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اطالعات علمى

ــگاه كريستين آلبرت مي گويد: ما انسانها مي توانيم در سطوح باال با سگها  دانش
ــت كه رفتار انسان با سگها همانطور باشد  ــرط آن اين اس ارتباط برقرار كنيم. ش
كه رفتار سگها با انسان. از آنجايي كه انسانها يكي از بزرگترين شركاي زندگي 
ــاليان سال انواع مختلف واق زدن سگها را  ــگها هستند، در طول س اجتماعي س

شناخته اند.
اين پروفسور مي گويد: تن صداي سگها ملودي ها و تركيبات صداي مختلفي 
ــيار زياد است مثًال وقتي گرگها فقط زوزه  ــتعداد توليد اصوات آنها بس دارد. اس
مي كشند آنها هم زوزه مي كشند و بعضي اوقات تهاجمي شده و پارس مي كنند 
ــريك مهمي محسوب مي شوند حتي به  ــگها ش ــانها براي س و از آنجايي كه انس
حمايت و پشتيباني از آنها نيز مي پردازند: «اگر حال ما خوب نباشد سگها سعي 
مي كنند از نظر جسماني به ما نزديك شده و با بيني شان به نوازش ما مي پردازند، 

دستمان را مي ليسند و ما را تنها نمي گذارند.»
ــان ها همدردي داشته باشند  ــگ ها مي توانند با انس ــتي اين امر كه س  درس

ــتر ثابت مي شود. براي مثال در سال 1996  هر روز بيش
ــي و ديگري نژاد  ــگ ولگرد، يكي پاكوتاه سوئيس دو س
استراليايي، زندگي يك جوان معلول ذهني آمريكايي را 
ــربچه 10 ساله كه  در ايالت مونتانا نجات دادند. اين پس
دچار بيماري سندرم داون بود 3 روز و 3 شب در سرماي 
يخبندان در جنگل گم شده بود تا اين كه گروه نجات او 
ــتر رودخانه پيدا كردند. سگ ها در طول روزها  را در بس
ــب ها  با او بازي كرده بودند تا او را به حركت وا دارند و ش
ــرم نگه دارند.  ــبانده بودند تا وي را گ ــود را به او چس خ
ــربچه را به سمت بستر رودخانه  ــگ ها ظاهراً پس اين س
ــد. وقتي پسربچه  هدايت كرده بودند تا بتواند آب بنوش
را به آمبوالنس منتقل مي كردند سگ سوئيسي دائماً به 
ــمت پنجره ماشين بلند مي شد انگار كه مي خواست  س
مطمئن شود حال وي خوب است. يكي از اعضاي گروه 
ــت صورت اين  نجات مي گويد: من هرگز نخواهم توانس

سگ را فراموش كنم.
ــگاه انگليسي پستدام در تحقيق خود  محققان دانش

ــود» حدود 1000 نفر از صاحبان  ــب هاي مغرور و سگ هاي حس با عنوان «اس
ــي قرار دادند. حدود 80درصد آن ها تطابق اين گفته ها با  ــگ ها را مورد بررس س
واقعيت را تأييد كردند. آن ها مي گفتند كه وقتي سگ هايشان از جفت خود دور 
و يا جدا مي شدند تبديل به حيواناتي تهاجمي و حسود مي گشتند. پاول موريس، 
رئيس اين تحقيق مي گويد: اين اطالعات آشكارا ثابت مي كند كه در حيوانات 

احساسات مي تواند پيچيده تر از تصورات كنوني ما باشد.
ــاهداتش از چيزي مثل  ــگ ها از Kiel حتي در مش ــن، متخصص س پترس
«رفتار اخالقي» سخن مي گويد: وقتي سگ ها مي خواهند با ديگران بازي كنند، 
پشتشان را بلند مي كنند تا پنجه هاي جلويشان راحت تر از هم باز شود، دم خود 
ــازي مي كنند. با اين حالت كه  ــاد ب ــكان مي دهند و با دهان باز و صورتي ش را ت
در طول بازي بارها تكرار مي شود مي خواهند بگويند كه : دارم شوخي مي كنم. 
ــي كه قوانين را رعايت نكند و واقعاً گاز يا پاچه بگيرد، از گروه  جدي نگير! كس
ــازي را رد كند، او هم  ــگ ديگري دعوت به ب ــود. اگر س ــان اخراج مي ش همبازي

بي ادبانه از محل دور خواهد شد.
ــي و محقق انستيتوي كانتون زوريخ، دنيس  ــت آمريكايي سوئيس بيولوژيس
ــتر است، سگ ها بايد  ــگ ها هم بيش ترنر، مي گويد: توانايي تطبيق گربه ها از س

فقط تصورشان از گله را عوض مي كردند در حالي كه گربه ها بايد تكروي ذاتي 
و مخصوص درندگان را در وجودشان بشكنند و آن را به رفتار اجتماعي انساني 

تبديل كنند.
پايه و اساس تحقيق  ترنر رفتار گربه ها و انسانهاست. كشف بزرگ او اين است 
كه گربه ها قادرند تنها با استفاده از حضورشان حالت هاي افسردگي و عصبانيت 
انسان ها را از بين ببرند. آن ها مثل سگ ها هستند، اگر چه كمي خودخواه ترند 
و شركاي اجتماعي بسيار خوبي براي انسان ها محسوب مي شوند: وقتي انسان  
اين آمادگي را دارد كه آرزوهاي گربه ها را برآورده كند، آن وقت است كه گربه ها 
حاضرند خواسته هاي انسان را برآورند، فقط انسان  بايد صبر داشته باشد و اجازه 

دهد كه گربه  نشان بدهد چه زماني وقت اين عكس العمل رسيده است.
اين متخصص گربه ها طي تحقيقات بسيار افرادي راـ  از بين بزرگساالن زن 
ــالـ  با گروهي از گربه ها روبرو كرد: مردها  ــر بين 6 تا 10 س و مرد، دختر و پس
ــرگرم مي شدند از جاي خود تكان نخورده و به نشستن ادامه  وقتي با گربه ها س

يك گوريل ماده كودك انساني را نجات مي دهد، كودكي كه در 
محوطه آنها در بروك فيلد به زمين افتاده بود.

ــوند،  ــم ش مي دادند، اما زن ها و دختران زانو مي زدند تا با گربه ها چشم در چش
ــاالن معموالً كمتر  ــد. بزرگس چيزي كه باعث عكس العمل مثبت گربه ها مي ش
ــرگرم مي شوند اما اين مشغوليت آن ها عمق بيشتري دارد. گربه ها  با گربه ها س
اكثراً با پسران كوچكتر مشكل داشتند زيرا آن ها تمايل دارند كه سريعاً به گربه ها 

نزديك شوند، كاري كه گربه ها چندان از آن خوششان نمي آيد.
گربه هاي خانگي حافظه بسيار قوي دارند. بر اساس يك تحقيق نروژي آن ها 
ــان برمي گردند و در مدت كوتاهي تمام  از فاصله 5كيلومتري راحت به منزلش

گوشه و كنار قلمرو خود را شناسايي مي كنند.
ــت و اگر زماني  ــاعتي زمان غذا خوردن اس ــاً  مي دانند كه چه س ــا دقيق آن ه
ــه درازاي چند ماهـ  از  ــراي مدت زماني هر چند طوالنيـ  حتي ب ــان ب صاحبش
آن ها دور باشد و سپس بازگردد، گربه صاحبش را دوباره مي شناسد، قانوناً اما اول 
پشتش را به او مي كند. ترنر در اين مورد مي گويد: اين كار را به عنوان اعتراض 

انجام مي دهد زيرا صاحبش او را مدتي تنها گذاشته است.
اين بيولوژيست خودخواهي گربه ها را قابل مقايسه با انسان ها مي داند: گربه ها 


