
  اي بر حقوق حيوانات مقدمه

ها از حقوق مختلف برخودار نيستند، بلكه تمام  له جلب شده است كه فقط انسانئامروزه توجه جوامع بشري به اين مس

 .هستندها، گياهان ، آبزيان و حيوانات نيز داراي حقوقي  ها، درياها، جنگل چه روي زمين وجود دارد مانند كوه آن

هاي زندگي گياهي و  ويژگي دراند؛ چرا كه انسان نزديكي معناداري  هاي داشت هحيوانات اهميت ويژ، همواره مياندر اين 

رفتند و رشد  و در مقابل، احساس آشنايي باحيوانات داشته است؛ موجوداتي كه مانند او راه مي هديد نوع خود نمي

ها براي ذهن  نمردند. اي شدند و درنهايت مي مي شدند، بيمار دار مي ساختند، بچه خوردند، آشيانه مي كردند، غذا مي مي

از  ؛هاي كوچكي نبودند كه قابل اغماض باشند؛ عالوه بر اين، حيوانات منافع بسياري براي انسان داشتند انسان شباهت

هاي  جا پيش رفت كه به جهت شباهت مند شد و اين فرآيند تا آن انسان از همان ابتدا به حيوانات عالقه رو همين

ي قديم در تعريف انسان، او را حيواني ناطق  اكثر فالسفه ،مانند خوردن، خوابيدن و غرايز جنسي ،اش با حيوانات ي ماد

 .ناميدند مي

تر از  اهميتي كه امروزه به مراتب بيش ؛ست كه حيوانات اهميت اساسي در زندگي ما دارنداي اين موارد، گوياي آن  همه

ها را  ها با خودخواهي تمام، حقوق آن متأسفانه ما انسان ولي؛ ي ماست اي زندگي روزمره تأمين نيازهاي اساسي و پايه

ابعاد سوء استفاه از حيوانات  ،طول چند هزار سال گذشتهدر جا كه  ايم تا آن و به نفع خود به كار گرفته ايم كردهسلب 

هاي بارزي  يم، مستقيم يا غيرمستقيم به نمونهها نگاه كن ي زندگي انسان ست كه امروزه به هر گوشها قدر وسيع شده آن

  .رسيم از زير پاگذاشتن حقوق طبيعي حيوانات مي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ها شكنجه  ميليون حيوان خونگرم در سراسر جهان در آزمايشگاه 15 دهد روزانه نمونه، آمار حيوانات نشان مي عنوان به

 .در حالي كه محققان مشغول يافتن راه درماني براي مشكالت بشر هستند ؛كشند ميرند يا زجر مي شوند، مي مي

 

 

 

 

 

 

 

هاي آبي در حالي كه هنوز زنده و  درصد خوك 42انجام شده است، بيش از  2001طبق تحقيقاتي كه در سال  

با حيوانات گزارش مورد بدرفتاري  1880ها حدود  ي اخبار رسانه بر پايه 2007شوند. در سال  هوشيارند، پوست كنده مي

به طرق مختلف به  اتديگر حيوان ي گونه 470ها و بيش از  مورد گربه 3370ها و  مورد سگ 1212 ،شد كه از اين تعداد

   .اند ها مورد آزار و شكنجه قرار گرفته دست انسان

درصد  20سال آينده در طول چند  ده استكرسازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل در گزارشي اعالم  ،از سوي ديگر

بانك  نژاد حيواني كه در 7600بيش از  ازنوع  190روند. براساس اين گزارش  از نژادهاي حيوانات اهلي از بين مي

نژاد ديگر در خطر انقراض نسل قرار  1500اند و بيش از  در پانزده سال اخير از ميان رفته ندا اطالعات فائو به ثبت رسيده

  .دارند
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درصد  90ايم.  مان بوده هاي محل زندگي هر كدام از ما در طول عمرمان، شاهد مرگ صدها گربه در كوچه و خيابان

 .استها در هنگام رانندگي  حيوانات به خاطر بي احتياطي انسان مرگ اين

ها پس  ايم، به آن ن گرفتهتوانيم تمام حقوقي را كه در طول چندهزار سال از ميلياردها حيوا حتي اگر ما بخواهيم نمي

توانيم از اعمال  ولي در حال حاضر مي ؛ايم، جبران كنيم وجود آورده ها به دهيم يا رنج، شكنجه و وحشتي كه براي آن

 .ها خودداري كنيم تر در برخورد با آن خشونت بيش

رواني صحيح، رسيدگي به تدارك آب و خوراك مناسب، جايگاه، شرايط زيستي و  ند از:ا اهم حقوق حيوانات عبارت

عدم ايذا و سوء  و به كارگيري شايسته )،انسان و دام مشترك هاي بيماري وجود به توجه با(ها  بهداشت و درمان آن

  .ها استفاده از آن

 

  

  

  

  

  

  

  

د، اشاره شوتر به آن توجه  در اين مبحث به دو مورد حقوق حيوانات كه از ديدگاه اخالق پزشكي الزم است بيش

 :كنيم مي

ي غيراخالقي ي غيراخالقي ي غيراخالقي ي غيراخالقي     استفادهاستفادهاستفادهاستفاده .1

شكار  از حيوانات ماننداز حيوانات ماننداز حيوانات ماننداز حيوانات مانند

ــر ــه كــ دن، بازيچــ

قـــراردادن و نـــزاع  

هـا   آن ميـان انداختن 

جهـــت ســـرگرمي و 

 .تفريح
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آنان در انجام آزمايش، خريد و فروش غيرقانوني (قاچاق حيوانات) و  كردنهاي كم حيوانات، تلف  كشتار گونه .2

 .نامطلوبها در شرايط  نگهداري آن

دليل هزينه، قوانين  در دنيا تعداد حيوانات مورد استفاده در تحقيقات به سال گذشته 20طي  ،خوشبختانه طبق آمار موجود

 .درصد كاهش يافته است 50تا  30و فشار از سوي حاميان حقوق حيوانات، به ميزان 
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