
  سال بيست وپنجم  فروردين90
اطالعات علمى

22

تقريباً هميشه مستقل تر و اصيل تر از سگ ها بوده اند. ترنر معتقد است كه گربه ها 
هم خواب مي بينند و در خواب عميق از طريق اندازه گيري برق مغزشان فازهايي 
از فعاليت مغزي مشاهده شده كه با فازهاي  بيداري قابل مقايسه است. چيزي 
 Rapid Eye) كه از روي فازهاي خواب آنها ثابت شده حركات سريع چشمان
ــي آن پاها، دم و  ــته بوده و برخي اوقات ط ــاي بس ــر پلك ه Movement) زي
ــت. ترلز مي گويد: «البته ما هنوز نمي دانيم  ــان هم تكان مي خورده اس سبيل ش

آنها چه خواب هايي مي بينند.»
اما چيزي كه وي بدان مطمئن است و در صحت و سقم آن هيچ شكي ندارد، 
ــادي، ترس و درد را احساس كنند. آنها عدم  ــت كه گربه ها مي توانند ش اين اس
ــان نشان مي دهند، عدم رضايت  ــان را از طريق نشانه هايي در ادرارش رضايتش

حاصل از نوازش يك حيوان ديگر توسط صاحبشان. 
يك بار از بيولوژيست معروف، مارك بكف، پرسيده شد: شما از كجا مي دانيد 
كه حيوانات داراي احساس هستند؟ وي جواب داد: من مي توانم احساسات آنها 
ــًال دنياي علم به چنين گفته هايي مي خنديد، اما امروزه ديگر  ــس كنم. قب را ح
شكي نيست كه انسان ها مي توانند موجوديت حيواناتشان را تفسير كنند. امروزه 
مشاهدات دقيق در مورد اين «گفته هاي خنده دار» به طور سيستماتيك در حال 

جمع آوري و بررسي است. 
ــات خود را با  ــيار تمايل دارند كه احساس ــان ها بس از طرف ديگر امروزه انس
حيوانات قياس كنند. بخصوص با حيوانات كوچكشان كه خانه و زندگيشان را 
هم با آنها تقسيم كرده اند. پترسن اين قضيه را در مورد سگ ها بارها و بارها تجربه 
ــگ از نظر احساسي مورد توجه  ــت: ما تا به حال هيچ حيواني را مثل س كرده اس
قرار نداده ايم. مثًال: صاحب سگ به خانه مي آيد، سگ مثل هميشه سرخوشانه 
دمش را تكان نمي دهد بلكه به نظر ناراحت و غمگين مي آيد و خودش را به پاي 
صاحبش مي مالد. آيا او به خاطر مدفوع كردن روي پاركت ها دچار عذاب وجدان 
ــد؟ معلوم است كه نه. اما سگ مي داند  ــده و از عكس العمل صاحبش مي ترس ش
ــالف قوانين خانه انجام داده و از اين رو با اين رفتار از صاحبش  ــه او كاري برخ ك

خواهش مي كند كه او را دوباره در جمع خودشان بپذيرد. 
يك سگ كه پس از مرگ صاحبش روزهاي متمادي زوزه مي كشد، مسلماً از 
روي وفاداري نيست. گربه اي كه با يك موش بازي مي كند و او را قبل از كشتنش 
ــت و ساديسم ندارد. حيوانات در حوزة ارزش گذاري ما  زجر مي دهد، ظالم نيس
ــند، جور ديگري غير از آنچه ما  قرار نمي گيرند. آنها مي توانند جور ديگري باش
ــا فرق دارند. ما در مورد  ــت به آن يقين داريم، اما آنها با م ــاي مديدي اس مدته

شامپانزه ها كتاب مي نويسيم، شامپانزه ها در مورد مانه.
ــات، آنها موجودات  ــان از حيوان ــن همه و با وجود يافته هاي جديد انس ــا اي ب
ــات نيستند و اين يافته هاي  ــته هاي جداگانه و هوش و احساس ــتقل با داش مس
جديد تنها توجه خاصي به حيوانات طلب مي كند، حتي شايد محتاج يك نگاه 

جديد باشد. 
اينكه آيا براي رفتار با گربه ها بايد روش قراردادي وجود داشته باشد، همان 
مواظبتي كه از حيوانات مفيد مي كنيم، سؤالي است كه هنوز جوابي بدان داده 
ــده است. گرهارد مان تويفل، رفتارشناس انستيتوي Leibniz در رستوك  نش
مي گويد: «جيغ كشيدن يك خوك عصبي به سختي قابل تحمل است. معلوم 
است كه همة حيوانات درد را حس مي كنند، چه با آگاهي و چه بدون آن. تفاوت 
ــه درد دارد، ولي حيوان ديگر  ــوان آگاه مي داند ك ــت: حي ــا در يك چيز اس تنه
ــه دردي وجود دارد. مان تويفل در مورد اين موضوع تحقيق مي كند  ــد ك مي دان
ــالمتي و كاربرد خوك ها و گاوها دارد. او تفاوت  ــات چه تأثيري بر س كه احساس
ــي ميان احساسات آگاهانه مثل شرم، حسادت، غرور و عشق كه جزء  محسوس

رفتارهاي انساني محسوب مي شوند و ميان احساساتي مثل ترس، درد و خشم 
كه پستانداران هم صاحب آن هستند قائل مي شود. همكار آمريكايي وي، مارك 

بكف، خوك ها و گاوها را موجوداتي بسيار زيرك و احساساتي مي داند. 
مان تويفل شك دارد كه خوك ها و گاو ها در راه به سوي سربريده شدن ترس 
داشته باشند: آنها از كجا مي خواهند بدانند كه به زودي خواهند مرد؟ چيزي كه 
ــند و محيط  ــاهدة حيوانات ديگر كه آنها را نمي شناس آنها را عصبي مي كند مش
ــدت اين ترس و درد در حيوانات قابل اندازه گيري  ــت. البته ش جديد و غريبه اس
است. وي مي گويد: ما براي مثال جيغ هاي بچه خوك ها را زماني كه آنها را اخته 
مي كردند اندازه گرفتيم. در آنجا بود كه به وضوح ديديم چگونه تن اين جيغ ها 

به هنگام عمل فرق مي كرد. 
براي جانورشناس و كشيش كاتوليك، راينر هاگن كورد، حيوانات موجوداتي 
ــتند. او در يك مصاحبة On line در روزنامة Welt مي گويد:  داراي روح هس

پرسش اينجاست كه انسان روح را چگونه تعريف مي كند.
ــد برخي حيوانات داراي روحند،  ــان از روح، آگاهي و عقل باش اگر تعريف انس
برخي ديگر خير. اما اگر انسان روح را تعريف شاعرانه اي از موجوديت بداند، آنگاه 

همة حيوانات روح دارند.
رنج بي معني اين حيوانات داراي روح در ما باعث بوجود آمدن اشتياقي نسبت 
به درك اين همترازي مي شود. ديگر به خود اجازه نمي دهيم كه مرغ و خروسهاي 
زنده روي هم انبار شوند و طوري تغذيه گردند كه به جاي رشد استخوانها گوشت 
ــان را حس مي كنيم و يا به بوقلمونهايي فكر مي كنيم كه  ــود. دردش آنها زياد ش
منقار باالييشان بريده مي شود زيرا در محيط تنگي زندگي مي كنند كه اگر منقار 

داشته باشند ممكن است يكديگر را با منقار زدن بكشند.
ــدن رنج حيوان  ــربرگرداندن از دي ــق به يك حيوان و س ــض ميان عش تناق
ديگر هر روز انسانهاي بيشتري را به فكر وا مي دارد. بريژيت رافينگر، دانشمند 
جامعه شناس، پتانسيل بسياري براي تغيير اين شرايط تخمين مي زند. او عضو 
ــگاه   ــنGroup for Society and Animals (GSA ) كه در دانش انجم
هامبورگ تشكيل شده مي باشد، اولين انجمن در آلمان كه روابط ميان جامعه 

وحيوانات را مورد بررسي قرار مي دهد.
اينكه آيا اين پتانسيل واقعاً مي تواند منجر به تغييرات شود، هنوز ثابت نشده 
ــكا كه وي هم به همراه  ــونيا بوش ــانه هايي از آن وجود دارد. س ــت، تنها نش اس
بريژيت افينگر عضو انجمن GSA است و در حال تحقيق برروي روابط جامعه 
و حيوانات مي باشد مي گويد: موضوع حيوانات و حقوق آنها امروزه بحث بسيار 
مهمي محسوب مي شود. روي سخن با انسانهاست: هر روز ميزان مصرف گوشت 
بيشتر مي شود و از سوي ديگر تعداد افراد گياهخوار در 20 سال گذشته ده برابر 

شده است.
اين دانشمند مي گويد: مي توان اميدوار بود كه تغييراتي در مورد محافظت از 
حيوانات بوجود بيايد. قبًال محافظت از حيوانات تنها مربوط به انسانها مي شد و 
رفتار نادرست با حيوانات ممنوع بود اما جديداً محافظت به كاهش رنج حيوانات 
ــي را بدون دليل آزار بدهد و  ــود. هيچ كس اجازه ندارد حيوان ــم مربوط مي ش ه
ــب هرگونه سود اقتصادي كه به نوعي از زجر  ــود. كس باعث درد و جراحت او ش
ــنگيني دارد.  ــت و جريمة س ــت بيايد ممنوع اس و اعمال زور بر حيوانات بدس
محافظت قانوني از حيوانات هميشه جلوگيري از رفتار بربرمنش با حيوانات را 
نيز در برمي گيرد. بايد صبر كرد و ديد كه آيا رفتار تمام انسانها در جوامع بشري 

با حيوانات خانگي و حيوانات سودمند تغيير خواهد كرد يا نه.
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