
http://ghafaseh.4shared.com 
 

  

  

  

�� نوشته ��صادق �دا ��صادق �دا ��صادق �دا   صادق �دا

  

 
 

 

  ���د ا�ا��ی���د ا�ا��ی���د ا�ا��ی���د ا�ا��یاز تايپ 

   .)همانند نسخه اصلي كتاب تايپ شده است متناين  كلمات(

 
�ر ال��رو�یک ��� �٨٨-October 2009 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



http://ghafaseh.4shared.com 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تـش اسـه كــدان  هـك  وريم  ميازار

  كه جان دارد و جان شيرين خوش است

  »فردوسي«

  

  

  الف

  

  
 قبل از آن كه داخل مبحث فوق به شويم الزم است ذكر مختصري از اقوال علما و فالسفه در اين باب بيان كنيم،    

  .گردد تا مزيد بصيرت خوانندگان

اول بايد دانست فرق مابين انسان و حيوان در كجا است، زيرا تمام حكما وعلما موافق اند كه از حيث ساختمان    

جسماني انسان و حيوانات عالي شباهت تامي با يكديگر دارند و فقط يك اختالف جزئي در بين است كه نزد انواع 

در اين  .پرندگان با خزندگان تاندار با پرندگان ومثل حيوانات پس: به مراتب زيادتر مي باشدحيوانات آن تقاوت 
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احساسات و باالخره هوش حيوان اشكاالتي رخ مي   Instinctميل طبيعيخصوص اشكالي نيست بلكه در موضوع 

  .دهد

عقيده فالسفه در اين باب اختالف كلي دارد، چنان كه بعضي به وجود روح حيوان قائل اند اال اينكه فرق روح    

بر فرض : حيوان را در درجات مي دانند، در صورتي كه عده ديگر قطعاٌ منكر روح حيوان شده و مي گويندانسان و 

؛ و يك مسافت با حيوان شباهت داشته باشد، ولي هرگز قواي معنوي او با حيوان قابل مقايسه نيست انسان جسماً

  .بعيدي آنها را از يك ديگر دور مينمايد

صي ظهور مي كند، از طرف ديگر علماي فن وخصمعت عقيده افرد آنها هر سنزد فرداًمابين اين دو دبستان و    

در مشاجره و مناظره مي باشند، زيرا كه گروهي انسان را سر دسته حيوانات  تاريخ طبيعي دو دسته شده و دائماً

واهند براي او يك خ ي نمي شوند انسان را در رديف حيوانات اسم ببرند و ميپستاندار مي دانند و عده ديگر راض

  .مقام فوق العاده در بين موجودات قائل شوند

انسان را متوسط مابين فرشته و حيوان دانسته، و اين عقيده كليه حكما و متصوفين مشرق   Pascalپاسكال    

كاالنعام بل «كه هر گاه انسان پيروي شهوت و نفس بهيمي يا اهريمني را بنمايد، از حيوان هم مطابق  :زمين است

ضائل و فو ه ليپست تر است و اگر به مجاهدت تزكيه نفس حاصل كند و به وسيله رياضت به مراتب عا» هم اضل

طريق علمي خارج است و به مميزي آن در  لكن اين تعريف از .كماالت برسد مقام او از فرشته نيز باالتر خواهد بود

  .نمي آيد، و فقط در االهيات جايز مي باشد

ء الطبيعيون و الهيون يك اهميت فوق العاده اي دارد، در نزد علماي علوم طبيعي ااگر انسان در نظر فالسفه و ماور   

ني حيوانات كامل تر است چيز تمان اعضا از ساير هم جنسان خود، يعخاز حيث سا بيش از يك حيواني كه نسبتاً

صري تركيب يافته كه انسان را تشكيل مي دهند، آيا مثل ااز نقطه نظر علمي حيوان از همان عن. ديگري نيست

هر  1مرموزي به وجود نيامده؟ علم االبدان، علم االنساج، علم الجنين، معرفت االرواح  Celluleحيوان از يك سلول 

ات و عوارض متشابهي را نزد انسان و ررقي و نشو و نماي آن سلول تغييكه ت كدام به نوبت خود ثابت مي كنند

حيوان طي مي نمايد، عالوه بر اين هر دو داراي اعضاي مخصوصي هستند كه آنها را براي كار معيني استعمال مي 

  .مشتركند چنان كه در خصائل و معايب،كنند، و همان احساسات را درك مي نمايند، و در هوا و هوس 

انسان نادان، يا وحشي و يا بچه كه هنوز از لطايف تمدن، و موشكافي فلسفه بي بهره مي باشند، مابين انسان و    

زيرا كه مي بينند حيوانات مثل آنها مي روند، مي آيند، جستجوي غذا مي حيوان را چندان فرقي نمي گذارند، 

خود را شير مي دهند، از آنان حفظ و حمايت و پرستاري مي كنند، و گاهي غمناكند و زماني  زائيده، بچه نمايند،

نزاع مي نمايند،بازي مي كنند، احساس درد كرده و فرياد بر مي آورند، و باالخره سرنوشت آن ها يكي : خوشحال

پس با عقل ناقص و فكر  - يرندمثل هم متولد مي شوند، همان احتياجات را دارند و مانند يكديگر نيز مي م: است

كه حيوانات نيز موجوداتي هستند تقريبا مثل انسان، پست تر، عالي تر، يا مساوي؟ كوتاه خودشان نتيجه مي گيرند 

اين را ديگر نمي دانند و آنچه از اين مخلوقات بر آن ها مجهول است، عبارت از سكوت آن هاست و همان خاموشي 

سكوت مرموز و برق  چنان كه نزد عوام گربه را به واسطه وقار جبلي،. ن فرض مي كنندرا دليل متانت و اهميت آنا

هم چنين پيشينيان در جلو آن ها تواضع مي ! زدن موهاي او، و حالت متفكر و غمناكش گمان مي كنند جن است

                                                 
1  . Physiologie, Histologie, Embryologie, Psychologie 
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حيوانات بروز مي كند، كه نجا عقيده باطل پرستش آكردند و زماني آن ها را حلول و نشاء الهي مي نگريستند؛ و از 

  .مربوط به مذهب تناسخ است

» .انسان يك حيوان ناطق است«: بهترين شرح كاملي كه در اين موضوع داده اند، همان تعريف جامع ارستو است   

البته انسان همان طوري كه از ساير حيوانات كامل تر است امتيازات ذهني و معنوي او نيز بيشتر خواهد بود و 

اما قواي . آن ها منحصر و مختص به اوست و در ساير قوا به طور غير مساوي با حيوانات مشترك مي باشد بعضي از

ديگري هم هست كه حيوانات بر او برتري دارند؛ مثل سگ در وفاداري، كبوتر در عشق، مورچه در مال انديشي، 

عده اي از موشكافي حواس يا مهارت در  بسياري ديگر در نيرو و شتر در قناعت و زنبور عسل در اداره امور خود،

لكن نبايد فراموش كرد كه بيشتر حكما عادات و اخالق ذميمه . معماري و نساجي از براي ما سرمشق خواهند بود

حيوان را با يك انسان كامل كه عاري از هرگونه عيب و نقص باشد سنجيده اند، و اين خيانتي است نسبت به 

ود دارند كه كامال پست تر از حيوان جو به خاطر بياوريم كه هنوز قبايل وحشي انسان حيوانات، خوب است در اينجا

آنقدر لذيذ است «: وقتي كه غذايي به مذاقشان خوب بيايد مي گويند Caraibesها  مي باشند؛ چنان كه كارائيب

هستند كه به مراتب  الزم نيست خيلي دور برويم، در پايتخت هاي ملل متمدنه اشخاصي» .مثل گوشت انسان مرده

حيواناتي «: خود مي نويسد» پس از مرگ«در كتاب   C. Flammarionفالماريون . از حيوان پست تر مي باشند

كه خيلي متعصب   Descartesگ دكارت رجاي تعجب است فيلسوف بز» .كه از بعضي مردم باهوش ترندهستند 

و اين يك اشتباه پوزش ناپذيري است، . به مقام انسان بوده از روي نخوت حيوان را ماشين متحرك فرض مي كند

چنان كه مالبرانش : چون همين سهو باعث شد كه با حيوان به طرز ظالمانه رفتار مي كردند و مي كنند

Malebranche  روزي او را از رفتار . خود را دائم مي زده است سگ! پيرو فلسفه دكارت براي تحقيقات فلسفي

ولي فلسفه آن زمان با مگر نمي دانيد كه حيوان حس نمي كند؟ : ظالمانه اش سرزنش مي كنند جواب مي دهد

حقيقتا انسان بايد كور و افليج و يا . امروز خيلي تغيير كرده و فرض دكارت به كلي منسوخ و مضحك شده است

از روح و جسم؛ جوهر روح اراده و فكر : حيوان مركب است. تا در هوش آن شك بياورده باشد، حيوان را نديد اصالً

فكر  مابين روح كه دائم در فكر مي باشد و ماده كه ابداً. است، و ماده زماني كه از روح جدا شده متالشي مي شود

ل شده؟ به غير از هوش و اراده و مگر روح از چه تشكي .نمي كند غير ممكن است كه آن ها را از يك اصل بدانيم

ميل طبيعي اشتباه نكنيم؛ زيرا يك  ميل است كه در حيوان وجود دارد؟ در اينجا الزم است هوش حيوان را با

اختالف بزرگي مابين اعمال عقلي يا ارادي و فكري يا طبيعي حيوانات است، كه عبارت از هوش و ميل طبيعي مي 

بق يك ضرورت دائمي عمل مي نمايد، بدون تعليم و اجميع اعمالي كه حيوان مطميل طبيعي عبارت است از : باشد

  .و لكن در هوش تمام اعمال منوط به تربيت و تجربه مي باشد و متغير است. آموزش و هم چنين تغيير ناپذير است

و اين كار او النه خود را مي سازد بدون آموختن، ) Castor(بيدستر : در ميل طبيعي تمام اعمال فطري است   

اجباري و ضروري مي باشد زيرا درموقعي مشغول ساختن است، يك قوه دائم و اجباري حيوان ر وادار به ساختن 

  .مي كند

اسب اطاعت نمي كند زيرا كه نمي خواهد ودر : در هوش تمام اعمال از روي آزمايش، تجربه، عمل و تعليم است   

  .اعمال خود آزاد و مختار مي باشد

به هر جهت براي علم غير ممكن است به ماهيت روح انسان يا حيوان پي برده و يا بتواند در آن دخل و تصرفي 

  .بايد بر روي ابراز خارجي آن هوش قرار دهيمبنمايد پس بناي نظريات خود را فقط 
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يند كـه حيـوان حـس    اشخاصي كه انسان را با حيوان مقايسه كرده اند در نتيجه مشاهدات خودشان اقرار مي نما   

در موضوع هوا و هوس و احساسات و . ميل و اراده خود مي باشد يعني با هوش است مي كند قضاوت مي نمايد، و به

حيوان اظهار محبت مي كند، تنفر مـي  . طبيعت هاي مختلفه بين انسان و حيوان نيز به همان نتيجه بر مي خوريم

در حيوانات اهلي اين اختالف را . صبور است و اعتماد به خود دارد نمايد، خشمناك مي شود، حسادت مي ورزد، و يا

كيست كه نديده باشد سگ خوشحال يا غمگين، مهربان يا وحشي، تنبل يا زرنگ، قانع يا . بيشتر مشاهده مي كنيم

هـر  ترسو يا شجاع است، بعضي اوقات فقط با اشخاص معيني انس مي گيـرد، و زمـاني بـه     پاكيزه يا كثيف، پرخور،

موثر است؟ اينجا يك مثل مابين هزارهـا ذكـر   كسي اظهار دوستي مي كند، و تربيت و موقعيت محيط در حيوانات 

  :مي كنيم

فيل باغ نباتات پاريس «: از براي هوش فيل اين حكايت را مي نويسد) Dupont de Nemours(دوپن دو نمور    

مضـر   وچون بـراي سـالمتي ا  . ني مي گرفتين قندي و شيرعادت كرده بود از كساني كه به تماشاي او مي آمدند نا

  .حيوان ندهند، و يك قراول براي دفاع در آن جا گماشتند بود، قدغن شد منبعد واردين چيز خوراكي به

فيل خوب ملتفت شد، كسي كه مردم را از دادن تحفه و پيش كشي معمولي جلوگيري مي كند آن شخص مسلح    

، پس به آرامي نزديك قراول رفت،تفنگ را از روي دوش او كه باعث اطاعت مردم شده است، و دانست اسلحه اوست

  ».برداشت و شكسته بر زمين انداخت

ببري در موقع گرفتن طعمه، خود را در بين علف زار مخفي نمـوده   حيوانات بشويم، دهاراغير ممكن است منكر     

بچـه هـاي سـگ يـا     . او را نبيند و مي داند آنچه بايد بكند پاورچين پاورچين به طرف آن جلو مي رود براي اين كه

گربه در وقت بازي به هم پرخاش كرده يك ديگر را از روي شوخي مي گزند بدون اين كه صـدمه اي وارد بياورنـد،   

سگ هوا و هوس خود را مخفي مي كند، خود را به تجاهل مي زنـد،  .است مي دانند كه مقصودشان بازي بوده چون

حيوان براي بيان كردن احساسات خود صدا دارد و به آهنـگ هـاي مختلفـي در مـي      .مال خود آگاه استپس از اع

ن ها اين افضليت را دارند كه زبان ما را مـي فهمنـد در   آو . آورد، مثل خشم، محبت، التماس، درد، اضطراب و غيره

گر را مالقات كنند زبان هم جنس خود صورتي كه ما زبان آن ها را ملتفت نمي شويم؛ و در هر سرزميني كه يك دي

  .را و آلماني چيني را نمي داند مگر بعد از آموختن را مي دانند، اما روسي انگليسي

گرفته تا خيلي كوچـك   بزرگخيلي الدت خود را به حدي مي رساند، كه هوش حيوان را از جآيا انسان جرئت و    

مناظر حيـرت انگيـز، و    يدستر، پرستو، زنبور عسل و غيره و غيره،انكار كند؟ از فيل تا مورچه، هم چنين از سگ تا ب

ي روح هم نمـي توانـد قطعـا انسـان را از     جپس ابراز خار. اظهار يك هوش كم بيش  كاملي را به ما نشان مي دهند

  .حيوان تميز بدهد
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  »در حيوان همه چيز مخفي و مرموز است«

  ميشله

  

  ب

  

  

تا چه اندازه رعايت حقوق آن هـا را  : كه به درجه هوش حيواني پي برد، مي تواند از خود سئوال كندانسان وقتي    

آيا هيچ سزاوار است به اتالف جنبندگاني كه براي ترقي خود در تالش هسـتند و ماننـد انسـان    بايد در نظر گرفت؟ 

مائيم؟ پرنـدگاني كـه بـراي زراعـت     جستجوي سعادت مي كنند كه اولين نقطه نظر تمام مخلوقات است مبادرت بن

مفيد و الزم مي باشند، مي بينيم در هر سال هزارها به دست انسان سبع خونخوار مقتول و محبوس و باالخره نابود 

  .تمام حيوانات از بزرگترين تا كوچكترين آن ها مي روند در اثرظلم و كشتار معدوم شوند. مي شوند

اگـر تـا   . تمام اين ها بسته به ميل و عقـل بشـر اسـت   . خير ناگزير مي باشيم؟ محققاًآيا از اين اجحاف رقت انگيز    

حقـوق آن هـا    رو براي خدمت خودمان به كار ببـريم، د  اندازه محدود و معيني مي توانيم از حيوانات استفاده كرده

حب اختيـار مطلـق روي   سان است كه به قول خود خديو و صـا آاما براي انسان . نبايد طريق زياده روي پيش گيريم

قه اش را كـه  زمين مي باشد و بدون كم ترين تأملي به حال زيردستان با تمام خودپسندي جبلي از زنبور عسل آذو
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شير و گوسـاله اش را، از   وتخم او را مطالبه مي كند، از طيور بچه هاي آن ها را و از گا عسل باشد مي گيرد، از مرغ

  ...گوسفند را فداي شكم پرستي خود مي كندو اسارت مي خواهد و  اسب باركشي

او مسـلط اسـت و از   .انسان صاحب تسلط و تحكم است، اينست تمام علم او،تمام بصـيرت او، و تمـام فلسـفه اش      

استيالي خود سوءاستفاده كرده به طرز شنيعي اجحاف مي ورزد، و در همه جا خود را يك نماينـده مشـئوم مـرگ    

  !و احساسات و روح برادران زيردست خود چه مي داند؟ هيچآيا از هوش . نشان مي دهد

وم كش است، و خود را بدترين مستبد، پست ترين ظالم به حيوانات معرفي كـرده، آن هـا را بـه قيـد     لانسان مظ   

و به قسمي با آن ها رفتار مي كند كه زندگاني بر آن ها دشوارتر از مرگ مي  اسارت خود در آورده، حبس مي نمايد

  .شود

بـاهوش  (ديري نخواهد گذشت بهترين نمونه هاي حيوانات، كه سند مهمي براي تاريخ طبيعي هستند مثل فيـل     

ميمونهاي بزرگ  شترمرغ، بيدستر، به همين طريق سگ دريائي،. در زير شكنجه انسان معدوم شوند) ترين حيوانات

و بسياري ديگر به غير از حيوانات كوچكي كه براي چرم يا پوست و يا پر قيمتي محكوم به مرگ خشن و وحشـيانه  

  .انسان مي باشند

شرارت دليل و برهاني كه انسان مي آورد، هميشه به نفع خودش تمام مي شود، يعني براي اثبات پستي، احمقي،    

شرارت حيوان افسانه و تهمت اسـت و  . و بدايع خودپشندي عالج ناپذير ما است، ت خامحيوانات و اين يكي از خياال

شايد انسان براي پوزش از بي رحمي خود اختراع نموده، حقيقت آن است كه انسان يك امتحان خوبي از خود نداده 

ال فراغـت و آزادي بـين   چرا طيور كوچك در كم. او است كه حيوان را وادار به شرارت مي نمايد و همين بدرفتاري

پاهاي اسب يا گاو گردش مي كنند؟ زيرا كه از روي تجربه به آن ها معلوم شده، از اين حيوانات صدمه نمي بيننـد،  

ايـن فـرار حيوانـات از    . م، و خطرناك اسـت لاما از حضور انسان فرار مي نمايند، چون كه مي دانند انسان بدذات، ظا

ساير هم جنسان خودش، و بر روي پيشاني او  به چشم حيوان يك حيواني است مثل انسان: به او نيست مبراي احترا

او را جز يك مخلوق دو پـا  ر ملكانه دور سر او را نمي بينند؛ و تا زماني كه انسان را نمي شناسند، وعالمت قدس و ن

  .كنندكه حركات و سكنات او آن ها را به تعجب مي اندازد هيچ احساس مخصوصي از ديدن ما نمي 

ربه ضـ درباره انسان بدگمان نشده، به اصطالح  خوار، مثل فيل، اسب، گوزن، آهو و غيره تا وقتي كه فعلنات حيوا   

ه آزردن آنهـا نمـود   باشتند، اما همين كه انسان شروع ذشست او را نچشيده بودند، انسان را از خودشان فرق نمي گ

  .آن ها فرار كردند

مرتبه وارد صحاري آفريقا شدند، نقل مي كنند كه گله هاي گورخر، آهو، گـوزن و غيـره   سياحاني كه براي اولين    

  .كه به چرا مشغول بودند، از ديدن انسان فرار نكرده بلكه به او نزديك مي شدند

رب گلوله به روي زمين غلطيدند، پي بردنـد كـه انسـان يـك دشـمن      ضاما همين كه رفقاي خود را ديدند كه به    

يز اولين دفعـه در كنـار كشـتي هـاي بخـار بـا يـك        نسگ هاي در يائي . آن هاست و شروع به فرار كردندار وخونخ

آن ها را بـا  يب جودات عجاين مو هكنجكاوي ابلهانه اي ماشين هاي اين موجود مجهول را مي نگريستند اما وقتي ك

ده و بعدها اختراع كشيك را نمودند؛ ولي گلوله و ته تفنگ پذيرائي كردند اين حيوانات بيچاره به سفاهت خود برخور

هيچ حيواني بي جهت بدذات و شرير نيست، و نمي شود مگر از ناچاري، در صورتي كه . امروزه تقريبا ناياب شده اند

  ...!انسان درنده ترين حيوانات است
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اگـر منصـفانه در    و. خوب است نژادهاي پست انسان را كه هنوز در حال توحش باقي هستند نيز فراموش نكنـيم    

وضعيت انسان و حيوان تعمق بنمائيم خواهيم ديد كه در بين آنان كمتر انقالب و اختالل روي مي دهد؛ و اگر آنان 

اين جنايت مهيب، اين مبارزات هولناك، اين نيرنگ هاي گوناگون در نـزد آن هـا    كشتار و جنگ را مي دانند، ندرتاً

پس در مقابل اين همـه اعمـال   . خوار است در بين گرگان گرگ خوار نمي باشدديده مي شود واگر هنوز انسان آدم 

  .انسان يك جانور پست فاسدي است: شنيع، سبعيت، پستي، بي اختيار مجبور مي شويم اقرار نمائيم كه

نسـان  بر ما برتري دارند زيرا كه ااين قسمت را تمام نمي كنم بدون اين كه آخرين دفعه نشان بدهم كه حيوانات    

درست است بعضي از آن ها با ما متفـق شـده؛   . محتاج به وجود آن هاست در صورتي كه آنان احتياجي به ما ندارند

شريك رنج و رفيق مشقت ما مي باشند اما بايد فراموش نكنيم كه هر چند آن ها را بـراي كمـك خودمـان اختيـار     

بـه آن هـا مـي    » بخور و نمير«اگر يك خوراك . كنيمرفتار مي  تنموده ايم ولي با آن ها در كمال درشتي و خشون

آزاد و مستقلي خلق شده اند؛ پرنده را بـراي   براي يك زندگاني تانحيوا. دهيم در عوض از گرده آنان كار مي كشيم

انسان آنان را از طبيعـت دزديـده، بـراي هـر     : واضح تر بگوئيم. قفس نيافريده اند، اسب، االغ با زين زائيده نشده اند

انسان نه فقط با كمك حيوانات كار مي كند، بلكه از عرق جبين و خون آن . دام يك مصرف و كاري تراشيده استك

اين غـرور و بـي   . ها مي خواهد زندگاني بنمايد، در همان حالي كه بدبخت ترين و بيچاره ترين تمام موجودات است

د برتر و افضل از تمـام مخلوقـات مـي باشـد، و بـه      احتياطي اوست كه خود را با خدا برابر مي كند و گمان مي نماي

ن ها سلب مي كنـد، در  آحيوانات به دلخواه خود ستم مي كند، به ميل خودش بعضي قوا به آن ها مي دهد و يا از 

ممتاز و برتر حيوانات اسـت،   صحيح است انسان كامل كامالً .صورتي كه ارتباطي بين خياالت انسان و حيوان نيست

امتيازات بسياري بر ما دارند چون كه ما محتاج به آموختن همـه چيـز مـي    نيم انكار نمائيم كه حيوانات اما نمي توا

در هـر   ،اين هوشي كه بدان مي نازيم و هر ساعت تفـاخر مـي كنـيم   . باشيم ولي آن ها آن چه را كه بايد مي دانند

بـه  . وقت به خطا نمي اندازد و به تحريك آن عمل مـي نمايـد   چميل طبيعي، حيوان را هي. ل مي زندودقيقه ما را گ

عالوه آن ها هوش دارند و فرق نفع و ضرر خود را مي گذارند يعني به چه طريقي بايد ميل طبيعي خود را بـه كـار   

نمي تـوانيم   .ببرند، و چون اين هوش منحصر به احتياجات طبيعي آن هاست كمتر از راه طبيعت منحرف مي شوند

زيرا در موقع احتياج، به مقتضاي محيط، طرز  بك و سليقه عمل مي نمايند،سحيوانات هميشه از روي يك  :يمبگوئ

اما تغييرات آن ها موقتي است و هر آيينه آن موانع برطرف شوند، دو باره سـبك و  . زندگاني خود را تغيير مي دهند

ار خواهد ماند، ويا به عبارت ديگر آن ها از براي هوا و طريقه قديم خود را پيش مي گيرند؛ و اال تغييرات آن ها برقر

آيا به مناسبت اين كـه بـه دلخـواه    . مراعات حزم واحتياط را مي نمايند هوس دل خود را به دريا نمي زنند، و كامالً

ميل طبيعـي و عقـل در آن هـا    . الف طبيعت رفتار نكرده يك خطائي نموده اند؟ خيرخخود واتفاق و بي فكري وبر 

در اين جا خواهند گفت هوش حيوانات منفي است و هميشه خط سير . ديگر مشورت مي نمايند كتوام است و با ي

ولي اين صحيح نيسـت، چـون كـه ترقـي بـراي      . رقي بر آن ها مسدود استتدايره خود تجاوز نمي كند و راه آن از 

ت، ما را حفاظت نمي كردند، و از خطرهاي شد و اگر از بدو طفولياانسان خوب است كه در اول فاقد همه چيز مي ب

بـراي مـا ترقـي خـوب اسـت كـه       . بي حساب نمي رهاندند، براي ما غذا تهيه نمي كردند، البته زنـده نمـي مانـديم   

احتياجات اوليه ما كه فراهم شد، پي چيزهاي ديگر برويم كه اغلب به ضرر خودمان تمـام مـي شـود، امـا حيوانـات      

، تمدن مصنوعي ما را الزم ندارند؛ طبيعت آن ها را مطابق آب و هوائي كه در آن زندگاني مي صنايع ما را، علوم ما را
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آالت ديگـر بـراي كـار     پا براي دويدن، آلت شنا براي شنا كردن، بال براي پريدن، كنند ملبس ساخته، اسلحه داده،

  مي خواهيد؟چه  آيا بيشتر از اين. و غذاي مناسب آن هارا نيز فراموش نكرده استكردن؛ 

آيا به نوبت، خود ما  -مي گويند حيوانات مثل ما آزادي ندارند و خادم تمايالت جسماني و شهوت خود مي باشند    

براي معدودي از مرتاضين كه به برطرف كردن نفس بهيمـي، امسـاك در غـذا و    مان تمايالت نيستيم؟ هنيز مطيع 

اما چقدر اشخاص هستند كه مطيـع و منقـاد   . اند استثنا است داشتن قدرت كاملي بر تمايالت سوء خود موفق شده

بدن خود مي باشند؟ بهتر آن است كه سكوت كنيم زيرا كه حيوان در موسم معيني براي حفظ نسل خـود؛ مطـابق   

  ؟...وليكن انسانقانون طبيعت نه از براي لذت و شهوت راني، جفت گيري مي كند، 

ي مـ سـلط  مكه انسـان بـر آن هـا    : نسان بر ساير حيوانات مي آورند اين استدليل ديگري كه براي اثبات برتري ا   

امـا ايـن دليـل     -باشد؛ و از مرغ هوا تا ماهي  دريا را به ميل خود اسير كرده، اذيت مي نمايـد و معـدوم مـي كنـد     

دنيا را بـه   مزخرفي است چون زور يك قدرت مادي مي باشد كه استعمال آن انكار عقل است و انساني كه ادعا دارد

خالف مدعاي اوست، هـيچ چيـز بـه آسـاني كشـتار و انهـدام       مقوه عقل خود اداره نموده، مي بينيم رفتار او به كلي 

  نابود شده است؟ آيا چقدر از ملل متمدنه بعد از هجوم يك مشت وحشي نابود شده ونام آن ها محو و. نيست

م، و از تفوق خود بر ساير حيوانات دم مي زنيم و اين نكتـه را  ما متصل از توانائي و دانائي خودمان سخن مي راني   

  .نرسيده ايم مگر به پايمردي حيواناتفراموش كرده ايم كه به هيچ مقامي 

انسان به واسطه خودپسندي جبلي گمان مي كند تمام موجودات براي وجود او پا به عرصه وجود گذاشـته، و آن     

اين مجسمه اخالق، اين مظهر الهي  هم اكتفا نكرده اين شاهكار خلقت، به اين. دها را براي كشتن وخوردن آفريده ان

مي خواهد با جان حيوانات بازي كنـد، از آن هـا شـكار نمايـد،     . و باالخره فرشته زميني سرگرمي و تفريح الزم دارد

داشته باشد كه بـه   ه ضرر دارد؟ حيوان بايد خيلي افتخارچ! مختصر خون مي خواهد تا حرص خود را تسكين بدهد

اين ديـو افسـار سـر    ! قيد اسارت و شكنجه اي كه اين ملك عذاب براي آن ها معين مي كند به بد ترين زجر بميرد

نغمات روح پرور پرندگان را بـه يـك پـرده خـون آلـود و       ،خود به ميان دشت و هامون افتاده، منظر دلرباي طبيعت

به سوئي پراكنده شده، سپس به تعاقب سايرين پرداخته، دره به دره، فريادهاي نااميدي مبدل مي سازد، هر گروهي 

. دژخـيم خـود فـرار كردنـد    زيرا كه جسارت كرده از حضور ! كوه به كوه، دشت به دشت به كشتار آن ها مي پردازد

شـته  بچه خود را نمي خواهد، و بر روي آن ها رقـم قتـل شـان نو    ندگاني ندارد،زعالقه به  حيوان حق حيات ندارد،

انستند حرف بزنند، چه اسمي به دژخيم خود، به جاني خود، بـه قطـاع الطريـق خـود مـي      واگر حيوانات مي ت! شده

گذاشتند؟ به كسي كه بدون سبب، بدون فايده، بدون محركي به غيـر از يـك كنجكـاوي ابلهانـه، يـك خوپسـندي       

زواي آنان انداخته و جنبندگان درمانده ناتواني گوشه ان احمقانه و يك وسواس بي شرفانه كشتار و انهدام، خود را در

را قتل و غارت مي كند، كه جز يك مكان آزاد و آرام چيز ديگري نمي خواهند و ابدا به او هـيچ آزاري نكـرده و نـه    

آيا چه صفتي مي شود گذاشت به شخصي كه . خواهند كرد؟ خودپسندي انسان نتايج فوق العاده رذل و پستي دارد

  در كشتار و انهدام زيردستان مي داند؟لذت خود را 

كه سبعيت انسان  در كتابي كه راجع به ظلم انسان نسبت به حيوانات نوشته است، حكايت ذيل را Blatinبالتن    

  :جوان مردانه سگ را نشان مي دهد مي نگارد عفوو

حيـوان بعـد از   . آب انـداخت يخته او را در وشخصي سگ خود را كنار رودخانه برد، تخته سنگي به گردن سگ آ«   

همان شخص دست خود را . تقالي كمي سنگ را از گردن خود رها كرده شناكنان به طرف رودخانه نزديك مي شود
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د، در همين ضمن پاي نربت شديدي با كارد روي سر حيوان مي زضه دسترس رسيد، به جانب او برده و زماني كه ب

در آب فرو رفتـه دوبـاره   . هر چه مردم را به كمك مي خواهد فايده ندارد. خودش نيز لغزيده و در رودخانه مي افتد

ايـن سـگ خـون آلـود     : ناگاه كسي او را گرفته به طرف سـاحل مـي كشـاند   . باال مي آيد و نزديك است غرق بشود

  ».اوست

و قاتـل  اداري و حق شناسي را فرامـوش نكـرده   فقابل چنگال مرگ، وماين است وفاي يك حيوان مظلوم، كه در    

: وقعي از اين جانفشاني ها و فداكاري ها ديده شده؟ جواب آسان استمآيا از انسان در چنين . خود را نجات مي دهد

  !ه حيوانات شده، و آن ها معروف به مضر و موزي هستندجچه خبط و اشتباهي سبب شكن. نه

حيوانات پيش وجدان خودشان همان  كساني كه تا اندازه اي حساس باشند از يادآوري عمل زشت خود نسبت به   

قدر شرمنده شده، و همان پشيماني و دل تنگي را حس مي كنند كه درباره انساني مرتكب جنـايتي شـده باشـند و    

  .اين خجلت پيش نفس را صداي وجدان انتقام جو مي نامند

  :شكارچي معروف، در سياحت نامه خود مي نويسد William Harrisويليام هاريس    

ام فيـل  اي را كشتم فرداي آن روز به جستجوي حيوان مرده رفتم ديدم تم زماني كه براي اولين دفعه فيل ماده«   

 .ن فيل كشته شده كه تمام شب را پهلوي مادر خود بـه سـر بـرده بـود    آبودند مگر بچه  ها از اين قسمت فرار كرده

از طرز حالت او . رده بود به جانب ما آمدكچون چشمش به ما افتاد دوان دوان در حالي كه ترس و مرگ را فراموش 

مثل اين كه از ما استمداد مي خواهـد و   اندوه تسلي ناپذيرش هويدا بود و خرطوم خود را به قسمي حركت مي داد،

  :در همين وقت هاريس مي گويد» .تضرع مي كرد

  ».كار خودم يك خجلت حقيقي بر من دست داده و حس كردم كه مرتكب جنايت شده اماز اين «   

پتر كبير كه پادشاهي ظالم و بي باك بود و در مدت عمر خود سيل هاي خون جاري نموده، نسبت بـه حيوانـات      

  :ميرژوسكي مي گويد. رأفت و رقت قلب مخصوصي ظاهر ساخته است

گنجشـكي را زيـر سـرپوش     ان مـي كـرد،  حيح خاطر امپراتريس فشار هوا را امتيكي از علماي آلمان محض تفر«   

بلوري انداخته، به تدريج هوا را از درون شيشه بيرون مي كشيد، تـا ايـن كـه امپراتـريس مـرگ حيـوان بيچـاره را        

  :بميرد، فرياد زد تنزديك اسشك به سرعت پر و بال مي زند و همين كه پتر كبير ديد گنج. مشاهده كند

  ».بس است اين حيوان بدبخت كاري نكرده، كسي را نيازرده، زود آن را رها كنيد برود«   

اين همان شخصي بود كه نهايت بي رحمي را به هم نوع خود نشان داده، ولي آزار بي جهت حيواني را نه توانست    

  .به بيند

  :مي گويد) سوماترا(بعد از شرح كشتن يك ميمون بيچاره در  Dr. Clark Abelدكتر كالرك آبل    

ند، اين حيوان شباهت تامي به انسان داشته و طرز حالـت و  نمرگ او شركت كردند اظهار مي كاشخاصي كه در «   

در حالت نزع مي كرده شبيه به انسان بوده است، دست خود را روي زخم هاي گلوله گذاشته و  هك يقيافه و حركات

د كـه مـن هنـوز    شـ يك احساس ترس و رحمي بر ما مستولي «: دكتر مي گويد» .فريادهاي جگرخراشي مي كشيد

  ».فراموش نكرده ام

ت و آن ها هر چنـد شـقي و سـنگ دل    م شكارچيان موافق اند كه مرگ ميمون هاي بزرگ شبيه به انسان اساتم   

نمي تواند آن  يك قسم ندامتي از كشتن ميمون ها احساس مي كنند كه تمام خودپسندي و خودداري آن هاباشند، 

  .حس را برطرف كند و هميشه در پيش چشم آن ها مجسم مي شود
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الزم نيست بگوئيم حيوانات . هانسان در همه جا خود را به حيوان يك دشمن خونخوار ويك ظالم جبار معرفي كرد   

حيوانـات اهلـي خدمتگـذار حقيقـي و     . دشمن انسان هستند و يا از جمله قرباني هاي هوسراني او حساب مي شوند

ي از آن ها سر نـزده  شدر زير بار ظلم و تعدي و اسارت كم ترين شورش يا جنب ابداً مطيع و منقاد انسان مي باشند،

چنان كه اجـداد  . بايد در نظر داشته باشيم كه در حال توحش خيلي بهتر زندگاني مي كردند ولي اين نكته را. است

. انسان با زندگاني مصنوعي خود نژاد آن ها را نيز خراب و فاسد كـرده . ن ها به همان حال طبيعي زيست مي كنندآ

يا چه مي كرد؟ محققا او مـي  ن جا حيوان وجود نداشت آآفرض كنيم انسان از آسمان روي زميني مي افتاد كه در 

توانست زندگاني بكند، غذا، لباس؛ پناه و آالت خود را از نباتات و جمادات مي گرفت، امـا از كمـك و يـاري رفقـاي     

آيـا  . ميل طبيعي و عقل او رو به زوال مي گذاشـت . تا ابد كسل و ضعيف و ناتوان و احمق بود. خود محروم مي ماند

دشواري مي توانست، ولي در هر نشو و نما و ترقي او خيلي محدود بود، زيرا مجبور مي ؟ به مي توانست زراعت بكند

شد به تنهائي تمام كارهاي خود را انجام بدهد و بعد هم بدون كمك و تفريح، بدون فكر، بدون مشاهدات در سكوت 

روي آن تقليـد   محض زيست مي كرد و شايد بيشتر اختراعات او مجهول مي ماند چـون كـه سرمشـقي نداشـت از    

  .بنمايد

ك چپوچي، يي، ظالم، نديگر انسان از عنوان جاه طلبانه بايد دست بكشد، او پادشاه موجودات نيست، بلكه يك جا   

ي برتر و افضل از حيوان خواهد بود ، كه تمايالت پست و حرص تدر صور. يك راهزن و يك جالد حيوان است و بس

چنـان كـه فردوسـي عليـه     واال مجبور مي شويم او را از جمله كاالنعام بنـاميم  خود را در تحت قاعده معيني بياورد 

  :الرحمه فرموده

  هــر آن كو گذشت از ره مـردمي                                تو ديـوش شمـر، مشمـرش آدمـي

. خود ار هم نمـي دانـد   انسان نه تنها حيواني است كه حالت دفاعيه او از ساير حيوانات كمتر است بلكه راه زندگاني

مثلـي اسـت   . رتكـب نشـده  مجنايات و رذائل او را تا به حال هيچ حيـواني  . صفحات زندگاني او را با خون نوشته اند

يقـت انكـار   قاگر چه از روي طعنه و تمسخر مي گويند اما يك ح» .عقل هر خري بهتر از آدميزاد است«: معروف كه

آن چه را عقـل مـي نامنـد، اغلـب عـين خودپسـندي و       «: مي گويد Faustدر  Goetheگوته . ناپذيري در بر دارد

  ».حماقت است

معروف روزي با چراغ دستي ، در شهر آتن جستجوي يك نفر انسان را مـي نمـوده و عاقبـت     Diogèneديوژن    

و اطمينـان   هوده تلف ننموده، با بيان شـيوا، طبـع روان  يلكن فيلسوف ما خيام، وقت خود را به كوشش ب. پيدا نكرد

  :خاطر مي گويد

  گاويست در آسمان و نامش پروين   

  يك گاو دگر نهفته در زير زمين

  چشم خردت گشاي چون اهل يقين   

  زير و زبر دو گاو مشتي خر بين

. لكـن ايـن هـا خيـال باطـل نيسـت      . مي شمارند را برخالف اقوال عامه مي دانند، و جزو هجويات تالبته اين خياال

چه بگـوئيم؟  . انسان دادن نبايد به نظر ما ناگوار باشد، زيرا خيلي خطاها و اجحافات از او سر مي زندمق به حنسبت 

ت و يـا تنهـا   سـ نه فقط احمق ترين حيوانات است، بلكه درنده ترين و شريرترين آن هااين كه چيزي نيست، انسان 

مـن  . دانا يا نادان، خوب يا بد را داشته باشـد في الواقع انسان مي تواند صفت . اوست كه حقيقتا شرير و موذي است
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ت كه هرگز بـه درجـه   برعكس اوس ،سهو بزرگي است. بسيار خوانده و شنيده ام كه انسان كامل ترين حيوانات است

كه آنان احتياجي : به همين دليل مختصراست. هم چنين حيوانات قابل رشد و تكامل نخواهند بودتكامل نمي رسد، 

آنان همانند كه بايد بوده باشند، بدون كم و زياد، نه چيزي بايد فراگيرنـد و نـه چيـزي را فرامـوش      .به ترقي ندارند

 انسان به هيچ وجه كامل نيست؛ نه از حيث اخالق و نه. آن ها مانند اشخاص بايد حفظ توليد مثل را بنمايند. كنند

اگر صفات و  .ان هميشه نقص ديده مي شودرين و باهوش ترين انستبهترين و قشنگ  نزد .از حيث جسم و نه شعور

اما اين دليل پست بودن انسان از . ند، خطايا و شرارت ما به مراتب بيشتر خواهد بودجنسبا يك ديگر به معايب ما را 

ها زيادتر است، زيرا كـه   نيوانات نمي شود، انسان از آن ها برتر است زيرا كه اعضا و قواي او بيشتر و ترقي آحساير 

اما تكرار مي كنم اين برتري به طور مطلق نيست، هـم چنـان كـه تصـور مـي      . و قواي روحيه او نامحدود است نيرو

  .كنند، يك انسان كامل برتر و يك انسان پست فطرت پست تر از حيوان خواهد بود
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  »ال تجعلو ابطونكم مقابر الحيوانات«   

  حضرت امير

  

  ج

  

  

ده و مي شود در نظر بياوريم، خـواهيم ديـد اگـر    شرتكب ماگر تمام مظالم و جناياتي راكه انسان نسبت به حيوانات 

حـال الزم اسـت قـدري    . وليكن سبب كشتار آن ها از دو عذر ناموجه ناشي مـي شـود   ،چه خيلي مختلف مي باشد

  .اطراف آن مذاكره كنيم

ترقي علوم از  -اشد، و ديگري به نام ترقي علوم و تحقيقات علمي است آن دو بهانه يكي عبارت از گرسنگي مي ب   

آيا چه فايده براي علوم خواهد داشت جسد بي جان حيـواني بعـد از   . راه كشتار حيوانات يك بهانه بي مأخذي است

دارد كـه  ولي چه اهميتـي  . آن كه نژاد او از بين رفت؟ آري تحقيقات جزئي از تشريح نمودن آن به دست مي آورند

  شمارش استخوان ها و يا پيچ و خم هاي سر فالن حيوان را بدانيم؟

در صورتي كه تحقيقات مفيدتري مي توانيم از هوش، ميل طبيعي، طرز زندگاني، عادات وحـاالت روحيـه آن هـا       

  .لكن بيشتر جناياتي كه به نام علم مي شود بي فايده است .بنمائيم

. باشد، عبارت از گرسنگي يا مبارزه بقا است كه ما را وادار به كشتن حيوان مـي نمايـد  بهانه دوم كه خيلي مهم مي 

اري در زمان توحش مجبور چگوشت خوار نبوده و نيست، فقط از نا انسان اصالً. اين يك اشتباه فاحشي است وليكن

سـاختمان بـدن انسـان     الًاو. به خوردن گوشت شده و تا به حال آن را به يادگار از زمان بربريت نگـاه داشـته اسـت   
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 Flourensعده، روده، همان طوري كـه فلـورنس   مها،  گواهي مي دهد كه گوشت خوار نمي باشد چنان كه دندان

  .ه انسان اوليه ميوه خوار بوده است مثل ميمونهاي بزرگكمعروف نوشته، ثابت مي كند 

تشـريح  «: ان ميوه است و مي گويدسقيقي انطبيعي دان مشهور نيز به ثبوت رسانده كه غذاي ح Cuvierكوويه    

از هر جهت به حيوانات ميوه خوار شبيه اسـت و بـه هـيچ وجـه بـا حيوانـات        وبدن انسان به ما نشان مي دهد، كه ا

غذاي طبيعي انسان مطابق ساختمان بدن او به نظر مي آيد ميوه جات، ريشه، و قسمت . گوشت خوار شباهت ندارد

دست هاي او براي كشت و زرع درست شده، از طرفي فكين او كوتاه و كم زور مي باشـد،  . هاي آب دار نباتات است

نـه   به او اجازه نمي دهـد نـه علـف بـه خـورد و      واز طرف ديگر دندان هاي كلبي او از ساير دندان ها بلندتر نيست 

  ».1گوشت حيوانات را بدرد

انسان مي تواند مثل حيوان بـا نباتـات زنـدگاني    «: وشتهن Buffonدر قرن هيجدهم، طبيعي شناس بزرگ بوفن    

نهـائي خيلـي   تانسـان بـه   . حرص او كفايت مي كنـد د طبيعت به زحمت براي هوا و هوس و به نظر مي آي... بنمايد

  ».خيلي زيادتر گوشت مي بلعد كه تمام حيوانات درنده و اين از روي اجحاف است نه از حيث لزوم

ا تشريح در اين خصوص هم آهنگ است، و به يك طريق روشني عقيـده كوويـه را   ب Physiologieعلم االعضاء    

است نيز بـه نوبـت    Brocaكه مؤسس آن بروكا  Anthropologieاريخ طبيعي انسان تبه عالوه  .تأييد مي نمايد

شبيه و نزديك به حيواناتي مـي باشـد كـه     وخود ثابت كرده است كه انسان ميوه خوار است، نه فقط جهاز هاضمه ا

سر است نشان مي دهد، هيچ طرف مقايسه با سر حيوانات  عضو او كه ي خورند، بلكه مهم ترينميوه متنها غالت يا 

گوشت خوار نيست و حيواناتي كه مغز سر آن ها بيشتر شبيه با سر انسان است، فيل، ميمون و غيـره هسـتند، و در   

  .وشت خوار در آخرين درجه حيوانات پستاندار حساب مي شوندصورتي كه حيوانات گ

ذائقه او هنوز خراب نشده، ميل زيادي به ميوه دارد و بسـياري از آن هـا از    ديك تر به طبيعت است، وزبچه كه ن   

  .خوردن گوشت احتراز مي نمايند و تا به آن ها گوشت نخورانند، گوشت خوار نمي شوند

من مي پرسي چرا فيساقورس از خوردن گوشت حيوانات پرهيز مي كرده، اما من برعكس از تو تو از «: پلوتارك گفته

  »سئوال مي كنم كدام انسان اولين مرتبه جرئت كرد گوشت مردار را به دهان خود ببرد؟

حبوبات ت گوشت اگرچه زياد است ولي در بقوالت و زعالوه بر اين مواد غذائيه گوشت در نباتات يافت مي شود، اَ   

ت نيست، و اگر انسان بخواهد غذاي خود را از گوشـت  شزيادتر از آن وجود دارد، در صورتي كه امالح معدني در گو

فسفات هاي آن براي بدن انسـان الزم اسـت و هـم      بگيرد بايد استخوان را مثل حيوان درنده با گوشت بخورد، چون

ر از اين است كه انسان الشه تجزيه شده حيواني را كه پر چنين حيوانات گوشت خوار گوشت زنده را مي خورند، غي

ا بـه توانـد بـه دهـان خـود      تـ از ميكرب امراض مختلفه است با هزار قسم رنگ آميزي وتغيير و تبديل آرايش كرده 

خـول گوشـت آن در معـده    دو بيشتر حيواناتي را كه مي كشند مسلول و مريض مي باشند و به مجـرد   نزديك كند

  .امراض را به بدن انسان انتقال مي دهدميكرب آن 

كه مقدار مصرف گوشت در مدت پنجاه سال سه برابـر افـزوده    مقايسه كرد Maurelدكتر مورل  1896در سنه    

چنان كه امراض سـل، سـرطان، آپانديسـيت، زخـم روده،     . تزايد استمي بينيم علل آن به همان تناسب در شده و 

شـت در معـده انسـان باعـث نشـو ونمـاي       وزيـرا گ . اجحاف گوشت خواري است سوءهضم و بعضي تب ها در نتيجه

 ههـاي جديـد كـ    انژكسـيون  هستند دواهاي بـي شـمار،   ميكرب سل و سرطان مي باشد و همان طوري كه مسبوق
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يش استعمال نموده در قديم به كلي مجهول بوده، با وجود اين مردم در كمال صـحت عمـر   بامروزه هر كسي كم و 

طويلي مي كرده اند، در صورتي كه حاليه تمام اختراعات انسان و داروهاي كيميائي رنگارنگ او عمر انسان را كوتـاه  

محيط مسموم و افكار تاريك  بدبيني عمومي. كرده، نژاد او فاسد شده، هر كسي چندين مرض ارثي با خود مي آورد

پرهيـز از خـوردن گوشـت،    . 1قرن جديد تا اندازه اي در اثر اين مخالفت با قانون طبيعي و زندگاني مصنوعي او است

اگرچه امروزه يك اهميت طبي و علمي به خود گرفته و در ممالك متمدنه اروپا و امريكا هزاران اشخاص از خـوردن  

بيشـتر عرفـا و   . اين عقيده تازگي ندارد و هميشه از زمان قديم وجـود داشـته اسـت   آن صرف نظر نموده اند وليكن 

مغان ايران، عقالي هند، كهنه مصر و يونان، متصوفين، اشـخاص  : بوده و مي باشند 2حكماء در هر زماني نباتي خوار

و، گاسندي، باكن، ميلتن، ژامبيك، كرنارراقورس، افالتون، اپيكور، سن كلمان دالكساندري، پرفيسبزرگ مثل بودا، في

هاور، واگنـر، تلسـتوي،    ولتر، ژان ژاك روسو، فرانكلين، شلي، المارتين، ميشله، شوپن: ليبنيز، اسپينوزا، از متأ خرين

  ...ريشه، كلمانسو، گالييني، مترلينگ و غيره: كارپنتر، از معاصرين

الً عده گوشت خواران آسيا از يك پنجم نفـوس آن  نيز نباتي خوار هستند، مثبه عالوه قسمت بزرگي از مردم دنيا    

هرگاه غذاي حيوان گوشت خواري را مبـدل بـه نباتـات بنماينـد      در اين اواخر به تجربه رسيده، كه. تجاوز نمي كند

مثل سگ كه اصالً گوشت خوار بـوده اسـت   . و از بيشتر ناخوشي ها محفوظ مي ماند زورش زيادتر مي شود هوش و

برعكس اگر حيوان ميوه خوار مثل ميمـون را  . بعضي اوقات اغذيه نباتي را بر گوشت ترجيح مي دهدولي ديده شده 

هـم  . بدنش از زخم پوشيده مي شـود  به خوردن گوشت بنمايند ديري نمي كشد كه موهاي حيوان ريخته و مجبور

ي صحت جسم و روح اعالم مي واري را براخچندي است اطباء لزوم نباتي . چنين امراض زيادي در او توليد مي كند

  :از معاريف علماي معاصر فرانسه، اظهار مي كند Pr.Richetنمايند، از جمله پروفسور شارل ريشه 

ترك گوشت خـواري را نمـوده انـد بيشـتر از     و امروزه اشخاصي كه » گوشت به هيچ وجه براي بدن الزم نيست«    

چون . ، از حيث قوت، موادغذائيه نباتات به مراتب بيشتر استبرخالف عقيده عامه» .نقطه نظر حفظ الصحه مي باشد

كه گوشت در نظر اكثر مردم داراي خواص موهوم مي باشد، و به واسطه تهييج مصنوعي و خطر ناكي كه به محـض  

در مسابقه اي كه بين پهلوانان در  1898 سنه. ورود آن به معده توليد مي كند آن را يك غذاي مقوي جلوه مي دهد

چاپارهاي بومي مكزيك كه خيلي پرزور و . نفر ديگر پيشي گرفتند 23لن گذاشتند، هشت نفر پهلوان نباتي خوار ازبر

چاپارهاي هندي فقـط بـرنج مـي خورنـد، و در هـر روز      . قوي بنيه مي باشند، در بين راه فقط دانه ذرت مي خورند

طوايفي مسكن دارند كه خيلي پرزور و چاالك هسـتند و  ) دشتستان( در جنوب فارس. 3چندين فرسخ راه مي روند

كليتـاً در تمـام دنيـا دهقـان و     . ن ها منحصر است به خرمـا و آرد آتقريباً كار عمده آن ها صحرانوردي است؛ غذاي 

فته نمانـد  نيز ناگ. بزرگر بيشتر از همه زحمت مي كشند و كارهاي شاقه مي نمايند، غذاي آن ها تقريباً نباتات است

چنان كه صـاحب  . كه اجتناب از گوشت خواري مربوط به رياضت نيست ولي قدماء از اين جهت پرهيز مي كرده اند

اما نشده كه يزدانيان بزرگ، دهان به گوشت آاليند، چه گوشت خورنـد  «: راجع به ايرانيان قديم مي گويد) دبستان(

                                                 
 Dr. Durville Dr. Pascault                   رجوع شود به كتب                                                                                                              .  1

Dr P Carton 
 Dr. J. Le Grand. Dr IIuchard                                                                                                                        

نباتات و بعضي مواد حيواني مثل  شـير، تخـم مـرغ تغذيـه      يعني مقوي و متتبعين آن از. التن مشتق مي شود vegetusاز لغت  végétarismeنباتي خواري .  2

از نباتات مي آيد و كساني كه پيرو اين رژيم هستند فقط از سـبزيجات، غـالت و ميـوه جـات غـذاي       végétalismeدر صورتي كه نباتي خواري مطلق . مي كنند

  .خود را مي گيرند
3 .Pr. J Léfevre. Examen Scientifique du Végétarisme P. 147 . 11 e éd 
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، سبعيت در طبيعت نشنيد، و اين غذا نيز آورنده درندگي به قصد خورد خويش كشدصفت انساني نيست، چه هرگاه 

در كتـب   كـه  شتن حيوانكمطابق عقيده ابوعلي سينا، ناصر خسرو، و به زعم كليه علماي صوفيه، مقصود از » .است

مقدسه آمده برانداختن صفات بهائم است و قرباني اشاره است به كشتن نفس بهيمـي چنـان كـه شـيخ عطـار مـي       

  :فرمايد

  رون هر كسي صد خوك هستدر د

  ار بستـايد كشت يا زنـــوك بــخ

اگر تمام اين مطالب صحيح است وليكن عمالً صدق نمـي  : بعضي ها بعد از آن كه اين داليل را پذيرفتند مي گويند

البته كسي كه ترياك مي كشد، يا عرق مي خورد . كند، زيرا كساني كه گوشت مي خورند صدمه اي براي آنان ندارد

الزم نيست در آن واحد بميرد چون گوشت يك مهيجي است كه به مرور مي كشد، و عاقبت وخيم آن بعـدها بـروز   

از خيلي جـوان تـا خيلـي پيـر مـي       . امروز كمتر اشخاصي هستند كه از سالمتي خود رضايت مند باشند -مي كند 

همه داراي دندان هاي خراب، امراض معده، موهاي تنك، چشم هاي نزديك بين، رنگ هاي پريده و بـه كـم   . بينيم

بـدون مسـئوليت    ار بي جهـت هم چنين انسان بايد بداند كشت. خوني، ضعف مزاج و خستگي جسماني مبتال هستند

بهترين و سالم ترين غذا براي انسـان همـان   . نمي باشد و او حق ندارد زندگاني اطفال بي گناه طبيعت را كوتاه كند

  .آن هنوز زنده است Vitamineاست كه نباتات به او مي دهند، زيرا كه ماده حياتي 

ني كه در اطراف خود ظلم و جور مي بيند، خـواه هـم   يك سعادت حقيقي نخواهد داشت،  تا زما في الواقع انسان   

بـدون لـزوم   . هر كدام زندگاني را به قدر خودشان دوست دارند؛ حيوان هم مثل انسان. جنس  او باشد، خواه ديگران

 نبايد او را از اين نعمتي كه خالق به تمام موجودات داده و انسان قادر نيست دوباره زندگاني را به آن هـا رد بنمايـد  

مـي گوينـد مـا    . اين كشتار يك خطاي بزرگي است كه انسان خيلي گران بايد قرض خـود را بپـردازد  . محروم كنيم

 بتلستوي اين طـور جـوا  . سايرين كشته ما آن را مي خوريم ـ اين يك عذر بدتر از گناه است  محيوان را نمي كشي

بدون اين كه بـراي خـوراك خـود حيـواني را     انسان مي تواند در نهايت صحت و سالمتي زندگاني بكند، «: مي دهد

اين رفتار برخالف عقـل  . شركت نموده ر البته اگر گوشت خورد، براي هوا و هوس ذائقه خود در جنايت كشتا. بكشد

  ».و اخالق است

ايراد ديگر آن است كه هندي ها چندين هزار سال است نباتي خوار مي باشند، و كار عمده اي از آن ها سر نزده،    

  :در جواب مي گوئيم

اول آن كه وحشي هائي كه گوشت آدم را مي خورند به همان حال بربريت باقي هستند و ترقي و تمدن از آن ها    

. فه مديون اين قوم بوده و مي باشدسديده نشده، و اگرچه هندي ها اختراع راه آهن نكرده اند وليكن تمام علوم و فل

د به ژاپني ها گرفت چون كه گوشت به نظر آن ها يك مهيج است نه غذا و مثـل  از اين گذشته اين ايراد را نمي شو

خوار مطلق اسـت   تعمال مي كنند، و در بين حيوانات گرگ كه گوشتمسكرات گوشت ماهي را ندرتاً براي تفنن اس

  .ضرب المثل درندگي  و سبعيت و خون خواري مي باشد

آيا مي توانيم بگوئيم هنوز قبائل وحشي انسان وجود دارند كه آدم خوار مي باشند، پس اين غذاي حقيقي انسـان     

ست داشته و از واست؟ اما انسان خلق نشده گوشت هم نوع خود را بخورد و نه گوشت حيوانات را كه بايد آن ها را د

و اگر گوشت خوار مي شود، بـه  . آن ها را فراهم بياورد كه سبب اتالف نآن ها حمايت و پرستاري كند، در عوض اي

  .خودش است مقامواسطه فراموش كردن 
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حيوانات گوشت خوار مثل شير، ببر، مار و غيره داراي قـوه  . طبيعت در همه جا رعايت فرزندان خود را كرده است   

سان وقتي كه زير پنجه شير يا ببـر  مثالً ان. دمي باشند و طعمه خود را قبل از خوردن بي حس مي كنن 1مغناطيسي

نقل مي كند در مـوقعي   Livingstoneليوينگستن . بيفتد احساس درد نمي نمايد مگر بعد از آن كه خالص شود

كه به شكار شير رفته بود، در زير پنجه شير افتاده و حيوان روي بدن او مي نشيند اما هنوز او را نخورده بود، چـون  

كرده  حاضرليوينگستن سخت مجروح شده و براي بلعيده شدن خود را . تهديد مي كردند ارچيان ديگر حيوان راكش

  :او مي گويد. بود

مثل اين بود از بدن من چيزي خـارج مـي   . در اين حالت موحش هيچ احساس درد نمي كردم! خيلي غريب بود«   

احساس درد و زجر مصون مـي   مي گويد شايد اين نعمت طبيعت است، كه طعمه هر حيوان گوشت خواري از. 2شد

  ».ماند و ترس مهيب آخرين لحظه زندگاني او برطرف مي شود

بـه عـالوه   . اگرچه اين قوه مغناطيسي در انسان وجود دارد ولي براي كشتن حيوان مورد استعمال نخواهد داشـت    

اگر شير حيواني را شكار مي نمايد، براي هوا و هوس ذائقه خودش نيسـت، بلكـه سـاختمان بـدن او بـراي گوشـت       

حيات و تنازع بقاء اسـت، طعمـه او اسـارت     يعني براي امرار: عذر او خيلي روشن و آشكار است. خواري درست شده

نديده، مزه چوب و شالق نه چشيده، در پاداش خدمت كشته نشده، بلكه حيواني است كه زندگاني خود را به آزادي 

  !نموده و روزي كه تقدير بوده مي ميرد

از پستان گرگ شير بـه   صلح عمومي و يك آتيه آرام آرزو مي كنند، و به اصطالح مي خواهد بره در قرني كه دنيا   

در صورتي كه هر روز، هر دقيقه، دست جنايتكار بشر هزاران حيوان مظلوم را كه نمي توانند از خودشان دفاع ! خورد

چوب و شالقي كه قبل از كشـتن   و اغلب بر روي گوشت آن ها جاي ضربت! نمايند در نهايت خون سردي مي كشد

خـالق بـه موجـب كـدام قـانون      . ويسان، فالسفه بايد كتب خود را بسوزاننداخالق ن! به آن ها زده اند ديده مي شود

ان را به توانا، كوچك را به بزرگ مي سپارد، بدون اينكه اين غول  از شكنجه اي كه به ومهيبي ضعيف را به قوي، نات

بـه غيـر از   . سـت واقعاً انسان ظالم ترين و فاسـد تـرين حيوانـات ا   ! زيردست خود مي كند كم ترين ندامتي بنمايد؟

خودش از مرگ مي ترسد، ولي سبب مرگ ديگران را فـراهم  . منفعت و هوي و هوس خود چيز ديگري را نمي بيند

، يـك  حشيانه و جناياتي را كه نسبت به حيـوان مرتكـب مـي شـود    واما با وجود اسارت خشن خون ريزي . مي آورد

اي خود اختراع كرده، و هـم چنـين خـود را مضـحك     زندگاني تاريك، بدون دلربائي طبيعي، و خوشحالي حقيقي بر

وليكن روش ناهنجار او بيشتر به ضرر خودش تمام خواهد شد و انتقام حيوانـات نيـز بـه    . ترين حيوانات نموده است

اين ناخوشي هاي جديد كه هر روز هزاران نفوس را برمي چيند، تغييـرات عميقـي كـه نـژاد     . خوبي گرفته مي شود

  .، سميت خياالت ومحيط در نتيجه زندگاني خارج از طبيعت اوستانسان ظاهر ساخته

خوش بختانـه انسـان احتيـاج بـه     . يمنباتي خواري است، نباتي خوار بشو آري در صورتي كه تمام داليل موافق با   

ي كـرده و  ميليون ها نباتي خوار تا به حال زنـدگان . مي تواند با نباتات و ميوه جات زندگاني كند. غذاي خونين ندارد

اين رژيم موافق است با حفظ الصحه ـ صرفه جوئي ـ اخـالق و قـوانين طبيعـت، خيلـي سـاده و سـالم و         . مي كنند

هر كسـي بـراي خـود حيـواني را بكشـد، چقـدر اشـخاص از        آري بگوئيم براي چه بكشيم؟ اگر بنا بود . انساني است

  بنديم؟ خوردن گوشت صرف نظر مي كردند؟ چرا چشم خودمان را عمداً به
                                                 
1 . Magnétisme )منتر (  

                                                                                               Corps Astral.          جسم كوكبي بوده كه برزخ مابين جان و كالبد است.  2
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خوب بود اقالً در ميدان هاي عمومي كشت وكشتار مي نمودند . سالخ خانه ها را هميشه در بيرون شهر مي سازند   

فكر بكنيد به زمان هاي آينده كه با شگفت خواهند خواند، اجداد . شدند يتا مردم از مرگ مهيب غذاي خود آگاه م

  .انسان جسد حيوان كشته شده را مي خورده اند
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  ما بين براي حيوان، هم كار و كمك انسان، بايد طبقه اي«

  ».، و حفظ حقوق او را در نظر گرفتجامعه قائل شدهيئت  

  »كلمانسو«

  

  د

  

  

حال بيائيم سر مطلب، آيا رفتار انسان هميشه نسبت به حيوانات به يك طرز بوده يا نه؟ و تمدن عصر حاضر براي    

مثبت است زيرا كه هر چند ظلم نسبت بـه  . جواب هم مثبت است و هم منفي است يا برعكس آن؟آنان مفيد بوده 

ا انـدازه اي بـه واسـطه برقـرار كـردن      تحيوانات در اين اواخر به منتها درجه رسيده ولي ملل متمدنه اروپا و امريكا، 

اركش كاسته اند و اين خيال رو بـه  از آزار نسبت به حيوانات ب تقوانين سخت و هم چنين به واسطه بعضي اختراعا

از طرف ديگر راجع به حيوانات ايران جواب منفي خواهد بـود، بـه دليـل ايـن كـه ايرانيـان قـديم،        . ازدياد مي باشد

حكماء، عرفا و شعراي ايـران در كتـب خودشـان رحـم      ويسندگان،نهميشه رعايت حال حيوانات را مي نموده اند و 

موده اند، و غريـب تـر از همـه آن كـه ايرانيـان باسـتاني در زمـان پادشـاه دادگسـتر          نسبت به حيوانات را گوشزد ن
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براي اهالي سرزميني كه  و اين يك ننگي است. انوشيروان عادل، قوانين سختي براي حفظ حقوق حيوانات داشته اند

اينـك بـراي   ! مـي كننـد   سايش حيوان بوده امروز از ساير ملل عقب مانده، و در نهايت ظلم و جور با آن رفتارآمهد 

اَهورامزدا نفرين مي كند، به كسي كه كشتن چارپايـان را  « 32اَوستا، گاتا : نمونه بعضي از آن قسمت ها انتخاب شد

  ».بياموزد

. بره، بز، گاو، اسب، خرگوش، خفاش، خروس و غيره خصوصـاً سـگ  : در اوستا حيواناتي كه نبايد كشت عبارتند از   

  .به حيوانات وكشتن چرندگان و حيرانات بي آزار از گناهان بزرگ است هم چنين بي رحمي نسبت

در زمان ساسانيان و شايد خيلي پيش تر از آن در عوض شكنجه هاي سختي كـه در اوسـتا    1ولي به عقيده هارلز   

  .ذكر شده، جريمه قرار داده بودند

از حملـه عـدل   » .2كش به خشم يـزدان واال گرفتـار آيـد   ) جانور بي آزار(بدانيد كه زندبار « 77دساتير آسماني ـ     

  :شيخ محمد فاني مي نويسدانوشيروان در كتاب دبستان المذاهب، 

حيواني مثل گاو، و شاب را كه در جواني كار فرمودندي، چون پير شدي صاحبان ايشان به آسودگي آن هـا را  ... «   

» .و مقرر است كه هر حيواني را چه مايه بار كنند هر كه از آن حد گذرانيدي او را تأديب فرمودندي .نگاه داشتندي

چه خيال اسف آوري است كه در زمان حقوق حيوان را در نظر داشته و به كرات گفته و نوشته اند؛ ولي بدون نتيجه 

  !ندو اگر در قديم عمل مي شده امروز به كلي فراموش كرده ا. مانده است

و ما من دابة في االرض و ال طائر يطير بجناحيه االامم امثالكم ما فرطنـافي  «: مي آيد 38انعام آيه  ةقرآن ـ سورد    

  ».يحشرون الكتاب من شيئي ثم الي ربهم

ما در اين كتاب چيزي فراموش نكرديم، و روزي به . جنبنده و پرنده اي روي زمين نيست مگر اصناقي مثل شما(   

  .)وردگارشان محشور مي شوندسوي پر

نويسندگان اخالقي . يعني همه مخلوقات در نزد خدا يكسان هستند و هيچ كدام بر ديگري ترجيح و برتري ندارند   

نجم الدين رازي يكي  شيخ :قسمت هاي زير چون مهم بود ذكر مي شود. و حكماي اسالم از حيوان دفاع مي نمايند

  :العباد نوشته از بزرگان صوفيه در كتاب مرصاد

و كار بسيار مفرماينددو بسيار نزنند و هرچه بر ايشان رود كه زيادت : بر چارپايان ظلم نكنند و بار گران ننهند... «   

  ».از توسع ايشان باشد، حق تعالي فردا بازخواست كند و انصاف ستاند و انتقام بكشد

  :خواجه نصيرالدين توسي در اخالق ناصري مي نويسد   

  ».حيواناتبد ترين خلق خدا كسي بود كه اول بر خود جور كند و بعد از آن بر باقي مردمان و اصناف ... «   

زياده بر طاقت حيـوان را بـار   ... «: سيد جعفر كشفي از نويسندگان متأخرين صاحب تحفةالملوك اين طور نوشته   

و آن را دشنام . نمايند كه سبب آن چه بوده است فحصدر وقت رم كردن و نفرت نمودن آن را نزنند، بلكه ت... نكنند

  ».الخ... و فحش مگويند و در وقت رسيدن به منزل آب و علف و ساير امور و حوائج آن را متوجه شوند و مهيا كنند

بايد با حيوانات بـر وفـق   ... «: مي گويد) ؟(ديگر در بيان رعايت احوال غالم و كنيز و خادم و ساير حيوانات  مكان   

عدالت و انصاف و بدون جور و اعتساف رفتار نمايند، و هر كدام از آن ها را تا مدتي كه بـه حسـب خلقـت بايـد كـه      

مصرفي كـه  و در غير ... ا آن ها رفتار نكنندو زياده روي بند و نفع برسانند باقي بدارند و از روي اجحاف يتعيش بنما

                                                 
1 . Harlez 

 .اواخر ساسانيان و قسمتي از آن بعد از اسالم نوشته شده ولي خالي از اهميت نيستهر چند اين كتاب در .  2
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ن ها بـه مقتضـاي مـروت وعـدالت و تقـوي و      آـ پس بايد كه رعايت احوال ... ن خلق شده اند مصروف ندارندآبراي 

و و از آن جائي كه هر مخلوقي كه عاجز و اسيرتر است، وكالت و واليت خداوند مر آن را بيشتر، ... ديانت نموده شود

  .الزم تر است هااستعمال رحم و مروت در حق آن 

. لهذا رعايت نمودن احوال و حقوق حيوانات اقدم و الزم است، از رعايت نمودن احوال و حقوق غالمـان و كنيـزان     

انسـان   است نمونه اي از آداب معيشتي كه مرتبط به امر ديـن معـاد و از خصـايص    اين«: ه مي افزايدمدر خات» .الخ

و به هر قسم كه سلوك مـي نمايـد بـه    . به هر نحو و هر چه را كه مي كارد به همان نحو وهمان را مي درودو است 

  ».همان قسم خداوند در روز حشر با او سلوك خواهد كرد

جاي بسي تأسف است كه تا كنون براي وضع نمودن قوانيني جهت منع از ظلم نسبت به حيوانات در ايران اقـدام     

ه نه فقط از راه زياده روي جور و ستم نسبت به آن ها جلوگيري مي شود بلكه منافع آن بيشتر مترصد نكرده اند، ك

ست براي تهذيب اخالق يك جامعه چنان كه در انگليس و آمريكا مجتمع حمايت ا و بهترين راهي. انسان خواهد شد

  .»Human Association«مي نامند » انسانيت«حيوانات را به نام 

كشنده آنـان ديـر يـا زود    . ننده انسان مي شودآزار ك نقتاً اليق اين اسم مي باشد زيرا كه آزار كننده حيواو حقي   

اين يك تفريحي براي مـادران  «: خوب گفته Montaigneدر اين خصوص مونتني . جاني و قاتل انسان خواهد شد

را در بازي مجروح مي نمايد، اين ها ريشـه  ه خود را به بينند گردن پرنده اي را مي كند و سگ يا گربه چاست كه ب

  ».فساد و بنياد سنگدلي و ظلم و خباثت مي باشند

. »مكشيد، با محبت باشـيد، و سـير دائـرة تكامـل پسـت تـرين حيوانـات را خـراب مكنيـد         «: بودا نيز گفته است   

كـه در آب بـوده مـي     مصريان قديم بوده از ماهي گيـران تورهـاي مـاهي را    فيساغورس حكيم كه محرم به طريقت

  .پرندگان را مي خريده و دوباره آزاد مي كرده استخريده و در آب مي ريخته، 

رحم نسبت به حيوانات و مهرباني فطري، به «: خود نوشته Magicسياح معروف، در كتاب سحر  Apuléeآپوله    

قدري با هم مربوط مي باشند كه مي توانيم با اعتماد و اطمينان كـاملي قضـاوت نمـائيم؛ شخصـي كـه نسـبت بـه        

يلت، اخـالق، و  ضـ اين رحم از همـان منبعـي اسـت كـه ف    . حيوانات بي رحم است، يك انسان نيكوكاري نخواهد بود

مـي   Schopenhaverفيلسوف بزرگ آلمان شـوپن آور  » .معلوم مي شود، نسبت به هم نوع خود پاكدامني انسان

  ».اساس اخالق رحم است نه فقط نسبت به هم نوع خود، بلكه نسبت به تمام حيوانات«: نويسد

 من نمي خواهم بدون لزوم، هيچ يك« :نويسنده نامدار انگليس، در ضمن نطق خود مي گويد Ruskinروسكين    

بلكه به حفظ تمام جنبندگان بي گناه و نگاهداري تمام زيبـائي طبيعـت و   . از مخلوقات را نه بكشم و نه آزار بنمايم

  ».زمين كوشش بكنم

من از مشاهده تيره روزي حيوانات بيشتر اندوهگين مي شوم، تا براي برادران «: مي نويسد Pierre Lotiلتي  پير   

  ».ناتوانندزيرا كه آنان بي زبان و . خودم

حكماء و عقالء و اشخاص بزرگ بـراي رفاهيـت زنـدگاني مـادي و      محبت نسبت به حيوانات در هر زمان از طرف   

لكن ما در اين جا توقع رحم و مـروت از كسـي   . پيشرفت عقلي و ذهني و تكميل اخالق انسان تأكيد و تصريح شده

كه پيش قدم اين عقيده به شمار مي آيند، بايـد هـر   خصوصاً ايرانيان . فقط، دادخواهي مي كنيم نداريم بلكه فقط و

درست است در زمان گذشـته قـوانيني در   . از حلوا حلوا گفتن، دهن شيرين نمي شود. چه زودتر دست به كار بزنند

ه؟ امـروز قـانوني در خصـوص    يوان دفاع كرده انـد ولـي چـه فايـد    حاين موضوع داشته، و نويسندگان آن هميشه از 
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كـه اسـب هـائي كـه دوره      چنـان . يكي از بدترين نقاط دنيا براي آن ها شده است حيوانات ندارد كه مجري بشود و

جواني خود را در كمال سختي و زحمت گذرانيده اند، چون پير وناتوان مي شوند، صاحب باوفا آن هـا را بـه قيمـت    

ه ديگر فروخته، و حيوان بيچاره از اين به بعد در زير بارهاي سـنگين، شـالق،   نازلي به گاريچي يا براي كارهاي شاق

در . االغ در ايران براي زجر كشيدن و جان كنـدن آفريـده مـي شـود    . لگد، و دشنام عمر خود را به پايان مي رساند

وع خورشيد الي موقع كوچه ها به حال رقت آوري با زخم هاي زياد، پاي چالق، شكم گرسنه، دو برابر قوه خود از طل

سگ خيابان . حرفي نشنيده به غير از فحش و دشنام نوازشي نديده، به جز از شالق و. خواب صاحبش بايد بار بكشد

... نند و غيره و غيرهزموش را در سر گذرها آتش مي . گربه را زنده در چاه مي اندازند! را محض رضاي خدا مي زنند

است چه لذتي زجر و شكنجه او براي ما خواهد داشت؟ تا كي ايـن پـرده هـاي     اگر كشتن حيواني براي انسان مفيد

و تمـام مـردم بـه خيـال     ! خونين بربريت را بايد كوركورانه نگاه كرد؟ اين است تربيتي كه به اطفال خود مي آموزند

  خودپسندي، منفعت جوئي و سياست بافي هستند؟. چيزهاي شرم آور

اين بي قيـدي ظالمانـه، جنـايتي اسـت     . ر به بي شرفي و فساد اخالق مي شودهمين شكنجه هاي گوناگون منج   

براي يك ملتي كـه  . نسبت به حيوان و خيانتي مي باشد كه نسبت به مقام و شئونات عالم انسانيت مرتكب شده ايم

ده و از جـا . الف تمدن مي زند، و براي كسي كه خود را انسان خطاب مي كنـد ايـن فجـايع زشـت و ننگـين اسـت      

درجه تمدن يك ملتي از رفتار آن ملت نسـبت بـه   «: مي گويد Homboldtهومبلد . انسانيت به كلي دور مي باشد

  ».حيوانات معلوم مي شود

سبت به حيوان شـده و مـي   نمادر تأثيرات عميقي در اخالق و رفتار بچه خواهد داشت و ظلمي كه  تربيت پدر و 

  .در آن شركت كرده و مسئول مي باشند شود، مادران اطفال به طور غيرمستقيمي

ه خود مي سپارد و يا پدر بي وجداني كه بچه خود را به شكار برده و چمادر بي وجداني كه پرنده اي را به دست ب   

به خون ريزي تشويق و تحريص مي كند، اين ها اولين مدرسه قساوت و خون خواري انسـان اسـت كـه باعـث بـي      

كه : بر هر مادر و معلمي واجب و الزم است، در جزو درس و تربيت به بچه بياموزد. مي و جنگ و جدال مي شودحر

حيوان را براي آزار كردن و كشتن نيافريده اند، و تمام مخلوقات به نظر صانع يكسان اند و در بـين آن هـا پسـتي و    

براي افتخار نام، و مقام انسـانيت   بايد جلوگيري از مظالم انسان. همه بايد سير دائره تكامل را بنمايند. بلندي نيست

  .بشود

لم را تنگ تر نموده ظاكنون در تمام بالد اروپا وامريكا با داشتن قوانين سخت و امتيازات دولتي، تا اندازه اي دائره    

 در پرتقال كسي كه حيوان زخمي يا ناخوش را بار كنـد و يـا  . از حيوان دفاع مي نمايد 1در فرانسه قانون گرامن. اند

قانون هالند براي . حيواني را بزند، از ده الي هفتاد و پنج فرانك جريمه شده و مدت پنج تا چهل روز حبس مي شود

آزار كننده حيوان، يا بار نمودن زياده از معمول چارپايان، دشنام عابرين، مـدت شـش مـاه حـبس و سيصـد فلـرن       

از طـرف مجـامع حمايـت    . ه جريمـه معـين كـرده   قانون انگليس شش ماه حبس، و صد ليـر . ه قرار داده استمجري

حيوانات نيز پرستاري مي شوند، مثالً در نزديكي سرباالئي ها اسب يدكي نگاه داشته انـد تـا مجانـاً بـه درشـكه يـا       

آيا اين حركت قابل تحسين نيست؟ ولي ايران در مقابل دنيا سكوت اختيـار كـرده و   . چارچرخه سنگين كمك كنند

  .اين بي حسي شرف يك ملتي را تحقير مي كند! الي آن نسبت به حيوانات بيشتر مي شودروز به روز تعدي اه

                                                 
1 . Loi Grammont, 1850 
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. گويند حيوانات حقوقي ندارند، اگر آنان تا به حال حقوقي ندارند براي آن است كه ما نمي خواهيم داشته باشندمي   

يا حقوقي در نـزد پروردگـار خـود     چرا نبايد حقوق آن ها را مراعات كرد؟ آيا حيوان براي هوسراني انسان خلق شده

لم و جور و شكنجه اي كه انسان به برادران ناتوان خود مي نمايـد اعتـراض مـي    ظد ضدارد؟ ـ تمام عقل و اخالق بر 

بايد احتـرام حقـوق آن هـا را بنمايـد، وگرنـه      . ها را آفريده مسئول است نآ وو انسان در مقابل كسي كه هر د. كند

. برتري خود را بر ساير حيوانات انكار نموده، يك نادان ديومنش و يك پست فطرت گرسنه چشم معرفـي مـي شـود   

قيقي حقوق حيوانات، حقوق زيردستان و بي نوايان است، حفظ حقوق آن ها يكي از نتايج تمدن واقعي و انسانيت ح

  .و هم چنين حفظ عقل، اخالق و حيثيات يك جامعه است

از حـرف  : چون اين مختصر گنجايش بيش از اين را نداشت لهذا آن مرام را روشن تر بيان كنيم كه عبارت اسـت    

ناتوانان، دادخواهي براي ستم ديدگان، احقـاق حـق زيردسـتان و جلـوگيري مظـالم و      زدن براي بي زبانان، دفاع از 

  .حي كه براي مقام انسانيت يك لكه ننگ آوري استقباي

فت، هر انساني رامجبور مي كند كه در دادخواهي آن ها شركت نموه هر چـه  ابديهي است كه تمام وجدان و شر    

همان طوري كه با شعر فردوسي شروع كرديم با ايـن بيـت خواجـه حـافظ      .زودتر جبران حقوق پايمال شده بنمايد

  :امع تمام فلسفه اخالق است خاتمه مي دهيمعليه الرحمه كه ج

  

                                     مباش در پي آزار و هر چه خواهي كن

  كه در طريقت ما غير از اين گناهي نيست 
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