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اطالعات علمى

ــگ ديگر اگر پنجه اش را هم بلند مي كرد، چيزي  مطيع بود و چه غيرمطيع. س
نصيبش نمي شد. آنگاه بود كه اين سگ به چنين رفتار غيرعادالنه اي نگاه مي كرد 

و پس از چند بار ديگر حاضر به همكاري نمي شد.
ــادت ديگر حاضر  آيا او از اين عمل ناعادالنه مي رنجيد. و يا فقط از روي حس

به اطاعت نمي شد؟
ــي  ــؤاالتي در حوزة رفتارشناس هنوز مدت زيادي از زمانى كه طرح چنين س
ناپسند تلقي مي شد. اگر كسي در مورد شخصيت حيوانها صحبت مي كرد، اين 
كار به «انتقال تصورات ذهني انسان به ديگر موجودات» و «انسان نمايي» تعبير 

شده و به سختي نكوهش مي شد.
ــته  ــي كه در گذش ــناس هلندي، فرانس دوال، به ياد مي آورد: كس ميمون ش
حيوانات را به  گونه اي با احساسات مرتبط مي ساخت گناه بزرگي مرتكب شده 

و از سالن اجتماعات اخراج مي شد.
ــان و حيوان، كه امروزه يكي از  ــباهتهاي كوچك ميان انس بحث در مورد ش
ــة بسيار كهني دارد.  ــت، در حقيقت ريش ــيار متداول و جالب اس موضوعات بس
فيلسوف فرانسوي، رنه دكارت، حدود 400 سال پيش گفته است: تفكر و توانايي 
اين كه فكركردن را به عمل درآوريم تفاوت بين انسانها و حيوانات است. حيوانها 
قادر به تفكر نيستند. آنها تنها يك جسم بيولوژيك اتومات هستند، بدون فهم 
و احساس و قابل مقايسه با ماشينها. فريادهاي ناشي از دردشان معني بيشتري 

از جيرجير چرخ ندارد.
ــناس، چارلز داروين، در  ــال 1872 محقق طبيعت ش پس از آن بود كه در س
نوشته اي با عنوان «بيان احساسات در حيوانات و انسانها» به بيان نظر مخالف 
ــانها و  ــت بگويد كه انس خود پرداخت. اين پايه گذار تئوري انقالبي نمي خواس
حيوانات گرچه از لحاظ روحي رواني شبيه نيستند اما از لحاظ نوع و شيوه بيان 
ــباهتهايي دارند، اگرچه ترس، استرس و حالتهاي تهاجمي  ــات خود ش احساس
تكنيكهاي مهمي براي زنده ماندن و راز بقا هستند. وي خواسته بگويد در حقيقت 

انسانها و حيوانات احساسات مشترك و ماهيت يكساني دارند.
ــيار واضح و قابل مشاهده مي شود. مثًال  ــان پنداري گاهي اوقات بس اين يكس
 UN زماني كه رئيس دولت شوروي، نيكيتا خروشچف در سال 1960 در مجمع
از روي عصبانيت با كفشهايش روي ميز كوبيد و يا رئيس جمهور آمريكا، ريچارد 
ــدن رابطه خالف اخالقي اش و از دست دادن قدرت با  ــون، پس از فاش ش نيكس
ــرده بودند كه محقق  ــن مي كوبيد. هر دو طوري رفتار ك ــتهايش روي زمي مش

رفتارشناس، فرانس دوال، در مورد ميمونها مشاهده كرده بود.
ــم  ــان و حيوان در مكانيس ــي انس ــباهت احساس حال بايد ديد كه آيا اين ش

رفتارهاي ساده تر مثل مريضي و جراحت نيز وجود دارد؟
فرانس دوال كه امروز در دانشگاه آتالنتا تدريس مي كند، در حاليكه گرداگردش 

را ميمونهايي از نژادهاي مختلف فراگرفته اند، مي گويد: صد در صد.
ــمهاي حيوانات مثل همدردي  ــناس 62 ساله به بررسي مكانيس اين روانش
ــت كه حيوانات قادر به انجام  ــات پرداخته و متوجه شده اس ــرايت احساس و س
ــيم كرده و در طول آن به يكديگر دلداري و  ــتند. آنها كار را تقس كارگروهي هس
جرأت مي دهند. البته وي نمي خواهد كه از وجود «اخالق» در حيوانات صحبت 

كند اما او چيزي را كه فهميده پايه هاي اخالقيات مي نامد.
ــبيه به نتايج  ــايك، نيز ش ــمند زوريخي، كارل وان ش نتايج تحقيقات دانش
ــي موردآزمايش قرار داده  ــه اورانگوتان ها را طي كارهاي گروه ــت: وي ك باالس
ــت مي گويد: حيوانات رفتار اجتماعي بسيار خوب و بامالحظه اي با يكديگر  اس
داشتند. آنها توانايي هاي دسته جمعي بسياري داشتند، مثًال در استفاده از ابزار 
براي سوراخ كردن پوست تيغ دار و رسيدن به دانه هاي خوشمزه ميوه. آنها حتي 

روش كار را به يكديگر ياد مي دادند. و ان شايك به اين نتيجه مي رسد: حيوانات 
ــد  هم فرهنگ اجتماعي و آمادگي براي يادگيري دارند، آمادگي كه باعث رش

فهم و درك آنها مي شود.
كساني كه در حوزة رفتارشناسي مطالعه و تحقيق مي كنند گاهي خود را در 

دورة تارزان و دوست شامپانزه اش چيتا احساس مي كنند.
ــي» كه  ــاب خود «ميمون و قهرمان سوش ــروف از كت ــه اي مع وال در صحن
ــربچة سه  ــت مي گويد: يك پس تحقيقي در مورد زندگي فرهنگي حيوانات اس
ساله در منطقة ميمونها در باغ وحش بروك فيلد در شيكاگو به زمين مي افتد. 
يك گوريل ماده كودك را با احتياط بلند كرده و آهسته بر پشت او مي زند، بعد 
او را به سوي نگهبانان مي آورد. محقق در اين صحنه تنها «رفتاري كامًال عادي» 
ــتند، آنها اتفاقات خطرناك براي موجودات را  ــيار دانا هس مي بيند. ميمونها بس

درك كرده و اين احساس را دارند كه بايد در اين جريان ياري برسانند.
هر چه انسان بيشتر در مورد حيوانات بداند، ظاهراً تفاوت كمتري ميان خود 
و حيوانات مي يابد. البته پرواضح است كه در ميمونها كه از لحاظ ژنتيك تنها 2 
ــانهاي اوليه تفاوت دارند اين فرق بسيار اندك است، اما از مشاهدة  درصد با انس
ديگر جانوران هر روزه اين تفاوت كم بيشتر نمودار مي شود. براي مثال ميوميوي 
گربه ها كه با فركانسي حدود 300 تا 600 هرتز تقاضاي غذا مي كنند و تن تقريباً 

يكسان جيغ نوزادان گرسنه براي طلب غذا.
مثال ديگر: گاو نري كه در خالل حمل و نقل با پاهاي كوفته و بدني خسته 

عصباني؟ ما انسانها چه كرده ايم كه باعث شده اين گربه كوچولو اينقدر عصباني 
باشد؟ شايد هم او بي صبرانه منتظر غذاي روزانه اش است. گربه ها هرگاه از چيزي 
خوششان نيايد به راحتي آن را نشان مي دهند.


