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روي زمين نشسته و با ضربات چوب بايد به حركت خود ادامه دهد و در همين 
حين آرام آرام چشمانش پر از اشك مي شوند.

يا زاغچه اي كه همنوع مرده اش را با منقار لمس مي كند، برايش علف مي آورد، 
ــپس با ناراحتي  ــدن بالهاي خود و مويه كردن مي پردازد و س ــد ثانيه به كن چن
ــرده و مي رود يا پرنده اي منقار كوتاه كه در زيرزمين مي دود، جايي كه  ــرواز ك پ
ــده، و در آنجا مثل يك مجسمه مي ايستد. پرنده تا آن زمان  ــته ش صاحبش كش
ــت. يا سگي  ــيده اس هرگز در زيرزمين نبوده زيرا از پايين رفتن از پله ها مي ترس
ــت انسانش تقسيم مي كرد، پس از  ــه با دوس كه جاي خواب و غذايش را هميش

مرگ صاحبش مي ميرد.
آيا حيوانات واقعاً توانايي نتيجه گيري و جمع بندي و يا حقه زدن را دارند؟ آيا 
آنها درد و غم را احساس مي كنند؟ آيا آنها از شوخي سردرمي آورند؟ اصًال دنياي 
ــگها و ديگر حيوانات  ــات و تفكر آنها چقدر پيچيدگي دارد؟ گربه ها، س احساس
چقدر به ما شبيهند؟ اصًال آيا آنها هميشه شبيه ما بوده اند يا ما تازه متوجه اين 

شباهتها شده ايم؟

ــور در مورد خوكچه هاي هندي تحقيق مي كند،  ــال حاضر اين پروفس در ح
ــت. پروفسور ساكسر  ــت بر انسان آشكار شده اس ــان سالهاس كه توانايي هايش
ــناخته شده نيست. آنها به  ــترس براي آنها مانند حيوانات ديگر ش مي گويد: اس
يكديگر حمله نمي كنند بلكه هميشه گروههاي اجتماعي تشكيل مي دهند و در 
همسايگي ديگران با كمال آرامش زندگي مي كنند، يك نمونه رفتار اجتماعي 

مسحوركننده از حيوانات.
ــان هستند، بلكه برخي از  ــبيه به انس ــاتي ش حيوانات نه تنها داراي احساس
توانايي هاي انسان را در ميزان پايين تر دارا هستند. بنابراين آيا نبايد اين سؤال 
براي انسانها پيش بيايد كه توانايي انسانها روي زمين در مقايسه با ديگر موجودات 

چقدر است و انسان چقدر در مقابل اين رفتار مسئول است؟
ــان و حيوان  ــراكت اجتماعي ميان انس در حوزة جوامع خانگي ظاهراً يك ش
موفق بوده است، به طوري كه بيشتر انسانها صاحب يك حيوان خانگي هستند. 
تنها در آلمان بيش از 8 ميليون گربه، 5 ميليون سگ، تقريباً 6 ميليون حيوان 
كوچكتر مثل خوكچة هندي، همستر و خرگوش و 3/4 ميليون پرنده با انسانها 
ــي در زمينة  زندگي مي كنند، چيزي كه محقق انگليس
ــفير صلح UN، جين گودال هم تأييد  ــامپانزه ها و س ش
ــالگي رابطة عاطفي خاصي با  ــن 10 س مي كند. او در س
ــگ دورگه بسيار باهوشش، روستي، داشت. مي گويد:  س
ــه، دو تا خوك،  ــه گرب ــگم و س ــا خانه و قلبمان را با س م
ــتر طاليي، يك قناري و دو الك پشت تقسيم  يك همس
كرده بوديم. من از زندگي با آنها ياد گرفتم كه حيوانات، 
ــخصيت هاي قوي و  ــند، ش بخصوص آنهايي كه باهوش
ــعورند، چيزي  غيرقابل تغييري دارند و صاحب فهم و ش
كه آنها را قادر مي سازد تا حّد خاصي قادر به تفكر منطقي 

بوده و احساس داشته باشند.
ــخصيت باشند؟ زيرا  آيا حيوانات مي توانند داراي ش
ــخصيت، هوش و اراده و احساس، همچنين  از عالئم ش
ــت. امروزه  آگاهي و توانايي برقراري رابطه با ديگران اس
ــد كه برخي مهره داران  ــمندان نفي نمي كنن ديگر دانش
ــتند. وجود  ــات هس ــوة درك احساس ــوش و ق داراي ه
ــت:  ــده اس ــز در برخي حيوانات ثابت ش ــي» ني «آگاه
ــاي رنگي بر روي  ــي كه در آينه متوجه لكه ه ميمونهاي
صورتشان مي شدند كه قبًال به طور نامحسوس روي آنها 
ريخته شده بود، سعي مي كردند كه اين لكه ها را از روي 
ــان پاك كنند. فيلها و دلفينها هم ظاهراً تصور  صورتش

ذهني از وجود فردي خودشان دارند.
ــده است كه آنها قادر به شناختن خودشان از طريق  ــگها ثابت ش در مورد س
حس بويايي هستند. بيولوژيست آمريكايي، مارك بكف، در نزديكي آپارتمانش 
ــر هم برفهاي آلوده به ادرار و مدفوع سگ خود،  ــت س ــتان پش در كلرادو 5 زمس
ــگ ديگر را جمع آوري كرده و در مكانهاي مختلف قرار داد. پس  جتر و چند س
از آن با سگش از اين محلها عبور كرد و متوجه شد كه سگش فقط در مكانهايي 
شروع به بو كشيدن مي كند كه ادرار ديگر سگها واقع شده و از محلهاي مربوط 

به ادرار خودش بي تفاوت رد مي شود.
آخرين نشانه وجود شخصيت، توانايي برقراري ارتباط است. حيوانها قادر به 
صحبت كردن، به خصوص به مفهومي كه ما انسانها مي شناسيم، نيستند. اما آنها 
قادر به پيام گرفتن و پيام دادن به يكديگر هستند. دوريت پترسن، رفتار شناس 

بيولوژيست و رفتارشناس، نوربرت ساكسر مي گويد: ما جديداً متوجه انقالبي 
ــدي وجود ندارد كه تمام حيوانات  ــده ايم زيرا ديگر تردي ــاي حيوانات ش در دني

مهره دار داراي احساسات هستند.
ــاله كه رئيس بخش رفتارشناسي  ــور 56 س روي لبة پنجرة دفتر اين پروفس
دانشگاه ويلهلم مونستر است، يك تابلوي نقاشي متشكل از خطهاي رنگارنگ 
وجود دارد. شامپانزه اي به نام جوليا اين نقاشي را حدود 50 سال پيش كشيده و 

ساكسر در مورد او مي گويد: همينجا بود كه او اين نقاشي را كشيد.

خوشي و آرامش؟ چه چيزي اين خوك را اينگونه شاد كرده 
است؟ رفتارشناس حيوانات، مارك بكف خوكها را بسيار 
زيرك و احساساتي مي نامد.


