ،ص .)534
 .1نمونهاي از آيات مربوط به حيوانات در قرآن

در قرآن مجيد ،آيا فراواني در رابطه با آفرينش ،حقوا و فايدة حيوانا

وجود دارد:

اوتً ،اشاره ميکند ،همة حيوانا مخلوا و آفريدة خداوند هستند ،نه شخصي ديگر« :وَ بثَّ فيها م ن
کلَّ دابَّة(»...بقره)164 :؛ و انواع جنبندگان را در آن (زمين) گسترده.
ثانياً ،حيا

همة موجودا

زميني براي خداوند اهميت دارد .ازاينرو ،خداوند خود روزي آنها

را ت أمين ميفرماي د« :وَ َ ايَيْْ مِااْ دَابَّااة ال لَ مِ اَُ اِالَ َ ا اللّ اهُ يَراُلُ ا وَ إِيّ ا ُم وَ هُ اوَ ال َّ امِه ُ
العَلِهمُ»(عنابو )60 :؛ چهبسا جنبندهاى که قدر

حمل روزى خود را ندارد ،خداون د ،او و ش ما را

روزى مىدهد و او شنوا و داناست .همچنين در مورد طوفان نوح ،همة حيوانا

را مخلوا خود

شمرده و به نوح امر مي کن د ب راي جل وگيري از انق راض آنه ا ي ک جف ت از ه ر حي واني را

جمع آوري کرده و در کشتي جاي دهد .در اين امر ،هيچ فرقي بين حيوان اهلي يا وحش ي ،ح الل
گوشت يا حرام گوشت ،موذي يا غيرموذي نميگ ارد« :لُلنَ احمَِ فِه َ مِاْ ُاٍَّ اَويَاهِْ اَنَاهِْ وَ
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أَهلَکَ إِالَّ مَْ سَبَقَ عَلَههِ القَولُ وَ مَْ آمََْ وَ مَ آمََْ مَعَهُ إِالَّ لَلِهٌَ»(هود)40 :؛ از هر جفتي از حيوان ا
(از نر و ماده) يک زوج در آن (کشتي) حمل کن.
ثالثاً ،حيوانا را نمايانگر قدر خويش معرفي ک رده ،ميفرماي د :در آنه ا من افع بيش ماري ب راي
انسانها قرار داده شده است که بشر برخي از آنها را شناخته و برخي را نميشناسد .بنابراين ،مردم را ب ه
تأمل و تدبر در خلقت حيوانا  ،نحوة زندگي اجتماعي ،نظم و خصوصيا رفتاري آنها فرا م يخوان د:
«أَوَلَم يَرَوا أَنَّ خَلَقنَ لَ ُم مِمَّ عَمِلَت أَيدِينَ أَنعَ م ً فَ ُم لَ َ مَ لِكُون وَ ذَلَّلنَ هَ لَ ُم فَمِن َ اَ ُوبُ ُم وَ مِن َ يَاي ُلُونَ
وَ لَ ُم فِه َ مَنَ فِ ُ وَ مَشَ اِبُ أَفَالَ يَشكُرُونَ» (ي )73 71 :؛ آيا نديدند که از آنچه با ق در خ ود ب ه عم ل
آوردهايم چهارپاياني براي آنان آفريديم که آنان مالک آن هستند؟ آنها را رام ايشان س اختيم ،ه م مرک ب
آنان از آن است و ه م از آن تغ ي ه ميکنن د و ب راي آن ان من افع ديگ ري در آن (حيوان ا ) اس ت و
نوشيدنيهايي گوارا ،آيا با اين حال شارگ اري نميکنند؟ «أَفَالَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِ لِ کَيْ فَ خُلِقَ تْ»(غاش يه:

)17؛ آيا آنان به شتر نمينگرند که چگونه آفريده شده است.
رابعاً ،در قرآن کريم آزار و اذيت حيوانا  ،عملي ناپسند و شيطاني شمرده شده اس ت(طباطب ائي1430 ،ا،

خ ِذ
ج ،5ص .)61مثالً« ،وَ لَيُضِلَّنَّ ُم وَ لَيُمَنْهَنَّ ُم وَ لَآمُرَنَّ ُم فَلَهُبَتْكَُّْ آذانَ اليَنع مِ وَ لَآمُرَنَّ ُم فَلَهُغَهْرُنَّ خَلقَ اللّهِ وَ مَْ يَتَّ ِ
الشَّهط نَ وَلِهًّ مِْ دُونِ اللّهِ فَقَد خَ ِرَ خُ ران ً مُبِهن ً»(نس اء)119 :؛ اين آيه شريفه از شيطان نق ل ش ده اس ت ک ه
ميگويد :و آنها را گمراه ميکنم ،و به آرزوها سرگرم مىسازم ،و به آنان دستور مىدهم که (اعم ال خراف ى
انجام دهند و) گوش چارپايان را بشاافند ،و آفرينشِ (پاکِ) خدايى را تغيير دهند! (و فط ر توحي د را ب ه
شرک بياتيند) ،و هر ک  ،شيطان را به جاى خدا ولىّ خود برگ يند ،زيان آشاارى کرده است.
 .2نمونهاي از احاديث در مذمت آزار حيوانات و حقوق آنها

احاديث فراواني در اين زمينه صادر شده اس ت ک ه برخ ي از پژوهش گران مس لمان ،کتابه ايي را ب ه
گردآوري آن اختصاص دادهاند .بيشک احاديث جعلي فراواني ني در اين عرص ه ،همانن د موض وعا
ديگر وارد کتب اهلسنت و شيعه شده است که بيت وجهي ب ه سلس له س ند احادي ث ،ک ار را دش وار
ميسازد .براي مصون ماندن از اين مشال ،با در نظر گرفتن قانون کلي اسالم در برخورد ب ا حيوان ا  ،و
احاديثي که در کتب معتبر و صحيحالسند ذکر شده است ،تنها به ذکر چند حديث بسنده ميکنيم.
الف .حقوق حيوانات اهلي و حالل گوشت

پيامبر خدا فرمودند :حيوان شش حق بر گردن صاحب خود دارد .هرگاه از آن پياده شد ،علفش ده د.
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هرگاه از آبي گ شت ،آبش دهد .به ناحق آن را ن ند .بيشتر از قدرتش آن را بار ناند .بيش تر از ت وانش،
آن را راه نبرد و مد زيادي بر روي آن درنگ ناند(محدث نوري1408 ،ا ،ج  ،8ص .)258

پيامبر خدا فرمودند :هرگاه بر چهارپايان تغر سوار شديد ،آنان را در منازلشان ف رود آوري د .اگ ر

زمين خشک و بيگياه بود ،به سرعت از آن بگ ريد و اگ ر سرس ب و پ ر عل ف ب ود ،آنه ا را در آنج ا
استراحت دهيد(کليني1407 ،ا ،ج  ،2ص .)120

امام علي طي نامهاي به عامالن خود ،که م أمور آوردن زکا ه اي دري افتي بودن د ،چن ين س فارش

فرمود :ج خيرخواهِ مهربان و امينِ حافظ ،ديگري را بر چهار پايان مگمار ،کسي ک ه ب ر حيوان ا س خت
نگيرد و آنها را تند نراند ،نرنجاند و خسته ناند ... ،به مأمور سفارش کن شتر را از بچ ة ش يرخوارش ج دا
ناند ،و آن قدر شيرش را ندوشد که به بچة او زيان رساند ... .شتري که پ ايش آس يب دي ده و از حرک ت
ناتوان است آهسته براند ،ساعتي را به استراحت حيوانا اختصاص دهد(نهجالبالغه ،1383 ،نامه .)25

ابنشهر آشوب در کتاب مناقب ،در احوال امام سجاد از زراره نقل ميکند که امام چه ارم ش يعيان

چهل بار با شترِ خود به حج رفت ،ولي يک تازيانه بر آن ن د(مح دث ن وري1408 ،ا ،ج  ،8ص260؛ ص دوا،

1413ا ،ج  ،2ص .)293

امام علي از رسول خدا نقل فرمودند :به صور

چهارپايان ن نيد و به آنها لعن ت ناني د(مح دث

نوري1408 ،ا ،ج  ،8ص 261؛ کليني1407 ،ا ،ج  ،6ص .)538
ب .حقوق حيوانات وحشي و غيرحالل گوشت

ابنعباس مىگويد :رسول خدا از کشتن هر جاندارى نه ى فرم ود ،مگ ر آنا ه آزار برس اند(جمع ى از

مؤلفان ،بيتا ،ج  ،50ص .)136

امام علي ميفرمايد :از رسول خدا شنيدم فرمود« :از مثله ک ردن بپرهي ي د حت ي اگ ر س گ درن ده
باشد»(نهجالبالغه1383 ،نامه .)47

از امام کاظم در مورد کشتن مورچه سؤال شد .فرمود :آن را ناش مگر به ت و آس يب برس اند(حمي ري،

1413ا ،ص .)294
در تح

العقول ،در سفارش پيامبر اسالم به امام على آمده است :چون مارى در بنه خود دي دى ،آن را

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

أبان گويد :شخصى از امام کاظم دربارة مردى که مار را مىکشد ،س ؤالي پرس يد .همچن ين ب ه آن

ح ر عرض کرد :خبرى به ما رسيده که پيغمبر فرموده« :و کسى که مار را ره ا س ازد ،درحالىک ه

 42

 ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 1395

بترسد از زيان بعدى آن ،از من نيست» .امام فرمود« :پي امبر خ دا فرم ود« :و ه ر ک ه آن را ناش د در
صورتى که از زيان بعدى آن بيم داشته باشد ،پ

از من نيست .ولى مارى که تو را تعقيب نمىکند ،ره ا

کردن آن اشاالى ندارد(صدوا ،1377 ،ج  ،1ص .)383
مقايسه حقوق حيوانات در منابع دو آيين

گ شت که بهرهبردن از حيوانا اهلي در قالب اب ار کشت و کار ،حمل و نقل و طعام در متون و س نت
هر دو آيين وجود دارد و پيامبر هيچيک از اين دو دين از قرباني کردن و بهره بردن حيوانا نهي نا رده
است .در نتيجه ،هر دو آيين متناسب با تعاليم ديني خ ود ،ح ق و حق وقي را در م ورد حيوان ا اهل ي
رعايت ميکنند .حقوقي در مورد ماان ،غ ا و حتي آداب قرباني کردن و استفاده از گوشت آنه ا ک ه ب ه
تفصيل در متون فقهي هر دو دين آمده است .اگرچه کيفيت حقوا اين دسته حيوانا در آيين اس الم و
زرتشت اندکي با هم تفاو دارد و اسالم براي هيچ حيواني تقدّس(به معن ايي ک ه زرتش ت ميگوي د)
قائل نيست و تقريباً همة حيوانا اهلي در اسالم از حقوقي برابر برخوردارند .در نهايت ،ميتوان گف ت
حق و حقوا موجودا

زندة اهلي ،فارغ از کميت و کيفيت آن ،در هر دو آيين وجود دارد.

بيشترين محل اختالف اسالم و زرتشت در مقايسة بين حقوا حيوانا غيراهل ي ميباش د؛ اگ ر ب ه
مفهوم «حق و حقوا» به عنوان يک اصل کلي براي موجودا عالم بنگريم به سادگي مش اهده ميش ود
که اسالم حقوا بيشتري را براي موجودا عالم قائل است؛ زيرا اولين حقي که هر موجود زنده در اي ن
عالم دارد حق حيا و زيستن است که با توجه به جهانبيني اسالم ،تمام موجودا عالم مش مول اي ن
حق هستند و ج در مواردي خاص اجازة کش تن آنه ا داده نش ده اس ت ،ام ا در جه انبيني زرتش ت،
موجودا عالم دو دستهاند :دستة اول حيوانا مينوي بوده که حق حيا دارند و همانند اسالم ج در
موارد خاص مثل قرباني ،اجازة کشتن آنها داده نشده است؛ دستة دوم حيوانا غيرمينوي بوده ک ه ح ق
حيا ندارند و بايد کشته شوند .در واقع ،حام «کشتن» دس تة دوم ب ه نف

حي وان غيرمين وي تعل ق

گرفته است نه به جهت دفع ضرر جاني از طرف آن حيوان ،و به همين خاطر است که موجودا دس تة
دوم چه بالفعل و چه غيربالفعل محاوم به مرگ هستند ،اما در حيوانا مينوي حام «کش تن» ب ه خ ود
حيوان تعلق نگرفته است؛ بلاه حام ثانوي بوده و به جهت قرباني ي ا تغ ي ه و غي ره اس ت .در هم ين
مسئله فرا اساسي اسالم با زرتشت آشاار ميشود .در اسالم هيچ موج ودي اهريمن ي نيس ت و اج ازة
کشتن يا قرباني ک ردن ه ر حي واني ب ر اس اس حا م ث انوي ص ور ميگي رد و ش بيه دس تة اول از
تقسيمبندي آيين زرتشت است .اسالم کشتن حيوانا موذي را صرفاً ب راي دف ع ض رر ج اني و م الي
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اجازه ميدهد؛ به همين دليل ،اوتً ،تا زماني که آن حيوان ،بالفعل در مقام صدمه زدن نباشد مش مول اي ن
حام نميگردد .ثانياً ،اين حام در حق هر حيواني که قصد صدمه زدن به انس ان را داش ته باش د ص ادر
ميشود و مختص حيوانا درنده و گ نده نيست ،کما ايناه هر انساني براي نجا جان خود در مقاب ل
حيوان يا انساني که قصد صدمه زدن به او را دارد چن ين عا العمل ي نش ان ميده د .ثالث اً ،در چن ين
مواقعي که جان يا مال انسان مورد تهديد قرار ميگيرد ،حام اولي دور کردن آن حيوان است هم انطور
که در احاديث پيامبر اسالم ذکر شد(مجلسي ،1351 ،ج  ،8ص 176؛ صدوا ،1377 ،ج  ،1ص .)383

نتيجهگيري

اصليترين ناته در تفاو حقوا حيوانا در آيين اسالم و زرتشت ،جهانبينياي است ک ه اي ن دو دي ن
از مفاهيم خدا ،جايگاه و قدر نفوذ خير و شر در نظام آفرينش و تفسير اش رف ب ودن انس ان ،نس بت ب ه
ساير مخلوقا دارند .هر فرد مؤمن زرتشتي يا مسلمان ،با نگ اه دروندين ي ب ه حق وا حيوان ا در آي ين
خود ،ميتواند برخورد خودش با موجودا دنيا را مراعا گرايان هتر بدان د .ام ا در نگ اهي بروندين ي ،ب ه
عنوان نفر سومي که ميخواهد حقوا موجودا زنده را در اين دو دين مقايس ه کن د ،ميت وان گف ت ک ه
بهطورکلي آيين اسالم جايگاه و حقوا بيشتري را براي حيوانا قائل است؛ چ ون ق انون کل ي اس الم در
برخورد با موجودا زنده اين است که همة آنها آفريدة خداوند متعال هس تند و ش رور ب ودن موج ودا
عالم ،حاصل ت احم منفعتطلبيهاي انسان و هر حيوان براي خود است .بنابراين ،اگ ر برخ ي از حيوان ا
ظاهراً نفعي براي شخص انسان ندارند ،نقشي در نظام آفرينش بر عهده دارند که نبايد نادي ده گرفت ه ش ود.
انسان نبايد خوب و بد بودن جانوران را تنها با منفعت شخصي خ ودش بس نجد و آنه ا را بيدلي ل از ب ين
ببرد .همة موجودا عالم ،خيرند و کشتن هر حيوانِ غيرحالل گوشت ،تنها با عنوان موذي ،و آن هم فق ط
زماني که بالفعل قصد ضرر رساندن به انسان را داشته باش د ،ج اي اس ت .ام ا حق وا حيوان ا در آي ين
زرتشت ،که ثمرة باز گ اشتن قدر نفوذ شر و پليدي در روح و جسم حيوانا و قائل شدن ب ه دو منش أ
در آفرينش است .خير بودن آنها را با معيار منفعت شخص انسان ميسنجند و در نتيجه ،حيوانا را به س ه
دستة مقدس ،مباح و منفور تقسيم ميکند که نسبت حقوقي ناهم اهنگي ب ا ه م دارن د .حيوان اتي از دس ته
اول ،آنقدر حق و حقوا دارند که رنگ و بوي توتمپرستي را به مشام ميرساند .در مقاب ل ،دس ته س وم از
حيوانا هيچ حقوقي ،حتي حق زيستن ،که اولين حق هر موجود زندهاي اس ت ،نداش ته و ه ر کج ا ک ه
باشند ،حتي اگر بالفعل قصد صدمه زدن به انسان را نداشته باشند ،بايد کشته شوند.
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پينوشتها
« .1مارغن» چوبي است براي کشتن مار يا حشرا

که سرش را با چرم ميپوشاندند (ر.ک :بن دهش ،بيت ا ،بخ ش ،12

بند185؛ دارمستتر ،1384 ،فصل ،14ص .)225
 .2تأمل در اين ناته ،فرا اساسي اسالم و زرتشت در برخورد با حيوانا

موذي است.

منابع
نهجالبالغه ،1383 ،ترجمه علي شيرواني ،قم ،دارالعلم.
اوستا (کهنترين سرودها و متنهاي ايراني) ،1385 ،گ ارش و پژوهش جليل دوستخواه ،دهم ،تهران ،مرواريد.
اوستا ،1395 ،ترجمه و تحقيق ،رضي ،هاشم ،تهران ،فروهر.
بندهش ،بيتا ،ترجمه مهرداد بهار ،تهران ،بيجا.
بوي  ،مري ،1374 ،تاريخ کيش زرتشت ،ترجمه همايون صنعتيزاده ،تهران ،توس.
بيروني ،ابوريحان ،1363 ،آثار الباقية ،ترجمه اکبر دانا سرشت ،تهران ،اميرکبير.

جمعى از مؤلفان ،بيتا ،مجلة فقه أهل البيت ،قم ،مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمى بر م هب اهلبيت.
حميرى ،عبداهللبن جعفر 1413 ،ا ،قرب اإلسناد ،قم ،مؤسسه آل البيت.
دارمستتر ،جيم  ،1384 ،مجموعه قوانين زرتشت (ونديداد اوستا) ،ترجمة موسي جوان ،چ دوم ،تهران ،دنياي کتاب.
شايست ناشايست (متني به زبان پارسي ميانه) ،1369 ،آوا نويسي و ترجمه کتايون م داپور ،ته ران ،موسس ه مطالع ا و
تحقيقا فرهنگي.
صدوا ،محمّدبن على ،1377 ،معاني األخبار ،ترجمة عبدالعلي محمدي شاهرودي ،چ دوم ،تهران ،دارالاتب االسالمهة.
1413 ،ا ،من ال يحضره الفقيه ،چ دوم ،قم ،جامعه مدرسين.
1415 ،ا ،المقنع ،قم ،مؤسسه امام هادى.
طباطبائي ،سيدمحمدحسين 1430 ،ا ،الميزان في تفسير القرآن ،قم ،ذوي القربي.
طبرسي ،احمدبن علي ،1381 ،اإلحتجاج ،ترجمه بهراد جعفري ،تهران ،اسالميه.
کلينى ،محمدبن يعقوب 1407 ،ا ،الكافي ،چهارم ،تهران ،دار الاتب اإلسالمهة.
مجلسي ،محمد باقر ،1351 ،السماء و العالم ،ترجمه محمد باقر کمرهاي ،تهران ،اسالميه.
 ،1387 ،حليه المتقين ،چ چهارم ،تهران ،ولي عصر.
محدث نوري ،ميرزا حسين 1408 ،ا ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،بيرو  ،مؤسسه آلالبيت.
مصباح ،محمدتقي ،1388 ،آموزش فلسفه ،چ هشتم ،تهران ،سازمان تبليغا اسالمي.
هينل  ،جان ر ،1387 ،راهنماي اديان زنده ،ترجمه عبدالرحيم گواهي ،چ سوم ،قم ،بوستان کتاب.

