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الكتاب عن قيل ما أفضل من

أتى مما بأفضل تأتي ال األهمية متزايد املوضوع هذا تتناول التي املقدمات …
صاحبه أحسن وجذاب، شامل، عمل فهو … ديجراتسيا لديفيد الكتاب هذا به
ينبغي التي الكيفية بني الفجوة ويربز الحيوانات، إمكانات يرشح إذ تقديمه؛

لها. معاملتنا كيفية يف املتمثل الفظيع والواقع الحيوانات بها نعامل أن
ليسرت جامعة جارنر، روبرت

بعناية؛ مختارة بأمثلة وحافل فلسفي، وحس تاريخية، رؤية ذو كتاب
الكتاب. هذا عىل التفوق الحيوان حقوق إىل فلسفية مقدمة أي عىل سيصعب

أكسفورد جامعة كريسب، روجر

كافة بجمعه ديجراتسيا ديفيد أبدع لقد ملوضوعه. مثالية مقدمة الكتاب هذا
قراءته. يف وممتع قصري إصدار يف متوازنة، بصورة مًعا الرئيسية القضايا

برنستون جامعة سنجر، بيرت





ُزوي العزيزة صغريتنا وإىل حياتي، ورشيكة روحي توءم كاثلني، إىل





وتقدير وشكر تقديم

املتصلة للقضايا فهمي عن بتلقائية ت عربَّ الحيوان، حقوق حول الكتاب هذا تأليفي أثناء
تامة. بحيادية املوضوعات هذه تناول ادعاء أستطيع ال السبب، ولهذا املوضوع؛ بهذا
اعتباًرا تستحق بأنها بل أدبية، بمكانة تحظى الحساسة الحيوانات بأن فقط أدفع ال
نظًرا نفسه، الوقت يف الثاني). الفصل يف أبيِّنه املصطلح لهذا محدد معنى (وفق متساويًا
صفحات عرب أتتبع إقناًعا، تقل ال — الرتاتبي» املقياس «نموذج — أخرى رؤية لوجود
أن وجدت إذ أنني بيد للحيوانات. األدبية املكانة حول الرؤيتني كلتا تداعيات الكتاب
الدفاع يمكن ال األدبية املكانة إىل تفتقر كائنات الحساسة الحيوانات تعترب التي الرؤية

إجماًال. النقاش من استبعدتها ثم دحضها حاولت فقد األحوال، من حال بأي عنها
واألوسع طوًال األكثر الكتاب أكملت قد كنت الكتاب، هذا يف البدء من سنوات قبل
جامعة مطبعة (كامربيدج: األدبية» ومكانتها العقلية حياتها بالحيوانات: «االهتمام معرفًة
ُكتب األوىل، الدرجة من أكاديميني قراء يخاطب الكتاب ذلك كان بينما .(١٩٩٦ كامربيدج،
املتعلقة والفلسفية األخالقية القضايا عىل التعرف يف يرغب من كلَّ ليخاطب الكتاب هذا
دون اإلمكان قدر بالسهولة يتسم نحو عىل الكتاب هذا كتبُت عليه، بناء الحيوان. بحقوق
أدرجت كما موجزة، بقصة أيًضا الكتاب فصول من فصل كل استهللت . مخلٍّ تبسيط
من بدًال إضافية، قراءات الحاالت) بعض و(يف واملصادر، باملراجع قائمة فصل لكل
«االهتمام كتاب قرءوا الذين أولئك إىل بالنسبة الشائق من يكون وقد املعتادة. الحوايش
املختلفة املواقف عىل تاريخية إطاللة عىل اشتمل وقد الكتاب هذا يجدوا أن بالحيوانات»
ل مفصَّ وبحث الحيوان»، «حقوق ملصطلح املختلفة املعاني ومناقشة الحيوانات، حيال
الكتاب يف النقاش نطاق ليتجاوز املناقشة بمجال يتسع ما وهو الحيوان؛ أبحاث ملوضوع

السابق.



الحيوان حقوق

من للعديد امتناني عن أعربِّ أن أود الكتاب، هذا من االنتهاء عىل شارفت وقد أما
أكسفورد، جامعة مطبعة يف النور. إىل الكتاب هذا إخراج يف ساهموا الذين األشخاص
يف وساهم الكتاب، مقرتح لتقديم إيلَّ الدعوة بوكس، تريد تحرير مدير ميلر، جورج ه وجَّ
همفريز وكاثرين أوكونور ربيكا من كلٌّ ساهمت والحًقا، األوىل. الذهني العصف مراحل
مراجًعا جارنر روبرت عمل التحريرية. باألمور يتعلق فيما كبرية مساعدة بتقديمهما
والعديد التشجيع من الكثري ًما مقدِّ الكتاب، من الخطية النسخة مسودات إلحدى خارجيٍّا
الحيوات حول روبني برنارد مع املناقشات من أيًضا استفدت واالقرتاحات. املالحظات من
ملصلحة الناشطني حركة حول شابريو بول مع املناقشات ومن للحيوانات، العقلية
املتنوعة األخالقية القضايا من العديد حول سنجر بيرت مع املناقشات ومن الحيوان،
بالشكر وأخص قاطبًة، عائلتي إىل بالشكر أتوجه أن أود أخريًا، بالحيوانات. املتعلقة

يل. ودعمهما لحبهما وُزوي، كاثلني
ديجراتسيا، ديفيد
٢٠٠١ يوليو العاصمة، واشنطن
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األول الفصل

مقدمة

عن مدافعة منظمة — القتل» ضد «الرحمة منظمة بدأت مجهول، من معلومة إىل استناًدا
صناعية دواجن مزرعة أنشطة تقيصِّ يف — العاصمة واشنطن مقرها الحيوان حقوق
مرييالند. بوالية سيسلتون ومقرها إي-أمريكا إس آي الزراعية الرشكة تملكها ضخمة
الرشكة، يف بجولة القيام املنظمة ناشطي طلب إي إس آي رشكة مسئويل رفض بعد
أصابت وقد فيديو، كامريات مصطحبني بالليل خلسة الرشكة مقر املنظمة ناشطو دخل
من كثريًا — صحفي مؤتمر يف الحًقا املنظمة ممثلو عنها كشف التي — الفيديو مقاطع
ريشوتحترض بال منها كثري — الدواجن من اآلالف الحارضون رأى بالصدمة. مشاهديها
ومرصوصة السلك من مصنوعة صغرية «بطاريات» أقفاص يف محشودة — يبدو فيما
دواجن هناك كانت الدواجن، بعض يغطي الروث كان بينما بعض. فوق بعضها ا رصٍّ
ميتًا اآلخر البعض وبدا األقفاص، أسالك حركتها تعرقل الحركة، عىل قادرة غري كثرية
— دجاجات ثماني حرروا الذين الناشطون، يعمل الكتاب، هذا كتابة وقت ومتحلًال.
حملة إطالق عىل — محيل بيطري طبيب قبل من للغاية بالسيئ الصحي صوضعهم ُشخِّ
آي رشكة املنظمة ناشطو يستهدف ال عليه، بناء البطاريات. أقفاص استخدام ملنع قومية
منظومة بل للغاية، شائًعا مزرعتها نموذج يُعترب التي خاصة، بصورة إي-أمريكا إس

إجماًال. البيض إنتاج
بعض يف نجاًحا الحيوان حقوق عن مدافعني نشطاء قبل من كهذه حمالت حققت
التدريجي باالستغناء قراًرا األوروبي االتحاد اتخذ النشطاء، لضغوط فاستجابة األحيان؛
صيف يف أعلنت قد ماكدونالدز رشكة وكانت .٢٠١٢ عام بحلول البطاريات أقفاص عن
مزارعهم يف الدواجن يمنحون موردين من إال البيض تشرتي لن مطاعمها أن ٢٠٠٠



الحيوان حقوق

بنسبة يزيد ما وهو فيها، للتحرك األقفاص داخل مربعة بوصة ٧٢ عن تقل ال مساحة
األمريكية. الدواجن صناعة يف القياسية املساحة عن تقريبًا ٪٥٠

املزارع إحدى داخل فيديو مقاطع يلتقط الحيوان حقوق عن الدفاع نشطاء أحد :1-1 شكل
التجارية.1

الحيوان حقوق حركة صعود وهي أال كربى، ثقافية ظاهرة األحداث هذه تعكس
األدبية املكانة حيال الراسخة التقليدية الرؤى تحدَّت التي الحركة وهي املعارصة،
الوقت يف للحيوانات. األدبية باألهمية ويشعرون القسوة الناس يعارضمعظم للحيوانات.
يف تقريبًا قيود أية دون الحيوانات استخدام تبيح التي التقليدية الرؤى ساهمت نفسه،
يمر الذي والفكري األدبي التوتر يدفع اليومية. وممارساتنا معتقداتنا عىل بعمق التأثري
الستيعاب الالزمة الجهود بذل اتجاه يف املتصارعة املعتقدات هذه مثل مواجهة يف املرء به
األدبية املكانة مقابل يف للحيوانات األدبية املكانة نفهم كيف الرصاع. محل املوضوعات هذه
تتعلق اإلجابة أن عىل الحيوان حقوق عن واملدافعون التقليديون يتفق عام، بوجه للبرش؟
من الحيوانات طبيعة ما بها: نفسها الحيوانات نفهم أن ينبغي التي بالكيفية كبريًا تعلًقا

العقلية؟ حيواتهم طبيعة هي ما خاصة، وبصورة حية؟ كائنات كونها حيث
البدء املفيد من سيكون صلة، ذات أخرى وموضوعات املوضوعات، هذه تناول عند
الحيوان. حقوق حركة ظهور وعن الحيوانات حيال التقليدي التفكري عن تاريخية بلمحة
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مقدمة

سيما وال وسنجر، وريجان ويونسن، بيكوف، رؤى عليها يغلب (التي التالية اللمحة تعترب
للتوجهات الرئيسية املصادر تحديد يف محالة ال انتقائية ثم ومن للغاية، موجزة تايلور)

الحيوانات. حيال والراهنة التقليدية

تاريخية ملحة (1)

األدبية املكانة حول التقليدي للتفكري الرئيسية املصادر تمثَّلت العالم، أرجاء جميع يف
طبيعة حول املفاهيم تشكيل يف العلم مع تفاعال اللذين والفلسفة، الدين يف للحيوانات
التمييز إىل امليل أن إىل اإلشارة بالذكر الجدير من املقابل، يف حية. ككائنات الحيوانات
الفلسفة بني التمييز يعترب فيما رئيسية، بصورة غربية مسألة يُعترب والدين الفلسفة بني
رغم — الحيوانات بأن مؤثرة بصورة أرسطو دفع الغرب، يف نسبيٍّا. حديثة مسألة والعلم
ومن الطبيعية، املرتبة البرشيف من أقل وأنها حسيٍّا، إدراًكا تمتلك — «العقل» إىل افتقارها
العاقلة، األرواح إىل تفتقر الحيوانات ألن ونظًرا اإلنسانية. األغراض تالئم موارد تمثِّل ثم
أن أيًضا أرسطو رأى عدالة. مسألة معها البرش نحن تعاملنا يُعترب ال أرسطو، رأى كما
القدرة يف النساء عىل املزعوم الرجال لتفوق نظًرا بالفطرة، النساء عىل يتفوقون الرجال
يصلحون — عقولهم قوة من أكثر أبدانهم قوة ألن نظًرا البرش— بعض وأن التفكري، عىل
املناهضة األصوات شملت القدماء، اليونانيني بني من عبيًدا. يصبحوا ألن فطرية بصورة
حلُّوا برشسابقني سوى ليست الحيوانات أن رأى الذي فيثاغورث، األرسطية الرؤية لهذه
درجة إىل التفكري عىل الحيوانات قدرة يف يعتقد كان الذي وثيوفراستس أخرى، أجساد يف
أطروحة مع الالحقون الغربيون الالهوت وعلماء الفالسفة معظم اتفق املقابل، يف ما.

بالعقل. وحدهم يتميزون الذين البرش استخدام بغرض الحيوانات وجود يف أرسطو
عىل التأكيد خالل من للحيوانات األرسطية الرؤية كبري بشكل املقدس الكتاب عزَّز
— الطبيعية املوارد استخدام يف أحراٌر بًرشا بوصفنا وأننا صورته، عىل البرش خلق هللا أن
إِشارة خالل من اآلخر، الجانب عىل الخاصة. أغراضنا لخدمة — الحيوانات ذلك يف بما
رؤيًة املقدس الكتاب ع رشَّ هللا، صورة عىل ُخلقوا البرش «جميع» أن إىل املقدس الكتاب
اليوناني، للفكر األرستقراطية امليول مع تتعارض رؤية الحقوق، يف تساوي لإلنسانية
أمثال من املسيحيون الفالسفة د شدَّ الوسطى، العصور يف أرسطو. أفكار ذلك يف بما
يربر العقل إىل الحيوانات افتقار إن القائل الزعم عىل األكويني وتوما أوغسطني القديس
اتُّفق وبينما ُمذَّاك. املسيحيني معظم تقبَّله طرح وهو البرش، من أدنى مرتبة يف وقوعها
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الحيوان حقوق

أكثر األقدم تراثها يف اليهودية شدَّدت البرش، من أقل مرتبة يف تقع الحيوانات أن عىل
الفكرة إىل فاستناًدا الحيوانات؛ عىل الواقع األلم تقليل رضورة عىل املسيحية شددت مما
اليهودية التعاليم يف الفكرة هذه تتجىل الرحمة، تستحق جميعها هللا مخلوقات إن القائلة
ومصارعة فقط، املتعة أجل من الصيد لعن ويف الغذاء بغرض الحيوانات بذبح املتعلقة
أن عىل اإلبراهيمية، األديان ثالث اإلسالم، يتفق نفسه، الوقت يف الكالب. وقتال الثريان،
القرآن أن إال اآلدمي، لالستخدام مخلوقة الحيوانات وأن فريدة، بأهمية يتمتعون البرش
القارئ تفسري (حسب الجدل يثري بما ويشري الحيوانات ضد القسوة ممارسة عن ينهى
عنه نُقل محمد النبي أن عن فضًال العقالنية، من بدرجة تتمتع الحيوانات أن إىل للقرآن)

الرحمن.» يرحمهم «الراحمون قائًال:
القرن يف ديكارت من املمتدة الحقبة — الحديثة الغربية الفلسفة تكشف بينما
فإنها فالسفتها، بني شائقة اختالفات عن عرش— التاسع القرن نهاية حتى عرش السابع
السائدة الديانة تأثري يعكس ما وهو البرش، بتفوق القائلة الرؤية كبرية لدرجة دعمت
ميكانيكية مصطلحات باستخدام الطبيعة عن مفهوم تكوين خالل من املسيحية. فيها،
تتمتع باعتبارها للطبيعة السائدة األرسطية الرؤية محل الحديث العلم حلَّ خالصة،
أن ديكارت رينيه وجد الخلفية، هذه إزاء حيٍّا. كائنًا ما حدٍّ إىل وتشبه محددة بأغراض
ال عضوية، آالت باعتبارها الطبيعة، من جزء هي التي الحيوانات، إىل النظر الطبيعي من
األجساد كانت بينما أنه ديكارت ورأى أيًضا. «املشاعر» من بل فحسب العقل من تخلو
قدرة عنها تكشف التي — اإلنسانية الطبيعة جوهر عىل ُعثر الطبيعة، من جزءًا البرشية
النفس أو الروح، أو العقل، يف — إبداعي سلوك وممارسة بلسان التحدث عىل متفردة
ولكن بالوعي. اإلنسان جسد يف آخر يشء أي دون وحدها تحظى كانت التي اإلنسانية،
الفطري للمنطق مجافيًا باأللم الشعور حتى تستطيع ال الحيوانات إن القائل الزعم بدا
كانط، وإيمانويل لوك، وجون هوبز، توماس أقرَّ عليه، بناء الفالسفة. معظم نظر يف
مثل — ما خاصية وجود أنكروا فيما الحيوانات، لدى واملشاعر اإلدراك بتوافر وآخرون
أدبية مكانة لتبوء رضورية إنها قيل — العامة املفاهيم استيعاب عىل القدرة أو العقل
التحرر أو «االستقالل»، صار لكانط، األثر عظيمة األخالقية الفلسفة إىل وبالنسبة مهمة.

للحيوان. اإلنسان استخدام تربير يف بارًزا سببًا السببية، الطبيعة حتمية وجود من
الحديثة، الفلسفة عىل الحيوانات عىل البرش سيادة يف االعتقاد بوضوح هيمن بينما
هيوم ديفيد فلسفة يف مقابل مثال ثمة أخرى. بديلة نظر وجهات جدوى أيًضا جليٍّا كان
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التعاطف أن إىل وأشار األخالقي، للفكر ينبوًعا باعتباره التعاطف إىل ينظر كان الذي
فكرة أن هيوم رأى املقابل، يف البرش. بخالف أخرى حساسة كائنات عىل ينسحب قد
نسبيٍّا، متساوية بقدرة يتمتعون الذين أولئك بني بالتفاعالت األول املقام يف تتصل العدالة
رائد يف تمثَّل راديكالية أكثر مثال ويوجد الحيوانات. مع تعاملنا عىل ينطبق ال ما وهو
التوازن تعظيم يف يتمثَّل القويم السلوك أن رأى الذي بنتام، جريمي النفعية الفلسفة
إىل استحياء عىل ومشريًا املرء. بأفعال يتأثرون الذين أولئك نفوس يف واأللم املتعة بني
أن عىل بنتام شدَّد الحوايش، أحد يف األخالقي املعيار هذا تطبيق عىل املرتتبة النتائج أحد
واأللم، املتعة تستشعر التي الحساسة، الحيوانات االعتبار يف يأخذ أن يجب النفعية مبدأ
بصورة بالحيوانات األلم إلحاق بشدة بنتام انتقد عليه، بناءً البرش. عن تقل ال بصورة
النفعي الفيلسوف ميل ستيوارت طرح اإلنساني. «الطغيان» قبيل من باعتباره روتينية
املتع مثل — التقليدية اإلنسانية املتع كانت إذ النفعية؛ ملسألة تعقيًدا أكثر فكرة الحًقا
وزن مقابل يف النفعية حساب ميزان يف أكرب وزنًا تمتلك — واألخالقية والجمالية، الفكرية،
عن ميل اإلنسانية السيادة إىل النظرية الردة هذه تعِم لم ولكن، الشائعة. الحسية املتع
التي املوضوعية األخالقية والرؤية اليومية الحيوانات استخدام ممارسات بني التوتر إدراك
آرثر التقليدي غري الفيلسوف رفض نفسه، الوقت يف االعتبار. يف الحيوانات مصالح تأخذ
رئيسية محددة عوامل والقدرة، الذاتي، والوعي واالستقالل، العقل، اعتبار شوبنهاور
الحياة أن إىل أشار والبوذية، بالهندوسية متأثًرا شوبنهاور كان وملا األدبية. للمكانة
ووفق ذلك، مع تعاني. أن يمكن التي املخلوقات جميع تجاه الرحمة تتطلب األخالقية
باملعاناة، إحساسهم زيادة الحيواناتيف ذكاء من البرشاألكرب ذكاء يسهم شوبنهاور، رؤية

اإلنسانية. للمعاناة املوالة األخالقية األهمية يربر ما وهو
تشارلز أعمال يف للحيوانات فهمنا يف األكرب اإلسهام تمثَّل الحديث، العلم مجال يف
دفع أخرى. حيوانية سالالت من البرشتطوروا أن بنيَّ الذي عرش، التاسع القرن يف داروين
والحيوانات البرش قدرات أن تأثريًا، أقل بصورة كان وإن مقنعة، بصورة أيًضا داروين
دقيقة، مالحظات إىل واستناًدا النوع. حيث من ال الدرجة حيث من كبرية بصورة تختلف
التفكري، عىل القدرة وبعض عامة، مفاهيم تمتلك الحيوانات من كثريًا أن داروين رأى
مزاعم العلماء تجاهل بينما معقدة. ومشاعر األخالقية، األحاسيس من البدائية والعنارص
علم مع باالشرتاك سيما ال — التطور نظرية جعلت للغاية، قريب وقت حتى تلك داروين
والحيوانات البرش بني رأبها إىل سبيل ال ما، إدراكية فجوة وجود من — الحديث الجينات

عنها. الدفاع إىل سبيل ال مسألًة األخرى،
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أن وقبل الغربي، الرتاث سوى اآلن حتى قدمناها التي التاريخية اللمحة تتناول لم
أوًال نتناول والعرشين، عرش التاسع القرنني يف الحيوان حقوق حركات عن للحديث ننتقل
مثرية أمثلة يقدِّم الذي الرتاث وهو الغربي، غري الرتاث من النابعة الرائدة األفكار بعض

الغربي. الفكر نماذج مع متعارضة لالهتمام
عىل مقدًسا، شيئًا باعتبارها الحياة عن رشقي وآخر غربي شخص يتحدث قد بينما
املذاهب تقبل وحده. الرشقي الشخص سوى مجملها» «يف الحياة عن يتحدث لن األرجح
وهو «أهيمسا»، مبدأ بأخرى، أو بصورة جميعها، والبوذية والهندوسية، اليانية، الهندية
نظم تشرتك الحياة. أشكال جميع واحرتام الحية املخلوقات جميع إيذاء لعدم الداعي املبدأ
بني الرتابط عىل والبوذيون اليانيون ويؤكد األرواح. بتناسخ اإليمان يف أيًضا هذه االعتقاد
املمارسات بشدة ويعارضون النباتية، األغذية بتناول ويوصون الحية، الكائنات جميع
جنباتها بني تضم التي الهندوسية، ت تغريَّ بالحيوانات. بالتضحية املتعلقة التقليدية
عليها والبوذية اليانية لتأثري نظًرا األخرية؛ القرون يف كثريًا املتمايزة، األديان من العديد
أصبحت فقد الهندوسية، إىل بالنسبة محورية أكثر «أهيمسا» صارت وإذ جزئية. بصورة
الحياة يف األذى إلحاق أن اليوم الهندوس من كثري يرى شيوًعا. أقل بالحيوانات التضحية
قاعدة خ يرسِّ ما وهو األذى، يف املتسبب للطرف الحقة معاناة يف التسبب إىل سيؤدي
الرشق يف نفسه، الوقت يف الذاتية. املصلحة تحقيق أجل من الحيوان لحماية قوية أخالقية
وحدة عىل للكونفوشية اليوم إىل حيٍّا يزال ال الذي القديم الفلسفي املرياث يشدد البعيد،
والحيوانات البرش بني فقط الدرجة يف اختالفات إال يرى وال الطبيعة، يف األشياء جميع
باألولوية تسليمهم رغم — كونفوشيوس أتباع يغرس عليه، بناءً بالقدرات. يتصل فيما
التي الكائنات جميع إزاء والتعاطف بأرسها الحياة مع التوحد أحاسيس — اإلنسانية

تعاني.
آسيا، من األصل يف جاءوا (الذين األصليون السكان اعتاد األمريكيتني، القارتني يف
مفعمة باعتبارها الطبيعة إىل النظر أالسكا) إىل روسيا باسم اليوم يُعرف ما عابرين
إطار ويف للطبيعة. امليكانيكي ديكارت مفهوم مع جذريٍّا يتعارض ما وهو بالروح،
عىل عامة بصورة األصليون األمريكيون يتفق بينما الحيوانية، للحياة الروحية رؤيتهم
االحرتام) يُظهر (الذي بالقتل السماح يف غضاضة يجدون ال الحيوانات، احرتام مبدأ

الحيوانات. واستهالك
بمكانة يحظون البرش إن القائلة الرؤية كبرية بصورة الغربي الرتاث دعم إجماًال،
فقط البرش أن االعتقاد عىل بناءً بكثري، رقيٍّا أكثر األقل عىل أو وحدهم، بهم خاصة أدبية
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النظر يجري العدالة. فهم عىل والقدرة بالذات، والدراية والعقالنية، باالستقالل، يتمتعون
الفكري املرياث ويُظهر اإلنساني، لالستخدام متاحة باعتبارها عامة بصورة الحيوانات إىل
إىل فبالنظر الغربي. الفكري املرياث وبني تياراته بني كبرية اختالفات وجود الغربي غري
خيط مختلفة: اتجاهات يتجاذبان خيطني املرء سيجد إجماًال، الغربي غري الفكري الرتاث
أكانت سواء — الحيوانية الحياة واحرتام الحيوانات رفاهة بحماية الجاد االلتزام يف يتمثَّل
وخيط — والنماء اإلنساني للخالص وسيلة باعتبارها أم ذاتها حد يف الحياة هذه تُحرتم

الحيوانات. من أهمية أكثر البرش بأن القناعة يف يتمثَّل آخر
غري الفكري املرياث من احرتاًما أقل عامة بصورة كان الغربي الفكري املرياث أن رغم
الغرب؛ يف ظهرت وسياساتها اإلنسان لحقوق املعارصة الفكرة فإن للحيوانات، الغربي
كان حيث عرش، التاسع القرن يف إنجلرتا يف الحيوان لحقوق مهمة حركة أول بدأت فقد
ألهمت تخديرها. دون العلمية األبحاث يف الحيوانات استخدام معارضة ورائها من الدافع
ميالد عن فضًال املتحدة، اململكة يف ترشيعية وإصالحات احتجاج، مظاهرات الحركة هذه
باإلنجليزية. املتحدثة البلدان يف خاصة الحيوان، حقوق عن الدفاع منظمات من العديد
وبالرغم العرشين، القرن أوائل يف األبحاث يف الحيوانات الستخدام املعارضة ضعفت لكن
زخمها الحركة فقدت أنشطتها، ممارسة يف األوىل اإلنسانية املنظمات بعض استمرار من

الجمهور. مالحظة نطاق خارج وصارت
بريطانيا يف والفكري السيايس املناخ كان العرشين، القرن وسبعينيات ستينيات يف
حركة لظهور تقبًال أكثر األخرى الغربية البالد من وكثري املتحدة، والواليات العظمى،
العنرصي التمييز ألشكال معارضتها يف املدنية الحقوق حركة فتحت جديدة. إنسانية
التلوث بشأن املخاوف أتاحت التمييز. من األخرى األشكال رفض أمام الباب والجنيس
التي الحيوانات إزاء املتزايدة املخاوف عن للتعبري وثقافية منطقية مساحة البيئة وتدمري
يف سائدة كانت التي السلوكية النظرية بدأت العلم، مجال يف البيئة. بحالة شك ال تتأثر
للحيوانات الداخلية» «الحاالت عن الحديث تحظر التي النظرية وهي — الفرتات من فرتة
يف — الحيوانات تجاه للرحمة علمي سند إيجاد بمكان الصعوبة من يجعل ما (والبرش)،
وعي مسألة «حول كتاب جريفن نرشدونالد ،١٩٧٦ عام يف انتظاره. طال الذي االحتضار
أال متزايدة، بصورة مؤثرة علمية حركة ميالد عىل عالمة ُعد الذي الكتاب وهو الحيوان»،
التطور، نظرية سياق يف الحيوان سلوك يتناول الذي اإلدراكي، الحيوان سلوك علم وهو
وكان ومشاعر. ورغبات، معتقدات، باعتبارها الداخلية» «الحاالت هذه وجود ويفرتض
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بني جمع الذي الكتاب وهو ،١٩٧٥ عام يف الحيوان» «تحرير سنجر بيرت كتاب نرش
من عظيًما سيًال الكتاب هذا فابتدأ ا؛ مهمٍّ حدثًا السلسة، والكتابة املقنع الفلسفي الجدل
موضوع وهو — للحيوانات األدبية املكانة حول تدور التي الحيوية الفلسفية الكتابات
ناشطني يصبحوا ألن الكثريين وألهم — بعيد حد إىل العرشين القرن فالسفة تجاهله

الحيوانات. عن للدفاع
وشهدت ب، املرحِّ الثقايف الفضاء هذا إطار يف الحديثة الحيوان حقوق حركة ظهرت
،١٩٦٣ عام يف الربيطانية الجائر الصيد مفسدي رابطة تأسيس مثل مهمة تطورات
أجل من الشعب ومنظمة ،١٩٧١ عام يف للبيئة املنارصة األخرض السالم جماعة وتأسيس
املئات الحيوان حقوق حركة تشمل حاليٍّا، .١٩٨٠ عام يف للحيوانات األخالقية املعاملة
رفاهة قانون مثل املهمة؛ الترشيعية اإلنجازات وبعض األعضاء، وماليني املنظمات، من
الربيطاني البتلو لحم عبوات حظر وقانون التقدمية، البالغ (١٩٨٨) السويدي الحيوان
اإلنجازات فيضمن غيضمن وذلك ،(١٩٩٢) للدالفني الدولية الحماية وميثاق ،(١٩٩٠)
عىل األبحاث بدائل دراسة صارت العلمي، املجتمع ويف الصدد. هذا يف املهمة الترشيعية
تناول عن امتنعوا الذين األشخاص بدا بينما الدوائر. بعض يف اعتبار ذات مسألة الحيوان
النباتية صارت مضت، عاًما ثالثني أو عرشين منذ األطوار غريبي أخالقية ألسباب اللحوم
كبرية. برسعة االنتشار يف آخذة وهي السائد، العام االتجاه من يتجزأ ال جزءًا األخالقية

وصارت الحيوان، حقوق لفكرة تقبًال أكثر فصارت الغربية، الثقافة تغريت وهكذا،
للحيوانات األدبية باملكانة يتعلق فيما الصلة ذات املوضوعات استكشاف يف جدية أكثر
للحيوانات، املناسبة املعاملة حول يتساءلون اليوم الكثريون يزال ال العقلية. وحيواتها

الحيوان. بحقوق املتعلقة للموضوعات واستيعابهم فهمهم تطوير هؤالء ويريد

الكتاب خطة (2)

جوهرية األكثر األسئلة وتتعلق الكتاب، هذا يف املهمة املوضوعات من العديد نتناول سوف
بأي الحيوانات تحظى هل لإلنسان. األدبية املكانة مقابل يف للحيوانات األدبية باملكانة
تحظى الحيوانات كانت وإذا تحديًدا؟ املصطلحات هذه تعني ماذا أدبية؟ حقوق أو مكانة
بمعنى البرش مع متساوية باعتبارها إليها النظر إذن يجب هل أدبية، حقوق أو بمكانة
كما املتساوي، االعتبار وبني املتساوية املعاملة بني التمييز يجب هنا، األدبية؟ املعاني من
ال سنواجه ذلك، إىل إضافة املوضوعات. هذه حول مختلفة نظر وجهات عرض يجب
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هل «الحيوانات»: عن نتحدث عندما نقصد حيوانات أيُّ املوضوعات؛ نطاق مسألة محالة
(التي فقط الحساسة الحيوانات أم األميبا، ذلك يف بما حرفيٍّا، الحيوانات جميع نقصد
الفصل يف املوضوعات هذه سنتناول أخرى؟ حيوانات بعضمجموعات أم مشاعر)، تمتلك

الثاني.
املنطقي االفرتاض إىل للحيوانات األدبية املكانة حول املناقشات تفيض ما كثريًا
حذر ل مفصَّ تمحيص أي يتطلب املقابل، يف حساسة. الحيوانات من الكثري إن القائل
خاصة الحيوانات، طبيعة عن املزيد معرفَة بالحيوانات املتعلقة األخالقية للموضوعات
يمتلك ال اإلحساس، إىل يفتقد الجمربي أن يعتقد املرء كان إذا املثال، سبيل عىل عقولها.
من املخلوقات بهذه اهتمام أي االعتقاد هذا سيقوِّض اإلطالق، عىل (واعية) أحاسيس أي
األدلة عىل بناء اآلتي: يف إذن الثالث الفصل يف الرئييس السؤال يتمثل األدبية. الناحية
— «مشاعر» ب تحظى أنها يبدو التي الحيوانات مجموعة هي ما تقريبًا التجريبية،
هذه تمتلكها املشاعر من نوع وأي الخوف؟ مثل شعورية وحاالت األلم، مثل أحاسيس

الحيوانات؟
نوع أي سؤال الرابع الفصل يف نعالج للحيوانات، العقلية للحيوات أوضح فهم ظل يف
الرئيسية الطرق بيان إىل نسعى أخرى، بعبارة الحيوانات؟ لدى تتوافر «املصالح» من
األلم مثل السارة غري األحاسيس تعترب بداهة، الحيوانات. بها «تُضار» أن يمكن التي
قيود «الحبس»؛ طريق عن أيًضا الحيوانات تُضار أن يمكن الرضر. من نوًعا والحزن
املصلحة تعترب هل املقابل، يف جيًدا. العيش عىل أحدهم قدرة مع تتعارض الحرية عىل
نتسبب هل أو السارة؟ غري املشاعر تفادي يف املصلحة عىل مثال مجرد الحبس تفادي يف
خالل من عليه، العتياده نظًرا األرس، من يعاني ال قفص يف موضوع لحيوان الرضر يف
ألوانه السابق «املوت» يسبب هل طبيعية؟ بصورة حياته ممارسته فرص عىل القضاء
طبيعي كلب قتل يتسبب هل للحيوان؟ الرضر — املؤملة االحتضار عملية مقابل يف —
يف التعمق يف البدء بمجرد للكلب؟ رضر يف نومه أثناء ألم دون مرض أي من يعاني ال
عىل الرضر خاللها من يقع أن يمكن التي العامة الطرق ويف الحيوانات، مصالح طبيعة
الطرق الفصل ذلك سيستعرض الشديدة. بالخالفية تتسم أموًرا سنصادف الحيوانات،

لبعضها. حلوًال مقرتًحا املوضوعات، هذه لتناول املختلفة
ستُطرح التي العملية للمناقشات الرابع الفصل إىل الثاني الفصل من الفصول تمهد
للحيوانات، األدبية املكانة لفهم عمل أطر تقديم خالل من وذلك التالية، الفصول يف
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عىل ويركِّز اللحوم، أكل أخالقيات الخامس الفصل يتحرى ومصالحها. العقلية، وحيواتها
اللحوم أكل موضوعات يتناول كما تجارية، مزارع يف امُلنتَجة اللحوم استهالك موضوع
نناقش السادس، الفصل يف البحرية. املأكوالت عن فضًال العائلية املزارع يف املنتَجة
التي األرضار مناقشة إىل إضافة الحدائق، وحيوانات األليفة الحيوانات اقتناء أخالقيات
مرشوعة اعرتاضات هناك كانت إذا ما الفصل ويناقش الحيوانات. هذه عىل كثريًا تقع
حدائق يف أو املنزل يف الحيوانات حرية تقييد ضد — الحيوانات «احرتام» عىل بناء —
بإجراء املتعلق استثنائي بشكل د املعقَّ املوضوع السابع يستعرضالفصل أخريًا، الحيوان.
الحيوي الطبي التقدم كان إذا ما مثل موضوعات الفصل ويتناول الحيوان، عىل األبحاث
كذلك، األمر كان وإذا ذلك، عىل املوافقة تملك ال التي التجارب بحيوانات الرضر إيقاع يربر
أخالقيٍّا؟ تخطيها يعترب ال التجارب حيوانات عىل تقع الرضر من معينة درجة هناك هل
وما أخالقيٍّا؟ عنها الدفاع يمكن حتى واعدة املقرتحة التجربة تكون أن يجب مدى أي وإىل
الستغالل بدائل عن البحث يف العلمية األبحاث مجتمع يبذلها أن ينبغي التي الجهود مدى

الحيوانات؟
من عدد عىل التعرف عىل القارئ فسيساعد أهدافه، تحقيق يف الكتاب هذا نجح إذا

الحيوان. لحقوق املعارصة النقاشات صميم يف تقع التي الرئيسية املوضوعات

هوامش

(1) Compassion Over Killing.
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للحيوانات األدبية املكانة

الحية الطرائد لصيد مهرجان يُقام كان و١٩٩٨، ١٩٣٤ عامي بني عمال عيد كل يف
تُحظر أن قبل وذلك األمريكية)، املتحدة (الواليات بنسلفانيا يف الصغرية هيجنز بلدة يف
خالل العالم. أنحاء جميع من إليه يفدون املهرجان يف املشاركون كان املهرجان. إقامة
األخرى، تلو واحدة محابسها، من حمامة آالف ٥ نحو رساح يُطلق كان السنوي، الحدث
عليها الرصاص إطالق يجري كان التي الطيور معظم كانت للمشاركني. هدًفا لتصبح
تصاب — الحيوانات صندوق من محققني تقدير وفق الطيور، أرباع ثالثة من أكثر —
فيما الصيد مضامري يف الطيور هذه بعض يُرتك كان الحال. يف تُقتل وال بجروح
الهرب من يتمكن الطيور هذه بعض وكان صيدهم، جوالت يكملون املتسابقون كان
األطفال كان جولة، كل انتهاء بعد بجراحها. متأثرة ببطء لتموت القريبة الغابات إىل
عن رءوسها بفصل أو باألقدام، دهًسا إما ويقتلونها الجريحة الطيور يجمعون الصغار
ضمن مختنقة لتموت الرباميل يف قذفها أو الرباميل، جوانب قبالة سحقها أو أجسادها،
يف األنشطة هذه واألطفال الصيادون يمارس لم امليتة. أو املحترضة األخرى الحمائم
ويأكلون، مقاعد، عىل للجلوس دخول تذاكر يدفعون املتفرجني من اآلالف كان إذ الخفاء؛

واألطفال. الصيادون به يقوم ملا تأييدهم عن معربني ويرصخون الجعة، ويرشبون
للحيوانات اآلدمي االستخدام إن القائل الزعم آخر إىل حني من املرء يسمع ربما
من أي يُعترب فلن صحيًحا، ذلك كان إذا نوع. أي من أخالقية موضوعات أي يثري ال
القفز املتعة، أجل من الحية الحمائم عىل الرصاص إطالق — توٍّا ذُكرت التي األفعال
يعد ال وباملثل أدبية. معضلة — إلخ أجسادها، عن رءوسها فصل املوت، حتى عليها
البالغني تشجيع أو الحيوانات، ضد القسوة ممارسة يف املشاركة عىل األطفال تشجيع
مماثلة. معضلة للدخول، تذاكر رشاء خالل من القسوة هذه يف االنخراط عىل واألطفال
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الصعوبة من السابق! املوقف من تدنيًا أكثر أدبي موقف ر تصوُّ بمكان الصعوبة من
بصورة الترصف املهم من أنه أيشخصيعتقد — أدبيٍّا شخصجادٍّ وجود تصوُّر بمكان
كبريًا رضًرا إليقاعها توٍّا ذُكرت التي األفعال بعض ولو يدين ال — خاطئة غري صحيحة
عنها الطرف غض يف املتمثل الحيوانات من املوقف كان بينما بالطيور! رضوري غري
الفصل (انظر السابقة القرون يف شائًعا موقًفا لها أدبية أهمية ال كائنات باعتبارها تماًما
التقدم من بيشء يوحي ما وهو متزايدة، بصورة ندرة أكثر املوقف هذا يصري األول)،
غضاضة يجدون ال الكثريون يزال ال الحمائم، صيد مهرجان يبني مثلما ولكن، األخالقي.

للحيوانات. األذى يف التسبب يف
الصيد مهرجان يف الحمائم مع التعامل بها جرى التي الطرق بعض أن الجيل من
املتعة أجل من الطيور عىل الرصاص» «إطالق عن املرء دافع إذا خاطئة. كانت السنوي
الحال يف محظوًظا كان إذا قتله سيجري الهدف إن حيث تماًما، خاطئ غري أمًرا باعتباره
تماًما)، محظوظة تكن لم الرصاص عليها أُطلق التي الطيور من الكثري أن تجاهل (مع
لخنقها الرباميل يف املصابة الطيور إلقاء تربير يف يأملون من الدفاع هذا يجعل فلن
والحيوانات — الطيور معاملة تُعترب باالرتياح. يشعرون مثًال، األخرى، الطيور ضمن
خاطئة؟ املعاملة هذه تُعترب «ِلَم» ولكن خاطئة، النحو هذا عىل — األخرى الحساسة
الحيوانات لدى كان إذا وما للحيوانات األدبية» «املكانة ب يتعلق فيما اإلجابة دالالت وما

األسئلة. هذه عن املختلفة املمكنة اإلجابات الفصل هذا بقية تناقش «حقوق»؟

األدبية املكانة (1)

أو أدبية، بحقوق أو أدبية، بمكانة تحظى الحيوانات أن متزايدة بصورة الكثريون يزعم
أوًال يجب ال، أم صحيحة املزاعم هذه مثل كانت إذا ما تحديد يف الرشوع قبل بكليهما.

األدبية. باملكانة أوًال لنبدأ منها. املقصود ما نعرف أن
يحظى الكلب هذا أن يعني أدبية» «بمكانة يحظى املثال، سبيل عىل كلبًا، أن فالزعم
مصالح أن ذلك يعني دقة، أكثر بصورة بالبرش. عالقته يف وليس ذاته يف أدبية بأهمية
صورة يف وذلك الجدية، بعني إليها النظر ويجب مهمة مسألة تُعترب رفاهيته أو الكلب
يجب بساطة، أكثر بصورة البرش. مصالح عىل الكلب رفاهة تأثري طريقة عن منفصلة

األمثلة. بعض وإليك نفسه». الكلب أجل «من جيًدا الكلب مع التعامل
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يعترب املتعة أجل من وحشية بصورة الكالب ركل أن العقالنيون األشخاص يعرف
للموافقة مختلفة أسباب لديهما وجريج بن أنَّ َهْب خطأً؟ األمر ذلك يعترب ملاذا خطأً. أمًرا
أحد تدمري إىل يؤدي ذلك ألن نظًرا خطأ يعترب الكب ركل أن بن فريى الحكم؛ هذا عىل
هي األليف» الحيوان مالك «مصالح أن إىل يشري ما وهو األليف، الحيوان مالك ممتلكات
أن بن يجيب قد ألحد. مملوًكا الكالب من كثري يُعترب ال الحال، بطبيعة األهم. العامل
بالقسوة، يتسم عمل ذلك ألن نظًرا الوجوه، من وجه أي عىل خطأ، يعترب الكالب ركل
«ألن بالقسوة، تتسم بأفعال القيام خالل من نشجعها أن يجب ال رذيلة القسوة وأن
البرش.» معاملة إلساءة ميًال أكثر الطويل، املدى عىل املرء، يجعل كتلك رذيلة ارتكاب
البرش. معاملة إساءة إىل يميل شخًصا املرء من الحيوانات معاملة إساءة تجعل إجماًال،
ممارسة ملعارضة بن عليه يعتمد الذي الجوهري األساس هي أيًضا هنا البرشية املصالح
بأهمية الحيوانات مصالح تحظى ال هذه، النظر وجهة وفق الحيوانات. ضد القسوة

للحيوانات. أدبية مكانة أي وجود عدم يعني ما وهو «مستقلة»، أدبية
مختلفة؛ رؤية جريج يتبنى أدبية، بمكانة بالفعل تحظى الحيوانات أن باعتبار
الرضر يسبب ذلك ألن نظًرا خطأ يعترب املتعة أجل من الكالب ركل أن جريج فريى
األسباب أحد يتمثَّل قد مختلف، سيناريو (وفق لذلك. وجيه سبب أي وجود دون للكالب
من طفل.) مهاجمة من ملنعه الوحيد السبيل هو بكلب الرضر إلحاق أن يف الوجيهة
لها إن حيث ذاتها، حد يف اعتبار ذات مسألة الكلب رفاهة تعترب جريج، نظر وجهة
برفاهة االرتقاء خالل من البرشية املصالح عىل التأثري طريقة عن مستقلة أدبية أهمية
عىل سلبًا تؤثر لن الكلب معاملة إساءة بأن إياه إقناعك حال يف حتى عليه، بناءً الكلب.
يحظى الكلب أن جريج يرى خطأ. بالكلب الرضر إلحاق يعترب جريج سيظل البرش،
الكائنات بها تتمتع التي «نفسها» األدبية باملكانة يحظى الكلب كون (أما أدبية بمكانة

أخرى). مسألة فهي ال أو البرش، ذلك يف بما األدبية، األهمية ذات األخرى
بهذه تحظى الحيوانات إن القول يعني ماذا األدبية»؟ «الحقوق عن إذن ماذا
يستخدم األدبية» «الحقوق مصطلح إن حيث د؛ معقَّ مفاهيمي موضوع هذا الحقوق؟
يقصد ال بحيث محدد سياق يف املصطلح معنى بيان كثريًا سيعيننا لكن مختلفة، بطرق
مختلفة معانَي أدبية بحقوق تحظى البرش) (أو الحيوانات كانت إذا ما يناقشون من

مختلفة. بطرق نفسه املصطلح استخدام خالل من
مناقشتنا خالل نفرتض (دعنا «حقوق». للفظة معاٍن ثالثة بني التمييز نستطيع
إذا إال «القانونية»، الحقوق مقابل يف «األدبية»، الحقوق عن نتحدث أننا بالكامل هذه
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ما كائنًا إن يُقال أن للمصطلح، اتساًعا أكثر معنى يف ذلك.) خالف إىل اإلشارة جرت
األدبية املكانة «معنى ذلك َسمِّ أدبية. بمكانة يحظى الكائن هذا أن يعني بحقوق يحظى
لكنها — أدبية بمكانة تحظى الكالب أن املرء يعتقد ربما املعنى، هذا فوفق للحقوق»،
حقوًقا، للكالب أن يرى يزال وال — البرش بها يحظى التي املكانة عن تقل أدبية مكانة
عىل املرء، يرى قد الحيوانات. إىل بالنسبة كافية األدبية املكانة درجات من درجة وأي
ما وهو قتلها، أو معاناتها يف كائن أي يتسبب أال يف حقوًقا للكالب أن املثال، سبيل
«دون تجاوزها يجري أال ويجب ذاتها حد يف أخالقيٍّا مهمة تعترب املصالح هذه أن يعني
عىل تشمل بحيث شاملة بصورة وجيه» «سبب عبارة تفسري يجري بحيث وجيه»، سبب
التجميل مستحرضات أحد يَّة ُسمِّ اختبار يف الرشكات إلحدى املالية املصلحة املثال سبيل
يعترب ال األدبية املكانة بمعنى بحقوق تحظى الحيوانات بأن القول فإن لذا، الجديدة.

جديًدا. أمًرا
أن — املتساوي» االعتبار «معنى ه َسمِّ — «للحقوق» تحديًدا أكثر ثاٍن معنى وفق
ما وهو متساويًا، اعتباًرا يستحق الشخص هذا أن يعني بحقوق يحظى شخًصا إن يُقال
شخص ألي املشابهة املصالح تؤخذ ما قدر االعتبار يف تؤخذ أن يجب مصالحه أن يعني
التشديد، يعني البرش مع متساويًا اعتباًرا تستحق الكالب إن يقال أن عليه، بناءً آخر.
اإلنسان مصلحة األدبية األهمية يف تساوي املعاناة تفادي يف الكلب مصلحة أن عىل مثًال،
اإلنسان معاناة تؤخذ ما قدر االعتبار يف الحيوان معاناة تؤخذ إذ املعاناة؛ تفادي يف
االعتبار تستحق ال لكنها األدبية باملكانة تحظى الكالب أن جريج رأى إذا االعتبار. يف
املكانة معنى وفق بحقوق تحظى الكالب أن يف معتقًدا بذلك جريج فسيكون املتساوي،
االعتبار مناقشة (سيجري املتساوي االعتبار معنى وفق بحقوق تحظى ال لكنها األدبية

الفصل). هذا يف الحًقا التفصيل من بمزيد املتساوي
يقال أن — املنفعة» تجاوز «معنى ه َسمِّ — «للحقوق» تحديًدا أكثر ثالث معنى وفق
السؤال محل الحيوية املصلحة حماية رضورة يعني يشء يف بحق يحظى شخًصا إن
ريجان توم (يدافع بأرسه املجتمع حساب عىل الحق ذلك حماية كان حال يف حتى
كرؤاهما رؤى عىل نطلق أن يمكن املعنى. هذا وفق الحيوان حقوق عن بلوهار وإيفلني
يحظون الناس إن القائلة الفكرة تشري املثال، سبيل عىل الحيوان»). لحقوق قوية «رؤى
يف حتى بريء، بشخص اإليقاع الخطأ من أن إىل عادلة محاكمة يف وقانوني أدبي بحق
عظيمة اجتماعية منفعة هناك كانت لو وحتى السلطات، لدى به مشتبه وجود عدم حال
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وفق الحقوق عن املدافعني أحد يسمح قد بينما أحد. إدانة يف املجتمع رغبة تلبية يف
لتحقيق الحاالت «بعض» يف األشخاص أحد لحقوق الناس بتجاهل الرصيح املعنى هذا
وعىل الحاالت هذه استثنائية عىل التأكيد عىل يرص املدافع هذا فسيظل العامة، املصلحة

الحقوق. احرتام لعدم كافيًا يعد ال العامة املصلحة إىل عموًما االحتكام أن
الصحيح اإلجراء أن «نفعية» باعتبارها املثال، سبيل عىل سو، ترى املقابل، يف
أخرى، بعبارة — املتحققة املنفعة من يعظِّم الذي اإلجراء ذلك هو اتخاذه الواجب
يطالهم من جميع مصالح االعتبار يف أخذًا — واملضار املنافع بني التوازن تحقيق
معاملة والبرش الحيوانات يستحق بينما أنه سو ترى الحيوانات. ذلك يف بما اإلجراء،
مصالح نتغاىضعن قد أننا إال — للجميع املتشابهة املصالح أهمية تتساوى — متساوية
والبرش الحيوانات أن سو ترى هكذا، املنفعة. تعظيم إىل ذلك يؤدي عندما األشخاص أحد
تضمن املنفعة. تجاوز معنى وفق ال املتساوي االعتبار معنى وفق بحقوق يحظون
األفراد ملصالح مطلقة، شبه أو مطلقة، حماية توفري املنفعة تجاوز معنى وفق الحقوق
خالفية مسألة فهي املعنى هذا وفق بحقوق يحظون أنفسهم البرش كون أما الحيوية.
للبرش حقوق أي وجود ينكرون فراي، وراي سنجر بيرت مثل فالنفعيون، بعيد. حد إىل

املعنى. هذا وفق
حقوق بأي ا حقٍّ الحيوانات تحظى هل «الحقوق». ملصطلح معاٍن ثالثة اآلن بيَّنَّا
بعض أن يف شك ال الفضفاض. األدبية املكانة معنى أوًال خذ املعاني؟ هذه من أيٍّ وفق
كانت السنوي الصيد مهرجان يف الحمائم معاملة بها جرى التي األقل عىل الطرق
الحكم أو — األحكام هذه أن إال خاطئًا. املتعة أجل من الكالب ركل كان مثلما خاطئة،
مكانة توافر تستتبع ال — خطأ وجيه سبب دون بالحيوانات الرضر إلحاق بأن العام

ال؟ ِلَم للحيوانات. أدبية
نحو إال األدبية واجباتنا أو التزاماتنا تتوجه ال املبارش»، غري الواجب «رؤية وفق
معاناة إلحاق يف التسبب عدم مثل بالحيوانات، تتعلق التزامات أي تعتمد اآلخرين. البرش
لم إذا الرؤية، هذه عىل بناءً إذن كاملة. بصورة اإلنسانية املصالح عىل لها، رضورة ال
فلن للبرش، الرضر تسبب الحيوانات إزاء القسوة أن يف لالعتقاد وجيه سبب يتوافر
بن من كلٍّ موقف يعترب ما وهو الحيوانات، إزاء القسوة إلدانة أخالقي أساس يتوافر

األول). الفصل (انظر كانط إيمانويل والفيلسوف
عىل قدرتها عدم خالل من يظهر ما وهو خاطئة، املبارش غري الواجب رؤية أن أرى
تجاه القسوة إدانة يف الحاسم العامل يتمثل أوًال: الحيوانات. تجاه التزاماتنا استيعاب
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ملمح وهو داٍع»، دون بالحيوانات الرضر «يلحق املرء أن يف — أرى مثلما — الحيوانات
القسوة ممارسة أن من للغاية متأكدون نحن بينما ثانيًا: خطأ. فعل أي وحده يجعل
— املسألة هذه إزاء اعرتاض أي يبديان ال وكانط بن حتى — خطأ الحيوانات تجاه
الحيوانات تجاه القسوة ممارسة أن يف اليقني من الدرجة نفس عىل نكون أن يمكن ال
عىل يعتمد ذلك أن االفرتاض يعتمد بينما للبرش. بالنسبة وخيمة عواقب عليها سيرتتب
تجاه القسوة ممارسة بخطأ يحكمون من أن لو كما األمر يبدو ال التجريبية، األدلة
اإلقناع من نفسه القدر عىل نظرهم وجهة تدعم بأدلة االستشهاد يستطيعون الحيوانات
األمر تفسري يمكن أال اآلخر، الجانب عىل نفسه. األدبي الحكم به يحظى الذي واليقني
بالتنفيس للراعي الخراف ركل يسمح قد ربما األحيان؟ بعض يف مقابلة نظر وجهة من
ذلك، إىل إضافة ترجيًحا. «أقل» وأطفاله زوجته رضب يجعل ما كامن، غضب عن
فيها تكون التي االفرتاضية الحاالت يف حتى ً خطأ الحيوانات إزاء القسوة ممارسة ستظل
شخص آخر هو املرء كان إذا املثال، سبيل (عىل «مستحيلة» البرش عىل الضارة العواقب

األرض). وجه عىل حي

فمه.1 يف سمكة يلتقط قطبي دب :1-2 شكل

رؤية خالف عىل وذلك أدبية، بمكانة تحظى الحيوانات أن إىل األفكار هذه تشري
معاني من واحد معنى وفق بحقوق الحيوانات تتمتع ثم ومن املبارش، غري الواجب
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مقدار قضية إليها توصلنا التي النتيجة هذه تحسم ال املقابل، يف األقل. عىل املصطلح
تحظى الحيوانات كانت إذا وما بالبرش، مقارنة الحيوانات، تستحقه الذي األدبي االعتبار

قوة. أكثر معنى وفق بحقوق

للحيوانات؟ املساواة من نوع (2)

أن غري متساوية»، الحيوانات «جميع أن الحيوان حقوق عن املدافعني بعض يزعم
ذلك كون لكن له. معنى ال عبثي حديث ذلك إن قائلني غالبًا ذلك عىل يردون معارضيهم
يتصورها حيوانات، وأي األدبية، املساواة من نوع أي عىل جزئيٍّا يعتمد ال أم عبثيٍّا حديثًا

ذهنه. يف املرء
يشري املرء كان إذا مقبوًال زعًما الحيوانات ملصلحة األدبية باملساواة الزعم يُعد ال
واألميبا. والبزاقة، وأربعني، أربعة أم ذلك يف بما حرفيٍّا، الحيوانات «جميع» إىل بذلك
إىل اإلحساس يشري «حساسة». الكائنات هذه أن يف االعتقاد بمكان البالغة الصعوبة من
عىل القدرة إىل اإلحساس يشري إذ املثريات؛ ألحد االستجابة عىل القدرة من أكثر هو ما
يشري حيث — األلم مثل (الواعية) األحاسيس املشاعر تشمل «املشاعر». بعض امتالك
املثريات تحديد عىل العصبي الجهاز قدرة عىل يقترص وال «يُستشعر» يشء إىل «األلم»
مقياس عىل تحديًدا نقطة أي عند ندري ال الخوف. مثل الشعورية والحاالت — الضارة
عصبية آليات محله ويحل اإلحساس، يختفي التطورية، الشجرة أو السالالت، تطور
عىل قوية أدلة هناك الثالث، الفصل يف سنرى مثلما ولكن، واعية. غري بدائية، أكثر
ما تقريبًا األدلة من يوجد وال حساسة، حيوانات هي األقل عىل الفقارية الحيوانات أن
عىل الرتكيز يف السبب يتمثَّل حساسة. بدائية األكثر الفقارية غري الحيوانات أن إىل يشري
والتفكري، الشعور، عىل القدرة إىل تفتقر التي — الحساسة غري الكائنات أن يف اإلحساس
بها. تُعامل التي بالطريقة االكرتاث عىل حتى قادرة غري — عقلية حاالت بأي واملرور
تتسم بصورة منفعة أي تتلقى أو للرضر ستتعرض أنها يؤكد ما يوجد ال عليه، بناءً

األدبية. باألهمية
عرضة الحيوانات «جميع» إن حرفيٍّا القول املنطق مخالفة قبيل من يُعد ثم، من
متساوية؟ الحساسة الحيوانات جميع أن الزعم عن ماذا األدبية. املساواة أشكال ألحد
لجميع املتساوية «املعاملة» أن املؤكد من معنى؟ أي وفق متساوية اآلن: نسأل أن يجب
مختلفة خصائص تمتلك الحيوانات ألن نظًرا منطقيٍّا؛ أمًرا تُعترب ال الحساسة الحيوانات
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القطط لدى مصلحة توجد بينما املصالح. من مختلفة أنواًعا تشكِّل بعض عن بعضها
كيفية تعلم يف الطبيعيني للبرش أيًضا مصلحة توجد الحركة، وحرية اإلنسانية املعاملة يف
معاملتها خالل من القطط مصالح تحقيق إىل نسعى لن لحياتهم. خطط ووضع القراءة
مبدأ ينطبق ذلك، إىل إضافة حياتها. ألساليب مخططة أو محتملة قارئة كائنات بوصفها
املبدأ ينطبق وال النضج، من كافية درجة يحققون عندما البرش، عىل االستقاللية احرتام
ال بينما السبب لهذا ُوجدت). إن املحدودة، االستثناءات بعض إال (اللهم الحيوانات عىل
يُعد لذلك، القطة مقاومة حال يف حتى البيطري، الطبيب إىل قطة اصطحاب عىل ُغبار
النقاط هذه تقوِّض أدبيٍّا. مشكًال أمًرا الطبيب إىل الذهاب عىل راشد بالغ إنسان إجبار

متساوية. معاملة الحساسة الحيوانات منح رضورة فكرة
متساويًا «اعتباًرا» تستحق الحساسة الحيوانات أن الزعم يقع اآلخر، الجانب عىل
إلنسان متشابهة مصلحة توجد حيثما إنه القول عىل الزعم هذا ينطوي املعقول. إطار يف
يف متساويني باعتبارهما اإلنسان ومصلحة الحيوان مصلحة إىل النظر يجب وحيوان،
تتوافر حاالت هناك كانت إذا ما تحديد أوًال يجب الفكرة، هذه لتطبيق األدبية. األهمية
حد عىل والحيوانات البرش يضع هل والحيوانات؛ البرش بني متشابهة مصالح خاللها من
إحدى تتمثَّل املعاناة. تفادي مصلحة املثال سبيل عىل خذ املحك؟ عىل نفسه اليشء سواء
الكائن نظر وجهة من «سلبية» أو مكروهة، أو سارة، غري أنها يف للمعاناة املميزة املالمح
املنطق من يبدو املعاناة. أثناء الحياة جودة أو املرء رفاهة من املعاناة تقلل يعاني. الذي
متشابهة مصلحة لديها املعاناة عىل القدرة لديها التي الكائنات جميع أن إذن بمكان
«فستتساوى متساويًا، اعتباًرا تستحق الحساسة الحيوانات كانت إذا املعاناة. عدم يف
عدم يف اإلنسان مصلحة مع األدبية األهمية مستوى عىل معاناتها عدم يف البقرة مصلحة
والرؤى النفعية نظرية مثل — املختلفة املتساوي االعتبار نظريات كانت وإن معاناته»،
ال كان إذا نسبيٍّا. مختلفة بصورة الحكم هذا ستفرسِّ — الحيوان لحقوق بقوة املؤيدة
معاناة مسألة فستصبح الحساسة، الحيوانات عىل املتساوي االعتبار مبدأ تطبيق يجب
إىل فصاعًدا اآلن من «الحيوانات» كلمة (تشري اإلنسان. معاناة من أهمية أقل البقرة

ذلك.) خالف إىل اإلشارة جرت إذا إال خاصة، بصورة الحساسة الحيوانات
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الحيوان» «حقوق ملصطلح األهمية من مزيًدا تكتسب معاٍن ثالثة

األدبية املكانة معنى
االستخدام بغرض فقط الحيوانات توجد ال األقل. عىل األدبية املكانة من بقدٍر الحيوانات تحظى

آخر. يشء أي أجل من ال نفسها، هي أجلها من جيًدا معاملتها يجب لذا لها، اآلدمي

املتساوي االعتبار معنى
املثال، سبيل عىل املتشابهة. الحيوانات وملصالح البرش ملصالح متساويًا أدبيٍّا وزنًا نعطي أن يجب

اإلنسان. معاناة مع األهمية يف الحيوان معاناة تتساوى

املنفعة تجاوز معنى
االستثناءات بعض وجود (مع عنها التغايض يجب ال البرش مثل حيوية مصالح الحيوانات تمتلك
املثال، سبيل عىل ككل. للمجتمع املنفعة لتعظيم جهود وجود ظل يف حتى ُوجدت) إن املحدودة،
من كان إن حتى بها ضارة بصورة حبسها عدم يعني ما وهو الحرية، بحق الحيوانات تحظى

التكاليف. وتقليل عديدة منافع تحقق إىل ذلك يؤدي أن املتوقع

بناءً وترصفوا للحيوانات املتساوي االعتبار — عامة بصورة — الناس قبل إذا
واألبحاث الحيوانات، تربية يف كثريًا. اإلنسانية-الحيوانية التفاعالت فستختلف ذلك، عىل
التي السريك ألعاب معظم ويف البقر، رعاة ومسابقات الثريان، ومصارعة الحيوان، عىل
الصيد أشكال جميع ويف الحيوانات، حدائق وعروض الحيوانات استخدام عىل تنطوي
نمنح ال الحيوان، استخدام مؤسسات ويف األخرى، املمارسات من كثري عن فضًال تقريبًا،
املبدأ هذا قبول يعترب عليه، بناءً املتساوي. االعتبار قبيل من يشء أي الحيوانات مصالح
الرئييس السؤال يتمثَّل أخالقية، نظر وجهة من ال، أو جذرية كانت سواء جذرية. مسألة
يعترب رأيي، يف ال. أو صائبًا أمًرا للحيوانات املتساوي االعتبار كون يف السياق هذا يف

كذلك. األمر

املتساوي االعتبار موضوع (3)

مثلما تُضار. أن يمكن مثلما تستفيد أن ويمكن مصالح، الحيوانات تمتلك البرش، مثل
املتساوي االعتبار مبدأ يصبح «قد» ولذا أدبية؛ بمكانة الحيوانات تحظى سابًقا، ذكرنا
ذلك؟ «يجب» هل ولكن، أيًضا. الحيوانات عىل بل فحسب البرش عىل ال يُطبق معنى ذا
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أدبيٍّا وزنًا املتشابهة الجميع مصالح منح مع — املبدأ هذا يُطبق أن بمكان املنطق من
صلة ذو اختالف ثمة كان إذا «إال مصالح، تمتلك التي الكائنات جميع عىل — متساويًا
النظر عند وهكذا، متساويًا.» اعتباًرا منحها عدم يربر ما االعتبار محل الكائنات بني
من سيصبح الحيوانات، عىل املتساوي االعتبار مبدأ تطبيق املمكن من كان إذا فيما
قائمة — حجج ثمة كانت إذا عما السؤال ثم املتساوي االعتبار بافرتاض البدء املنطقي
هذه دحض إىل تؤدي أن شأنها من — والحيوانات البرش بني الصلة ذات االختالفات عىل

االفرتاض.
البدء البديل: هذا خذ واضحة، غري املتساوي االعتبار افرتاض مالءمة تكن لم إذا
من بالرغم الرؤية، هذه وفق متساٍو. من أقل العتبار الحيوانات استحقاق بافرتاض
مصالح منح الصواب من أنه بافرتاض «نبدأ» قد أدبية، مكانة الحيوانات بامتالك اإلقرار
لدى املتشابهة املصالح من أقل أهمية — إلخ املعاناة، ال — الحركة حرية يف الحيوانات
يف ذلك يعترب النحو.» هذا عىل مصالحها شأن من للتقليل تربير أي تقديم «دون البرش

ومضلًال. عادل غري رأيي

املتساوي لالعتبار نظريتان

النفعية
يجري حيث واملضار، املنافع بني التوازن تعظِّم التي تلك هي الصحيحة السياسة أو الترصف
بموضوعية. االعتبار يف — والحيوانات البرش ذلك يف بما — املعنية األطراف جميع مصالح أخذ

الحيوان لحقوق قوية رؤية
السابق). املربع (انظر املنفعة تجاوز بمعنى بحقوق، الحيوانات تتمتع البرش، غرار عىل

مواقف تاريخ االعتبار يف نأخذ عندما خاص بشكل بالثقة جديرة غري الرؤية هذه
والتقليل الحيوانات الستغالل واضح ميل عن يكشف الذي — الحيوانات حيال اإلنسان
ضد البرش ملصلحة التحيز واستمرار — األول) الفصل (انظر األدبية مكانتها من
مع غالبًا تتعارض مصالحهم أن خطأً، أو صوابًا االعتقاد، إىل الناس يميل الحيوان.
ومكافحة الحيوان، عىل واألبحاث اللحوم، أكل مثل سياقات يف — الحيوانات مصالح
يجب ال لذلك، البرش. عىل سلبًا سيؤثر الجد مأخذ الحيوانات أخذ وأن — اآلفات
تختلف ذلك، إىل إضافة البرش. ملصلحة الذاتية باملصلحة املدفوع التحيز احتمال تجاهل
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مع االجتماعية، جماعاتنا من جزءًا تعترب وال طريقة، من بأكثر كثريًا عنا الحيوانات
التمييز تمارس الناس أن التجربة من نعلم املقابل، يف امللحوظة. االستثناءات بعض وجود
إذا سيما ال منا»، «واحًدا وليسوا مختلفني يرونهم الذين األفراد ضد كثرية أحيان يف
التحيز يُعترب وهكذا، بسهولة. الجماعة خارج من األفراد عىل السيطرة املمكن من كان
حدوثها احتمال واستمرارية التحيزات هذه تاريخ يؤدي ممكنة. مسألة الحيوانات ضد
خطأ ارتكاب إىل مبالغة بصورة تغري مسألة املتساوي غري االعتبار افرتاض جعل إىل

أخالقي.
االعتبار افرتاض صالح يف والربجماتية املنطقية االعتبارات من املزيج هذا يميل
أي — املتساوي» لالعتبار املناهض «الشخص أن يعني ما وهو للحيوانات، املتساوي
البيِّنة: عبء عليه يقع — للحيوانات املتساوي غري باالعتبار يؤمن الذي الشخص
املتساوي من األقل االعتبار يربر والحيوانات البرش بني صلة ذي اختالف تحديد أي
دليل تقديم سيستطيع املتساوي لالعتبار املناهض الشخص أن أعتقد ال للحيوانات.
مبدأ تواجه رئيسية تحديات خمسة القسم هذا من تبقى فيما سنناقش ذلك، مع كهذا.

التحديات. لهذه تفنيدات عن فضًال املتساوي االعتبار

الكائنات أنواع إىل االحتكام (1-3)

بني املتساوي غري االعتبار مبدأ عن املتساوي لالعتبار املناهض الشخص يدافع ربما
ببساطة ألنهم نظًرا الحيوانات عن البرش يختلف التايل: النحو عىل والحيوانات البرش
يف االختالف هذا يميز بالتعريف، العاقل». «اإلنسان نوع يف أعضاء أخرى، بعبارة برش؛
الناحية من مهم تمييز وهو األنواع، باقي عن فريدة بصورة وحدهم البرش جميع النوع
النوع من العاديني باألعضاء ترتبط ما سمة وجود يف األدبية األهمية تتمثل ال األخالقية.
عىل بل للنوع، فريدة أدبية مكانة عىل تعتمد — األخالقية الفاعلية أو العقالنية مثل —

بديهية. مسألة هذه ألن ذلك نعرف فقط. إنسانًا الكائن كون
املزاعم هذه ألن نظًرا البديهية؛ املزاعم ضد الدفع بمكان الصعوبة من يكون ربما
أستطيع ال لذا أساسية، أدبية حقيقة األمر، هو «هكذا الُحجة: يف االسرتسال برت إىل تنحو
األنواع. إىل االحتكام عىل للرد عديدة طرق هناك املقابل، يف إضافيٍّا.» تربيًرا لك أقدِّم أن
مسألة هي إنما لألنواع األدبية األهمية إن القائل الزعم يف التشكيك يمكن أوًال:
طويًال تفكَّروا الذين أولئك خاصة األشخاص، من العديد أن إىل اإلشارة خالل من بديهية
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الشخص يرد قد بديهيٍّا. الزعم هذا يجدون «ال» للحيوانات، األدبية املكانة موضوع يف
عىل األخالقي الكفاف تهمة بإلقاء والحيوانات البرش بني املتساوي لالعتبار املناهض
غني هو ما رؤية تستطع لم إذا ذلك من أكثر األمر توضيح أستطيع «ال — اآلخر الطرف
األشخاص يختلف عندما عموًما، دوجماتيٍّا. وقتها سيبدو رأيه أن إال — التوضيح» عن
وفق لكن للزعم. الرصيح التربير تقديم دور يأتي املزاعم، أحد بديهية حول العاقلون

إضايف. تربير يوجد» «ال الحالية، الرؤية
االختالف عن املسئولة البيولوجية املادة إن القائل الزعم أن ذلك من أسوأ هو ما
بعض االعتبار بعني نأخذ عندما الشديد ضعفه يثبت أدبية، بأهمية تحظى األنواع بني
الشمبانزي الشمبانزي: من نوعني من كثريًا البرش نحن نقرتب البيولوجية. الحقائق
مستوى عىل منها كلٍّ وبني بيننا االختالف يبلغ (البونوبو). القزم والشمبانزي العادي
بني االختالف ضعف تقريبًا باملائة) ١٫٦ (حوايل نوعينا بني املميز النووي الحامض
اإلنسانية الفصيلة إىل تنتمي أنواع هناك كانت ذلك، إىل إضافة .(٪٠٫٧) الشمبانزي نوَعي
القوي». و«اإلنسان املاهر»، و«اإلنسان املنتصب»، «اإلنسان مثل العاقل»، «اإلنسان بخالف
العظمى والقردة الشمبانزي أنواع اقرتاب من أكثر منا قريبة اإلنسانية األنواع هذه كانت
أن يف االعتقاد بمكان الصعوبة من منا. أوتان األورانج وقردة والغوريالت، األخرى،
تشبهنا الذي الوقت يف خاصة أدبية مكانة وجود يربر العاقل» «اإلنسان نوع إىل االنتماء
إنسانية أنواع أي وبني نوعنا بني حادٌّ بيولوجي فاصل يوجد ال متنوعة. أخرى أنواع كثريًا
نوعنا انفصال إىل أدت سحرية تحوُّر عملية تحدث لم تأكيد، بكل منها. تطورنا أخرى

خاصة؟ أدبية بمكانة فقط نوعنا يحظى أن يجب ِلَم عليه، بناء «عنهم».
طريقة من والحيوانات البرش بني املتساوي لالعتبار املناهض الشخص يغريِّ ربما
اإلنساني»، «النوع هو السياق هذا يف «إنسان» لكلمة املناسب املعنى أن إىل فيشري دفاعه؛
هذا يقوِّض ولكن خاصة. أدبية مكانة البرش يمنح اإلنساني النوع هذا إىل االنتماء وأن
أنواع وأكثر بدائية اإلنسانية األنواع أكثر بني البيولوجية االختالفات ضآلة اعتبار الدفع
املحتمل من يبدو ذلك، إىل إضافة اإلنسانية. األنواع من قربًا اإلنسانية غري الرئيسيات
األنواع أكثر من فكريٍّا أرقى تُعترب الحايل العرص يف لغويٍّا املدربة القردة أن للغاية
«جميع» إن القائل الطرح عىل الشك ظالل من بمزيد يلقي ما وهو بدائية، اإلنسانية
خاصة. أدبية بمكانة تحظى التي هي — «فقط» اإلنسانية األنواع بل — اإلنسانية األنواع
مهمة تعترب ذاتها حد يف البيولوجية االختالفات أن عىل أرصرنا لو حتى ذلك، إىل إضافة
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اإلنسانية األنواع جميع تُعترب ال لم البرش؟ برش/غري التقسيم أهمية افرتاض فِلَم أدبيٍّا،
أنواع جميع أو األدبية؟ للمكانة نفسها السحرية للدائرة شاغلًة العليا القردة إىل إضافة
الفقاريات جميع تشغل ال فلماذا كذلك، األمر دام وما الثدييات؟ جميع أو الرئيسيات؟
الجالء من يبدو الوحيد، البيولوجي التقسيم يُعترب ال النوع كان وملا نفسها؟ الدائرة
تعارض أو تؤيد إليها نخلص أطروحات إىل البديهية مزاعم عن التحول رضورة بمكان

والحيوانات. للبرش املتساوي االعتبار مبدأ
األنواع إىل االحتكام رؤية يجاوز بما بنا ستدفع األطروحات هذه أن مالحظة يمكن
كائنات فيه نصادف الذي املحتمل املستقبيل للسيناريو االعتبار بعني النظر خالل من
أن أحد زعم إذا منا. أوسع وبثقافة أعىل، وبحساسية أكثر، بذكاء تتميز أرضية غري
تهمة توجيه ذلك فسيستدعي مصالحها، تجاهل يربر برشية غري الكائنات هذه كون
ويف الجنيس. والتحيز العنرصية تهم عن كثريًا تختلف ال تهمة وهي األعمى، التعصب
تقدِّم ال أنها يف األنواع إىل االحتكام برؤية يتعلق فيما الصعوبات إحدى تتمثل الواقع،
الدوجماتيون يقدم مما أكثر «هم» عن «نحن» فصل يف املفضلة لطريقتها آخر تربير أي
ربما العالم. تقسيم يف املختلفة لطرقهم تربيًرا النساء ضد واملتحيزين العنرصيني من
بتربير األحوال من حال بأي تَِعد ال األنواع إىل االحتكام رؤية أن إىل إذن ذلك من نخلص

البرش. مع للحيوانات املتساوي من األقل االعتبار

العقد نظرية (2-3)

والحيوانات البرش بني املتساوي غري االعتبار عن للدفاع األخرى املمكنة الطرق أحد يحتكم
الحقوق تنبع العقد، نظرية وفق العقد». «نظرية باسم معروف األخالقيات يف تقليد إىل
طريق عن إليها التوصل جرى تعاقدية رشوط خالل من للمرء األدبية والواجبات
مبادئ إىل التوصل محاولة يف بينها فيما تتفاوض أطراف وهي متخيلة، متعاقدة أطراف
مؤسساته بنية ووضع خاللها من املجتمع حكم يجري املتعاقدة لألطراف مفيدة وقواعد
تستطيع فاعلة عاقلة كائنات تُعترب ال الحيوانات كانت ملا العقد، نظرية وفق األساسية.
عدم عليه يرتتب ما وهو األدبية، املكانة إىل الحيوانات تفتقر عقد، إبرام يف املشاركة

املتساوي. لالعتبار استحقاقها
ال أوًال: رئيسيتني؛ مشكلتني عىل املتساوي غري االعتبار لتربير الجهد هذا ينطوي
ينطوي ما يكشف واٍف. بشكل الحيوانات تجاه واجباتنا تفسري الطرح هذا يستطيع
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منطقية عدم عن اإلطالق عىل لها أدبية مكانة ال الحيوانات أن من الطرح هذا عليه
يُفرسَّ ال الحيوانات ضد العنف ممارسة خطأ أن كيف توٍّا رأينا البداية. من العقد نظرية

أدبية. بمكانة الحيوانات بتمتع القبول خالل من إال مقنع بشكل
بمكانة تتمتع الحيوانات إن القائل االستنتاج تجاه البديهي االنجذاب إىل مشريًا
خالل من الحيوانات ضد القسوة نمارس بأال واجبنا تفسري كاروثرز بيرت حاول أدبية،
الحيوانات ضد القسوة ممارسة أن كاروثرز يرى املبارش. غري الواجب رؤية نسخ إحدى
البرش. معاملة الطويل املدى عىل ييسء أن املرجح من رشيًرا إنسانًا مرتكبها تجعل
هذه إن القائل للسبب األقل عىل النوع هذا من األطروحات هذه كفاية عدم بالفعل رأينا
ضد القسوة ممارسة أن وهو أال — محدد أخالقي حكم تأسيس تحاول األطروحات
املرغوب غري االنسحاب أثر حول متخيلة تجريبية افرتاضات عىل بناءً — خطأ الحيوانات
خطوة النقد بهذا نميض أن يمكن املقابل، يف البرش. عىل الحيوانات ضد القسوة ملمارسة
القسوة ممارسة تعترب «ملاذا» يعلل تفسريًا املبارش غري الواجب رؤية تقدم ال إذ أبعد؛
إىل الحيوانات تفتقر الرؤية، هذه وفق فضيلة. بها الرحمة وتعترب رذيلة الحيوانات ضد
من األبقار سحق يكشف ملاذا عليه، بناءً مبارشة. إليها اإلساءة يمكن وال األدبية املكانة
من صحيفة تمزيق يكشف قد مما أكثر الشخصية يف أخالقي قصور عن املتعة أجل
القسوة ممارسة العتبار الوحيد املنطقي التفسري يُقر أخالقي؟ قصور عن املتعة أجل

لضحاياها. األدبية باملكانة رذيلة الحيوانات ضد
األدبية املكانة إن القائل الطرح أن وهي أال كبرية؛ أخرى مشكلة العقد نظرية تواجه
العقالنيني. غري للبرش بالنسبة خطرية تداعيات عىل ينطوي عاقًال فاعًال كيانًا تتطلب
درجة إىل يفتقرون الذين البرش أن ذلك عىل فسيرتتب صحيًحا، الطرح هذا كان إذا
األدبية. املكانة إىل أيًضا سيفتقرون اجتماعي عقد أي رشوط لفهم الالزمة العقالنية
مكانة امتالكهم يف يُعتقد الالزمة، العقالنية هذه إىل الرضع األطفال يفتقر بينما بداهًة،
التطور «إمكانية» لديهم الرضع األطفال إن قائلني العقد نظرية أنصار أجاب إذا أدبية.
ثم ومن إذن، البرشية األجنة عىل نفسه األمر فسينطبق عاقلة، فاعلة كائنات ليصريوا
تتمتع املبكرة مراحلها يف األجنة أن إىل ضمنًا يشري إنما ممكن هو ما إىل االحتكام فإن
النتيجة هذه العقد نظرية أنصار بعض سيقبل متساويًا. اعتباًرا وتستحق أدبية بمكانة

كثريون. يقبلها لن فيما
ننظر دعونا واألجنة، الرضع لألطفال األدبية املكانة موضوعات يف الخوض من بدًال
(ولم األخالقية الفاعلية إمكانية إىل حتى يفتقرون الذين البرش هؤالء إىل االعتبار بعني
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الرؤية وفق بالغة. عقلية إعاقات من يعانون الذين البرش مثل قبل)، من أبًدا بها يحظوا
ولكن، ذلك. عىل بناءً يُعاَملون وربما األدبية، املكانة إىل ظاهريٍّا هؤالء يفتقر الراهنة،

بطريقتني: املقبول غري الضمني االستخالص هذا دحض كاروثرز حاول
كاروثرز، وفق خطري. وضع إىل تفيض أن شأنها من ُحجة كاروثرز يسوق أوًال:
إعاقات من يعانون الذين البرش املثال، سبيل عىل العقالنيني، غري البرش يُعاَمل لم إذا
األدبية املكانة معنيي بني كاروثرز يجمع — حقوًقا» لديهم أن لو «كما بالغة، عقلية
البرش معاملة إساءة أمام واسًعا الباب فسيُفتح — املصطلح لهذا املتساوي واالعتبار
نتمتع ال بحقوق. بالفعل يحظون والذين بالكاد، إال العقالنية معيار يستوفون ال الذين
العقالنية، الفاعلية تؤلف التي بالقدرات يتعلق فيما أحكام كُمْصِدري الكاملة بالحصافة
معيار يستوفون ال ومن يستوفون من بني تماًما الفاصل الخط عمليٍّا نرسم ال ثم ومن
وصوًال والالعقالنية العقالنية بني الضئيلة الفروقات منحدر يف االنزالق لتجنب العقالنية.
البرش من أي عىل الحكم عن بعيًدا نبقى أن يجب بها، يتمتعون من حقوق انتهاك إىل

بالعقالنية. يتسم ال أو يتسم
أن إال منطقي، غري طرًحا يُعد ال بينما أوًال: صعوبات؛ عدة الطرح هذا يواجه
هو البرش بني عقالني غري هو ومن عقالني هو من بني التمييز نستطيع لن أننا افرتاض
األخالقي الحكم من اليقني درجة يف أقل االفرتاض هذا وبالتأكيد مدعوم. غري افرتاض
معاملة بخطأ القائل األخالقي الحكم وهو يدعمه، االفرتاض هذا أن املفرتض من الذي
سبيل عىل إجبارهم (مثل األدبية املكانة إىل يفتقرون أنهم لو كما العقالنيني غري البرش
ثانيًا: نقلها). بغرض أعضائهم عىل للحصول وقتلهم ضارة، لتجارب الخضوع عىل املثال
الدقة. غاية يف للعقالنية معايري تحديد عىل القدرة فيه اكتسبنا افرتاضيٍّا سيناريو ْر تصوَّ
باعتبارهم العقالنيني غري البرش معاملة الخطأ من يزال أال ذلك، تحقق حال يف حتى
من ولهذا أدبية، بمكانة األمر حقيقة يف البرش هؤالء يحظى األدبية؟ املكانة إىل يفتقرون

أدبية. مكانة بأي يحظون ال كانوا لو كما معاملتهم الخطأ
قبيل من أن كاروثرز يرى االجتماعي. االستقرار حجة إىل كاروثرز يحتكم ثانيًا:
غري البرش حقوق إنكار جرى إذا باألىس سيشعرون الناس من كثريًا أن النفسية الحقيقة
عليه، بناءً تربيراتها. عن النظر بقطع كهذه، بسياسة االلتزام يستطيعوا ولن العقالنيني
االجتماعي االستقرار عدم حالة تجنب بغرض العقالنيني غري للبرش حقوق «منح» يجب
مع تتشابه الطرح هذا يواجهها التي املشكالت أن إال ذلك. غري حدث إذا تنجم قد التي
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البرش معاملة أن — األخري الطرح هذا يف املقدم االفرتاض فأوًال: السابق؛ الطرح مشكالت
االستقرار عدم من حالة إىل سيؤدي األدبية املكانة يفتقرون باعتبارهم العقالنيني غري
من اليقني درجة يف أقل األحوال، أفضل ويف مدعوم، غري افرتاض هو — االجتماعي
ثانيًا: الطريقة. هذه وفق معهم التعامل يجب ال البرش هؤالء مثل بأن األدبية القناعة
معاملة خطأ إىل يذهب الذي األدبي الحدس مع التعامل عىل قادًرا الطرح هذا يبدو ال
يزعج ال افرتايض سيناريو ظل يف وذلك األحوال، جميع يف النحو هذا عىل البرش هؤالء

حقوق. إىل يفتقرون باعتبارهم العقالنيني غري البرش معاملة وفقه كثريًا الناس
تفرسِّ ال كما أدبية، بمكانة تحظى الحيوانات أن ً خطأ العقد نظرية تنكر ختاًما،

يف العقد نظرية تفشل ثم، ومن العقالنيني. غري للبرش األدبية املكانة كافية بصورة
للحيوانات. متساٍو اعتبار بوجود القائل االفرتاض دحض

األخالقية الفاعلية إىل االحتكام (3-3)

الفاعل الكائن مفهوم تستحرض بدورها التي العقد، نظرية إىل االحتكام من بدًال
إىل والحيوانات البرش بني املتساوي لالعتبار املناهض الشخص يحتكم ربما العقالني،
سأستخدمها مصطلحات (وهي مبارشة األخالقية» «الفاعلية أو العقالنية» «الفاعلية
فاعًال كائنًا يكون أن بد ال املرء أن يف هنا األسايس الطرح يتمثل الحًقا). تبادلية بصورة
كيف ولكن، متساويًا. اعتباًرا ويستحق كاملة أدبية بمكانة يحظى أن أجل من أخالقيٍّا
يجري الزعم هذا أن املتساوي االعتبار مناهيض بعض يؤكد الزعم؟ هذا تربير يمكن
بحقوق املرء يحظى التبادلية»: «مبدأ إىل آخرون يشري أخرى، جهة من «بديهيٍّا». تربيره
سوى يوجد وال أدبية، التزامات يمتلك املرء كان إذا متساويًا، اعتباًرا يستحق أو أدبية،
أي الحقوق حاميل لدى يكن لم إذا االلتزامات. هذه مثل تمتلك التي األدبية الكائنات
املسئوليات عبء تحمل دون األدبية الحماية مميزات إذن فسيجنون أدبية، التزامات
أخالقيٍّا الفاعلة الكائنات إىل بالنسبة عادل غري أمًرا يُعترب ما وهو األدبية، (االلتزامات)
لالعتبار املناهض الشخص يربر املقابل، يف األدبية. االلتزامات أعباء يتحملون الذين
حقوًقا، صاحبها عىل تصبغ أن شأنها من األخالقية الفاعلية إن القائل الزعم املتساوي
أو كذلك، الحيوانات تعترب ال بينما أخالقيٍّا فاعلة كائنات يُعتربون البرش أن إىل مشريًا

منها. األعظم السواد األقل عىل
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يفتقرون البرش بعض أن يف تتمثل مشكلة فوره من األخري الطرح ذلك يثري لكن
مشكلة مع التعامل الحايل األسلوب يستطيع ال كما األخالقية، الفاعلية إمكانية إىل حتى
نظرية يف مثلما ذلك، إىل إضافة العقد. نظرية من أفضل بصورة العقالنيني غري البرش
الطرح يُعترب كما للحيوانات. األدبية املكانة تفسري مشكلة الطرح هذا يواجه العقد،
يف بعيد حدٍّ إىل خالفية مسألًة خاصة اجتماعية مكانة تسبغ األخالقية الفاعلية إن القائل
الحكم عرب للشك محالٍّ التبادلية مبدأ يصبح الطرح. هذا دعم طريقتَي تدبَّْر ذاتها. حد
مع — معاملتهم إساءة عدم حق مثل — بحقوق يتمتعون ع الُرضَّ إن القائل املنطقي
يف أبًدا. أخالقية فاعلة كائنات بعضهم يصبح لن بل أخالقيٍّا، فاعلة كائنات ليسوا أنهم
األخالقية الفاعلية بني الصلة أن قاطع نحو عىل الزعم املمكن من ليس نفسه، الوقت
ال بداهة، منطقية الصلة هذه كثريون يعترب فبينما بداهة. منطقية مسألة والحقوق
بينما األخرية، املجموعة إىل املنتمني هؤالء إىل بالنسبة كذلك. أنها مثيل كثريون يجد
يجب أخالقيٍّا الفاعل الكائن إن حيث — املعاملة بطريقة الصلة وثيقة األخالقية الفاعلية
الناحية من صلة، ذات ليست أنها إال — املسئوليات بعض يتحمل باعتباره معه التعامل

املرء. مصالح بأهمية األخالقية،
مبدأ من فصله جرى إذا قوة أكثر أسلوبًا األخالقية الفاعلية إىل االحتكام يعترب
إىل تفتقر التي الكائنات أن الزعم عىل ينطوي املبدأ هذا إن حيث املريب، التبادلية
يؤكد ربما اآلخر، الجانب عىل اإلطالق. عىل أدبية مكانة بأي تحظى ال األخالقية الفاعلية
أخالقيٍّا الفاعلة الكائنات أن املبدأ هذا عىل تعتمد ال التي األخالقية الفاعلية إىل االحتكام
الكائنات أمام املجال يفسح ما وهو «حرصية»، ال «خاصة»، أدبية بمكانة تحظى وحدها
إشكالية أقل الرؤية هذه األدبية. املكانة من ما بدرجة لتحظى الفاعلة غري الحساسة
ما كل كان إذا املقابل، يف للحيوانات. أدبية مكانة أي ترى ال أخرى رؤية بأي مقارنة
األفراد بني الحدس اختالف فسيُلقي البديهي، املنطق إىل االحتكام هو الرؤية هذه يدعم
مشكل عىل الرؤية هذه تنطوي ذلك، إىل إضافة الرؤية. هذه عىل الشك من كثيفة بظالل
أن نستطيع اآلخرين. من «أقل» أدبية بمكانة يحظون البرش بعض أن يف يتمثل أخالقي
باالعتبار القائل االفرتاض يدحض ال األخالقية الفاعلية إىل االحتكام أن إىل إذن، نخلص،

والحيوانات. البرش بني املتساوي

39



الحيوان حقوق

االجتماعية الروابط إىل االحتكام (4-3)

تعتمد باعتبارها األدبية املكانة إىل ِمدجيل، ماري رتها تصوَّ تماًما، مختلفة رؤية تنظر
«للروابط األدبية األهمية إىل الرؤية هذه وتحتكم األفراد، صفات من بدًال «العالقات» عىل
قربنا مدى أن البرش من أقراننا مع تعامالتنا يف ندرك الرؤية، هذه وفق االجتماعية».
عىل تقع عليه، بناء الشخص. ذلك تجاه التزاماتنا قوة عىل يؤثر ما شخص من االجتماعي
قوة أقل والتزامات املقربني، وأصدقائنا عائلتنا أفراد تجاه للغاية قوية التزامات عاتقنا
والجماعة املدرسة، وزمالء الحي، جريان (مثل املتنوعة األخرى الجماعات أعضاء تجاه
رابط بهم يربطنا ال الذين الغرباء تجاه األضعف األدبية االلتزامات تكون الدينية).
واالجتماعية الشعورية الروابط تعربِّ املقابل، يف اإلنسانية. الجماعة إىل االنتماء بخالف
أقوى أدبية التزامات يفرض ما وهو ما، يشء عن اآلخرين البرش تجاه بها نشعر التي
خاصة جماعة معهم نكوِّن ال الذين الحيوانات، تجاه األدبية االلتزامات تلك من تجاههم
تجاه األدبية التزاماتنا تعترب األليفة، الحيوانات حالة يف مثلما استثناءات، وجود حال (يف
املتساوي من أقل اعتباًرا نمنح قد الرؤية، هذه وفق عليه، بناء للغاية). قوية الحيوانات

للحيوانات.
أقوى أدبية التزامات نتحمل الجوانب بعض يف إننا حيث من صحيح الطرح هذا
بكفالة أدبيٍّا ألتزم بينما املثال، سبيل عىل أقرب. صالت بهم تربطنا الذين أولئك تجاه
يف اآلخرين. األطفال بكفالة القوة من نفسه القدر عىل التزاًما أتحمل ال أنني إال طفيل،
حال، أي عىل املتساوي. االعتبار بشأن ذلك إليه يشري فيما خالفيٍّا األمر يزال ال املقابل،
خطف عيلَّ يُحظر إذ ذاتها؛ باألهمية اآلخرين األطفال تجاه «السلبية» التزاماتي تحظى
االجتماعي قربي مدى عن النظر بقطع قتلهم، أو معاملتهم إساءة أو اآلخرين األطفال
— محددة أشياء بتوفري التزامات — خاصة «إيجابية» التزامات أتحمل وبينما منهم.
التي نفسها األساسية بالحقوق يتمتعوا أن يجب األطفال جميع بأن أقر طفيل، تجاه
الحق مثل محددة إيجابية حقوًقا األساسية الحقوق إىل أضم أن وأود طفيل. بها يتمتع
الحقوق هذه يف أقترص لن كما املأوى، يف والحق اللباس، يف والحق الكايف، الغذاء يف
عىل املتساوي االعتبار ينسحب هكذا، مجتمعي. أو بالدي إىل ينتمون الذين األطفال عىل

عامة. بصورة البرش وعىل كافة األطفال
املحددة االلتزامات مع البرش لجميع املتساوي االعتبار يتوافق مثلما ذلك، إىل إضافة
الكائنات لجميع املتساوي االعتبار يتوافق املختلفني، األفراد تجاه ما نوًعا املختلفة
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الشائعة القناعة فإن عليه، بناء تجاههم. املختلفة املحددة االلتزامات مع الحساسة
التزاماتنا من بكثري أقوى بمحن يمرون الذي البرش ملساعدة التزامات نتحمل إننا القائلة
أي عىل املتساوي. االعتبار مع تتعارضبالرضورة ال بمحنة، تمر التي الحيوانات ملساعدة
َمن نختار قد أننا يعني ما وهو كبري، بشكل «انتقائية» اإليجابية االلتزامات تعترب حال،
اختياري يشري ال حولنا. من العالم يف املساعدة استغاثات من هائل مزيج وسط نساعد
بأي السلفادوريني الالجئني مساعدة من بدًال جوًعا باملوت املهددين األثيوبيني ملساعدة
ال باملثل، املتساوي. من أقل اعتباًرا يستحقون الالجئني أن أعتقد أنني إىل األحوال من حال
بالحيوانات تتعلق لقضايا التربع من بدًال إنسانية قضايا ملصلحة للتربع اختياري يشري

املتساوي. من أقل اعتباًرا تستحق الحيوانات بأن الحكم إىل
االعتبار عن الدفاع محاولة يف االجتماعية الروابط إىل االحتكام يعترب ذلك، إىل إضافة
بالشخص يؤدي الذي املنطق أن إىل ذلك يرجع بالخطورة. تتسم مسألة املتساوي غري
ر يوفِّ قد متساويًا اعتباًرا تستحق ال الحيوانات أن الستخالص املتساوي لالعتبار املناهض
تخيَّْل العنرصية. مثل للتمييز الجائرة األشكال تربير عن يقل ال الحاالت، بعض يف تربيًرا،
بينما قويٍّا ارتباًطا اجتماعيٍّا مرتابطون بأنهم (س) العرق أعضاء فيه يشعر مجتمًعا
االجتماعية الروابط اعتبار يشري (ص). العرق أعضاء عن االجتماعي بالبعد يشعرون
مصالح أهمية قدر من يقللون قد (س) الجماعة أعضاء أن إىل األدبية للمكانة أساًسا

األخالقية. الناحية من مريًعا أمًرا يُعترب ما وهو (ص)، الجماعة أعضاء
يصري فإنه أخالقيٍّا، مقبولة غري تداعيات عىل الحايل الطرح اشتمل متى ختاًما،
منطقية استخالصات الطرح هذا م دعَّ ومتى األدبية، للمكانة أساًسا ُعد ما إذا مشكًال
يكتسب ربما املقابل، يف املتساوي. االعتبار مبدأ مع يتوافق فقد األخالقية الناحية من
من — املتساوي االعتبار مواجهة يف عقبة باعتباره ُفهم ما إذا — قبوًال الطرح هذا
يف واحد عامل «مجرد باعتبارها االجتماعية الروابط نا فرسَّ إذا أوًال: طريقتني؛ خالل
طريقة توجد ربما لها، املحدد الوحيد العامل كونها من بدًال االجتماعية»، املكانة تحديد
القائلة الفكرة تطوير يمكن ربما ثانيًا: البرش. بعض ضد املريع التمييز دعم لتفادي
الحيوانات. تجاه االلتزامات من اآلخرين البرش تجاه أقوى إيجابية التزامات نتحمل إننا
الطعام يف الحق ذلك يف بما — محددة إيجابية بحقوق يتمتعون البرش جميع كان إذا
القضايا أي النتقاء «األفراد» إىل يرجع األمر كان ما إذا حتى إذن، — املأوى يف والحق
األمم أو الغنية الدول حكومات ربما (تمثله أكرب جماعي» «كيان يتحمل يدعمونها،
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كأساس االلتزامات هذه تعتمد املطلوبة. الحاجات بتلبية االضطالع التزامات املتحدة)
مشابهة إيجابية بحقوق الحيوانات تحظى ال املقابل، يف اإلنسانية. الجماعة فكرة عىل لها
كما املأوى، يف الحق — الحياة تهدد الجوية الظروف كانت حال يف حتى — أو الغذاء يف
يناقش للحيوانات. األشياء هذه لتوفري التزامات أي جماعات، أو أفراًدا البرش، يتحمل ال

الطرح. هذا املتساوي االعتبار مبدأ يواجه الذي التايل التحدي

والقتل باملساعدة يتعلق فيما املنطقية األدبية االختالفات إىل االحتكام (5-3)

مقبولني اختالفني إىل يحتكم املتساوي االعتبار ملبدأ قوة التحديات أكثر يكون قد ما
االختالف يتمثل الحيوانات. تجاه والتزاماتنا البرش تجاه التزاماتنا بني واسع نطاق عىل
التزامات يقابلها محددة إيجابية بحقوق البرش جميع يحظى بينما أنه يف األول املزعوم
املزعوم االختالف يتمثل كهذه. إيجابية حقوق إىل الحيوانات تفتقر لآلخرين، مساعدة
قد بينما الطبيعية. الظروف يف حيوان قتل من أدبيٍّا أسوأ يُعد إنسان قتل أن يف الثاني
قتل يعترب أسوأ، أمًرا سبب دون كلب قتل يعترب وقد خطأ، مربر دون طائر قتل يعترب
أحد يعترب ربما بل بكثري، أسوأ أمًرا النفس) عن الدفاع (مثل محدد تربير دون إنسان
مع الحيوان حقوق عن املدافعون عموًما يتفق اإلنسان. يقرتفها قد التي األشياء أسوأ
منطق وفق سواء. حد عىل األخرى والحيوانات البرش قتل بخطأ القائلة األطروحات تلك
بالتزامات يتعلق فيما والحيوانات البرش بني االختالفات هذه تتوافق ال الحايل، التفكري

للحيوانات. املتساوي االعتبار مع القتل وخطأ املساعدة تقديم
الخطوط بعض إىل هنا أشري التحدي، هذا لتفنيد ممكنة اسرتاتيجيات عن البحث يف
تقديم التزامات يف االختالف من بدءًا التفاصيل. يف الخوض دون التفكري يف العامة
البرش أن (١) النقاش، سبيل عىل َهْب، اآلتي: النحو عىل املرء يجيب ربما املساعدة،
الحاجة أرس تحت الواقعني البرش ملساعدة التزاماتنا عىل تعتمد إيجابية بحقوق يحظون
الحيوانات ملساعدة وجدت، إن للغاية، محدودة التزامات سوى نتحمل ال أننا و(٢) امللحة.
مبدأ مع االختالفات هذه تتوافق التفنيد، من النمط هذا وفق مساعدة. إىل تحتاج التي
وجود ندرك ربما البرش. مثل إيجابية بحقوق تحظى الحيوانات أن َهْب املتساوي. االعتبار
لتقديم الجهد من يكفي ما «أبذل التايل: املبدأ غرار عىل الحيوانات تتحملها التزامات
التدخالت ترض املقابل، يف حقيقية».» جدوى ذات املساعدة تصبح «عندما املساعدة
بالدقة البيئية األنظمة تتسم تفيدها. ما قدر إليها املحتاجة الحيوانات ملساعدة اإلنسانية
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إلنقاذ تدخلنا إذا املثال، سبيل عىل الفجة. التدخالت بسهولة تفسدها وقد والتعقيد
أعدادها زيادة إىل ذلك يؤدي فقد لها، الغذاء توفري طريق عن جوًعا املوت من الذئاب
الزائد الذئاب استهالك عن فضًال جوًعا، باملوت جديد تهديد وظهور كبرية بصورة
املعاملة الربية الحيوانات نعامل عليه، بناءً عليها. تتغذى التي للحيوانات الحد عن
التدخالت هذه تتكون مفيدة، التدخالت كانت متى وشأنها. ندعها بأن عادًة الصائبة
املثال، سبيل عىل الحيوانات؛ يستغلون الذين األشخاص أنشطة اعرتاض عمليات من
قبيل من ويُعد الحيتان. صائدي أو كرياضة الصيد يمارسون من أنشطة معارضة
إىل الطرح هذا يسعى ولذا، النحو. هذا عىل التدخالت ممارسة األحيان بعض يف املقبول
أكثر نتدخل أن يجب ال إننا عمليٍّا، القائل، والحكم املتساوي االعتبار مبدأ بني التوفيق

العون. إىل تحتاج التي الربية الحيوانات ملساعدة ينبغي مما
اسرتاتيجيتان توجد الحيوانات، وقتل البرش قتل بني املزعوم االختالف إىل بالنسبة
تتمثل آخر). موضع يف تفصيًال ذكرته الذي الرد (وهو الزعم هذا عىل للرد رئيسيتان
أدبية افرتاضات عىل ينطوي» «ال املتساوي االعتبار أن يف شيوًعا األكثر االسرتاتيجية
متى أنه إىل املتساوي االعتبار يشري سواء. حد عىل والحيوانات البرش قتل ضد قوية
املعاناة تفادي يف املثال، سبيل عىل — والبرش للحيوانات متشابهة مصالح هناك كانت
استخدام من بالرغم املقابل، يف املصالح. هذه لوزن مساٍو أدبي وزن منح يجب —
مقارنة حقيقًة يمكن ال والحيوان، اإلنسان روح إزهاق إىل لإلشارة «قتل»، نفسها، الكلمة
العادية، الظروف يف حيٍّا، البقاء يف اإلنسان مصلحة تعترب املختلفة. الكائنات مصالح
قوية شخصية وعالقات ومشاريع، خطًطا، البرش يمتلك عادًة، لرفاهته. مركزية مسألة
الكلب مصلحة من أن بافرتاض املقابل، يف املفاجئ. املوت طريق عن جميعها تنتهي
افرتاض بمكان املنطقي من يعترب الرابع)، الفصل يف يُدعم سوف زعم (وهو حيٍّا البقاء
بالنسبة هي مما الكلب رفاهة إىل بالنسبة مركزية «أقل» مسألة الكلب حياة استمرار
عالقات، الكالب تمتلك وبينما مبتورة، خطط سوى الكالب تمتلك ال اإلنسان. رفاهة إىل
النموذجية. البرش عالقات يف عادة املرء يجده الذي واملدى العمق إىل العالقات هذه تفتقر
إىل بالنسبة هي مما الكلب إىل بالنسبة رضًرا أقل مسألة عادًة املوت يعترب ثم، ومن
شجرة يف أقل مرتبة يف يقع الذي والحيوان اإلنسان بني املرء يقارن عندما اإلنسان.
يمكن ال مسألة لإلنسان أكرب رضًرا يسبب املوت بأن القناعة تصبح السمك، مثل التطور،

مقاومتها.
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نظرية وضع بمكان الصعوبة من أنه إال بداهة، مقبولة املزاعم هذه تعترب بينما
يتساءل قد كهذه، نظرية وجود عدم ظل يف لكن، واإلقناع. بالتفصيل تتسم لها داعمة
اإلنسان. ملصلحة التحيز من إال تنبع ال املزاعم لهذه البديهية الجاذبية كانت إذا عما املرء
يف — سابونتزس ستيف يدعمه الذي الطرح وهو — البديلة األطروحات إحدى تتمثل
البرش. قتل من أقل أخالقية إشكالية يمثل البرشية غري الحساسة الكائنات قتل أن إنكار
يتعلق فيما عقالني غري أو عبثي هو ما وجود عدم بيان إىل االسرتاتيجيتني كال تسعى

للحيوانات. املتساوي باالعتبار

محسومة غري مسألة خاتمة: (6-3)

محسومة. غري مسألة ال أم متساويًا اعتباًرا تستحق الحيوانات كانت إذا ما مسألة
يؤدي لن بداهة، املتساوي. االعتبار لرؤية مؤيِّد أدبي افرتاض عن طرحي يف دافعُت
نظرية تدحض لن باملثل، االفرتاض. هذا دحض إىل األنواع بني االختالفات إىل االحتكام
باالحتكام متعلقة منشورة مناقشات أي تلِق لم حني ويف أيًضا. االفرتاض هذا العقد
الشخص عاتق عىل البينة عبءَ االجتماعية الروابط إىل وباالحتكام األخالقية الفاعلية إىل
األطروحات تطوير إمكانية استبعاد ألوانه سابًقا يكون قد املتساوي، لالعتبار املناهض
مبدأ تواجه التي التحديات شتى بني من نجاًحا. أكثر بصورة الصلة ذات األخرى
يتعلق فيما املنطقية األدبية االختالفات إىل االحتكام اسرتاتيجية تبدو املتساوي، االعتبار
من أي مع االسرتاتيجية هذه مزج خالل من األقوى. االسرتاتيجية والقتل باملساعدة
قد االجتماعية والروابط األخالقية الفاعلية إىل باالحتكام املتعلقني كالهما، أو الطرحني،
يف املتمثلة الحقيقية اإلمكانية فإن املقابل، يف املتساوي. االعتبار ملبدأ األكرب التحدي يتمثل
مناهض اإلنسان، ملصلحة واضح تحيز يشكله والقتل باملساعدة يتعلق فيما حدسنا أن
دحض تحدٍّ أي يستطيع ال املتساوي. االعتبار ملبدأ املؤيد االفرتاض بقاء تربر للحيوان،
من أكثر اإلقناع من أكرب ودرجة والتماسك، بالوضوح، يتسم تحدٍّ سوى االفرتاض ذلك

اآلن. حتى عرضناها التي التحديات من أي

الرتاتبي املقياس نموذج بديلة: رؤية (4)

بنجاح، دحضه تم للحيوانات متساٍو اعتبار منح ملصلحة يميل الذي االفرتاض أن َهْب
القائلة الرؤية تعترب ال رأينا، مثلما للحيوانات؟ األدبية املكانة نفهم أن إذن يمكن فكيف
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يف عرضناها. التي األطروحات ضوء يف مقنعة، رؤية للحيوانات أدبية مكانة وجود بعدم
متساٍو اعتبار لوجود املؤيدة والرؤية املتطرفة الرؤية هذه بني تقع رؤية هناك املقابل،

الكثريين. قبل من ضمنيٍّا أيًضا ومقبولة بداهة مقنعة تعترب رؤية للحيوانات،
ثم مقياسني وجود نتصور أن علينا الرؤية، هذه مالمح عىل أيدينا نضع حتى
يمثل لتفسريه. طريقة األقل عىل أو السالالت، تطور مقياس هو األول املقياس دمجهما.
البيولوجي بالتعقيد تتميز التي الحيوانات أنواع فيها تقرتب تطورية تراتبية املقياس هذا
يليهم ثم املقياس، هذا قمة عىل — حاليٍّا! البرش— يرتبع ذلك، وعىل القمة. من واإلدراكي
العاقل» «اإلنسان بخالف اإلنسانية (واألنواع والدالفني العليا القردة قليًال أدنى درجة يف
— والقرود الجيبون، وقردة األفيال، تقع املنقرضة). األنواع أدرجنا إذا بينية، درجة يف
املنتمية الحيوانات بقليل تليها ثم املقياس، عىل ما نوًعا أقل درجة يف — املثال سبيل عىل
رسيًعا وبالتحرك والقوارض. األرانب نزوًال تليها ثم القططية، والعائلة الكلبية العائلة إىل
التي الطيور، من أعىل مرتبة يف عامة بصورة الثدييات نجد املقياس، عرب وصعوًدا هبوًطا
أعىل مرتبة يف تقع بدورها التي والربمائيات، الزواحف من أعىل مرتبة يف بدورها تقع
التي األصناف جميع تشمل فئة وهي — الفقاريات تقع األحوال، معظم يف األسماك. من
الالفقاريات تشمل الحال، وبطبيعة الالفقاريات. من أعىل مرتبة يف — اآلن حتى ذُكرت
نستطيع ال كنا وإن باإلحساس، معظمها يتمتع ال الحياة، من التنوع شديدة أشكاًال
وغري الحساسة الحيوانات بني فاصل خط رسم يمكن أين اليقني وجه عىل التحديد

األول. املقياس للغاية، موجزة بصورة ذلك، يمثل الحساسة.
قمة عىل ترتبع التي الكائنات تحظى األدبية. املكانة تراتبية الثاني املقياس يمثل
الدرجة يف الكائنات تستحق كامًال. اعتباًرا تستحق كما األعىل األدبية باملكانة املقياس هذا
املوجودة الكائنات تستحقه الذي االعتبار من أقل كان وإن ا جدٍّ ا جادٍّ اعتباًرا األدنى
ينخفض هذا، األدبي االعتبار أو األدبية املكانة مقياس أسفل إىل التحرك مع القمة. عىل
إىل املرء يصل ثم املستويات. أحد يف تقع التي للكائنات املرء يوليه الذي االعتبار مقدار
الكائنات هذه مصالح تحظى متواضًعا. اعتباًرا إال فيها الكائنات تستحق ال ما نقطة
هذه مصالح تعارضت متى ثم ومن كبرية، غري أهمية كانت وإن مبارشة أدبية بأهمية
عادًة يجري بكثري، منها أعىل أدبية بمكانة تحظى التي الكائنات مصالح مع الكائنات
الكائنات هذه مستوى تحت متخيًال خطٍّا نرسم عليها. األخرية الكائنات مصالح تفضيل
إذا اإلطالق. عىل أدبية مكانة «بأي» الخط هذا أسفل تقع كائنات أي تحظى ال تماًما.
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ألن إال يجري ال ذلك فإن ظ، التحفُّ من بيشء الكائنات هذه ملعاملة وجيه سبب ثمة كان
ذلك، يمثل أدبية. بمكانة تحظى التي الكائنات بمصالح تتصل النحو هذا عىل معاملتها

املتساوي. غري لالعتبار تراتبيٍّا مقياًسا األدبية، للمكانة مقياًسا إذن،
االعتبار ملبدأ بديلة رؤية وهي — املطروحة الرؤية هذه استيعاب يمكن حتى
غري لالعتبار الرتاتبي املقياس مع السالالت تطور مقياس دمج أوًال يجب — املتساوي
املتساوي باالعتبار وحدهم البرش يتمتع الناتج، للمقياس النهائية الصورة يف املتساوي.
من قليًال أقل باعتبار والدالفني العليا القردة تتمتع املوجودة، األنواع بني من الكامل.
تقع دواليك. وهكذا أقل، باعتبار والقردة الجيبون، وقردة األفيال، تليها ثم البرش،
للمكانة األدنى والحد األدبية املكانة انعدام مستوى بني الفاصل الخط فوق مبارشة
وهي بسيطة، بدرجة الحساسة الكائنات بني إدراًكا واألقل بدائية األكثر الكائناُت األدبية
أن منطقية بصورة نفرتض ربما الالفقاريات. من أكثر أو نوع إىل تنتمي التي تلك
بينما أعالها. مستوى وجود يربر ما وهو مصالح، بأي تتمتع ال الحساسة الكائنات
األدبية، املكانة إىل تفتقر الحيوانات إن القائلة النظرية مشكالت الرؤية هذه تتفادى
كلب، قتل من بكثري أسوأ أمر اإلنسان قتل أن الشائع االعتقاد بسالسة االعتبار يف تأخذ
مع أيًضا الرؤية هذه تتوافق دواليك. وهكذا طائر، قتل من أسوأ أمر بدوره هو الذي
الحيوانات تجاه الواجبات من البرش تجاه أقوى إيجابية التزامات البرش ل تحمُّ قناعة
عموًما. البرش تجاه أقوى التزامات يتحملون الرؤية، هذه وفق البرش، إن حيث األخرى،

للحيوانات األدبية املكانة لفهم عمل إطارا

املتساوي االعتبار عمل إطار

من مزيًدا تكتسب معاٍن «ثالثة املعنون النص مربع (انظر متساويًا اعتباًرا الحيوانات تستحق
الحيوان»»). «حقوق ملصطلح األهمية

الرتاتبي املقياس نموذج

د تعقُّ درجة مع يتناسب اعتباًرا األخرى الحيوانات وتستحق كامًال، متساويًا اعتباًرا البرش يستحق
معاناة من أقل أهمية قرد ملعاناة املثال، سبيل عىل واالجتماعية. والشعورية، اإلدراكية، قدراتها
معاناة من أهمية أكثر معاناته تعترب الذي فأر، بمعاناة مقارنة أكرب أهمية لها لكن إنسان،

دجاجة.
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االعتبار يدعم الذي االفرتاض يف الرؤية هذه رفض يف الرئييس السبب يتمثل
قبوله نستطيع ال بداهًة، بتبنيه مغريًا الرتاتبي املقياس نموذج كان مهما املتساوي.
املتساوي. من أقل اعتباًرا الحيوانات ملنح مقنع واضح تربير وجود دون مسئولة بصورة
معاناة أهمية من التقليل املتطرف التعسف قبيل من سيعد التربير، هذا وجود دون
كان إذا كلبًا. كونه صادَف يعاني الذي الكائن أن إال لسبب ال املثال، سبيل عىل الكلب،
هناك فسيكون جميًعا، الحيوانات مصالح قيمة أو شأن من التقليل بمكان الصواب من
عليه. العثور املرء عىل بالفعل، كهذا سبب وجود من وللتأكد ذلك. صواب بشأن «سبب»
املتساوي. االعتبار أقبل فإنني ولهذا ذلك، مثل سبب وجود يف الشكوك تنتابني املقابل، يف

خالصة (5)

مثلما املتساوي، واالعتبار األدبية، والحقوق األدبية، املكانة مفاهيم الفصل هذا عرض
وإذا الحيوانات. إىل املفاهيم هذه لنسبة واملعاِرضة املؤيِّدة األساسية األطروحات إىل أشار
املبدئي الحكم بعد ما إىل قدًما امليض اآلن يمكننا الفصل، بها بدأ التي القضية إىل عدنا
خطأ؟ كانت ملاذا خطأ. كانت السنوي الصيد مهرجان يف للحمائم القاسية املعاملة بأن
قبيل من يعترب ملاذا لذلك. وجيه سبب وجود دون للحيوانات بالًغا رضًرا سبَّبت ألنها
وجيه سبب وجود دون أخرى حساسة حيوانات أي أو للحمائم الرضر يف التسبب الخطأ

إليها. أرشنا التي الرئيسية املفاهيم دور يأتي هنا لذلك؟
يعني ما وهو أدبية»، «مكانة ب األخرى الحساسة والكائنات الحمائم تحظى أوًال:
نتحمل أخرى، بعبارة مستقلة. أدبية أهمية لها — رفاهتها إجماًال، أو — مصالحها أن
من اإلنسانية. املصالح عىل ببساطة تعتمد ال التزامات وهي الحيوانات، تجاه التزامات
فقط» أجلها «من جيًدا الحيوانات نعامل أن يجب لكن الحيوانات، معاملة إساءة املمكن
أدبية»؟ «بحقوق تحظى األخرى والحيوانات الحمائم أن ذلك يعني هل آخر. سبب ألي ال
امتالك أن إىل يشري الذي للمصطلح، الثالثة للمعاني األشمل املعنى وفق األقل عىل نعم،

أدبية. مكانة امتالك يعني أدبية حقوق
تنطوي ال املتساوي. االعتبار معنى «للحقوق»، تحديًدا األكثر املعنى اآلن لنتأمل
يف التسبب يعترب متساويًا. اعتباًرا تستحق أنها عىل خاطئة بصورة الحمائم معاملة
الذي الرتاتبي املقياس نموذج وفق أيًضا ً خطأ لذلك مربر وجود دون للطيور الرضر
والكائنات الحمائم كانت إذا متساويًا. اعتباًرا يمنحها وال أدبية مكانة الحيوانات يمنح
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أدبية بحقوق الكائنات هذه إذن تحظى متساويًا، اعتباًرا تستحق األخرى الحساسة
تربية بل فقط، الحمائم صيد املتساوي االعتبار يستبعد ال للعبارة. الضيق باملعنى
البقاء أجل من اللحم إىل الناس يحتاج ال التي الحاالت يف املثال، سبيل عىل الحيوانات،
صحيحة، الرتاتبي املقياس رؤية أن َهْب اآلخر، الجانب عىل الخامس). الفصل (انظر
وتهشيم املتعة، أجل من الحمائم عىل الرصاص إطالق الخطأ قبيل من يعترب فبينما إذن،
املزارع يف للدواجن مريحة حياة توفري الخطأ قبيل من يكون ال ربما وخنقها، رءوسها،
لنا يحق وال لحومها ألكل حقيقة حاجة يف لسنا أننا مع ألكلها، الحًقا قتلها ثم العائلية

النحو. هذا عىل البرش من أقراننا استغالل
األكثر املنفعة تجاوز معنى وفق بحقوق األخرى والحيوانات الحمائم تحظى هل
بعمل القيام بحق املرء يحظى املعنى، هذا وفق الثالثة؟ املعاني بني اإلطالق عىل تحديًدا
هذا من الشخص لذلك اآلخرين حرمان عدم حال يف فقط — الحركة حرية مثل — ما
ليس عملية، نظر وجهة من العامة. املنفعة تعظيم شأنه من ذلك كان وإن حتى الحق،
تجاوز معنى وفق بحقوق تحظى الحيوانات كانت إذا ما تقرير بمكان األهمية من
بل السابع)، الفصل انظر استثناء، الحيوان عىل األبحاث سياق (يعترب ال أم املنفعة
الناحية من نطاًقا وأوسع أهمية أكثر املتساوي واالعتبار األدبية باملكانة املتعلقة املسائل
البرش كان إذا ما عىل جميعهم األخالقيون املنظرون يتفق ال األمر، حقيقة يف العملية.
النقاش يف كثريًا أخض لم األسباب، لهذه املنفعة؛ تجاوز معنى وفق بحقوق يحظون

املحرتفني. للفالسفة النقاش تارًكا املعنى، هذا وفق الحيوان حقوق حول

هوامش

(1) Jessie Cohen.
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احليوانات طبيعة

الذي الرجل عىل عينيه مركًِّزا ببطء، املذعور الراكون يرتاجع املرأب، زاوية يف ا محاَرصً
املرأب من الراكون إخراج يريد الذي — الرجل يعتقد يديه؛ يف بمكنسة ممسًكا يقرتب
دون لساعات يكافح ثعلبًا نرى آخر مشهد ويف بالخوف. يتسم الحيوان سلوك أن —
يف بعمق ويغور قدمه عىل أطبق الذي الصلب من املصنوع ك َ الرشَّ من للفكاك جدوى
الرشك؛ من نفسه وتحرير قدمه عىل ببطء العض يف ذلك بعد الثعلب يبدأ أن قبل جلده،
األلم مدى — وراءه قدمه تارًكا — الرشك من يفلت الثعلب يشاهد وهو املارة أحد يدرك
األوىل للمرة يقيم كلبًا نرى ثالث، مشهد ويف الثعلب. بهما يمر اللذين العظيمني واملعاناة
فرط من بحالة الكلب يمر املدينة، خارج له املالكة العائلة ذهاب أثناء للكالب بيت يف
العناية إليه املوكل الشخص فيفرتض األرض؛ عىل ويبول العصبي، واالهتياج النشاط

املألوفة. غري الجديدة بيئته يف قلق الكلب أن الكلب ببيت
واملعاناة واأللم للراكون، الخوف — السابقة املشاهد يف للحيوانات املشاعر عزو يعترب
عىل التفسريات هذه تقوم هل لكن سلوكها، تفسري يف طبيعيٍّا — للكلب والقلق للثعلب،
بصورة الحيوانات؟ لسلوك التفسريات هذه املتوافرة األدلة تدعم هل صحيح؟ أساس
السؤال هذا أن مع الحيوانات؟ لدى توجد العقلية الحيوات من نوع أي عمومية، أكثر
سوى الفصل هذا يطرح ال وفلسفيٍّا، علميٍّا التعقيدات، من مزيد إىل رسيًعا يفيض
نوع أي أخرى بعبارة للحيوانات، العقلية الحيوات حول للغاية وعامة مبدئية مناقشة
مجموعة أن يف الفصل هذا يف األسايس الطرح يتمثل طبيعتها؟ ما أو هي؟ الكائنات من
الالفقاريات بعض وربما كلها، أو — الفقاريات معظم ذلك يف بما الحيوانات، من كبرية
وجود عىل األدلة يف النظر قبل املقابل، يف املشاعر. من ثرية متنوعة بمجموعة تتمتع —

الرئيسية. املصطلحات بعض توضيح أوًال يجب ذلك،



الحيوان حقوق

قدمه.1 عىل مطبق ك َرشَ يف عالق ثعلب :1-3 شكل

الرئيسية بعضاملفاهيم (1)

عقلية، حاالت بأي يمر حتى «الوعي» أو «الدراية» من يشءٌ كائن أي لدى يتوافر أن يجب
خالل من املصطلح من املقصود نوضح الدراية؟ هي فما عقلية. حياة لديه تكون أن أو

األمثلة. بعض طرح طريق وعن مألوفة أخرى مصطلحات إىل اإلشارة
يف ذاتية خربات بأي يمر كان إذا ما لحظة يف داريًا الحيوان أو اإلنسان يعترب
بل مستيقًظا، املرء يكون عندما الوعي حاالت جميع الخربات هذه تشمل اللحظة. تلك
يرتبط األحالم. خربات باسم املعروفة والشعور للتفكري املشوشة الحاالت أيًضا تشمل
تشمل «مشاعر». امتالك عىل القدرة وهو «اإلحساس»، مفهوم وثيًقا ارتباًطا بذلك
الشعورية»، و«الحاالت والغثيان، األلم مثل املستشَعَرة»، «األحاسيس بدورها املشاعر
سبيل عىل الدراية. من بحاالت الحساسة الكائنات جميع تتمتع والحبور. الخوف مثل

والرسور. األلم بأحاسيس تشعر الحساسة الحيوانات جميع أن املفرتض من املثال،
الحدث وهو — األلم حس يشري األلم». «ِحس عن الدراية تمييز بمكان األهمية من
املثريات تحديد إىل — باأللم اإلحساس عادًة تشمل األحداث من سلسلة ضمن األول
مستقبالت — متخصصة محايدة طرفية أعضاء خالل من لألنسجة املدمرة الضارة،
عمل تعمل عصبية ألياف عن عبارة (وهي العصبية املحاور خالل نبضات تطلق — األلم
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وااللتهاب، والربد، والحرارة، والوخز، والضغط، القطع، املثريات هذه تشمل املمرات).
الوعي، أو الدراية حاالت إحدى نفسه األلم حس يعترب ال بينما العضالت. وانقباضات
برنارد وفق األلم. خاصًة الوعي، أو الدراية حاالت بمصاحبة غالبًا األلم حس يحدث
يف أنه مع األلم»، يف التحكم نظام أو «ماكينة باعتباره األلم حس تصور يمكننا رولن،
نخاع يسمح عندما الحال هو مثلما ألم، وجود دون باأللم حس يوجد تقليدية غري حاالت
انسحاب باستجابة باالحتفاظ السفيل نصفه يف بشلل مصاب لشخص مقطوع شوكي

عام. مخدر تأثري تحت واقع حيوان حالة يف أو األلم، حدوث يمنع ولكن
لفهم وفطرتنا خرباتنا تكفي «الدراية»، ملصطلح كامل جامع تعريف يوجد ال بينما
إىل إضافة ذاتية. بحاالت نمر نحلم، كنا أو مستيقظني كنا متى األسايس. املفهوم هذا
واقعني كنا أو معينة نوم بحاالت نمر عندما الذاتية الحاالت بهذه نمر ال أننا نعلم ذلك،
الذي الفطري الحكم التجريبية األدلة تدعم الحًقا، سنرى مثلما عام. مخدر تأثري تحت
هذه كانت وإن حتى الدراية، من بحاالت تمر أيًضا الحيوانات من العديد أن إىل يذهب

اإلنساني. الوعي من اللغوي املحتوى يف وأقل تأمًال، وأقل تعقيًدا، أقل الحاالت

الحيوانات لدى أخرى وأحاسيس ألم وجود عىل الدليل (2)

نقاش أي يأخذ أن يجب باأللم، تشعر الحيوانات أن تقريبًا الجميع اعتقاد من بالرغم
أو االعتقاد هذا تدعم املتوافرة األدلة كانت إذا ما االعتبار يف الحيوان عقلية حول جاد
مع الحال هو مثلما هنا، نحتاج الحيوانات. بها تمر أخرى مشاعر وجود يف اعتقاد أي
— خربتنا تدعم تحديًدا. عنه نبحث ما لبيان عميل تعريف إىل األخرى، العقلية الحاالت
إذ الفهم: هذا األلم لظاهرة العلمية الدراسة إىل إضافة باأللم — الظاهري الوصف أو
املحتمل أو الفعيل التدمري عادًة تصاحب كريهة أو سارة غري شعورية خربة األلم يمثل
«األلم» ملعنى مجازي امتداد وهو الشعوري»، «األلم التعريف هذا يشمل (ال للخاليا

الشعوري»). «لأللم ومالءمة حرفية األكثر البديل «املعاناة» تعترب الحريف.
أنواع أربعة تربز معينة، عقلية بحالة يمر ما مخلوق كان إذا عما نسأل عندما
ويدلنا العقلية الحاالت تقسيم عىل الظاهري اإلنساني الوصف يساعد أوًال: األدلة؛ من
نستطيع عميل، تعريف عىل يساعد قد ما وهو النقطة، هذه من انطالًقا طبيعتها. عىل
مصادر ثالثة عىل بناءً معينة عقلية بحاالت تمر البرشية غري الحيوانات إن القول
واالعتبارات أعضائها، ووظائف محدد، سياق يف الحيوانات سلوك املعلومات: من أخرى
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الحاالت من لنوع التكيفية القيمة األخري املعلومات مصدر يناقش الوظيفية-التطورية.
معني. بيئي سياق يف يعيش املخلوقات من محدد نوع لدى العقلية

تترصف بالتأكيد األلم. بظاهرة يتصل فيما األدلة هذه طبيعة يف إذن لننظر
الثالثة السلوك أنواع من أي يعربِّ تتألم. كانت لو كما األحيان بعض يف الحيوانات
يشء عن املخلب إبعاد (مثل منه الهروب أو سار غري مثري تفادي (١) األلم: عن التالية
من الحد (٣) سار. غري حادث بعد الرصاخ) (مثل مساعدة عىل الحصول (٢) حاد).
عضلة تحريك عن (الكف لشفائه أو إلراحته الجسد من مجروح أو منهك جزء استخدام
الحيوانات، من العظمى الغالبية تُظهر بينما الجسد). من آخر طرف واستخدام مشدودة
األلم حس إىل السلوكيات هذه ترجع ،(١) النوع من سلوكيات الحرشات، ذلك يف بما
وربما الفقاريات، تُظهر ملثريات. مشابهة واعية غري استجابة إىل أو األلم وجود دون
يتصل ال ربما الذي ،(٢) السلوك ويعترب .(٣) النوع من سلوكيات الالفقاريات، بعض
التعلم عىل األدلة تدعم والطيور. الثدييات بني شائًعا نسبيٍّا، االجتماعية بالحيوانات إال
الثالثة السلوكيات أنواع من أيٍّا إن القائل الزعم الجديدة البيئية الظروف مع والتكيف
يف األقل وعىل الفقاريات، يف ذلك عىل أدلة توجد اإلحساس. ثم ومن األلم إىل تشري هذه

والحبَّار. األخطبوط مثل الالفقاريات أنواع بعض
مشرتكات نجد الحيوان، لدى األلم وجود عىل الفسيولوجية األدلة إىل اآلن باالنتقال
لوجود يبدو فيما الالزمة البيولوجية باآلليات يتعلق فيما الفقارية األنواع بني كثرية
القابلة العصبية النبضات ذلك يف بما محددة، فسيولوجية بتغريات األلم يرتبط األلم.
تثري املخ. من محددة أجزاء يف والكهربي األييض والنشاط محددة مسارات يف للقياس
الغدد نظام يف تغيريات حدوث مثل أخرى؛ فسيولوجية استجابات بدورها العمليات هذه
هذه كثريًا تتشابه ال كظري. الوطائي-النخامي-القرش والنظام السمبثاوية األدرينالينية
يف بل فقط، لأللم العصبي والترشيح العصبية الفسيولوجيا يف بينها فيما الحيوانات
إىل إضافة الداخلية. املخدرات إفراز آلية مثل األلم، يف للتحكم أيًضا البيولوجية اآلليات
الفقاريات جميع لدى األلم أنه يبدو فيما باأللم الشعور وفقدان الَخَدر يتحكم ذلك،
باأللم الشعور عىل القدرة يف بعيد حد إىل الحيوانات تتشابه لم فإذا الالفقاريات. وبعض
نماذج الحيوانات استخدام املنطقي غري من فسيكون الكريهة، العقلية بالحاالت واملرور

البرش. لدى العقلية الحاالت هذه لدراسة
األدلة صور من أخرى صورة التطور نظرية سياق يف األلم وظيفة بحث يشكِّل
معلومات توفري (١) يف: بجالء لأللم البيولوجية الوظيفة تتمثل الحيوان. لدى األلم عىل
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بالفعل. أصابها أو يصيبها، أو رضر، يصيبها قد األنسجة أي حول الحية للكائنات
آثاره، من التقليل أو الرضر وقوع تفادي شأنها من التي االستجابات استثارة و(٢)
إلتاحة العضالت تحريك عدم أو ضار مثري عن بعيًدا الرسيعة األطراف حركة مثل
تتكيف استجابات لظهور الدافع لأللم السارة غري الخربات توافر الستشفائها. الفرصة

الحياة. عىل وتحافظ املحيطة الظروف مع
— مشابهة تجربة ربما أو األلم حس إن بالقول ذلك عىل أحد يردُّ قد أخرى، مرة
الحيوانات عىل اإلبقاء وظيفة يؤدي قد — واعية دراية وجود أو األلم وجود عدم ظل يف
الوظيفية-التطورية األطروحات أن عليه يرتتب ما وهو متساٍو، نحو عىل الخطر عن بعيًدا
األنظمة عىل الحفاظ إىل يميل التطور لكن األلم. من الحيوان حماية تفسري تدعم ال قد
أفضل بصورة تتوافق عفوية بصورة جديدة كائنات نشوء من فبدًال الناجحة؛ البيولوجية
وظيفة التطور يؤدي تصميمها»، يف «قيود أي وجود عدم مع محددة، بيئية سياقات مع
من املوروثة الترشيحية واألنظمة الجينية القدرات إطار يف البيئية األنظمة عىل الحفاظ
تعترب باأللم الشعور عىل القدرة أن نعلم الحالية. الكائنات منهم انحدرت الذين األسالف
الذين األشخاص يتعرض اإلنسان. لدى والبقاء البيولوجية الوظائف ألداء مهمة مسألة
املصابني األشخاص مثل باأللم، الشعور وظائف يف قصور لديهم أو باأللم يشعرون ال
عصبية بُنى وجود يشري خاصة. عناية يتلقوا لم إذا فنائهم ملخاطر الخدري، بالجذام
عند سلوكها إىل إضافة — الفقاريات لدى وعينا عنها يصدر التي البُنى لتلك مشابهة
الطبيعي االنتخاب عملية وأن الفقاريات، لدى مشابهة وظيفة يؤدي األلم أن إىل — األلم
للفقاريات. بالنسبة األقل عىل التطور عملية خالل باأللم الشعور عىل القدرة عىل حافظت
— جميعها الالفقاريات بشعور يتعلق فيما اليقني عدم من حالة يوجد املقابل، يف
أكثر وبصورة باأللم، — والحبَّار األخطبوط مثل «املتقدمة» الالفقاريات أغلب إال اللهم
الحرشات، لبعض املدهش املعقد السلوك يشري قد املثال، سبيل عىل اإلحساس. عمومية،
يف الظاهري األلم سلوك املرء يتخذ قد بل لديها، اإلحساس توافر إىل والنحل، النمل مثل
— الكريهة املؤثرات من الهروب أو تفادي يف املثال سبيل عىل املتمثِّل — الحرشات جميع
بعضسلوك يشري املقابل، يف املخلوقات. هذه لدى باأللم شعور وجود عىل دليًال باعتباره
وعدم الجسد، أجزاء أحد فقدان أو اإلصابة بعد املعتاد السلوك مواصلة مثل — الحرشات
إىل إضافة اإلحساس. افتقار إىل — املصابة األطراف تحملها التي األحمال من التخلص
لدى العصبية باألجهزة مقارنة البدائية غاية يف عصبية أجهزة الحرشات تمتلك ذلك،
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تستفيد ال قد للتعلم، املتواضعة واحتياجاتها عمرها قرص ظل يف أخريًا، الفقاريات.
عىل تكفي قد إذ باأللم؛ الشعور حالة مثل لديها واعية حاالت توافر من كثريًا الحرشات
خطر مصدر من الهروب من الحرشة لتتمكن املنعكسة اإلجفال استجابة املثال سبيل
األحوال من حال بأي كافية حاليٍّا املتوافرة األدلة تعترب ال عليه، بناء الحاالت. معظم يف
وإن الحساسة، غري واألخرى الحساسة الحيوانات بني واضح فاصل خط رسم لتربير

اإلحساس. لديها يتوافر ال األميبا، مثل الالفقاريات، بعض أن املؤكد قبيل من كان
لدى اإلحساس بتوافر يتعلق فيما الشديد اليقني عدم من حالة توجد بينما
كثري بقدرة القائل الطرح كبرية بصورة املتوافرة األدلة تدعم رأينا، مثلما الالفقاريات،
يف شك ال املقابل، يف باأللم. الشعور عىل الفقاريات، جميع ذلك يف بما الحيوانات، من
األقل عىل باملتعة، الشعور أيًضا تستطيع باأللم الشعور تستطيع التي الحيوانات أن
بحاالت تمر أيًضا الحيوانات إن القائل الطرح (يتطلب سارة» «أحاسيس صورة يف
«عدم عىل نفسه اليشء تطبيق يجوز قد إلثباته). الحجج من مزيًدا سارة «شعورية»
املقام هذا يف يسعنا ال لكن األلم، عن مختلف سار غري إحساس وهو الجسدية»، الراحة
الحاالت هذه وجود عىل محددة أدلة تعيني أو محددة تعريفات وضع إىل نسعى أن

العقلية.

واملعاناة والقلق، والخوف، الكرب، عىل أدلة (3)

من كل يعترب الجسد، من محددة بأجزاء يرتبط ثم ومن إحساًسا، األلم يعترب بينما
للكائن الكيل بالكيان ترتبط ثم ومن شعورية، خربات واملعاناة والقلق، والخوف، الكرب،
يف ننظر أن قبل أوًال املفاهيم نوضح دعنا الشعورية. الخربات هذه من بأي يمر الذي

كهذه. حاالت حدوث عىل محددة أدلة
أن إىل اإلشارة تجدر أخرى. لحاالت ما حدٍّ إىل جامعة تعترب التي باملعاناة، أوًال لنبدأ
قرصت فإذا اآلخر. حدوث دون يحدث قد منهما أيٍّا إن حيث األلم، عن تختلف املعاناة
بالذعر شعور األشخاص أحد انتاب إذا أما باملعاناة، أشعر أن دون باأللم فسأشعر يدي
تتساوى ال ذلك، إىل إضافة باأللم. يشعر أن دون باملعاناة سيشعر الشخص ذلك فإن
االنتهاء موعد القرتاب نظًرا قليًال بالكرب الشعور املرء انتاب فإذا الكرب؛ مع املعاناة
كريهة شعورية حالة املعاناة «تمثل الحالة. هذه يف باملعاناة املرء يشعر ال ما، عمل من
املعاناة أن بما الكرب.» أو األلم من األدنى بالحد الشعور مجرد من بأكثر ترتبط للغاية
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األدلة مع تتطابق املعاناة وجود عىل األدلة فإن والكرب، األلم مصطلحات إطار يف تُعرف
قليل. منذ األلم ناقشنا وقد منهما. مرتفعة درجات أو كرب، أو ألم وجود عىل

أو املحيطة البيئية التحديات إلدراك سارة غري شعورية استجابة الكرب يمثل
اقرتاب مثل متنوعة؛ ظواهر الكرب حدوث يف يتسبب قد لالتزان. مقوضة داخلية ملثريات
الحاالت صور إحدى الكرب يتخذ قد اإلسهال. أو الفشل، يف االعتقاد أو مفرتس، كائن
قد بينما وامللل. واإلحباط، والقلق، الخوف، مثل املحدد، الشكل ذات املتنوعة العقلية
الصلة ذات العقلية الحاالت هذه جميع تحري دقيًقا بحثًا الكرب شعور بحث يحتاج

والقلق. الخوف حالتي سوى هنا نناقش فلن بالكرب،
الستجابات واإلعداد محدقة مخاطر تجاه مركزة استجابات إطالق الخوفعىل يحفز
عىل التزلج عند الحال هو مثلما سارٍّا، الطفيف الخوف يكون قد بينما لها. مستقبلية
شعورية استجابة الخوف «يمثل كريًها. شعوًرا يكون أن إىل أكثر الخوف يميل الجليد،
عىل االنتباه تركِّز استجابًة املالصقة)، البيئة يف (عادة محدق خطر تجاه سارة غري
الحالة مقابل يف معممة، حالة القلق يتضمن املقابل، يف وقائي.» إجراء اتخاذ تيسري
استخدام عادة القلق د يجمِّ املحيطة. البيئة إىل واالنتباه البالغة االستثارة من املركزة،
حتى بنا املحيطة البيئة إىل ننتبه قد لذا أفعال؛ بأي القيام يعرقل كما العقلية قدراتنا
عن مرتبطني والقلق الخوف يعترب بينما تظهر. تحديات أي إىل االستجابة كيفية نحدد
يفرس ما وهو املألوفة، غري املواقف يف خاصًة جيدة بصورة وظيفته القلق يؤدي كثب،
البرش، إىل بالنسبة األقل عىل ذلك، إىل إضافة الخوف. من تركيًزا أقل القلق يعترب ملاذا
الذاتية. املرء بصورة ممكن رضر إلحاق يف يتسبب قد يشء يف القلق مصدر يتمثل
أو الجسدية السالمة إزاء شاخص تهديد تجاه سارة غري شعورية استجابة القلق «يمثل
استثارة عىل وتنطوي أفعال بأي القيام عامة بصورة تعرقل استجابة للمرء، النفسية
متشابهة وقائية وظائف والقلق الخوف يمتلك منطقيٍّا، املحيطة.» للبيئة بالغني وانتباه
يف املتمثل الجديد السياق يف بالقلق قطة تشعر قد املثال، سبيل عىل متكاملة. سياقات يف
القطة تشعر ربما الطبيب، عيادة إىل الثانية زيارتها يف البيطري. الطبيب انتظار غرفة
حال أي عىل لننتقل السابقة. الزيارة خالل تلقتها مؤملة حقنة لتذكرها نظًرا بالخوف

الدقيقة. األدلة إىل املنطقية املزاعم من
غالبًا الشك تثري قد التي العقلية الحالة وهو القلق، وجود عىل باألدلة مثًال خذ
السلوكية السمات تتوافر أوًال: األخرى. العقلية الحاالت جميع بني من غريها من أكثر
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تشعر ظروف يف أيًضا الحيوانات من الكثري يف اإلنساني للقلق املعتادة والفسيولوجية
يف يتجىل الذي الالإرادي، املفرط النشاط (١) مثل: بالقلق، األرجح عىل فيها الحيوانات
الحركي، التوتر (٢) إلخ. والتنفس، النبض معدالت ازدياد التعرُّق، للقلب، القوي النبض
الجديدة. املواقف يف املعتادة السلوكيات تعطُّل (٣) العصبي. االهتياج عند يحدث مثلما
تعريف مع توافقها ظل يف البرصي. املسح يف الحال هو مثلما املفرط، االنتباه و(٤)
عىل الفسيولوجية األدلة وبعض القوية السلوكية األدلة إىل النتائج هذه تضيف القلق،
الوظيفة أو — التكيفية القيمة ناقشنا ذلك، إىل إضافة الحيوانات. لدى القلق وجود
جيًدا واالنتباه أفعال، بأي القيام عن باالرتداع للكائنات تسمح والتي للقلق، — التطورية

وقائي. إجراء التخاذ استعداًدا املحيطة البيئة إىل
— الحيوانات لدى العقلية الحاالت وبعض اإلنساني القلق يحدث ذلك، إىل إضافة
عقاقري خالل من مشابهة بطرق — القلق شعور تمثِّل أنها نظن التي الحاالت وهي
عىل مشابهة. وعصبية-كيميائية عصبية-فسيولوجية تغريات حدوث إىل تؤدي محددة
تقليل يف ظمآنني فأًرا لثالثني العشوائية املعاقبة تتسبب االختبارات، أحد يف املثال، سبيل
تقديم يؤدي املقابل، يف الطبيعية. السلوكيات ألحد عرقلة يمثل ما وهو الرشب، يف رغبتها
أحد يف الطبيعية. املعدالت إىل الرشب يف الرغبة استعادة إىل للفرئان للقلق مضاد عقار
رحب مكان يف وضعها مثل جديد سياق يف الحيوانات توضع األخرى، االختبارات أنواع
يبدو ما مسبًقا للقلق مضاد عقار لها يقدَّم التي الحيوانات تُظهر قوية. إضاءة مضاء
عند ذلك، إىل إضافة العقار. هذا مثل إليها م يقدَّ ال التي الحيوانات من قلًقا أقل سلوك أنه
السلوكيات الحيوانات تُظهر الحيوانات، إىل البرش لدى القلق «تثري» التي العقاقري تقديم

للقلق. املصاحبة الفسيولوجية واالستجابات
تعترب الثدييات، من عليها الدراسات هذه أُجريت التي الحيوانات معظم كان وملا
البنزوديازيبني مستقبالت أن طويل وقت منذ العلماء عرف لالهتمام. مثرية التالية النتائج
أظهرت الثدييات. يف أيًضا توجد — البرش لدى للقلق املضادة املواد معظم قوام وهي —
دراسات، عليها أجريت التي الخمسة الالفقاريات من أي تمتلك ال أنه الحديثة األبحاث
هذه مثل والالفقاريات)، الفقاريات بني يقع حيوان (وهي الغرضوفية السمكة أو
ذلك يف بما — دراستها جرى التي األخرى األنواع جميع تمتلك املقابل، يف املستقبالت.
األسماك من أنواع وثالثة مائية، وسلحفاة وضفدعة، وسحلية، الطيور، من أنواع ثالثة
عىل الفقاريات معظم أن عىل إضافيٍّا دليًال يقدِّم ما وهو املستقبالت، هذه — العظمية

القلق. بخربات تمر األقل
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اإلنساني القلق أن إىل تشري ال فهي االستخالص، هذا جميًعا املتاحة األدلة تدعم بينما
واالستثارة سارة غري بمشاعر اإلحساس يتجاوز فيما كميٍّا يتشابهان الحيواني والقلق
عنه يصدر لغوية بتعبريات ل املحمَّ اإلنساني التفكري تعقيد أن غرو ال البالَغنْي. واالنتباه
السائد الزعم يتمثل الحيوانات. لدى القلق خربات عن كبريًا اختالًفا تختلف قلق خربات
مثلما وذلك قلق، بحاالت تمر األنواع من واسًعا طيًفا تمثِّل التي الحيوانات أن يف الحايل

«للقلق». تعريفنا يشري
املرء يتوقع قد — أرشنا مثلما — والخوف القلق بني الوثيقة الصلة إىل بالنظر
بالقلق الشعور عىل القدرة تمتلك التي الحيوانات لدى بالخوف الشعور عىل القدرة توافر
وحوفية، الإرادية عصبية أجهزة الفقاريات جميع امتالك املنطقي الحكم هذا يدعم أيًضا.
تترصف الحال، بطبيعة والقلق. الخوف مشاعر ركائز عىل تحتوي التي األجهزة وهي
من كبرية تكيفية بقيمة تحظى حالة وهي بالخوف، تشعر كانت لو كما الحيوانات هذه

تطورية. نظر وجهة
صور وهي — والقلق الخوف بخربات يمر الحيوانات بعض كان إذا املقابل، يف
هذه تشعر هل لكن، كرب. بحاالت تمر أنها يف للشك مجال يوجد ال — الكرب من
كريهة شعورية حالة تمثل املعاناة أن عىل فنؤكد نعيد أخرى، مرة باملعاناة؟ الحيوانات
سابًقا ذكرنا الكرب. أو باأللم الشعور من األدنى الحد تتجاوز لحاالت مصاحبة تأتي
بهذه تمر الحيوانات بعض كانت إذا لكن والكرب، األلم بخربتَي تمر الفقاريات أن
وطأتها بثقل تشعر ال أخرى، بعبارة — فحسب الدنيا» «حدودها يف الشعورية الحاالت
أن عىل دليًال اعتباره يمكن ما جليٍّا يبدو ال باملعاناة. تشعر ال أنها إىل ذلك يشري فقد —
أن العام الزعم يتجاوز فيما الدنيا، حدودها يف وكرب ألم بحاالت تمر بعينها حيوانات
كانت ملا حال، أي عىل بسيطة. عقلية بحيوات تتمتع بدائية األكثر الحساسة املخلوقات
غري االفرتاض أقرتح حساسة، كائنات الالفقاريات بعض األقل وعىل الفقاريات جميع

املعاناة. عىل القدرة تمتلك األقل عىل الفقاريات «معظم» أن القاطع

املتشككة بعضاألطروحات عىل الرد (4)

ذلك يف بما الحيوانات، من كبرية مجموعة إن القائل الطرح تناولناها التي األدلة تدعم
من متنوعة مجموعة تمتلك الالفقاريات، بعض وربما جميعها أو الفقاريات معظم
أكثر عقلية ظواهر وجود إىل تشري التي األدلة ملناقشة هنا املجال يتسع ال لكن املشاعر.
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التفكري عىل القدرة مثل البرش، مع امتالكهما يف تشرتك ال أو الحيوانات تشرتك قد تعقيًدا
آخر). موضع يف الظواهر هذه (ناقشُت الذاتية القرارات واتخاذ واللغة، االستنتاج، أو
وجود يف املتشككة العديدة املزعومة األطروحات تحديد بالذكر الجدير من املقابل، يف

عليها. والرد للحيوانات عقلية حيوات
الفتقارها نظًرا الوعي أو الدراية إىل تفتقر الحيوانات أن يف الردود هذه أحد يتمثل
يتجاهل فهو للغاية؛ ضعيف رد هذا لكن مادية. غري عنارص تُعترب خالدة»، «نفوس إىل
الذي االفرتاض، إىل واالستناد الحيوانات، لدى دراية توافر عىل التجريبية األدلة جميع
نفوًسا يمتلكون — األخرى الحيوانات ال — البرش إن القائل يدعمه، دليل يوجد ال
تطور عملية خالل أسالفنا بدأ الذي الوقت حيال حقيقة بالحرية املرء يشعر خالدة.
العلم يف التطورات متزايدة بصورة ب تصعِّ الواقع يف أرواح! امتالك يف اإلنسانية األنواع
اإلثبات هذا مثل يكن لم وإن خالدة، أرواًحا يمتلكون البرش أن إثبات من العقل وفلسفة
وجود افرتاض يف تفسريية قيمة أي النفس وعلم األعصاب علم يجد ال وبينما مستحيًال.
يتعلق فيما خطرية مشكالت بروز إىل البرش لدى ذلك وجود افرتاض يؤدي خالدة، أرواح
كان ما إذا حال يف حتى املادية. غري والعنارص املادية العنارص بني السببية بالعالقات
عند االعتقاد هذا لوجود مجال ال الفرد، إيمان من ا مهمٍّ جزءًا يظل الروح يف االعتقاد

للحيوانات. العقلية الحيوات حول جاد بحث إجراء
يرتتب الدراية، توافر أجل من رضورية «اللغة» دامت ما بأنه الفالسفة بعض دفع
القائل الضمني باالفرتاض تسليًما لكن الدراية. إىل تفتقر أن يجب الحيوانات أن ذلك عىل
والدالفني العليا القردة بعض كانت وإن — اللغة إىل تفتقر حاليٍّا املوجودة الحيوانات إن
إىل الحيوانات بافتقار القائل الطرح يزال ال — استثناءات تشكل عاليًا تدريبًا املدربة
الدراية حاالت عن اللفظي للتعبري رضورية اللغة تعترب بينما سليم. غري طرًحا الدراية
«للمرور» الدوام عىل رضورية تعترب اللغة أن يف االعتقاد يربر ما يوجد ال األشخاص، لدى
واملتعة، باأللم، الشعور البرش من ع الرضَّ يستطيع فلن كذلك، األمر كان إذا الحاالت. بتلك
اليوم. منطقيتها بعدم تقريبًا الجميع يُقر فكرة وهي اللغة، اكتسابهم قبل والخوف
تنطوي — «املوت» من الخوف مثل — املحددة الشعورية التجليات بعض أن صحيح
الصلة ذات األفكار تشكيل بغرض اللغوية القدرة توافر يتطلب قد ما مجرد تفكري عىل
املخلوقات أن إىل األحوال من حال بأي يشري ال ذلك أن غري املوت)، عن املثال، سبيل (عىل

مشاعر. أي تمتلك ال اللغة إىل تفتقر التي
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رضورًة يعترب «العقالنية» من عالية درجة توافر إن القائل الزعم أحيانًا املرء يسمع
الزعم. هذا لقبول وجيه سبب يوجد ال ولكن املشاعر، ذلك يف بما الدراية، حاالت لتحقق
معقدة تفكري عمليات إلجراء رضوريٍّا العقالنية من عالية درجة وجود يعترب وتأكيًدا،
تقليل ثم ومن الصحة، لتحسني مفصلة خطط وضع مثل محددة، مشاعر إىل لالستجابة
والكرب، األلم، بحاالت املرور يتطلب ال املقابل، يف املرض. عن الناشئنَْي والكرب األلم

املعقد. التفكري عىل القدرة توافر ناقشناها التي األخرى واملشاعر
دراية تمتلك الحيوانات إن القائل الطرح عىل الرد أيًضا املتشككني أحد يحاول قد
التمييز يف الطرح هذا يفشل ولكن بالذات». «الدراية إىل تفتقر بأنها الدفع خالل من
يف يجب بالذات. الدراية عىل تعتمد الدراية أن يفرتض أو بالذات، والدراية الدراية بني
من وتعقيًدا تحديًدا أكثر املفهوم ناحية من تعترب بالذات الدراية أن إىل اإلشارة املقابل
سبب يوجد ال املوضوعية، الحقيقة ناحية من الذات. مفهوم الكتنافها األساسية، الدراية
رؤية تتطلب بينما بالذات، الدراية عىل تشتمل أن يجب الدراية صور جميع أن يف واضح
توافر — واعية خربة عىل تنطوي بصورة «رؤية» مصطلح استخدام بافرتاض — شجرة
الرؤية. بعملية يقوم من يدرك وعي توافر تشرتط البرصية الخربة هذه أن يبدو ال دراية،
مثل املشاعر، بعض يمتلكون حياتهم من األوىل الشهور يف ع الرضَّ أن نعتقد عليه، بناء
صور من بها يُعتد صورة أي تحقيق من طويل وقت قبل والسارة، املؤملة األحاسيس

بالذات. الدراية
عىل ينطوي بالذات الوعي إىل الحيوانات افتقار بأن املرء يدفع قد أخرى، مرة
تمر الحيوانات كانت إذا حتى املعاناة، مثل املحددة العقلية الحاالت بعض إىل افتقارهم
إريك رؤية وفق كامًال. «للمعاناة» السابق التعريف يعترب ال ربما العقلية. الحاالت ببعض
اإلحساس ويف الوقت، مرور مع ذاته بوجود املرء إحساس عىل املعاناة تنطوي كاسل،
املقصود املتشككون هؤالء يوضح ال وإذ ذاته. لسالمة تهديد بوجود املرء يشعر باملعاناة
املعاناة إن القائل باالفرتاض لنسلِّم مفيد، نحو عىل الذات» «سالمة مثل مصطلحات من
بالذات». زمنية «دراية أخرى بعبارة الوقت، بمرور ذاته بوجود املرء شعور عىل تنطوي
وجود يف الحيوانات معاناة حول التشكك من الحالة لهذه الرئيسية الصعوبة تتمثل
سبيل عىل خذ بالذات. زمنيٍّا وعيًا تمتلك كثرية حيوانات أن لالعتقاد للغاية وجيهة أسباب
القليلون. إال ينكره لن طرح وهو خوف، بحاالت تمر الفقاريات إن القائل الطرح املثال
الذي الكائن لدى دراية توافرت إذا إال أرى، مثلما اإلطالق، عىل الخوف شعور يتحقق ال
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أبيض.2 نمل عن يبحث شمبانزي :2-3 شكل

من بالخوف املرء يشعر حال، كل عىل املستقبل. يف وجوده باستمرار بالخوف يشعر
متشكًكا املرء يظل قد الحال، بطبيعة للغاية). (القريب املستقبل يف له يقع قد يشء
عىل اإلرصار خالل من الحيوانات لدى باملعاناة، الشعور ويف بالذات، الزمني الوعي حيال
لدى الخوف وجود عىل أدلة قدمنا أننا إال بالخوف. الشعور عىل قدرة أي امتالكها عدم
إىل الحيوانات بافتقار القائل الزعم تدعم أطروحات نجد أو أدلة أي نَر ولم الحيوانات

بالذات. الزمنية الدراية
بالذات زمنية دراية وجود التاليني، االعتبارين ذلك يف بما األخرى، االعتبارات تدعم
الذي — املتنامي اإلدراكي الحيوان سلوك علم يميل أوًال: الحيوانات؛ من الكثري لدى
ورغبات، معتقدات، وجود دعم إىل — التطورية البيولوجيا سياق يف الحيوان سلوك يبحث
تفسري» «أفضل أن يف األسايسهنا الطرح يتمثل الحيوانات. من الكثري لدى عمدية وأفعال
هذه توافر يتطلب — عنها نعرفه يشء كل االعتبار يف الوضع مع — الحيوانات لسلوك
عظمة، لدفن الخارج إىل الذهاب يف روفس الكلب (رغب) أراد إذا املقابل، يف السمات.
بوجود الدراية بعض يمتلك روفس أن إىل ذلك سيشري عمدية، بصورة ذلك فعل ثم
املرء إحساس عىل تنطوي بحاالت عادة الرغبات تتعلق الوقت. من فرتة مدار عىل ذاته
تشري مستقلة قوية أدلة تتوافر ثانيًا: الوقت. مرور مع النوايا وتُنفذ املستقبل، يف بذاته
بيَّنا املثال، سبيل عىل املستقبل. حول توقعات عن فضًال ذاكرة تمتلك الفقاريات أن إىل
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إخفاء مكان تذكُّر من تمكِّنها قوية ذاكرة تمتلك الطيور من الكثري أن دقيقة بصورة
تمثيالت تشمل األرجح، عىل يبدو مثلما توقعاته، أو الحيوان ذاكرة كانت إذا الطعام.
الزمنية الدراية من قدر وجود ذلك فسيتضمن إصابته، ذكرى مثل نفسه»، «للحيوان
يف بما أخرى، مشاعر إىل إضافة — الحيوانات معاناة تتطلب قد بينما ختاًما، بالذات.
حالة وجود إىل تشري قوية ُحجة توجد بالذات، الزمنية الدراية من درجة — الخوف ذلك

األقل. عىل الفقاريات معظم لدى بالذات الدراية من
يف أشخاص بثالثة الفصل هذا بدأ موجزة. بصورة اآلن نصابها يف األمور لنضع
ثعلب، إىل واملعاناة الشديد األلم وشعور راكون، إىل الخوف شعور عزوا املراقبني، موقف
حاليٍّا املتوافرة األدلة إن القول معه نستطيع وضع يف اآلن رصنا كلب. إىل القلق وشعور

الحيوانات. لدى السمات هذه وجود األحيان أغلب يف تدعم

هوامش

(1) The Fur-Bearers.
(2) The Jane Goodall Institute.
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واحلبسواملوت املعاناة أرضار

وملا الخزانة، يف فأر وجود اكتشتف مبارشة، الجديد منزلها إىل رايتشل انتقلت أن بعد
تسبب ال بصورة الفأر من التخلص تريد فهي الحيوانات، بسالمة تهتم رايتشل كانت
يحتوي مميتًا ًكا َرشَ رايتشل تنصب قد خيارين: يف فتفكِّر اإلمكان، قدر رضر أي له
حديد إطباق خالل من الحال يف الفأر لقتل الرشك هذا عىل االعتماد ويمكن جبن، عىل
ينطوي ال الخيار هذا أن رايتشل تعتقد الفقري. عموده كاًرسا الفأر عىل برسعة ك َ الرشَّ
«رحيًما» ًكا َرشَ رايتشل تستخدم فقد البديل، أما الفأر. وفاة عند تقريبًا ألم أي عىل
تلقائيٍّا ستنغلق حاوية يف للدخول بداخله، جبن قطعة وضع طريق عن الفأر، يغري
يف رساحه إطالق ثم الحًقا بالفأر اإلمساك رايتشل تستطيع الجبن. قطعة تحريك عند
ألم بال املوت كان إذا عما رايتشل تتساءل الخيارين، هذين يف التفكري عند الحقول. أحد
قتل يتسبب فلن كذلك، األمر يكن لم إذا إحساس. لديه بكائن الرضر إيقاع يف يتسبب
استخدام يزال ال ملاذا وتتساءل، التفكري يف رايتشل تستغرق رضر. أي يف ألم بال الفأر
الرشك يف الواقع الفأر يظل قد حال، أي عىل االعتبار؟ يستحق خياًرا «الرحيم» ك َ الرشَّ
ذلك خالل ليًال. نومه أثناء أو العمل يف املنزل مالك وجود أثناء لساعات، فيه حبيًسا
غري املشاعر ببعض سيمر الفأر أن يف شك ال الحقول، أحد إىل الفأر نقل وخالل الوقت،
الفأر يشعر ربما الحقل، يف رساحه إطالق وعند واإلحباط. والقلق، الخوف، مثل السارة
إليها، ينتمي أخرى اجتماعية جماعة أعضاء عن أو أرسته عن الفرتاقه أيًضا بالحزن
كان وملا الفأر. بها يمر التي املشاعر مخزون ضمن يقع الحزن كان إذا ما حال يف هذا
الذي الرشك من أسوأ شك ال فسيعترب بالفأر، رضر إيقاع يف يتسبب قد «الرحيم» الرشك
الرشك سيحظى الحالة، تلك يف للفأر. الرضر يسبب املوت كان إذا إال الفور، عىل يقتله

املوت. عند رضر حدوث يف التسبب تفادي بميزة «الرحيم»



الحيوان حقوق

انقىض لسنوات. الحيوانات حدائق بإحدى مريح مكان يف األرس يف كانجارو عاش
يعد ولم طويل، زمن منذ أرسه) وقت (عند عشريته عن الفرتاقه بالكرب شعوره
رغبات وجود إىل املحبطة التوقعات أدت إجماًال، الحديقة. من الهروب يف يأمل الكانجارو
وما آلخر، وقت من واالستثارة الراحة، إىل والحاجة الطعام، يف الرغبة مثل — متواضعة
سيتوافر بينما الربية، الحياة إىل الكانجارو أعيد إذا إشباعها. يسُهل التي — ذلك إىل
ووجود الطقس، لتغري نظًرا أيًضا، املصاعب من العديد فسيواجه الحرية، من املزيد له
مفرتسة. حيوانات ووجود بيطريون)، أطباء يوجد ال (حيث باألمراض اإلصابة خطر
املفروضة، القيود تتسبب للحيوان. الحرية قيمة حول أسئلة الكانجارو هذا وضع يثري
بها الرضر إيقاع يف عادة — والبرش — الحيوان حرية عىل منها، الشديدة القيود خاصة
الكانجارو أرس يعترب ال املقابل، يف بها. و«املعاناة» «الكرب» إنزال يف التسبب خالل من
أقل، حياة جودة له ستتوافر الكانجارو أن نفرتض دعنا النحو. هذا عىل حاليٍّا ضارٍّا
إىل عودته حال يف — املتوقع عمره سيقل وربما — سالمته تهدد بخربات سيمر أو
ممارسة فرصة الكانجارو سيستعيد الربِّيَّة، يف أفضل؟ حاله سيصبح هل الربية. الحياة
اكتماًال، أكثر بصورة — و«ذكائه» وعضالته الحسية قدراته — الطبيعية» «إمكاناته
بصورة سيعيش إذ الطبيعية»؛ النوع وظائف «أداء من عالية درجة الكانجارو سيستعيد
إىل االنتقال آثار بخالف يشء، إىل ذلك يشري هل للكانجارو. الفريدة الحياة حيوية أكثر

الكانجارو؟ سالمة عىل الربية
الحيوانات؟ يخص فيما منفعة يشكل الذي وما رضًرا يشكل الذي ما عامة، بصورة
هذه عن اإلجابة قبل الحيوانات؟ سالمة طبيعة ما باملثل، للحيوانات؟ الكربى املصالح ما
الخربات أنواع عىل التعرف بغرض الحيوانات عقول دراسة إىل حاجة يف كنا األسئلة،
سالمة يف رئيسيٍّا مكوِّنًا للحيوانات «العملية» السالمة تعترب إذ الحيوانات؛ بها تمر التي
بالحيوانات، تتعلق محددة أخالقية موضوعات إىل االنتقال قبل عامة. بصورة الحيوانات

الحيوانات. سالمة عىل أفعالنا تأثري كيفية عن املزيد معرفة إىل نحتاج

املعاناة رضر (1)

نظًرا حاًال أفضل والحيوانات البرش يعترب األخرى، األشياء جميع تساوي افرتاض مع
الجذابة أو املمتعة، أو السارة، فالخربات العملية. السالمة من عاٍل بمستوى لتمتعهم
بصورة حاًال. أفضل األفراد جعل إىل تميل بها، الشعور يجري التي الطريقة إىل بالنظر
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ذاتها. حد يف منها أو «داخليٍّا» علينا تأثريها من إما الخربات هذه قيمة تنبع أساسية،
هذه تمتلك املقابل، يف ذلك. جراء ونحبها الخربات هذه حيال طيب شعور يتملكنا
بصورة يستطيع شعوريٍّا سارة بخربات يمر من إن حيث «وظيفية»، قيمة الخربات
شعورية بخربات يمرون الذي األفراد يشعر بنجاح. غايات أو أهداف تحقيق أفضل
أهدافهم تحقيق عن — إلخ اإلحباط، الخوف، األلم، طريق عن — كثريًا بالتشتت سيئة
إن حتى التشوش، من حالة إىل الكريهة الحاالت هذه تؤدي األحيان بعض يف املعتادة.
مشوًِّشا «الشديد» الرسور يعترب الحال، (بطبيعة لها. نهاية وضع سوى يريد ال املرء

فرتته.) قرص سبب يفرس تطوري أساس هناك إذن، ربما، أيًضا.
عن التخيل إىل نضطر قد للتبسيط، أرضاًرا. الكريهة العقلية الحاالت تمثل إذن
القلق، الخوف، الكرب، األلم، — إجماًال العقلية الحاالت هذه إىل واإلشارة الدقة من يشء
الرضر من معني نوع بتحديد لنا سيسمح ما وهو «املعاناة»، بمسمى — إلخ املعاناة،
آخر شخص معاناة يف التسبب ويعترب ضارٍّا، شيئًا املعاناة تعترب واحدة. كلمة باستخدام
بالحيوانات الرضر البرش بها يُلحق التي الطرق وأكثر الشخص. بهذا رضر إلحاق بمثابة

معاناتها. يف التسبب هو وضوًحا
تعترب املعاناة فإن ذاتها، حد يف مفيدة تعترب السارة العقلية الحاالت أن مثلما
يف اإلنسان مصلحة من إن القائل الطرح مع النقطة هذه تتعارض ذاتها. حد يف ضارة
إىل مروعة جرائم بارتكاب مدان شخص يحتاج قد املعاناة. بخربة يمر أن األحيان بعض
أفضل. شخًصا يصبح ألن طريقه يف الحقيقي بالندم الشعور أجل من باملعاناة الشعور
البيطري الطبيب إىل وموائها، ركلها أثناء بها، الذهاب خالل من قطة املرء يفيد قد
عىل تنطوي مجملها يف العملية هذه كانت وإن حتى قدمها، وظائف استعادة بغرض
والقلق) الخوف (مثل املعاناة أشكال من معني شكل كل يتضمن ذلك، إىل إضافة معاناة.
بناء الثالث. الفصل يف رأينا مثلما تكيفية، قيمة عىل ينطوي ثم ومن بيولوجية، وظيفة
ذات العوامل جميع االعتبار يف األخذ «مع — دائًما رضًرا املعاناة تعترب ال بينما عليه،
بسبب حاًال أفضل املرء يصبح فال ذاتها. حد يف ما بدرجة ضارة املعاناة تعترب — الصلة»
مساعي مع تداخلت متى الوظيفية الناحية من ضارة املعاناة تعترب أخرى، مرة املعاناة.
بصورة الحياة يف للغاية معقدة غايات البرش يمتلك والخطط. واألهداف، الغايات، تحقيق
تمتلك إليهم. بالنسبة األهمية غاية يف مسألة تحقيقها يعترب التي الغايات وهي متفردة،
األسماك أن افرتاض بمكان املنطق من يعترب املقابل، يف تطوًرا. أقل أهداًفا الحيوانات
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قد املعاناة وأن — الغذاء عىل الحصول مثل — الرغبات بعض تمتلك املثال سبيل عىل
املساعي. هذه تحقيق مع تتداخل

— يفرتضالكثريون األمر، حقيقة ففي خالفيٍّا؛ ضارة املعاناة إن القائل الطرح ليس
والفالسفة السياسات، وصانعو الحيوانات، دراسة يف املتخصصون الباحثون ذلك يف بما
هي بالحيوانات الرضر إلحاق خاللها من نستطيع التي «الوحيدة» الطريقة أن —
يف التسبب دون التجارب حيوانات قتل أن الشائع من عليه، بناء معاناتها. يف التسبب
بهذه الرضر إلحاق يف تتسبب ال ألنها نظًرا أخالقيٍّا؛ مشكلة مسألة يعترب ال إيالمها

ساذج. افرتاض االفرتاض هذا أن الحًقا سنرى الحيوانات.

الحبس رضر (2)

هذا، الحركي النشاط ويسمح بأفعال. وتقوم الحيوانات تتحرك النباتات، عكس عىل
شعورية، بخربات «الحساسة» الحيوانات تمر لها. البقاء وسائل بتوفري تقدير، أقل عىل
تتمتع الحساسة الحيوانات أن بافرتاض أنشطتها. ممارستها إطار يف واأللم، املتعة مثل
«ترغب» الحيوانات أن املنطقي قبيل من يصبح آخر)، موضع يف أرشت (مثلما برغبات
بما القيام الحيوانات تستطيع عندما ذلك، إىل إضافة محددة. بأشياء والقيام الحراك يف
بما القيام الحيوانات تستطيع ال وعندما الرضاء، أو املتعة بخربة الحيوانات تمر تريده،
الحرية تعترب عليه، بناء السارة. غري املشاعر من غريه أو اإلحباط بخربة تمر تريده،
الحيوانات إىل بالنسبة «ميزة» عامة بصورة — الحركة عىل الخارجية القيود غياب —
بعض أن غرو ال حاجاتها. وتلبية مساعيها بتحقيق لها تسمح ميزة وهي الحساسة،
عىل تتوافق بينما — األطفال ة أرسَّ مثل — األفراد مصلحة يف تعترب الحرية عىل القيود
الذي الجريان، سياج مع الحال هو مثلما الفرد، مصالح مع األخرى القيود بعض األقل

حركتك. من قليًال يحد
معناه يف يشري ما وهو «الحبس»، عليه نطلق قد ما املثال سبيل عىل خذ املقابل، يف
مع كبرية بصورة تتداخل والتي الحركة عىل املفروضة الخارجية «القيود إىل الضيق
السجن ألن فنظًرا ضار؛ املعنى بهذا فالحبس جيدة.» بصورة العيش عىل املرء قدرة
أحد السجن يعترب لذا جيًدا، العيش عىل األشخاص قدرة مع كبرية بصورة يتداخل

العقاب. أشكال
قفص يف وحيًدا العيش عىل قرد إجبار يف الحبس عىل األخرى األمثلة أحد يتمثل
مع الوقت وقضاء واللعب، األشياء، واستكشاف التجوال، تحب فالقرود موحش؛ صغري
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الطرق.1 أحد جانب إىل وحوش معرض يف فهد :1-4 شكل

وعدم األلم يف األحيان من كثري يف الحركة عىل الشديدة القيود تتسبب األخرى. القرود
ممارسة دون وتحول طبيعية غري املعيشية الظروف تكون عندما — الجسدية الراحة
الشعورية والخربات الكرب يف دائمة شبه بصورة تتسبب كما — طبيعية بصورة الحياة
املعاناة. حدوث إىل عادة الخارجية القيود هذه تؤدي باختصار، الصلة. ذات السارة غري
معاناة؟ وقوع يف تتسبب أن دون ضارة الشعورية الخربات هذه تعترب هل لكن
سالمته ستقل والذي بالراحة يشعر الذي الحيوانات حديقة يف بالكانجارو مثًال خذ
أي وإىل به؟ الرضر إلحاق يف األرس يتسبب هل الربية. يف رساحه أُطلق ما إذا العملية
له، شافية إجابة إىل يُتوصل لم نظري سؤال عىل السؤال هذا عن اإلجابة تعتمد درجة؟
وظائف أداء أو — الطبيعية إلمكاناته الكائن استخدام كان إذا بما يتعلق سؤال وهو
العامة السالمة تحقق إىل (يؤدي ذاته حد يف قيمة ذا أمًرا يعترب — الطبيعية النوع
فسيعترب كذلك، األمر كان إذا العملية). السالمة عىل املرتتبة اآلثار عن مستقلة بصورة
الحيوانات، حديقة يف بقائه خالل من للرضر معرًَّضا بالراحة يتمتع الذي الكانجارو
يكون قد املقابل، يف الطبيعية. إمكاناته استخدام عىل قدرته من كبرية بصورة تحدُّ التي
الجانب عىل أكرب. بصورة معاناته من بالرغم الربية إىل عاد إذا حاًال أفضل الكانجارو
للكانجارو، العملية السالمة تدعم ما بقدر إال قيمة تمثل ال الحرية كانت إذا اآلخر،
الكاملة القيمة وضع نستطيع لن بينما املريح. أرسه يف حاًال أفضل الكانجارو فسيعترب
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حول املوضوع لهذا شاٍف حل إىل التوصل دون الصحيح نصابها يف الحيوان لسالمة
مسائل عىل تنطوي التي العملية املواقف معظم مناقشة تنتظر أن يجب ال الحرية، قيمة
بصورة يتداخل الذي األرس أيًضا يتسبب عادة، املسألة. هذه حل نتيجة باألرس تتعلق
عىل ينطوي ما وهو الحيوان، معاناة يف إمكاناته استخدام عىل الحيوان قدرة مع كبرية

فيه. مراء ال به رضر إلحاق

املوترضًرا؟ يعترب هل (3)

حيٍّا يزال ال فرًدا تشمل عملية وهو — االحتضار ينطوي االحتضار. عن املوت يختلف
تحدث قد التي املعاناة تعترب ممتدة. االحتضار عملية كانت إذا خاصة معاناة، عىل —
نفسه املوت يتضمن ال املقابل، يف هالكنا. من نخاف أن يف سببًا االحتضار عملية أثناء
اللهم للكائنات العملية السالمة عىل املوت يؤثر ال أخرى. شعورية خربات أي أو معاناة

رضًرا؟ املوت يعترب فهل بإنهائها. إال
البرش إىل بالنسبة األقل (عىل بالبرش عادة يرض املوت أن إىل الفطرية أحكامنا تشري
قىض بشخص الرضر املوت يلحق ال ربما خالفية). فهي األجنة حالة أما امليالد. بعد
بأولئك الرضر املوت يُلحق ال وتأكيًدا، عاًما. وتسعني خمسة طوال ينبغي كما حياته
«عادًة»، املقابل، يف الحياة. جودة تحسن يف أمل وبال يتحملونه، ال ألم من يعانون الذين
القتل أن يف السبب تفسري عىل يساعد ما وهو يموتون، الذين للبرش الرضر املوت يسبب
عن اإلجابة تنطوي وعالَم البرش؟ حالة يف رضًرا املوت يعترب «ملاذا» نكراء. جريمة يعترب

للحيوانات؟ بالنسبة السؤال هذا
مركزية: «رغبة» يلبي ال ما بقدر رضًرا يعترب املوت أن الفالسفة بعض يرى
الناحية «من األقل عىل بحياته، املرء يعتز الطبيعية، الظروف يف الحياة. قيد عىل البقاء
ومرشوعات أهداف تحقيق مساعي إطار يف رضورية وسيلة «باعتبارها الوظيفية»،
أيًضا الكثريون يضفي كتاب. كتابة من االنتهاء أو األطفال تنشئة مثل بنجاح»، معينة
العيش. — يف يرغبون أو — هؤالء يريد الحالتني، كلتا يف «داخليٍّا». حيواتهم عىل قيمة
يف يرغبون الذين األفراد ألولئك فقط الرضر املوت يسبب إذن، الرؤية، هذه وفق
ال إذ الحيوانات؛ إىل بالنسبة املدى بعيدة تداعيات عىل الزعم هذا ينطوي أحياء. البقاء
أقل وبدرجة الحياة، قيد عىل البقاء «مفهوم» الحيوانات من قليلة حفنة سوى تمتلك
يوجد وكان النريان، فيه اشتعلت منزًال أن هب الحياة. قيد عىل البقاء يف الرغبة كثريًا
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بأنه شعوره عن شك ال ناجم خوف وهو الهائل، بالخوف الكلب يشعر بداخله. كلب
عىل الكلب محاوالت تساعد قد بينما رضر. عليه سيقع أو بسوء قريب عما سيصاب
يف والرغبة واملوت، الحياة مفاهيم لديه تتوافر الكلب أن املؤكد من يبدو ال املوت، تفادي
خالل من عمليٍّا بالكلب الرضر سيلحق إذن، الراهنة، الرؤية وفق الحياة. قيد عىل البقاء

نفسه. املوت من يُضار لن لكنه احرتاقه
األشخاص بعض إن قائًال الرغبة عىل القائمة الرؤية عن املدافعني أحد يدفع قد
يمنعهم املوت كان إذا الرضر يلحقهم الحياة قيد عىل البقاء يف الرغبة إىل يفتقرون الذين
القطيع. يف املسيطر العضو يصبح أن يريد ذئبًا أن هب لديهم. مركزية رغبات تلبية من
أخرى ذئاب مع معارك بضع مناسبة أوقات يف وخاض مهمة، تحالفات الذئب شكَّل
قبل الذئب مات فإذا القمة. إىل صعوده الذئب ويواصل ضعيفة، لكنها املرتبة يف تعلوه
يف رغبته دون الحيلولة طريق عن بالذئب الرضر إلحاق يف املوت يتسبب مرماه، بلوغ
هذه ع ستوسِّ املوت. مفهوم إىل يفتقر كان لو حتى جماعته، يف املهيمن الذئب يصبح أن
الحيوانات مجموعة من كثريًا الرغبة عىل القائمة الرؤية إطار يف املوت إىل الجديدة النظرة
التي الحيوانات تلك سوى الرؤية هذه تشمل لن ولكن املوت. جراء الرضر يلحقها التي
مستقبلية. مشاريع (٢) أو الحياة، قيد عىل البقاء يف والرغبة الحياة مفهوم (١) لديها:
جراء املتحقق للرضر الرغبة عىل القائمة الرؤية صور جميع التايل املثال يناقض
للعناية استعداد أتم عىل محبني أبوين كنف يف جيدة صحة يف الرضيع الطفل يولد املوت.
بإمكانية يحظى كما إحساًسا الطفل يمتلك مراء ال أسبوًعا، الرضيع بلوغ عند به.
أو خطط أي الرضيع يمتلك ال اآلن، حتى طبيعي. إلنسان متقدمة إدراكية حياة اكتساب
الرضيع أن متوقع، غري حادث طريق عن هب، للحياة. مفهوم أي عن فضًال مرشوعات،
مات الطفل أن الرغبة عىل القائمة التفسريات حكم سيكون نومه. أثناء ألم بال يموت
مأساة، كثريون سيعتربها القصة، هذه سماع عند املقابل، يف الرضر. به يلحق أن دون
الحكم يتطلب نفسه. الطفل إىل بالنسبة أيًضا بل القلب، مفطورة الطفل ألرسة فقط ال

املوت. عىل املرتتب للرضر بديل تفسري تقديم بالطفل الرضر يُلحق املوت بأن
سابونتزس، وستيف ريجان، توم عنها يدافع التي — الرؤية البديل هذا يطرح
التي القيِّمة الفرص يُحبط ما بقدر وظيفيٍّا رضًرا يسبب «املوت إن القائلة — وأنا
الخربات تلك ذلك يف بما قيِّمة، بخربات الحساسة الكائنات تمر الحياة.» استمرار يوفرها
النظرية عىل بناء — أيًضا وربما والرضا، املتعة مثل لها، العملية السالمة تدعم التي
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الطبيعية. إمكاناته املرء ممارسة تتضمن خربات أي — السالمة حول املرء يتبناها التي
ذلك كان لو «حتى الفرد، لهذا املتاحة الحياة من الوليد، الطفل أو القطة، املوت سيحرم
املرء يحتاج ال إذن، الرؤية، هذه وفق املتاحة.» بالفرص دراية أي يمتلك ال الشخص
املوت. جراء عليه رضر ليقع مستقبلية خطًطا أو معقدة مفاهيمية قدرات يمتلك أن إىل
املوت وأن قيِّمة، بخربات املرور املرء بإمكان أن عىل إذن وحده اإلحساس سينطوي
«إمكانية» وجود مجرد كان إذا ما مسألة (تعترب الخربات. بهذه املرور تواصل سيوقف
عىل اإلجهاض.) سياق يف خاصة مهمة، خالفية مسألة ضارٍّا املوت لجعل يكفي اإلحساس
مرشوعات لديه تكن لم أو الحياة يف رغبة الحي الكائن لدى تكن لم إذا اآلخر، الجانب
باملعاناة مآلنة خربات أي — مجملها يف سلبية بخربات يؤذن مستقبله وكان مستقبلية،

الشخص. لذلك الرضر يسبب املوت أن الحايل التفسري فسينفي —
للتفكري طريقتني بمعرفتها الجديد. منزلها يف فأًرا وجدت التي رايتشل تتذكر اآلن
لن ألم بال املوت أن إىل الرغبة عىل القائمة الرؤية «تشري كالتايل: رايتشل تفكِّر املوت، يف
إذا آخر: منظور إىل الفرص توافر عىل القائمة الرؤية تشري بينما للفأر، الرضر يسبب
وسيؤدي فأر، أي حياة يف املتوافرة الفرص الفأر أمام فستتاح الحقل، يف الفأر أُطلق
الفرص، توافر عىل القائمة الرؤية وحسب الفرص.» هذه توافر دون الحيلولة إىل املوت
فإنه املعاناة بعض عىل ينطوي أنه مع الذي — الرحيم ك َ الرشَّ بأن يفيد رايتشل فحكم
تعتمد النهاية، يف االعتبار». يف «أخذه يستحق — نفسه الوقت يف الحياة عىل سيحافظ
املبكر املوت إن يقول الذي خالفية األكثر الحكم عىل الرحيم الرشك استخدامها مسألة
يف متمثلة الرشك، استخدام عليها ينطوي التي املعاناة من أكرب رضر يف سيتسبب للفأر
أن من تماًما متأكدة رايتشل املقابل، يف الحزن. وربما واإلحباط، الخوف، مشاعر بعض

رضًرا. يشكل املوت
كرس إىل أدى مما األليف كلبها صدمت سيارة أن هب التفكري. يف رايتشل تُمعن
يف قدمه وضع أو املخدر تأثري تحت ألم دون الكلب قتل خيار رايتشل تمتلك قدمه.
من عظيًما قدًرا الثاني الخيار سيتضمن الكامل. للشفاء جيدة فرصة وجود مع دعامة
يف تقريبًا. شهر مدة الكلب قدم يف الدعامة وجود أثناء الخوف وربما واإلحباط، األلم،
ترى ألم. بال الكلب ُقتل إذا شيئًا سيخرسان وكلبها أنها رايتشل تظن بداهة، املقابل،
أن افرتضنا إذا أفضل بصورة تفسريها يمكن املشابهة واألحكام الحكم هذا أن رايتشل

توافرها. دون يحول التي بالفرص مرتبط املوت رضر

70



واملوت والحبس املعاناة أرضار

األنواع؟ عرب األرضار هذه مقارنة يمكن هل (4)

بالحيوانات يلحق الرضر أن يف شك ال الحيوانات. عىل الرضر يقع قد البرش، غرار عىل
أي الحبس؛ خالل من أيًضا الحيوانات عىل الرضر يقع معاناتها. يف التسبب خالل من
جيًدا. العيش عىل قدرتها مع كبرية بصورة تتداخل التي الحرية عىل املفروضة القيود
النوع وظائف أداء مع تتداخل التي الحرية عىل املفروضة القيود كانت إذا ما مسألة لكن
يرتتب لم لو حتى — الرضر يف تتسبب ثم ومن — املعنى هذا وفق حبًسا تعترب الطبيعية
الحيوانات أي عىل نفسه األمر ينطبق وهكذا خالفية. مسألة تُعترب معاناة، أي ذلك عىل
أم فقط، الحياة يف ترغب التي الحيوانات هي هل املوت: طريق عن للرضر تتعرض قد
بينما الحساسة؟ الحيوانات جميع أم أيًضا، مستقبلية بمشاريع تتمتع التي الحيوانات
نهائية بصورة عليه ُمتفق غري األمر يزال ال شموًال، األكثر الرؤية السابق الطرح يدعم
حتى تناولناها التي للرضر الرئيسية باألنواع يتعلق فيما سؤال يربز حال، أي عىل بعد.
«حجم» نعترب أن يجب هل ما، بطريقة وحيوان بإنسان الرضر إلحاق جرى إذا اآلن.
اختالًفا مختلًفا نعتربه أم — تقريبًا متساويًا — متشابًها كليهما عىل الواقع الرضر
التزاماتنا فهم بغرض مهمة األسئلة هذه عن اإلجابات تعترب الحًقا، سنرى مثلما جذريٍّا؟

الحيوانات. تجاه األدبية
القول إذن بمكان املنطق فمن أساسية، بصورة عمليٍّا رضًرا تعترب املعاناة أن بما
— مقاديرها يف تقريبًا متساوية معاناة بخربات وحيوان إنسان مر إذا ما حال يف إن
يكون عليهما الواقع الرضر فإن — الحاالت بعض يف ذلك تحديد صعوبة كانت مهما
املرء قدرة مع لتداخلها نظًرا وظيفيٍّا؛ أيًضا ضارة املعاناة الحال، بطبيعة متشابًها.
املزيد توليد إىل املعاناة تميل املرامي، تحقيق تثبيط خالل من لكن مراميه. تحقيق عىل
ذلك، إىل إضافة سواء. حد عىل والحيوانات البرش عىل تنطبق مسألة وهي املعاناة، من
يجب العملية، السالمة عن منفصلة بقيمة يحظى الطبيعية النوع وظائف أداء كان إذا
حيوان. أي إىل بالنسبة الوظيفية، األدوار هذه أداء مع تتداخل قد املعاناة أن إىل اإلشارة
من هو املعاناة من معني قدر وجود إن القائل الطرح تدعم قوية حجة هناك إجماًال،

له. تتعرض التي املخلوقات نوع عن النظر بقطع املتشابه، الرضر قبيل
ضوء يف الرضر هذا نفهم ما بقدر نعم، األنواع؟ عرب الحبس رضر مقارنة يمكن هل
إذا املقابل، يف متشابًها. املعاناة عن الناتج الرضر وجدنا إننا حيث املعاناة، يف التسبب
وظائف أداء مع التداخل خالل من الرضر يف تتسبب الحرية عىل املفروضة القيود كانت
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يشمل إذن الحبس رضر فإن — معاناة حدوث يف التسبب دون حتى — الطبيعية النوع
قد الحساسة، الحيوانات جميع عىل األمر هذا ينطبق بينما الرضر. من الفريد النوع هذا
باملخلوقات الرضر إلحاق يف يتسبب قد الحبس إن القائل الزعم تربير املمكن من يكون
ستتجىل الرضر درجة يف التعقيد هذا لتفسري امُلثىل الطريقة كانت وإن متفاوتة، بدرجات

اآلن. إليه ننتقل ما وهو املوت، رضر مناقشة خالل من
حد يف قيمة مسألة باعتباره بقائهم استمرار إىل البعض ينظر سابًقا، أرشنا مثلما
األحكام هذه كون ومسألة ذاته. حد يف رضًرا باعتباره املوت إىل ينظرون ثم ومن ذاتها،
الحاالت يف املوت، أن عىل الجميع يتفق املقابل، يف بعيد. حد إىل خالفية ال أم صحيحة
الوظيفي الرضر عىل لنركز عليه، بناء البرش. حالة يف «وظيفيٍّا» ضارٍّا يعترب العادية،

األنواع؟ عرب متشابه املوت هل للموت.
املدافعني كبار من العديد ذلك يف بما السؤال، هذا عن الفالسفة من الكثري أجاب
الناتج للرضر الرغبة عىل القائمة الرؤية أنصار حجة تسري بالنفي. الحيوان، حقوق عن
— الحياة يف رغبة لديها ليس الحساسة الحيوانات معظم كانت ملا كالتايل: املوت عن
رضًرا املوت يُلحق ال — مستقبلية مشاريع لديها ليس املعدلة، الرؤية تضيف مثلما أو،
بتلك رضر إلحاق يف يتسبب املوت أن يتضح عليه، بناء اإلطالق». «عىل الحيوانات بتلك
الرغبة معيار تستويف حيوانات أي أو العاديني بالبرش الرضر يلحق مما أقل الحيوانات
الرؤية وهي الحياة، يف الفرص توافر عىل القائمة الرؤية عن املدافعون أما الحياة. يف
من الحساسة الكائنات املوت يحرم بينما قائلني: فسريدون حجتها، يف أقوى تبدو التي
املتاحة الفرص تلك من قيمة أكثر للبرش املتاحة الفرص تعترب لها، املتاحة الفرص
يحتكم الزعم هذا (لدعم الحيوانات. جميع أو معظم ذلك يف بما تعقيًدا، األقل للكائنات
يحتكم فيما تفوًقا، األكثر البرشية والرضا باملتعة الشعور إمكانات إىل الفالسفة بعض
باملثل، سواهم.) عما وتميزهم للبرش قيمة األكثر الوظائف وأنواع األنشطة إىل آخرون
قيمة أكثر بدورها التي للقطط، املتاحة تلك من قيمة أكثر للقردة املتاحة الفرص تعترب
التعقد درجة يف اختالفات وجود مع دواليك، وهكذا النورس، لطائر املتاحة تلك من
تختلف وإجماًال، املقارنات. هذه عليها تعتمد التي واالجتماعي والشعوري، اإلدراكي،
ثم ومن األنواع، عرب الحياة» يحيا الذي الفرد إىل «بالنسبة الحياة قيد عىل البقاء قيمة

املوت. عن الناتج الرضر حجم يختلف
من مجموعة غمار يف الغوص هذه املقارنة القيمة موضوعات يف الخوض يتطلب
هنا إجماع يوجد ال آخر). موضع يف بحثتها (التي املحسومة غري النظرية املوضوعات
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دواجن.2 مزرعة :2-4 شكل

الزعم هذا أنا، فيهم بمن تقريبًا، املعلقني كل يقبل املقابل، يف املوضوعات. هذه حول
كبرية بمجموعة يُلحق مما أكثر بالبرش الرضر املوت يُلحق العادية، األحوال يف الحذر:
مرتبة يف تقع التي الحيوانات األقل عىل تشمل املجموعة وهذه الحساسة، الحيوانات من
ممارسة دون يحول الحبس أن إىل املرء يذهب أن يمكن باملثل، الثدييات. من «أدنى»
لالستمتاع أكرب إمكانات تحقق دون يحول أو األعىل، القيمة ذات الوظائف وأداء األنشطة
يؤدي بذلك وهو األقل، عىل الحيوانات بعض حالة يف مما أكثر البرش حالة يف والرضا،
الحرية من الكبري الحرمان حاالت أن تذكُّر من بد ال لكن بالبرش. أكرب رضر إلحاق إىل
ينطبق قد (مبدئيٍّا، األنواع. عرب متشابه رضر وهو املعاناة، إىل دائمة شبه بصورة تؤدي
أنواع تختلف فقط»: الوظيفية النظر وجهة من اعتبارها «عند املعاناة عىل نفسه األمر
األنواع. عرب القيمة يف تحقيقها دون املعاناة تحول التي الرضا، مصادر أو الوظائف،

عمليٍّا.) رضًرا أساسية بصورة تعترب املعاناة ألن نظًرا النقطة هذه سأتجاهل

خالصات (5)

رضًرا املعاناة من محددة درجة تعترب أوًال: الخالصات؛ من عدد عن مناقشتنا أسفرت
بعض مع البرش مقارنة عند ثانيًا: يعاني. من هوية عن النظر بغض للمقارنة، قابًال
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يعترب ال — الثدييات من «أدنى» مرتبة يف تقع التي الحيوانات األقل عىل — الحيوانات
إلحاق يف املوت يتسبب العادية، الحاالت يف الحيوانات. إىل بالنسبة الرضر يف سببًا املوت
يف تسببه إىل بالنظر األنواع عرب مشابًها رضًرا الحبس يسبب ثالثًا: بالبرش. أكرب رضر
عند — والحيوانات البرش بني للمقارنة قابًال يكون ال إنه إال املعاناة، من معني قدر
اإلمكانات أو األنشطة مع تداخله إىل بالنظر — الحيوانات بعض األقل وعىل البرش مقارنة
خالل من املحتملة األخالقية التداعيات إىل اآلن لننتقل الرضا. تحقيق سبيل يف املهمة

الثاني. الفصل يف إيجاز يف ُعرضت التي األخالقية العمل أطر مراجعة
أدبي وزن منح قبول املرء عىل فإن املتساوي، االعتبار عمل إطار قبول جرى إذا
املتساوي االعتبار ينطوي عليه، بناء املتشابهة. الحيوانات ومصالح البرش ملصالح متساٍو
أخالقية إشكالية هو ما بقدر أخالقية إشكالية يعترب الحيوانات معاناة يف التسبب أن عىل
التي املؤسسات من الكثري يفشل الالحقة، الفصول يف سيتضح وكما البرش. إىل بالنسبة
قبيل من يعترب اآلخر، الجانب عىل املعيار. بهذا الوفاء يف ذريًعا فشًال الحيوانات تستخدم
يعترب البرش لقتل املناهض األخالقي املعتقد إن القول املتساوي االعتبار مبدأ مع االتساق
مجموعة إىل بالنسبة وذلك الحيوانات، تلك لقتل املناهض األخالقي املعتقد من أقوى
ذلك يف بما األخرى، االعتبارات من أكرب دعًما الزعم هذا (يتلقى الحيوانات. من كبرية
هذه حالة ويف املقربني.) أحد موت عند األشخاص به يشعر الذي األكرب العاطفي الرضر
املعتقد من ما» حد «إىل أضعف لحبسهم املناهض األخالقي املعتقد يعترب الحيوانات،

البرش. لحبس املناهض
أقل انتباًها املتساوي لالعتبار املناهض الشخص سيعري املتساوي، االعتبار برفض
املقارنة إمكانية بعدم القائلة واملزاعم املقارنة بإمكانية القائلة املزاعم يف الدقيقة للفروق
أن مفاده أخالقيٍّا حكًما الشخص هذا يصدر والحيوانات. البرش عىل الواقعة األرضار بني
كلما عامة، بصورة «عموًما». الحيوان مصالح من أكرب أدبي بوزن تتمتع البرش مصالح
الحيوانات، مصالح وزن زاد للحيوانات، واالجتماعي والشعوري، اإلدراكي، التعقيد زاد
واملزاعم األنواع. عرب املتساوي لالعتبار تراتبي مقياس أو تراتبية وجود يربر ما وهو
املوت عن الناشئ بالرضر — املثال سبيل عىل — يتعلق فيما املقارنة قابلية بعدم القائلة
حكم إصدار إىل والحيوانات البرش بني املتساوي لالعتبار املناهض الشخص تقود قد
قتل يعارض الحيوانات، من الكثري حالة يف وذلك للغاية، ضعيف أخالقي معتقد بوجود
من أهمية أكثر ربما الطبية-الحيوية. األبحاث يف الحال هو مثلما ألم، دون الحيوانات
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يمثل املعاناة يف التسبب أن ينفي املتساوي لالعتبار املناهض الشخص أن هو كله ذلك
والبرش، والفرئان، املغرد، منة السُّ وطائر الضفادع، حالة يف متساوية أخالقية إشكالية
شخص. أي معاناة يف التسبب مسألة حيال شهامة نُظهر أن أبًدا علينا يكن لم لو حتى
قد التي الرئيسية والطرق للحيوانات، العقلية والحياة األدبية، املكانة تناول بعد
تتعلق التي العملية األخالقية املوضوعات إىل ننتقل بالحيوانات، الرضر إلحاق بها يجري

للحيوانات. البرش باستخدام

هوامش

(1) Jessica Eshler/Brull Coleman Inc.
(2) PETA.
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اللحوم أكل

«بطارية» قفص إىل الدجاجة تؤخذ ثم مزدحمة، مفرخة يف الحياة «س» الدجاجة تبدأ
التي الخارجية الظروف عن تماًما تختلف بيئة وهي — األسالك من بالكامل مصنَّع
قيمة أي وجود لعدم (ونظًرا حياتها، ستقيض حيث — طبيعي بشكل فيها تعيش
خنقها.) أو حية، فرمها أو الغاز، طريق عن تسميمها يجري الدواجن، لذكور تجارية
وبالرغم جناحيها. بسط تستطيع ال إنها حتى آخره، عن «س» الدجاجة قفص يمتلئ
منقارها، من جزء ُقطع نفسها، ولعق األرض، ونبش التغذية، يف منقارها أهمية من
الدجاجات نقر عن الناشئ الرضر من الحد بغرض الحساسة، الخاليا ببعض مروًرا
بيضة، تضع أن قبل ساعات ملدة القفص. ازدحام مبعثه سلوك وهو القفص، يف األخرى
غريزية بصورة باحثة الدجاجات، جمع بني قلق يف وذهابًا جيئة «س» الدجاجة تسري
مريحة غري مائلة أرضية عىل الدجاجة تقف البيض، وضع وقت عند تجده. لن عش عن
طعام، عن للبحث األرض نبش مثل الغريزية السلوكيات بممارسة تسمح ال السلك من
إىل والحاجة الطبيعية، غري والظروف املران، قلة تسبب والهرش. الرتاب، يف واالستحمام
العام هذا بيضة ٢٥٠ الدجاجة تضع أن املزمع من — البيض من ا جدٍّ عالية إنتاجية
إىل «س» الدجاجة تتعرض ال الدجاجات، من كثري عكس (عىل العظام. يف َضعًفا —
ويمنع أيام، ثالثة إىل يوم من املياه خاللها تُمنع ممارسة وهي للريش، القرسي اإلسقاط
استنفادها عند للدجاج.) اإلنتاجية الحياة فرتة مد بغرض أسبوعني إىل تصل مدة الغذاء
شاحنة يف نقلها ثم صندوق يف الدجاجة حرش يجري عامني، عمر يف اإلنتاج عىل قدرتها
تتسبب املذبح. إىل — الجوية الظروف من لها الحماية توفري أو ماء، أو طعام، دون —
النهائية الوجهة يف الضعيفة. العظام من العديد انكسار إىل الحذرة غري املناولة عملية
تقطع أن قبل ناقل سري عىل مقلوب وضع يف «س» الدجاجة تقييد يجري للدجاجة،
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الدواجن، عىل ينطبق ال األمريكي الرحيم الذبح قانون ألن نظًرا رقبتها. مؤتمتة سكني
جرى الذي جسدها، يصلح ال بأكملها. العملية هذه خالل وعيها كامل يف الدجاجة تكون

ذلك. إىل وما والحساء، الفطائر، لصنع إال حياتها، خالل بشدة تدمريه
قفص إىل «ص» الخنزير يؤخذ أسابيع، أربعة العمر من يبلغ وهو فطامه بعد
املتصاعدة القوية األدخنة الخنزير يستنشق التهوية، لسوء نظًرا ا. جدٍّ مزدحم انة حضَّ
«تشطيب» حظرية إىل الخنزير يؤخذ رطًال، ٥٠ وزن بلوغه عند والرباز. البول من
مصدر أو قش أي وجود دون بالخرسانة مكسوة مقددة الحظرية وأرضية صغرية.
من كبري بقدر تتميز التي األنواع أحد إىل انتمائه من وبالرغم الرتفيه. مصادر من
قضبان طريق عن األخرى الخنازير عن «ص» الخنزير فصل يجري واالجتماعية، الذكاء
بعض يف والنوم. الطعام، وتناول والرقود، االستيقاظ، إال يشء فعل يملك وال حديدية،
حتى له، املالصق القفص يف ذيل عض طريق عن نفسه «ص» الخنزير يسيلِّ األحيان
عملية عن فضًال الخنازير ذيول قطع عملية تنفيذ يجري الخنازير. جميع ذيول تُقطع
«ص» الخنزير يُحرش للذبح، جاهًزا الخنزير يصبح عندما مخدر. أي غياب يف اإلخصاء
باملتعة يومني تستغرق التي الرحلة تتسم ال آخر. خنزيًرا ثالثني مع شاحنة يف بقسوة
دون األخرى، الخنازير مع الشجار يف الرحلة فرتة يقيض الذي الخنزير إىل بالنسبة
يشم املذبح، ويف الشمس. حرارة من حماية أو راحة، أو ماء، أو طعام، عىل الحصول
عىل يردون الذين به املمسكني قبل من وخذه عملية ويقاوم الدم، رائحة «ص» الخنزير
الذي الناقل السري إىل يصل حتى حديدي بأنبوب الخلف من مراًرا ورضبه بركله ذلك
جرت إذا محظوًظا «ص» الخنزير يعترب الكهربي. الصاعق إىل الحركة من ممنوًعا يحمله
وتقطيع مغيل ماء يف جسده سقوط قبل قتله إىل فتؤدي بنجاح، الكهربي الصعق عملية
الدواجن بخالف — الحيوانات تغييب يشرتط الرحيم الذبح قانون أن (مع جسده. أجزاء
الحيوان، تقييد قبل واحدة مرة ال فعَّ صعق جهاز استخدام طريق عن الوعي عن —
انتهاكات بحدوث املذابح يف العاملني من الكثري يقر أعضائه، وفصل مقلوبًا، وتعليقه
بعض يف الدم» «تناثر حدوث يف املرتفع التيار يتسبب أن من وخوًفا متكررة. بصورة
ا جدٍّ منخفض تيار استخدام عىل املذابح يف املرشفني من الكثري يشجع الحيوانات، جثث
العديد يف يجري ذلك، إىل إضافة صعقها. أثناء للوعي الحيوانات فقدان عدم لضمان
تدفق وقف لعدم شديد ضغط مواجهة ظل يف ثواٍن بضع كل حيوان صعق املذابح من

تباًعا.) الصاعق عىل الحيوانات
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حديدي.1 قضيب عىل يعض خنزير :1-5 شكل

تؤخذ بالفطرة، ببعض بعضها وثيًقا ارتباًطا وعجولها األبقار ارتباط من بالرغم
بقرًة حياتها لتبدأ مبارشة ميالدها بعد أمها عن بعيًدا عجًال) كانت (التي «ع» البقرة
عىل يساعد الذي — األم لبن وهو — اإلطالق عىل اللبأ البقرة ترشب ال للبن. مدرَّة
كما الحشائش، من خاٍل للغاية، مزدحم «مرعى» يف البقرة تعيش األمراض. مقاومة
من أكثر مرة عرشين بمقدار أكثر لبن إنتاج أجل من مخدر. دون ذيلها قطع يجري
تطورت التي الخشائن ال — بالحبوب مليئًا غذائيٍّا نظاًما البقرة تتناول العادي، العجل
مؤلم. وَعَرج أيضية اضطرابات يف يتسبب ما وهو — سهولة يف تهضمها كي األبقار
بالرغم الرضع، يف مؤملة بالتهابات «ع» البقرة تصاب للبن، املدرة األبقار من كثري مثل
عجل يف الحمل عىل «ع» البقرة تُجرب اللبن. إدرار فرتات بني حيوية مضادات تلقيها من
هرمون من يومية حقنًا «ع» البقرة تتلقى اللبن. إنتاج استمرار لضمان سنويٍّا واحد
لألبقار الطبيعي العمر يبلغ بينما إنتاجيتها. وزيادة نموها عىل تساعد البقري النمو
سن بلوغها عند إنتاجيتها مستوى عىل الحفاظ األبقار تستطيع ال أكثر، أو عاًما عرشين
تعترب واملناولة، النقل عملية خالل منها. للغرض «ُمستنفدة» تعترب ثم ومن الرابعة،
يومني، من ألكثر والراحة واملاء، الطعام، من حرمانها من فبالرغم محظوظة؛ «ع» البقرة
البقرة غريزة تسمح املذبح، يف البقرة. رضب يجري ال وخزها، أثناء بالخوف وشعورها
عىل يصعب لألسف، األخرى. تلو الواحدة ممر، عىل بالسري — الخنزير عكس عىل — لها
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من وبالرغم الهوائية. البندقية تشغيل جيًدا تدريبًا يتلقَّ لم الذي الكهربي الصاعق عامل
يتوقف وال عاليًا. خواًرا ُمصِدرة واقفة البقرة تزال فال مرات، أربع «ع» البقرة صعق
الذي «الطاعن» إىل وتُنقل العلوي القضيب يف البقرة تعليق يجري لذا األبقار، نقل سري
وتشعر نزيفها أثناء واعية البقرة تبقى دمائها. جميع تذرف التي البقرة رقبة يقطع
من يحدث ما رؤية الفيدرايل املفتش يستطيع (ال حية. جلدها ونزع أعضائها بفصل
التي األبقار جثث بالغ حماس يف املفتش يفحص ذلك، إىل إضافة فيه. يوجد الذي موقعه
عمل يف «ع» البقرة جسد يُستخدم للعدوى.) آثار أي عن للبحث مكان، كل من تتدفق

الهمربجر. أو املصنَّع البقري اللحم

التجارية املزارع مؤسسة (1)

معظم حاليٍّا تورد التي التجارية املزارع عىل أمثلًة أعاله املذكورة الحيوانات تقدِّم
الدول وأغلب العظمى، وبريطانيا األمريكية، املتحدة الواليات يف األلبان ومنتجات اللحوم
تحاول التي — التجارية املزارع أدت الثانية، العاملية الحرب منذ األخرى. الصناعية
مكاسبها تعظيم أجل من للغاية صغرية مساحة يف الحيوانات من ممكن عدد أكرب تربية
شهدت نفسها، الفرتة خالل العمل. عن أمريكية عائلية مزرعة ماليني ثالثة توقف إىل —
شملت الزراعية. القطاعات يف مشابهة تحوالت األخرى األمم من وعدد العظمى بريطانيا
صناعيٍّا «د» فيتامني توفري التجارية املزارع نمو يف ساهمت التي العلمية التطورات
الحيوية املضادات ونجاح لتكوينه)، الشمس ضوء طبيعية بصورة إنتاجه يتطلب (الذي
للحصول الجيني لالنتخاب املتطورة األساليب وظهور األمراض، انتشار من الحد يف
تتمثل التجارية املزارع مؤسسة وراء الدافعة القوة أن بما محددة. إنتاجية سمات عىل
هذه لبلوغ كوسيلة الحيوانات التجارية املزارع صناعة تعامل االقتصادية، الفعالية يف

نوع. أي من لها مستقلة أدبية مكانة أو أهمية ال كأشياء الغاية،
التجارية املزارع «تتسبب له، تتعرض الذي الرضر ومدى الحيوانات عدد إىل بالنظر
املتحدة الواليات ففي أخرى»؛ برشية ممارسة أو مؤسسة أي من للحيوانات أكثر رضر يف
طائر ماليني وخمسة ثديي حيوان مليون ١٠٠ من أكثر املؤسسة هذه تقتل وحدها،
الترشيعات أهم يتمثل قانونية. حماية بأي األمريكية املزارع حيوانات تتمتع ال سنويٍّا.
معظم أي — الدواجن يشمل ال الذي الرحيم، الذبح قانون يف اإلطالق عىل الفيدرالية
الحيوانات. مناولة أو النقل، أو املعيشية، لألوضاع يتعرض وال — املستهلكة الحيوانات
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يطبَّق. القانون هذا يكاد ال التوثيق، يف وآخرون آيسنتز جيل أفرد مثلما ذلك، إىل إضافة
أال التجاري، الزراعي للقطاع الرئيسية الغاية األمريكية الزراعة وزارة تدعم ظاهريٍّا،
مدهًشا أمًرا ذلك يعترب ال عوائق. أي وجود دون األقىص الحد إىل األرباح تعظيم وهي
ثمانينيات منذ األمريكية، الزراعة وزارة يف الكبار املسئولني معظم أن املرء يعرف عندما
أو كربى، تجارية زراعية رشكات يف كباًرا مسئولني أنفسهم هم كانوا العرشين، القرن

الصناعة. بهذه وثيقة ومالية سياسية صالت عىل كانوا
املزارع تعترب التي الصناعة هذه تجاوزات من األوروبية الدول حدَّت املقابل، يف
العظمى بريطانيا حظرت املثال، سبيل عىل عليها. األمثلة أبرز األمريكية التجارية
أقىص كحد فقط ساعة عرشة خمس بلغ ا حدٍّ وضعت كما العجول، صناديق استخدام
ومجلس املشرتكة األوروبية السوق وضعت ماء. أو طعام دون الحيوانات نقل أثناء
إىل تُرجمت التي االشرتاطات وهي املزارع، حيوانات سالمة لضمان اشرتاطات أوروبا
املساحة من املزيد توفري عموًما االشرتاطات هذه تشمل األعضاء. الدول مختلف يف قانون
معيشية ظروف توفري عن فضًال الطبيعية، النوع أنشطة ملمارسة أكثر وحرية للحيوانات،
من وبالرغم املتحدة. الواليات يف املزارع لحيوانات املتوافرة الظروف من إنسانية أكثر
تربية صناعة معظم تظل أوروبا، يف للحيوانات تتوافر التي إنسانية األكثر الظروف
تجارية» «مزارع مصطلح إطالق تستحق بحيث يكفي بما كثيفة أوروبا يف الحيوانات

عليها.
خالل من التجارية للمزارع وصفيٍّ معنًى سوى اآلن حتى املناقشة هذه تقدم لم
للدجاجة ُعرضت التي الحاالت أن عىل االعرتاض يجري قد عليه، بناء حاالت. ثالث
التجارية. املزارع لصناعة عامة سمات تمثل ال «ع»، والبقرة «ص»، والخنزير «س»،
تشري مثلما — الحيوانات هذه بها مرت التي الخربات تعترب ال املقابل، يف صحيح. هذا
يعترب بينما األمريكية. املتحدة الواليات يف األقل عىل مألوفة، غري — ذلك عىل األدلة
بعض إضافة يفيد ربما املجال، هذا يف مستحيًال أمًرا التجارية للمزارع الكامل الوصف
التالية التعميمات من يُقصد املزارع. حيوانات من األخرى األنواع عن العامة املالحظات
بها تمر التي الشعورية الخربات بدقة يصف بعضها أن مع األمريكية، الحالة وصف

أيًضا. كثرية أخرى دول يف الحيوانات
التي األخرى الحيوانات من حاًال أفضل للحومها خصوًصا تُربى التي املاشية تعترب
أشهر ستة مدة املفتوح الفضاء يف للتجوال الفرصة املاشية من للكثري يتوافر هنا. وصفت
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عىل تتغذى حيث الرعي أماكن إىل طويلة مسافات املاشية هذه تُنقل ذلك، بعد تقريبًا.
املستمر التعرض الكرب أو لأللم الرئيسية املصادر تشمل الحشائش. من بدًال الحبوب
دون لها إخصاء عمليات وإجراء قرونها، وانتزاع بعالمات، ووسمها السيئ للطقس
الحال، بطبيعة تغري. دون فيها ترعى التي البيئة وكآبة لتمييزها، اآلذان وقطع تخدير،

داخله. يحدث وما املذبح إىل النقل لعملية املصاحبة األرضار ذلك إىل نضيف قد
نمو مع مزدحمة الوقت مع تصبح مغلقة أعشاش يف حياتها املزارع دواجن تقيض
تشمل الشديد، االزدحام إىل إضافة عادية. غري نمو بمعدالت الطيور من اآلالف عرشات
الدواجن تكوُّم بسبب واالختناق بعض، عىل الطيور بعض تََغذِّي األخرى اإلزعاج أسباب
التي الصحية غري التنفس وظروف املناقري، وانتزاع لذعرها، نتيجة بعض فوق بعضها
أجل من تُربى التي العجول التهوية. وسوء الدواجن مخلفات تنظيف عدم عن تنشأ
تعيش الخنازير. شأن شأنها املالئمة، املعيشية الظروف من كثري من تُحرم لحومها
النوم أو بالدوران حتى لها تسمح ال بحيث للغاية صغرية معزولة صناديق يف العجول
بديًال سائًال لبنًا العجول هذه ترشب الصلب، والغذاء املاء من بحرمانها طبيعي. وضع يف
إىل يؤدي كما املميز، األبيض باللون لحومها تلون إىل يؤدي ما وهو الحديد، إىل يفتقر
املشكالت من عدد إىل لها االنفرادي والحبس الغذائي النظام هذا يؤدي باألنيميا. إصابتها

العصابية. السلوكيات عن فضًال الصحية
للحيوانات بالًغا رضًرا التجارية املزارع «تسبب الكلية؛ الصورة إىل اآلن لننظر
باملعاناة يتعلق وفيما واملوت.» الحبس، املعاناة، أشكال يتخذ ما وهو متكررة، بصورة
التجارية، املزارع حيوانات أن إىل األدلة جميع تشري — عامة بصورة العميل الرضر أو —
من غريها وربما وقلق، وخوف، وملل، راحة، وعدم ألم، بمشاعر تمر حياتها، خالل
للحيوانات). العقلية الحيوات مناقشة ملراجعة الثالث الفصل (انظر السارة غري املشاعر
وفق الحيوانات عملها طبيعة خالل من التجارية املزارُع «تَحِبس» ذلك، إىل إضافة
عىل خارجية قيوًدا التجارية املزارع تفرض أخرى، بعبارة للمصطلح. املحدد تعريفنا
خصوًصا تُربى التي املاشية تُحبس (ال جيًدا العيش مع كبري بشكل يتداخل ما الحركة
تؤدي الحال، بطبيعة املعنى). هذا وفق حياتها، من لجزء األقل عىل لحومها، أجل من
أجل من تُربى التي الحيوانات قتل إىل النهاية يف التجارية املزارع يف الحيوانات تربية
يسبب املوت أن بافرتاض املوت، رضر السابقة األرضار إىل يضيف ما وهو لحومها،
الرابع. الفصل يف اإلشارة سبقت كما والدجاج، والخنازير، األبقار، مثل لكائنات الرضر
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الحياة نوع االعتبار يف أخذنا إذا إال الحالة هذه يف رضًرا املوت يُعترب ال أخرى، مرة
إىل بالنظر إنسانية. معاملة ظروف يف الحيوانات هذه تحياها أن املمكن» من «كان التي
أجل من تُربى التي املاشية حالة باستثناء نعمة، املوت يبدو للحيوانات، الحالية املعاملة
رضًرا تسبب التجارية املزارع إن القائل الطرح عىل خالف ال حال، أي عىل لحومها.

للحيوانات. بالًغا

األدبي التقييم (2)

تسبب أنها يف يتمثل التجارية للمزارع األدبي التقييم عند األول املهم االستنتاج كان إذا
املستهلكون يحتاج «ال اآلتي: يف يتمثل الثاني املهم االستنتاج فإن للحيوانات، بالًغا رضًرا
تلحق التي األرضار من أي اعتبار مقنع بشكل يمكننا ال التجارية.» املزارع منتجات إىل
بالجوع املرء كشعور — جانبًا املعتادة غري الظروف بتنحية «رضورية». الحيوانات بهذه
نكون ألن حتى وال للبقاء اللحوم أكل إىل نحتاج ال — الحاجة هذه تلبية بدائل وغياب
إن حيث «املتعة»، يف املستهلكني إىل بالنسبة اللحوم ألكل الرئيسية املنافع تتمثل أصحاء.
الوجبات تناول إىل التحول إن حيث و«الراحة»، الكثريين، إىل بالنسبة طيب اللحم مذاق
االستخالص إىل نصل مًعا االستنتاجني بوضع مجهوًدا. يتطلب هذا عىل والحفاظ النباتية
رضر يف التسبب أن بما له.» داعي ال هائل رضر يف تتسبب التجارية «املزارع إن القائل
التجارية املزارع بأن الحكم من للفكاك إذن سبيل فال خاطئ، أمر هو له داعي ال هائل

األحوال. من حال بأي عنها الدفاع يمكن ال مؤسسات تعترب
القائل الخاليف االفرتاض عىل تعتمد ال التجارية املزارع إدانة أن إىل اإلشارة تجدر
الرتاتبي املقياس بنموذج املرء قبل إذا فحتى متساويًا. اعتباًرا تستحق الحيوانات إن
الدفاع املرء يستطيع لن للحيوانات، املتساوي من أقل اعتباًرا يربر الذي األدبية، للمكانة
إىل املرء نظر لو عليه، بناء له. داعي ال هائل رضر يف التسبب عن منطقية بصورة
— األدبية املكانة من بقدر األقل عىل تتمتع كائنات باعتبارها — الجدية بعني الحيوانات

عنها. الدفاع يمكن ال التجارية املزارع أن شك دون املرء فسيجد
املستهلك يفعل ال إذ للحيوانات؛ الرضر املستهلك يسبب ال املستهلك؟ عن ماذا لكن
حتى الكالب أركل «ال يقول: من تصور فحسب! التجارية املزارع منتجات تناول سوى
بالترصف الشخص هذا عىل سنحكم بذلك.» يقوم حتى األشخاصفقط ألحد أدفع املوت،
بينما باملثل، بالقسوة. تتسم بأفعال للقيام أمواًال ودفعه لتشجيعه نظًرا خاطئ نحو عىل
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فيما أبًدا يفكرون ال قد بل اللحوم، إنتاج عملية عن ببعدهم اللحم يأكلون من يشعر قد
التجارية املزارع تنتجها التي اللحوم رشاء يشجع واملذابح، التجارية املزارع يف يجري
املستهلك يعترب هنا ومن ممكنة؛ ويجعلها بل بالقسوة، تتسم التي األفعال ارتكاب عىل
غري كانت وإن األدبية، القاعدة هذه عن الدفاع يمكن عموًما، كبرية. بصورة مسئوًال
رضًرا تسبب التي للمؤسسات ماليٍّا دعًما تقدم لكيال ممكن جهد بكل «قم تماًما: واضحة

له.» داعي ال بالًغا
رشاء عمليات تنتهك ماليٍّا، له داعي ال الذي الرضر إلحاق يف التسبب دعم خالل من
من عنها للدفاع قابلة غري تعترب ثم ومن املبدأ، هذا التجارية املزارع تنتجه الذي اللحم
أي إىل االحتكام دون املهم االستنتاج هذا إىل توصلنا أننا باملالحظة جدير األدبية. الناحية
عىل الحيوان. حقوق عن املدافعة الرؤية أو النفعية نظرية مثل محددة أخالقية نظرية
اعتبارات اآلن حتى منتجاتها ورشاء التجارية للمزارع معارضتنا تضمنت بينما حال، أي

ذلك؟ كيف اإلنسان. رفاهة اعتبارات املعارضة هذه يدعم الحيوان، رفاهة
والربوتني الدهون من عالية نسبة عىل تحتوي التي — الحيوانية املنتجات ترتبط أوًال:
الدماغية، والسكتة والسمنة، القلب، اعتالل من مرتفعة بمستويات — والكوليسرتول
الصحية السلطات تويص الرسطانات. أنواع وبعض السكري، ومرض العظام، وهشاشة
يستهلك مما أكثر والخرضاوات والفواكه، الحبوب، من ومزيد أقل لحوم بتناول حاليٍّا
القضاء إىل األمريكية التجارية املزارع صناعة أدت ثانيًا: املثال. سبيل عىل األمريكيون
الزراعية الرشكات هيمنة مع الثانية، العاملية الحرب منذ عائلية مزرعة ماليني ثالثة عىل
يسمع بينما سنويٍّا. الحكومة من الدوالرات مليارات إىل يصل دعًما تتلقى التي الكربى
التجزئة، متاجر يف اللحوم أسعار ض تخفِّ التجارية املزارع أن وتكرًرا مراًرا األمريكيون
الدول من والعديد بريطانيا يف الرضائب. لدعم الخفية بالتكلفة أحد يذكرهم أن النادر من
صناعة عىل مشابه بشكل الهيمنة من زراعية رشكات بضع سوى يتمكن لم األخرى،
تعترب ثالثًا: الصغرية. املزارع من العديد عىل القضاء عن أسفر ما وهو الحيوانية، املزارع
بينما واملياه والرتبة، الطاقة، التجارية املزارع تستهلك إذ للبيئة؛ مدمرة التجارية املزارع
وتلوث الغابات، وإزالة الربية، الطبيعية املواطن وتدمري الرتبة، سطح تآكل إىل تؤدي
تؤثر رابًعا: بها. األخرى الكيماوية واملواد الحرشية، واملبيدات الروث، إلقاء جراء املياه
يتطلب املثال، سبيل عىل البرش. عىل الغذاء توزيع عملية عىل ضارٍّا تأثريًا التجارية املزارع
واحد رطل إنتاج أجل من الخنازير إلطعام الربوتني من أرطال ثمانية استهالك األمر
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رطل إنتاج أجل من العجول إلطعام الربوتني من رطًال و٢١ للبرش، الخنزير لحم من
املتحدة الواليات تنتجها التي الحبوب معظم تذهب عليه، بناء البقري. اللحم من واحد
الربوتني تكلفة اللحم عىل الغنية الدول طلب يجعل ولألسف، املاشية. تغذية ملصلحة
عن الفقرية املجتمعات تتخىل ما وكثريًا األفقر. الدول يف للشعوب للغاية عالية النباتي
ال لكن النقدية، واملحاصيل اللحوم تصدير ملصلحة املستدامة الزراعة أساليب ممارسة
يف يتسبب ما وهو التضاؤل، يف اآلخذة الزراعية الرقعة تآكل مع طويًال األرباح تبقى
جرى إذا النباتي، الربوتني من يكفي ما هناك األمر، حقيقة يف التغذية. وسوء الفقر
خاصة بصورة ربما خامًسا: األرض. وجه عىل البرش جميع إلطعام استخدامه، ترشيد
إىل بالنسبة بالقسوة تتسم ممارسة التجارية املزارع صناعة تعترب املتحدة، الواليات يف
هو مثلما — قاسية عمل ضغوط إىل الصناعة هذه يف العاملون فيتعرض فيها؛ العاملني
يف التبول أو الدقيقة، يف دجاجة تسعني إىل يصل ما قطع عليه يجب عامل مع الحال
عامل أي يواجهها قد التي الصحية املخاطر أسوأ بعض وإىل — تركه خشية اإلنتاج خط
املقيدة واألذرع اليدين وإصابات التنفس، ومشكالت الجلدية، األمراض (مثل أمريكي
وكل يجب)، كما تُصعق لم التي الهائجة الحيوانات مع التعامل جراء واإلصابة للحركة،
اللحوم إنتاج صناعة عىل التنظيمية القيود رفع فإن أخريًا، زهيد. أجر مقابل يف ذلك
للغاية، الرسيعة اإلنتاج خطوط إىل إضافة العرشين، القرن ثمانينيات منذ األمريكية
كتاب (انظر سبريا هنري أشار ومثلما اللحوم. سالمة ضمان بمكان الصعوبة من جعل
الدجاج لحوم جراء التقديرات وفق سنويٍّا أمريكي ٢٠٠٠ يموت سبريا)، حول سنجر

امللوثة.
االعتبار، يف البرش رفاهة أخذ من الدعم من املزيد تلقي خالل ومن عليه، بناء
نتجاهل ال دعنا ولكن القوة. غاية يف التجارية املزارع منتجات مقاطعة عن الدفاع يصبح
يف التجارية املزارع استمرار إن قائًال األشخاص أحد يدفع ربما التايل: املهم االعرتاض
عىل القضاء سيؤدي فبينما االقتصادية. الناحية من رضوريٍّا يعترب أنشطتها مزاولة
مالكي إىل قاسمة رضبة توجيه إىل — بنجاح مقاطعتها خالل من — الصناعة هذه
إلحاق إىل ذلك يؤدي قد كما الوظائف من العديد ستُفَقد التجارية، الزراعية الرشكات
املزارع صناعة عىل القضاء عىل املرتتبة اآلثار هذه تعترب املحلية. باالقتصادات الرضر
املزارع صناعة تعترب مثلما عليه، بناء تلك. النظر وجهة وفق مقبولة غري التجارية
وهو أيًضا، رضوريٍّا للحيوانات فيه تتسبب الذي البالغ الرضر يعترب رضورية، التجارية
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فيه تتسبب الذي الرضوري» «غري البالغ الرضر فكرة عىل القائم طرحي يعارض ما
التجارية. املزارع صناعة

املزارع صناعة عىل القضاء عىل املرتتبة اآلثار افرتاض نقبل قد ذلك، عىل ا ردٍّ
ال سنجر، بيرت يشري مثلما أوًال: مقبولة. غري إنها القائل الزعم نرفض بينما التجارية
واحدة، مرة سوى التجارية املزارع صناعة عىل للقضاء السلبية التكاليف تحمل يجب
تربية يف املستثمرة التكاليف زيادة استمرار املؤسسات هذه عىل اإلبقاء يستتبع بينما
املزارع يف العاملون يتلقاها التي السيئة املعاملة إىل بالنظر أيًضا، األبد. إىل الحيوانات
البحث طريق عن بالغ لرضر سيتعرضون أنهم االعتقاد بمكان الصعوبة من التجارية،
أي عىل ذرًعا» «ضاقوا الذين املوظفني من الكثري به يقوم ما وهو بديلة، وظائف عن
تواجه التي املتنوعة التهديدات تجنب يمكن عمومية، أكثر بصورة األمور. بمجريات حال
البيئة، وتدمري الصحية، املخاطر مثل — التجارية املزارع صناعة يف اإلنسان سالمة
القضاء جرى إذا — إلخ النباتية، للربوتينات السيئ والتوزيع ال الفعَّ غري واالستخدام
أقل حيوانات تربية صناعة بها تُستبدل أن إمكانية عدم (بافرتاض الصناعة هذه عىل
املخاطر هذه تجنب سيؤدي املشكالت). هذه بعض استمرار إىل سيؤدي ما وهو كثافة،
اقتصادي رضر أي مع التوازن تحقيق إىل األبد، إىل بل واحدة مرة ليس واألرضار،
يف اآلخرين حيال به نقوم أن يمكن ملا أدبية حدوًدا «هناك بأن أقر أخريًا، املدى. قصري
مساعينا يف الحساسة للكائنات بالغ رضر يف والتسبب العمل؛ أو الربح لتحقيق مساعينا
ممارسة عىل الناس إجبار حاالت (تمثل الحدود.» لهذه تجاوز فيه األهداف هذه لتحقيق
ذلك كان إذا الحدود.) هذه انتهاك عىل حية أمثلة العبودية أو اإلباحية، املواد أو البغاء،
الردود هذه أن أرى ختاًما، رضورية. التجارية املزارع صناعة اعتبار يمكن ال صحيًحا،

االقتصادية. الرضورة عن الطرح تفصل مًعا

التقليدية العائلية املزارع (3)

نستهلكها التي الحيوانية املنتجات معظم ألن نظًرا التجارية املزارع عىل الفصل هذا ركَّز
املزارع ذلك يف بما أخرى، مصادر من الحيوانات الناس يأكل املقابل، يف منها. تأتي

التقليدية. العائلية
قدر يف تتسبب فإنها قسوة، أقل تربية ظروف تتضمن العائلية املزارع ألن ونظًرا
الحيوانات حبس يجري ال ربما بل التجارية، املزارع من للحيوانات املعاناة من بكثري أقل
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جيًدا. العيش مع كبرية بصورة تتداخل الحركة عىل فرضقيود بمعنى العائلية املزارع يف
يف الفرص توافر عىل القائم املوت عن الناجم الرضر تفسري صحة بافرتاض املقابل، يف
تُقتل ألنها نظًرا الرضر من الفكاك الحيوانات تستطيع ال الرابع)، الفصل (انظر الحياة

املوت. رضر وقوع يستتبع ما وهو النهاية، يف
بعض وتتجنب للحيوانات، بكثري أقل رضر يف تتسبب العائلة املزارع كانت وملا
املياه، تلوث املثال، سبيل (عىل اإلنسان لسالمة التجارية املزارع تمثلها التي التهديدات
من عنها للدفاع قابلية أكثر تعترب العائلية املزارع فإن الخطورة)، بالغة العمل ظروف
رشاء وممارسة العائلية املزارع ضد قوية أدبية حجة توجد املقابل، يف السائدة. منافستها
املمارسات: بعض خالل من بالغة معاناة املؤسسة هذه تسبِّب واحد، لسبب منتجاتها.
وفصل والخنازير، املاشية وإخصاء قرونها، وانتزاع التجارية بالعالمات املاشية وسم
معاملة الحيوانات ومعاملة للطيور، حتى كربًا يسبب قد ما وهو صغارها، عن األمهات
أكل أن وبما الحيوانات. جميع تموت أخرى، مرة والذبح. واملناولة، النقل، أثناء سيئة
داٍع يوجد فال رضوريٍّا، أمًرا — جانبًا االستثنائية الظروف طرح مع — يعترب ال اللحوم
إلحاق يف التسبب عن الدفاع بمكان الصعوبة من الحيوانات. عىل تقع التي األرضار لهذه

الرضوري. غري املتكرر الرضر
فعىل العائلية؛ املزارع صور بعض عن الدفاع الردود بعض تدعم قد املقابل، يف
وصفت التي األرضار معظم من اإلفالت الرومية والديوك الدجاج يستطيع املثال، سبيل
يتعرض ال كأن — سارة حياة يعيش أن رومي ديك أو دجاجة مقدور يف كان إذا توٍّا.
الذي الوحيد الرضر فسيتمثل مطلًقا، معاملته إساءة يجِر ولم — ألذى عائلته أفراد أحد
املوت عن الناجم الرضر تفسري عن يدافع من ينفي ربما ولكن، املوت. يف به يلحق قد
أن الرابع) الفصل يف الطرح لهذا نقدي من (بالرغم مركزية رغبة عىل القضاء عىل القائم
رضر ألي تتعرض ال الدواجن أن إىل يشري ما وهو الرضر، لهذا الطيور حتى تتعرض

املثالية. الظروف يف
للمكانة الرتاتبي املقياس بنموذج املؤلف) خالف (عىل املرء قبل إذا املقابل، يف
— املعاناة تجنُّب ذلك يف بما — للمصالح متساٍو غري أدبي وزن بوجود فسيسلِّم األدبية،
واالجتماعي. والشعوري، اإلدراكي، تعقدها درجة عىل يعتمد ما وهو املختلفة، للكائنات
تجعل التي العائلية املزارع ممارسات عن هذا األخالقي العمل إلطار املؤيدون يدافع قد
هؤالء يدفع ربما الدنيا. حدودها يف — رضورية غري أنها املعرتف — الحيوانات معاناة
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حتى رضوري، غري «أدنى» رضر إلحاق يف املرء يتسبب أن دائًما ً خطأ يعترب ال األمر بأن
املقابل، يف املزارعني. توظيف مثل املهمة املنافع بعض هناك كانت إذا خاصة للثدييات،
االستخدام مثل االعتبار، يف اإلنسان رفاهة عىل السلبية اآلثار أخذ إىل املرء سيحتاج ربما

الطرح. هذا منطقية مدى تقييم يف النباتي، للربوتني ال الفعَّ غري

البحرية املأكوالت (4)

األرجل ورأسيات األسماك من وبدءًا البحر. من نأكله الذي الغذاء من كثري يأتي
وتتعرض حساسة، الكائنات هذه أن إىل الثالث الفصل يف خلصنا والحبَّار)، (األخطبوط
باملعاناة تشعر الكائنات هذه كانت إذا ما نهائي نحو عىل نقرر لم املقابل يف والكرب. لأللم
يتجاوز الذي الكرب أو لأللم املصاحبة الكريهة الشعورية الحالة يف املتمثل املحدد باملعنى
خطاف باستخدام اصطيادها األرجل ورأسيات باألسماك اإلمساك يتطلب األدنى. الحد
ال بينما ذلك. أثناء كريهة بمشاعر الكائنات هذه تمر بداهة، وخنقها. الشباك نصب أو
يف طليقة حرة تكون الحيوانات إن حيث — الحبس التقليدية الصيد أساليب تتضمن
الكائنات لهذه الرضر املوت يسبب بينما حتمية. مسألة املوت يعترب — الطبيعية بيئتها
يتسبب ال الحياة، يف الفرص توافر عىل القائم املوت رضر تفسري وفق ما» درجة «إىل

الرغبة. عىل القائمة الرؤية وفق لها الرضر يف املوت
يلحق األرجل ورأسيات األسماك بأن الدفع خاللها من يمكن عديدة طرق هناك
خالل من أو ا، جدٍّ قصرية املعاناة أن الزعم خالل من فقط، األدنى الحد يف الرضر بها
املوت عن الناجم الرضر بأن الدفع خالل من أو اإلطالق، عىل معاناة أي وجود إنكار
يدفع قد ذلك، إىل إضافة وجوده. انعدام درجة إىل يُذكر يكاد ال الكائنات هذه حالة يف
تتحقق التي املنافع بعض مع مناسبة بصورة يتوازن األدنى الرضر هذا بأن املرء
للصيادين. العمل وتوفري صحية، بوجبة البطن وملء والراحة، املتعة، مثل البرش ملصلحة
األقوى باملعنى بحقوق تحظى الحيوانات أن يعتقد َمن املنطق هذا سريفض (ولكن،
نموذج عن املدافع يجد أن إذن املنطقي من الثاني.) الفصل انظر املنفعة، لتجاوز
حيث عنها الدفاع يف أسهل البحرية املأكوالت واستهالك إنتاج مسألة الرتاتبي املقياس

نسبيٍّا. منخفضة أدبية مرتبة يف األرجل ورأسيات األسماك تقع
األسماك من العديد أن يف تحليلنا يف تعقيًدا األمر تزيد التي العوامل أحد يتمثل
الحبس مرتبة إىل ترقى أنها درجة إىل للغاية مزدحمة وهي سمكية، مزارع يف تُربى اليوم
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النحو، هذا عىل األسماك تُربى عندما األسماك. حياة يف الرسور عدم درجة من تزيد كما
أكثر. وجيًها املنتجات هذه مقاطعة عن الدفاع يصبح

بخالف األخرى والالفقاريات والجمربي، والكابوريا، البحر، رسطان عن ماذا
أي الكائنات هذه امتالك عىل شافيًا دليًال حاليٍّا املتوافرة األدلة تقدم ال األرجل؟ رأسيات
بها. الرضر إلحاق إىل أفعالنا تؤدي فلن حساسة، الكائنات هذه تكن لم إذا إحساس.
من الحالة هذه ظل يف — الكائنات هذه منح يجب كان إذا ما حول الناس يختلف ربما

حساسة. كائنات واعتبارها الشك قرينة — الاليقني
تلحق أرضار أي نغفل أال يجب البحرية، املأكوالت تناول موضوع إىل نتطرق عندما
أنك هب املثال، سبيل عىل استهالكها. يجري التي املخلوقات بخالف مخلوقات بأي
تعقد يبلغ التي الدالفني، وقتل صيد يف شباكها تستخدم رشكة من تونة سمك ابتعت
تجعل قد عليه، بناء العليا. القردة مكانة واالجتماعية والشعورية، اإلدراكية، قدراتها
عىل أدبية مسألة الرشكة هذه من التونة رشاء عملية من بالدالفني تلحق التي األرضار

التجارية. املزارع من اللحم رشاء خطورة من القدر نفس

هوامش

(1) Washington Post: Marc Kaufman.
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األليفة احليوانات اقتناء
وحيواناتاحلدائق

تأكل ودعة. راحة يف — سنوات خمس عمرها ذهبية صيد كلبة وهي — جيني تعيش
املقابل، يف انتهاك. ألي تتعرض وال الرضورة، عند بيطرية عناية وتتلقى جيًدا، جيني
مرتني دقيقة عرشة خمس مدة جيني تسري وحدها. ملل، يف كثريًا وقتًا جيني تقيض
يسوِّر ال فيه، تعيش الذي املنزل يف كبرية خلفية باحة وتوجد مقود. إىل مقيدة يوميٍّا
األبوان يعمل التمشية. أوقات يف إال املنزل خارج جيني تخرج ال لذا سياج، أي الباحة
إال يالعبها ال أنه إال جيني، تجاه بالود الوحيد طفلهما يشعر املنزل، خارج اليوم طيلة

اليوم. فرتات معظم عنها بعيًدا يكون ما وغالبًا نادًرا،
يف األسدان ُربِّي الوحوش. معارض أحد يف وليونا، ليو أسدان، سوى يوجد ال
هذه يف مًعا ُوضعا ثم مبارشة، فطامهما بعد أميهما عن وُفصال مختلفتني، حديقتني
مريحة ظروف يف وليونا ليو يعيش تدريجيٍّا. اآلخر عىل أحدهما اعتاد حيث الحديقة،
ويَلقيان جيًدا األسدان يأكل املفتوح. الفضاء يف معظمه يقع الحجم متوسط معرض يف
إال اآلخر أحدهما يالعب وال والفتور. بامللل األسدان يشعر املقابل، يف جيدة. بيطرية عناية
الغذاء، الحصول أجل من تصيد وقتها معظم تقيض التي الربية، األسود مقابل يف ملاًما.
أو حواسهما، يستخدمان ال كما الغذاء عىل للحصول اإلطالق عىل وليونا ليو يصيد ال

نادًرا. إال يلعبان وال كاملة، بصورة ذكاءهما أو عضالتهما،
طريق عن حركتها حرية ُقيدت حيوانات نماذج السابقان السيناريوهان يعرض
هل ظروف؟ أي فتحت ذلك، صح إذا الحيوانات؟ حرية تقييد يصح هل اإلنسان. تدخل
الفصل هذا يبحث لها؟ احرتام عن يعرب ال أو للحيوانات بالرضورة ضارٍّا األرس يعترب

الصلة. ذات املوضوعات من وغريها املوضوعات هذه
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الحيوانات اقتناء رشوط (1)

اقتناء لتربير الحيوانات ورعاة رفقاء يف رشطان يتوافر أن يجب نظري، وجهة من
الدفاع يمكن والنفسية.» الجسدية الحيوان حاجات تلبية «يجب أوًال: معينة؛ حيوانات
أساسيات إىل االحتكام خالل من األساسية الحاجات تلبية عىل القائم االشرتاط هذا عن
عنها دافعنا (والتي أدبية بمكانة تحظى الحيوانات أن فرضية عىل القائمة الالئق العيش
تويل بافرتاض القائلة الفكرة من إضافيٍّا دعًما االفرتاض هذا يتلقى الثاني). الفصل يف
عليه، بناء عرض. حديقة يف وضعه أو أليف حيوان اقتناء عند الحيوان سالمة مسئولية
جوًعا تموت قطته يدع َمن إبراء جواز بعدم القائل األخالقي الحكم عن الدفاع يمكن ال
االلتزامات تنبع بها. املبارش الرضر إلحاق يف يتسبب لم مالكها أن إىل اإلشارة خالل من

رعاية. دور املرء فيها يتوىل التي الخاصة العالقات من الخاصة اإليجابية
يف حياته من نفسها الجودة قدر عىل تكون للحيوان حياة توفري «يجب ثانيًا:
ال إننا القائل املنطقي الزعم من دعًما هذا مشابهة حياة توفري اشرتاط يتلقى الربية.»
إن إذ عرض؛ حدائق يف وضعها أو اقتنائها عند حاًال أسوأ الحيوانات نجعل أن يجب

له». داعي ال الذي «الرضر قبيل من سيعترب أسوأ حالها جعل
بعض يف «رضوريٍّا» الحيوانات اقتناء يعترب أال املرء: يتساءل ربما املقابل، يف
التي عينه ليكون كفيف لشخص كلب توفري أو األنواع، أحد عىل الحفاظ مثل األحيان،
تلك يف الحيوانات اقتناء عن تنجم أرضار أي فستعترب كذلك، األمر كان إذا بها؟ يرى
ترتبط بحالة. حالة هذه الرضورة مزاعم تناول يجب أنه إال أيًضا. رضورية الحاالت
نحدد أن قبل أهميتها تقييم يجب األنواع، عىل الحفاظ مثل ما، بغاية دائًما «الرضورة»
املبدأ، ناحية (من كائن. بأي الرضر إلحاق يربر الغاية تحقيق إىل السعي كان إذا ما
دون األشخاص، ببعض الرضر إلحاق القوية الحيوان حقوق منارصة رؤى سرتفض
الرضر إلحاق حاالت إحدى كانت إذا آخرين.) أشخاص مصالح لتحقيق موافقتهم،
حالة تمثل — األكفاء األشخاص مساعدة عىل بقسوة كلب تدريب مثل — بحيوان
تحظى الحيوانات إن القائل الضمني االفرتاض إىل يرجع قد ذلك فإن «بجالء»، رضورية
االحتياجات مرتبة من أقل مرتبة يف وجيه لسبب تُوضع ثم ومن أقل، أدبية بمكانة

اإلنسانية.
الربية لحياة املشابهة الحيوانات حياة قيمة اشرتاط عن الدفاع يمكن حال، أي عىل
كنا إذا طفل، بتبني لزوجني السماح الخطأ قبيل من بالتأكيد سيكون أخرى. بطريقة
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الطفل استضافة بيت يكون أن مثل ذلك، جراء حاًال أسوأ سيكون الطفل أن نعلم
املعيار تطبيق إذن، املتساوي، االعتبار يتطلب الطفل. معاملة الزوجان ييسء لكن مريًحا
عرض. حدائق يف وضعها أو اقتنائها عند حاًال أسوأ نجعلهم بأال الحيوانات مع نفسه
بهذا الرتاتبي املقياس نموذج ملصلحة املتساوي االعتبار يرفضون من يقبل لن منطقيٍّا،
بالنسبة بالربية. نظرائها مع الحيوانات حياة تساوي رشط يدعم الذي الثاني الطرح
ينبغي ربما رضوري، غري رضر بإلحاق القائل الزعم عىل يعتمد الذي األول، الطرح إىل
تحت تندرج التي الحاالت من أوسع مجموعة يف النظر (١) الطرح هذا يؤيدون ملن
إلحاق دائًما الخطأ من إن القائلة الفكرة عىل الرد (٢) أو «الرضوري»، الرضر فئة
الرتاتبي املقياس نموذج يدعمون من يقبل ربما عليه، بناء داٍع. دون بالحيوانات الرضر
حياة تساوي رشط جاعلني «اشرتاًطا»، باعتباره فقط األساسية الحاجات تلبية رشط

فردية. مسألة تحقيقه يعترب أدبيٍّا «مثاًال» بالربية نظرائها مع الحيوانات
يرتبط فكيف حقيقيني، اشرتاطني يعتربان الرشطني كال أن يف صائبًا كنَت إذا
يعوِّض األخالقية، الناحية من متساهًال االشرتاطني أحد كان متى االشرتاطان؟ هذان
كحيوان الربية، يف حاًال أسوأ سيصبح األليف كلبك كان إذا التساهل. هذا اآلخر االشرتاط
الوفاء، دون الربية يف بنظرائه الحيوان حياة تساوي رشط تحقيق يمكنك فربما شارد،
والرتيض، التحفيز، من املناسب القدر عىل الحصول إىل الكلب بحاجة املثال، سبيل عىل
األساسية الحاجات تلبية اشرتاط يسمح ال املقابل، يف األخرى. الكالب مع والتواصل
يف يعيش الذي األرض جرذ حاجات تلبية جرى إذا الطبيعية. املتطلبات هذه بإهمال
حاًال أفضل بحياة التمتع املمكن من كان بينما الدنيا، حدودها يف العرض، حدائق إحدى
اإلبقاء مع إذن بالربية نظرائه مع الحيوان حياة تساوي رشط فسيتعارض الربية، يف

الحالية. الظروف ظل يف األرض جرذ عىل
تعميمات يف املبالغة تجنُّب يف متشابهة اشرتاطات أو االشرتاطات هذه قبول يسهم
بعض بالرضورة تنتهك أو ذاتها حد يف ضارة الحيوانات حدائق أن افرتاض مثل محددة،
وتوم جاميسون ديل مثل الحيوان، حدائق منتقدي كبار بعض يميز ال الحيوان. حقوق
املتمثل نقصده الذي املحدد باملعنى و«الحبس» الحرية، يقيِّد الذي «األرس»، بني ريجان،
بصورة العيش عىل املرء قدرة مع كبرية بصورة تتداخل «بطريقة الحرية تقييد يف
عىل ينطوي فقط الحبس ألن نظًرا ا؛ مهمٍّ هنا املصطلحني بني التمييز يعترب جيدة.»
اعتبار مع األخرى، الحرية تقييد أشكال أو األرس يعترب األمر، حقيقة يف الرضر. إلحاق
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القيود غياب أي — «بالحرية» املرء يحظى قد فبينما مفيًدا. األخرى، العوامل كافة
يستخدم طفل يحظى قد وبينما معينة، مهمة «بحريات» يحظى ال قد — الخارجية
به. الرضر اآلخرين إلحاق من حرٍّا يكون ال قد بالحرية، حيوانية، فريسة أو اإلنرتنت،

حاالت جميع يف الحيوانات؟ يحرتم فهل للحيوانات، رضًرا يسبب ال األرس كان إذا
الرتفيه مثل برشية»، ألغراض الحيوانات «تُستخدم جزئيٍّا، األقل عىل الحيوانات، أرس
الحيوانات ترك االحرتام يتطلب ربما األليفة). (الحيوانات والُصحبة الحدائق) (حيوانات
نتوقف أن يجب أننا اد النقَّ بعض يرى الستئناسها. حيوانات تربية وعدم الربية يف وشأنها
الحيوانات ندع وأن األرس، يف الحيوان حدائق وحيوانات األليفة الحيوانات تربية عن
بالكامل املستأنسة األنواع ندع وأن استبدالها، دون حياتها تستكمل حاليٍّا املوجودة

تدريجيٍّا. تنقرض
نؤكد الناضجني الطبيعيني البرش حالة يف أن صحيح مقنعة. رؤية ليست هذه
التدخل عىل الواعية موافقتهم عىل الحصول يتطلب الذي «االستقالل» احرتام مبدأ عىل
التدخالت من الكثري وعىل بل األبحاث)، يف (مثلما مجتمعية منفعة لتحقيق الستخدامهم
جيًدا فهًما تفهم كائنات عىل ينطبق املبدأ هذا أن غري الطب)، يف (مثلما تفيدهم التي
— التي البرشية غري الحيوانات أو الصغار األطفال عىل ينطبق وال وقيمها، مصالحها
— ا خاصٍّ لغويٍّا تدريبًا املدربة القردة مثل ا» «جدٍّ القليلة االستثناءات بعض وجود مع
من يصبح عليه، بناء «االستقالل». تشكل التي القرار واتخاذ التفكري إمكانات إىل تفتقر
لم مصالحها. مع تتماىش والحيوانات، الصغار األطفال عن نيابة قرارات، اتخاذ املالئم
الحيوانات جميع عىل تطبيقه يمكن احرتام مبدأ عن مقنعة بصورة اآلن حتى أحد يدافع

وشأنها. الحيوانات هذه نرتك أن نفسه الوقت يف يشرتط كما البرشية غري الحساسة
حد يف ضارٍّا يعترب ال الحدائق يف الحيوانات ووضع األليفة الحيوانات اقتناء أن بما
الحيوانات اقتناء مالءمة مدى تقييم يجب بالرضورة، االحرتام عدم عن يعربِّ هو وال ذاته

حالة. كل تفاصيل إىل االنتباه مع

األليفة الحيوانات (2)

اقتناء رشَطي البرش من أصحابها يلبِّ لم جيني، الذهبية الصيد كلبة إىل بالعودة
أسوأ. حالها فسيصبح رشيدة، كلبة صارت لو جيني أن يف للشك مجال ال الحيوانات.
ولن الوقت، معظم جوًعا أكثر ستصبح أنها إال إثارة، أكثر جيني حياة ستكون وبينما
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املتنوعة املخاطر عن فضًال قاسية، طقس لظروف وستتعرض بيطرية، رعاية تتلقى
نظرائه مع الحيوان حياة تساوي رشط تحقيق نفرتض دعنا لذا، يئويها. مكان خارج
جودتها يف أقل األخرى، العوامل كافة اعتبار مع جيني، حياة تعترب ال بالتأكيد بالربية.
الحاجات تحقيق رشط البرش من أصحابها خاَلف املقابل، يف رشيدة. كانت لو مما
واملرافقة. والتحفيز، الرتيض، من الكايف القدر إىل حاجتها تلبية عدم خالل من األساسية
السؤال يجُدر أليف، حيوان إىل بالنسبة معتادة غري تعترب ال جيني حالة أن بما
أوًال: األساسية؛ االحتياجات تلبية لرشط جيني أصحاب تلبية طريقة عن املقام هذا يف
أن بما للتنزه. الخارج يف قضاؤه لجيني املخصص الوقت زيادة جيني أصحاب يستطيع
يسمح ما حولها، سياج وضع يستطيعون كبرية، خلفية باحة يمتلكون جيني أصحاب
تحسس من حينها جيني ستتمكن أكثر. لساعات الخارج يف بالباحة باالستمتاع لجيني
حواسها واستخدام الحفر، وصناعة أكثر، األخرى الحيوانات أصوات وسماع الحشائش،
يساعد قد آخر. كلب اقتناء يف جيني حياة إثراء يف األخرى الطرق أحد يتمثل ذلك. غري يف

معه. التفاعل يف الوقت من املزيد قضاء جيني حالة تحسني من أيًضا
عىل تنطوي وربما العائلة، حياة أسلوب عىل تؤثر وهي ضخمة، التحوالت هذه
نتوقع قد مما أكثر التغيريات هذه أن ذلك يعني هل سور. وضع مثل كبرية، تكاليف
أن يف هنا الرئيسية النقطة تتمثل ال! البرش؟ من الحيوانات رعاية يتولون ممن بكثري
إنجاب مع الحال هو مثلما ا.» جدٍّ ضخمة مسئولية يشكل األليفة الحيوانات «اقتناء
يجب وال أليفة، حيوانات اقتناء قبل واقعية ويف جيًدا التخطيط الناس عىل يجب األطفال،
بافرتاض وذلك األساسية، حاجاتها تلبية اإلمكان يف كان إذا إال األليفة الحيوانات اقتناء
بمكانة حال أي عىل الحيوانات تحظى بالربية. بنظرائه الحيوان حياة تساوي رشط تلبية

البرش. متعة لتحقيق فقط توجد وال أدبية
وهي حالة، كل تفاصيل عىل األليفة الحيوانات اقتناء مالءمة مدى تعتمد بينما
تعميم طرح عىل نجرؤ قد ال، أم متحقَقنْي االقتناء رشَطا كان إذا ما تحدد التي التفاصيل
القرود، مثل — أجنبية حيوانات أو مستأنسة غري حيوانات اقتناء الخطأ فمن شامل:
غري من فببساطة، أليفة. كحيوانات — واإلجوانا والثعابني، الكناريا، وعصافري والفرئان،
ظروف يف الحياة عىل أُجربت التي وهي جيًدا الحيوانات هذه رعاية نتوقع أن الواقعي
الحيوانات مالكي معظم يجهل تناسبها. التي الطبيعية الظروف عن جذريٍّا تختلف
أن املرء يتوقع ال باملثل، األجنبية. للحيوانات الخاصة االحتياجات األحوال معظم يف
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للبيع.1 معروض صغري جيبون قرد :1-6 شكل

لم إذا الحيوانات. لهذه الصحية للمشكالت مناسبة بصورة البيطريون األطباء يستجيب
— قليلة سنوات غضون يف الحيوانات هذه معظم تموت — رسيًعا األجنبي الحيوان يمت
أسوأ يتمثل ربما رشائه. يف يرغب آخر مالًكا يجد ال لكنه منه مالكه الكلل يصيب فربما
عىل اآلخرين يشجع املستأنسة غري الحيوانات رشاء أن يف اإلطالق عىل السيناريوهات
متوقعة غري أرضار يف والتسبب حيوانية عائالت تدمري ثم ومن الربية، من اصطيادها

بيعها. عند ذاتها حياتها تتهدد بل ومناولتها، نقلها، عند الحيوانات هذه تتهدد
والكالب القطط مثل املستأنسة الحيوانية األنواع تمثل األجنبية، الحيوانات مقابل يف
من والذئاب. الكالب حال يف مثلما أسالفها، من الربية نظرياتها عن جليٍّا جينيٍّا انحراًفا
من البرش مع للعيش مالءمة أكثر املستأنسة الحيوانات تصري لها، البرش تنشئة خالل
مشكلة حاليٍّا هناك مستأنس؟ حيوان عىل املرء يحصل كيف املقابل، يف الربية. الحيوانات
— الترشد مآيس إىل أدى ما وهو الحيوانات، هذه أعداد بزيادة تتعلق الخطورة غاية يف
و«القتل — األبحاث مختربات يف الدول) بعض (يف أو املآوي، يف أو الشوارع، يف سواء
من األليفة الحيوانات رشاء أن بما سنويٍّا. فيها املرغوب غري الحيوانات ملاليني الرحيم»
الحيوانات إهمال جانب إىل املشكلة، هذه استمرار عىل يشجع الحيوانات مربي أو املتاجر
الحيوانات. إعالة مآوي طريق عن أليف حيوان اختيار األجدر من فسيكون املتاجر، يف
أجرى قد يكن لم إذا تعقيمه أو األليف الحيوان إخصاء األهمية يف يتساوى نفسه، للسبب
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تعقيم عيادات إنشاء طريق عن ذلك يف املحلية الحكومات تساعد قد بعد. العملية هذه
التكلفة. منخفضة

الحيوان حدائق وصف (3)

الحيوانات. يقتنون والبرش األقل عىل القديمة املرصية الدولة إىل يعود بعيد زمن منذ
الرتفيهية، لألغراض خاصة الحيوانات، تعرض حدائق وهي — الحيوان حدائق بدأت
حدائق وظهرت عرش. الثامن القرن يف أوروبا قارة يف الظهور يف — والعلمية والتعليمية،

عرش. التاسع القرن يف األوىل واألمريكية الربيطانية الحيوانات
بدأت فقد الربية؛ من للحيوانات البرش اصطياد لوال لتوجد الحيوان حدائق تكن لم
األرس. يف ووضعها برية لحيوانات البرش اصطياد مع حدائق يف الحيوانات وضع عملية
الربية، الحيوانات يف االتجار يف تمثلت العملية هذه يف أخرى خطوة هناك كانت عادة،
من كثري كان والقسوة. اإلهمال من كثري عىل وتكراًرا مراًرا تنطوي كانت عملية وهي
معاملة إساءة تتضمن (قد مهلكة رحلة بسبب العملية؛ هذه أثناء يموت الحيوانات
يفرط الحديقة. بيئة مع التكيف عىل القدرة عدم أو القاتلة، العدوى أو الحيوانات)،
يقتل قد ذلك، إىل إضافة األخرى. االجتماعية والوحدات العائالت عقد الحيوانات صائدو
غري وقت قبل اصطيادها. عملية لتيسري امُلصادة الحيوانات عائلة أعضاء الصائدون

صغارها. اصطياد أثناء عادة تُقتل األمهات من الشمبانزي قردة كانت بعيد،
منها املزيد اصطياد بديل يتمثل األرس، يف األنواع أحد من الحيوانات وقوع بمجرد
الحيوانات استيالد يُعترب الحيوانات. حدائق يف بالفعل املوجودة الحيوانات استيالد يف
املثىل، صورتها يف الحيوان. لحدائق املعلنة األهداف ضمن االنقراض لخطر املعرضة
الناشئة الصحية املشكالت تجنب ثم ومن الجيني، التنوع عىل االستيالد برامج تحافظ
بها، العناية يمكن مما أكثر بأعداد حيوانات إنجاب وتجنب املتقاربة، األنواع تزاوج عن
بغرض الحيوانات الحدائق بعض تستولد املقابل يف الربية. يف الحيوانات بعض وإطالق
توجد عندما باملصادفة استيالد يحدث أو الرتفيهية، الصناعات إىل منها الفائض بيع

مشرتكة. أقفاص يف بالخصوبة تتميز حيوانات
«حدائق» الحيوان حدائق تشمل الجودة. ناحية من كثريًا الحيوانات حدائق تتباين
جوانب إىل الحيوانات معارض أنواعها أسوأ لعل حيوان؛ حدائق األمر حقيقة يف تعترب ال
الحيوانات معارض بعض تضع قفص. يف أكثر أو وحيًدا حيوانًا تعرض التي الطرق
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من حال بأي الزائرين تشجع ال خاوية صغرية أقفاص يف الحيوانات الطرق جوانب إىل
أو األبحاث، إجراء تيسري أو الوعي، زيادة يف تسهم وال الربية، الحياة احرتام عىل األحوال
كبريًا. اختالًفا الحقيقية الحيوان حدائق تختلف املقابل، يف الحيوانية. األنواع عىل الحفاظ
بعض تشتمل املقابل، يف الطرق. معارضجوانب مثل بالكآبة الحدائق هذه بعض تتميز
معروضات عىل العاصمة، واشنطن يف القومية الحيوان حديقة مثل األخرى، الحدائق
أكرب، مساحات وتوفر أقل، أنواًعا الحيوان حدائق أفضل تتضمن سيئة. وأخرى جيدة
املخاطر. معظم غياب مع للحيوانات، الطبيعية املواطن تصميم تعيد األحيان بعض ويف
أمثلة أفضل من أن يف فقط األدبيات عىل مبني انطباع بأنه أقر الذي انطباعي يتمثل
برونكس، يف الربية الحياة عىل الحفاظ حيوان وحديقة أطالنطا، حديقة الحيوان حدائق
جالسجو حيوان وحديقة إدنربة، حيوان وحديقة الربية، للحيوانات دييجو سان وحديقة
يميل الحيوانات، عن املدافعني قبل من االنتقادات إىل استجابة يف وجزئيٍّا اسكتلندا. يف
بيئات تصميم اتجاه ويف األقفاص استخدام عن بعيًدا الحدائق» «أفضل يف الحايل االتجاه
سجون. إىل منه بيولوجية حدائق إىل أقرب الحيوان حدائق يجعل مما طبيعية، مواطن

الربية؟ من الحيوانات اصطياد يجب هل (4)

الحيوانات. استجالب مسألة عن ينأى أن الحيوان لحدائق أخالقي تقييم ألي يمكن ال
السؤال، هذا عىل الرد يف الربية؟ من الحيوانات اصطياد مواصلة البرش عىل يجب هل
الحيوات عن نعرفه ما إىل بالنظر لذلك. املصاحبة األرضار االعتبار بعني نأخذ أن يجب
الحيوان حدائق يف املوجودة الحيوانات معظم إن حيث — الفقارية للحيوانات العقلية
باأللم، شعورها إىل عموًما يؤدي الحيوانات أْرس أن سنفرتض — الفقاريات إىل تنتمي
أو العائالت عقد فرط يتسبب االجتماعية، الحيوانات حالة يف واملعاناة. والقلق، والخوف،
يُقتل قد أخرى، ومرة األخرى. الكرب أشكال أو الحزن يف األخرى االجتماعية الجماعات
املأسورة الحيوانات نقل عملية تتضمن األرس. عملية لتسهيل الجماعة أعضاء بعض
وقد — أرسها أثناء جيدة حياة الحيوانات تحيا ال — تبنيناه الذي املعنى وفق حبسها
غريبة بيئة إىل املنهكة املخلوقات استقدام يؤدي املوت. أو اإلصابة إىل النقل عملية تؤدي
األحيان بعض ويف متكررة، بصورة صحية مشكالت وإىل كريهة، بتجارب املرور إىل عنها
االعتبار، يف الصلة ذات العوامل جميع أخذ مع وصولها. من قصرية فرتة بعد وفاتها إىل
ما وغالبًا املؤقت، والحبس سارة غري مشاعر يف متوقعة بصورة العملية هذه تتسبب
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«بالنظر أيًضا. األحيان بعض يف واألمراض اإلصابات بالحيوانات تلحق الوفاة. إىل تؤدي
هل الربية.» من الحيوانات ألرس معارض قوي أدبي افرتاض يوجد األرضار، هذه إىل
الحاالت؟ بعض يف االفرتاض هذا تجاوز الحدائق إنشاء أغراض من أي يربر أن يمكن

رضورية؟ الواقعة األرضار اعتبار يمكن هل
— منها ثالثة تتمحور حيوان، حدائق إلنشاء الرئيسية األربعة األهداف بني من
بصورة البرش الرتفيه يستهدف اإلنسان. حول — والتوعية العلمي، البحث الرتفيه،
لن أخرى. وأرضار هائلة معاناة يف التسبب يربر للغاية وجيًها سببًا يعترب وال أساسية،
مجرد وكانت األدبية، املكانة إىل تفتقر الحيوانات كانت إذا إال وجيًها سببًا الرتفيه يصبح
يف تفيد فهي البرشية، املصالح الحيوان عىل األبحاث تخدم بينما أغراضنا. تخدم أشياء
معظم تعتمد ال كما بها. العناية عىل قدرتنا تطوير خالل من الحيوانات األحيان بعض
أساسية. بصورة التوعية تستهدفنا نفسه، الوقت يف الحدائق. عىل الحيوان عىل األبحاث
توفر أن يجب، بل تستطيع، الحيوان حدائق أن الحيوان حقوق منارصي بعض يرى
يفيد ما وهو األنواع، عىل والحفاظ الربية الحياة عىل الحفاظ أهمية حول للزائرين الوعي
لحقوقها. املؤيدة النشطة الحركات وإلهام املواقف تغيري خالل من الحيوانات النهاية يف
واضًحا يبدو ال مؤكدة. غري مسألة للحيوان املنافع هذه بلوغ إمكانية تزال ال املقابل، يف
التوعية من النوع هذا يتطلب قد ملاذا فيه، نحيا الذي املتعددة الوسائط عالم يف أيًضا،
الحيوان عىل األبحاث بعض كانت إذا حال، أي عىل األول. املقام يف حيوان حدائق وجود
بديل ويلقي األرس. يف الحيوانات من كثري فيوجد حيوان، حدائق وجود تتطلب التوعية أو
املزيد ألرس املفرتضة الرضورة عىل الشك من كثيفة بظالل للحيوانات املخطط االستيالد

الربية. من الحيوانات من
ترسم حاليٍّا، الربية؟ من الحيوانات من املزيد أرس األنواع عىل الحفاظ غاية تربر هل
لالنقراض. املعرضة األنواع بقاء تدعم باعتبارها لنفسها صورة الحيوان حدائق من كثري
األنواع عىل الحفاظ إىل الحيوان حدائق وجود مؤيدي بعض يشري األمر، حقيقة يف
جانب تخصيص من بالرغم األول، املقام يف الحدائق لوجود الرئيسية «الغاية» باعتباره
أن يف الغاية هذه مميزات إحدى تتمثل املسعى. هذا ملصلحة الحدائق ميزانيات من صغري
ال األنواع، أحد انقرض إذا خالف. محل أهميتها تعترب املقابل، يف يؤيدها. تقريبًا الجميع
مصالح، ذات كائنات األنواع تعترب ال «النوع». عىل رضر يقع أن يف حقيقي معنى يوجد
تحددها تصنيفات األنواع تعترب األمر، حقيقة (يف بها. الرضر إلحاق يمكن ال ثم ومن
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الحبال.2 عىل يسري أوتان أورانج قرد :2-6 شكل

النظام يف تغيري أي يؤثر تأكيًدا، البيولوجي.) الواقع يحددها ما قدر البرشية األعراف
عىل كل الحيوانات عىل األنواع، بعض انقراض عن الناشئة التغريات ذلك يف بما البيئي،
بعض وبقاء «س» النوع انقراض بني بيئي نظام يف الحادث االختالف أن إال حدة.
البقاء تواصل األنواع هذه كانت إذا خاصة بال، ذا اختالًفا ليس «ص» النوع أعضاء
يف برشية» «رغبة األنواع عىل الحفاظ يعترب جاميسون، يشري مثلما الحيوان! حدائق يف
أهمية تصري تعارضات، أي غياب يف مرغوبًا األنواع عىل الحفاظ يكون قد بينما األساس.
الحيوانات، بعض رفاهة مع تتعارض عندما خالف محل مسألة األنواع عىل الحفاظ
يف وضعها أو نقلها، أو اصطيادها، عملية أثناء بالغة ألرضار الحيوانات تتعرض مثلما
األمر، حقيقة يف األنواع. عىل الحفاظ من نفسها املأسورة الحيوانات تستفيد ال حدائق.
الحيوان حدائق جهود واقع إىل بالنظر ذلك، من الحيوانات استفادة الواضح من يبدو ال

األنواع. عىل الحفاظ يف
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من فحسب صغري عدد حماية يف جادة جهوًدا الحيوان حدائق بذلت األمر، حقيقة يف
اآلن حتى تفلح لم الربية. إىل الحيوانات من فقط محدود عدد إعادة يف ونجحت األنواع،
الحيوانات استيالد عملية تؤدي ذلك، إىل إضافة الربية. إىل الحيوانات إعادة جهود معظم
الحيوانات استيالد يؤدي رحيًما». قتًال «قتلها أو مزاد يف تباع إضافية حيوانات إنتاج إىل
تتحمل ال حيوانات والدة إىل يؤدي ما وهو املتقاربة، األنواع تزاوج إىل عادة قليلة بأعداد
الحفاظ يف جيًدا عمًال الحيوان حدائق بعض تؤدي بينما البيئية. والضغوط األمراض
ذلك ويلقي الزائرين. تستقبل ال بعيدة استيالد منشآت يف عادة ذلك يحدث األنواع، عىل
من املزيد أرس إىل الحاجة وخاصة — الحيوان حدائق إىل الحاجة عىل الشكوك من مزيًدا
لتحقيق بديلة وسيلة هنالك نفسه، الوقت يف األنواع. عىل للحفاظ — الربية الحيوانات

للبيئة». اإلنسان تدمري من «الحد يف وتتمثل بكثري أكرب بفاعلية تتسم الغاية هذه
لعرضها الربية الحيوانات أرس عن البرش يتوقف أن يجب األسباب، هذه لجميع
حدائق عن املدافعني أحد كونتز، فرد يرى استثناءات؟ هناك هل الحيوان. معارض يف
الجيني التنوع لزيادة رضوريٍّا األحيان بعض يف يعترب الحيوانات اصطياد أن الحيوان،
التزاوج مخاطر من يقلل ما وهو االنقراض، لخطر املعرضة املأسورة الحيوانات بني
عىل الحفاظ أهمية عىل رئيسية بصورة الطرح هذا منطقية تعتمد املتقاربة. األنواع بني
الشكوك تُضعف املقابل، يف الحيوان. حدائق خالل من ذلك تحقيق وإمكانية األنواع
التربيرات أحد يتمثل مبدئيٍّا، الطرح. قوة من النظر وجهة جانبَي من أي عىل املنطقية
بالنسبة ذلك أحٌد يزعم قد ذلك. من ستستفيد نفسها» «أنها يف برية ألرسحيوانات القوية
املقابل، يف كبرية. مخاطر تطويرها، إىل سبيل ال التي بيئاتها، تمثل التي الحيوانات إىل
حاًال أفضل الحيوان حدائق يف الحياة تكون أن يجب املجمل، يف الحيوانات تستفيد حتى
األرضار الحيوان حدائق يف الحياة من املتحققة املنافع تفوق بحيث الربية يف الحياة من
هذا كان إذا حتى الحديقة. يف ووضعه ونقله، أرسه، أثناء للحيوان تحدث التي الكثرية
ممثيل يف الثقة حيال بالتفاؤل الشعور بمكان الصعوبة فمن األحيان، بعض يف الحال هو
— الشخصية مصالحهم ذلك يف بما عديدة، ملصالح يخضعون الذين — الحيوان حدائق
االعتبار يف أخذها تستحق استثناءات ثمة كان إذا موضوعيٍّا. الحكم هذا يكون بحيث
األرجح عىل االستثناءات هذه فستتضمن الربية»، الحيوانات أرس من مزيد «ال لقاعدة
قد ثراء األقل العقلية القدرات ذات الحيوانات أن إىل يشري ما وهو «األدنى»، األنواع

األرس. إىل الربية من نقلها عند أقل رضر من تعاني
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الحدائق؟ يف الحيوانات وضع ينبغي هل (5)

األسدين مثًال خذ حدائق؟ يف وضعها الصواب من هل املأسورة، بالحيوانات يتعلق فيما
عىل حصولهما من فبالرغم الفصل، هذا بداية يف وليونا، ليو سابًقا، ذكرناهما اللذين
املعييش وضعهما يخلو مريحة، بيئة يف وعيشهما األمراض، من وخلوهما الجيد، الغذاء
بعضهما صحبة بخالف األخرى األسود صحبة ومن اإلثراء مصادر من مصدر أي من
الجسدية قدراتهما يستخدمان وال ينبغي، كما يرتيضان ال بامللل، األسدان يشعر بعض.
تصاحب حيث الربية، يف أفضل سيصبح حالهما كان إذا ما مسألة تعترب كاملة. والعقلية
حياة تساوي رشط لُبي إذا املقابل، يف خالفية. مسألة كثرية، مخاطر الثرية الحياة
نظًرا متحقق؛ غري األساسية االحتياجات تلبية رشط يزال ال بالربية، نظرائه مع الحيوان
تحت وليونا ليو وضع يعترب والتحفيز. والرتيض، الصحبة، يف األسدين حاجات لتجاهل

مربر. غري إذن الظروف هذه
يحققها ال أنه يبدو صارمة معايري مًعا الحيوانات القتناء الالزمان الرشطان يشكل
هذه «تُعترب» األنواع، معظم حالة يف املقابل، يف الحيوان. معارض من قليل عدد سوى
يمكن والنفقات. واملساحة، الخيال، من كاٍف قدر توافر خالل من للتحقق قابلة املعايري
حدٍّ إىل مواتية الظروف كانت إذا األرس يف األساسية الحيوانات حاجات معظم تلبية
نفسه القدر عىل تكون أن يمكن األرس يف الحياة كانت إذا ما تحديد إىل بالنسبة كاٍف.
إغراءات وتجنب الربية الحياة بشأن بواقعية نفكر أن يجب الربية، يف الحياة جودة من
بمعظم يتعلق فيما الحيوان لحدائق املنتقدين أكثر صواب من (بالرغم الخيايل. التفكري
توفر ال أو األرسضارة أشكال جميع اعتبار (١) خطأين: عادة هؤالء يرتكب املوضوعات،
الربية حيوانات تواجه الربية.) يف الحياة عيوب عن التغايض و(٢) للحيوانات، االحرتام
الطعام، ونقص القايس، والطقس إلصابات، والتعرض بأمراض اإلصابة مخاطر عادة
من والحماية متوازنًا، غذاء جيدة إدارة امُلدارة الحيوان حدائق توفر املفرتسة. والحيوانات
تعيش قد الحيوان، حدائق يف البيطرية. والعناية املفرتسة، والحيوانات القايس الطقس
رضًرا يمثل املوت أن بما ميزة اعتباره يجب الذي اليشء وهو — أطول فرتة الحيوانات

املعاناة. مصادر من العديد وتتجنب — الرابع) الفصل (انظر
االشرتاطات إىل إضافة الحيوانات؟ اقتناء رشَطي تلبية عىل قادرة الحدائق يجعل ماذا
السمات تشمل البيطرية، والرعاية املأوى، وتوافر املناسب، بالغذاء املتعلقة الواضحة
االجتماعية الجماعات عىل والحفاظ للرتيض، مناسبة مساحة توافر األخرى الرئيسية
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من خاصة العيش، ملساحات الخالق واإلثراء االجتماعية)، (لألنواع لألنواع الطبيعية
املصادر تجعل أن املمكن من األصلية. الحيوانات مواطن كثريًا تشبه بيئات توفري خالل
توفري وسائل تشمل وصحة. وحيوية، تحفيًزا، أكثر الحيوانات حياة لإلثراء الخالقة
غري أخرى حاويات أي أو صناديق يف ووضعه الطعام، إخفاء الحيوانات لحياة اإلثراء
عليه، للحصول التسلق أو القفز الحيوانات عىل يجب مكان يف الطعام وضع أو معتادة،
حجًما أصغر أكثر وجبات وتقديم تماًما، منهكة العملية هذه تكون أال بافرتاض وذلك
لالستكشاف، متنوعة أشياء وتوفري كبرية، بكميات وجبتني أو وجبة تقديم من بدًال
لقردة تتوافر العاصمة، واشنطن يف القومية الحيوان حديقة يف خلفها. واالختفاء واللعب،
أشكال من جديد شكل وهو بسيط، لغوي تدريب يف املشاركة فرصة أوتان األورانج
تلك هي جودة واألكثر إثراء األكثر العرض حدائق أن يف إذن غرو ال القردة. حياة إثراء
ما وهو البيولوجية، والحدائق الحيوان حدائق بني الفاصل الخط تبدد التي الحدائق

املخاطر. معظم وجود دون الطبيعية، لبيئاتها مشابهة بيئة للحيوانات يوفر
الحيوان حياة تساوي ورشوط األساسية االحتياجات تلبية رشوط تحقق ال ربما
يكفي بما األخرى الحدائق بعض تتطور قد الحدائق. من حفنة سوى بالربية بنظرائه
هذه لتلبية يكفي بما تتطور لن أو تستطيع، ال التي الحدائق أما الرشطني. هذين لتلبية
عىل أقل قدرة تمتلك التي «األدنى»، الفقاريات حالة يف أبوابها. تغلق أن فيجب الرشوط،
التوعية، غايات بأن املرء يدفع ربما أقل، الحبس جراء خسارتها تكون والتي املعاناة
الرشوط. لهذه استثناءات وجود األحيان بعض يف تربر األنواع عىل والحفاظ واألبحاث،
تحقيق األسهل من الحيوانات لهذه تعقيًدا األقل االحتياجات تجعل اآلخر، الجانب عىل
ارتكاب مخاطر تحفها مسألة استثناءات وجود إىل الدعوة تبدو فيما الرشطني، هذين
استثناءات. لوجود مناهض قوي طرح إذن هناك شخصية. مصالح لتحقيق انتهاكات
رشَط الرتاتبي املقياس نموذج عليه مفضلني املتساوي االعتبار يرفضون من يتبنى (ربما
وحدائق الحيوان حدائق إىل ينظرون ذلك، عىل وبناء فقط، األساسية الحاجات تلبية

أدبيٍّا.) مقبولة باعتبارها العرض
ال منتظم غري نشاط الحيوان حدائق زيارة ألن نظًرا الناس، معظم إىل بالنسبة
يعد ربما فعالة. مسألة املقبولة غري الحيوان حدائق مقاطعة تصبح فلن كثريًا، يكلف
اللذين الحيوانات اقتناء رشَطي مثل ملعايري االمتثال لضمان رضوريٍّا القانوني الترشيع
ربما حظرها. يجب ثم ومن كهذه، معايري الحيوانات معارض تستويف ال عرضناهما.
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القرن.2 وحيد :3-6 شكل

التاريخ إىل بالنظر الخاصة. الحيوان حدائق جميع حظر أيًضا حكمة األكثر من يكون
الشخصية املصالح إخفاء إىل الحيوان حدائق عن املدافعني وميل الحيوان، لحدائق املحزن
دافع يتسبب الحيوان، لرفاهة الطنَّان الكالم عباءة تحت األقل عىل اإلنسان مصالح أو
يمكن لن النهاية، يف الحدائق. يف للحيوانات املعاملة وسوء اإلهمال يف األرجح عىل الربح
الحيوانات حدائق أفضل من صغري عدد عن ربما إال الحيوان حدائق وجود عن الدفاع
يف رؤيتها الحيوانات عىل يصعب وطبيعية كبرية عرض مساحات تمتلك التي العامة
نظارات إلعارة سياستها يف الحيوان حديقة جودة عالمات إحدى تتمثل ربما آخر. مكان

بعد. عن الحيوانات ملشاهدة للزائرين مكربة
اإلنساني لالستخدام أشياء مجرد تعترب وال أدبية، بمكانة تحظى الحيوانات ألن نظًرا
عىل يرتتب املقابل، يف الحيوانات. مصالح عىل الحيوان حدائق حول النقاش تَركَّز فقط،
الحيوانات. مصالح خالل من تماًما توضيحها يمكن ال مسئولية للحيوانات األدبية املكانة
بمكانة تحظى كائنات بوصفها الحيوانات، يحرتم توجه غرس يف املسئولية هذه تتمثل
يعني ال كما هنا، مناسب غري مفهوم وهو لالستقاللية، احرتاًما هنا االحرتام يمثل ال أدبية.
بل لها؛ أساس ال فكرة وهي اإلطالق، عىل الحيوانات اقتناء عدم السياق هذا يف االحرتام
البرشي لالستخدام كأدوات ال ذاتها حد يف بأهمية تتمتع الحيوانات أن مناسب اعرتاف
أن عىل متكررة بصورة الحيوان حدائق تشجع لألسف، ولكن لتسليتنا. ألعاب أو فقط
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ظروف يف ملتعتنا، عرضها، خالل من أجلنا»، «من توجد الحيوانات أن الناس يعتقد
الزائرين من فيها يختبئون لهم أماكن توفري عدم خالل من مؤسفة، حياتهم تجعل
الحيوانات احرتام لزرع بناءة توعوية تدابري تنفيذ يف الفشل خالل ومن املتطفلني،
االتجاهات لغرس سبيل أفضل يكون أن يمكن النهاية، ويف الناس. يف بها واإلعجاب

الطبيعية. الحيوانات مواطن محاكاة املناسبة

الخاصة بعضالحاالت (6)

الربية يف بنظرائه الحيوان حياة وتساوي األساسية االحتياجات تلبية رشَطا ينطبق بينما
أوًال: عليها؛ الضوء تسليط الخاصة الحاالت بعض تستحق الحيوان، حدائق جميع عىل
تتمتع التي الحيوانات مصالح؛ تمتلك التي الكائنات عىل «فعليٍّا» الرشوط هذه تنطبق
معنى أي وفق األقل (عىل مصالح تمتلك ال بحيوانات الرضر إلحاق يمكن ال بإحساس.
الحيوانات، لهذه حاجات توجد ال بها. الرضر إلحاق الخطأ من يكون ال ثم ومن أدبي)،
متماسكة حجة توجد ال عليه، بناء مؤسفة. أو طيبة حياتها تكون أن يمكن ال ثم ومن
حدائق أن باستثناء خاصة، حاالت يف اقتنائها ضد أو الحساسة غري الحيوانات اقتناء ضد
القضاء خالل (من احرتامها عىل تشجع ال بطريقة الحيوانات تعرض أن يجب ال الحيوان
الحساسة غري الحيوانات حالة تقدم املثال). سبيل عىل داٍع دون الحية الكائنات عىل

حيوانات. أي اقتناء لعدم الداعي التحرري األخالقي املبدأ لرفض آخر سببًا
يجعل والدالفني. العليا القردة تقع البرشية غري الحياة مقياس من اآلخر الجانب عىل
الصعوبة من والدالفني العليا للقردة واالجتماعي والشعوري، اإلدراكي، التعقد مدى
تعترب املقابل، يف مائية. عرض أحواض أو حيوان حدائق يف وضعها عن الدفاع بمكان
القردة عمومتنا، أبناء أقرب إىل بالنسبة تكون ما أكرب األنواع عىل الحفاظ يف مصلحتنا
قد ما وهو العليا، القردة اقتناء عند الحيوانات اقتناء برشَطي االلتزام يجب العليا.
كبريًا إثراء القردة حياة وإثراء كبرية، مساحة وتوفري العائلة، أفراد عىل الحفاظ يتطلب
اآلخر، الجانب عىل املشكالت. وحل واالستكشاف، والتسلق، اللعب، عىل يشجعها مما
رشط تلبية مع مائية عرض أحواض يف الدالفني وضع املستحيل قبيل من يكون ربما
السباحة إىل وميلها البحر، عىل اعتمادها يشكل بالربية. بنظرائه الحيوان حياة تساوي
نستطيع ال بيئة تتطلب حياة صور إحدى الثري االجتماعي وتنظيمها طويلة، ملسافات
تلبية مع يتوافق األرس أن يف أيًضا املرء يتشكك ربما محاكاتها. األرضية الحيوانات نحن
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عن بعيًدا الربية، من الدالفني اصطياد يف نستمر ولألسف، للدالفني. األساسية الحاجات
لحظر املؤيدة الحجة وتعترب تسليتنا. أجل من مائية أحواضعرض يف لوضعها عائالتها،

القوة. غاية يف للدالفني مائية عرض أحواض

هوامش

(1) KSBK.
(2) Jessie Cohen.
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احليوان األبحاثعىل

للتاريخ األمريكي املتحف يف العلماء أجرى ،١٩٦٠ عام من بدءًا عاًما، عرش لسبعة
هذه يف القطط. لدى الجنس عىل التجارب من سلسلة نيويورك مدينة يف الطبيعي
أدمغتها، من أجزاء من التخلص مثل — عدة بطرق القطط الباحثون شوَّه التجارب،
يف األعصاب بعض قطع طريق عن لديها اللمس حاسة وإماتة لديها، الشم حاسة وتدمري
قام املثال، سبيل فعىل مختلفة. سياقات يف الجنيس أدائها قيَّموا ثم — الجنسية أعضائها
حاسة من حرمانها جرى التي القطط لدى «املعارشة» مرات متوسط بحساب الباحثون
وتنمية الطفل لصحة (األمريكي) القومي املعهد من تمويلها تلقي من وبالرغم الشم.
أي أو األطفال، يستفيد كيف تحديد الصعب من كان للصحة، القومية واملعاهد اإلنسان،
برضورة نيكلسون، توماس املتحف، مدير يشعر لم املقابل، يف كتلك. أبحاث من إنسان،
حريته فهو املتحف هذا يميز ما ثمة كان «إذا األبحاث: هذه وراء من محتمل نفع وجود
نهدف ونحن … املؤكدة العملية القيمة عن النظر بقطع دراسته، يف يرغب ما دراسة يف
شعور العلماء بعض خالج بينما لكن برنز). عن (نقًال الحرية» هذه عىل الحفاظ إىل
عمل يف أهمية أي وجدوا أنهم يبدو ال كتلك، أبحاث قيمة عىل الخالف هذا أثناء مشابه
يف نُرشت التي والعرشين الواحد األبحاث بني من املحضة. العلمية الناحية من كهذا
يف منها محدود عدد إىل إال اإلشارة تجِر لم القطط، لدى الجنس عىل التجارب سياق
دعه يعمل، «دعه بمبدأ عامة بصورة الناس يعبأ لم ذلك، إىل إضافة العلمية. املراجع
خالل من التجارب بأمر معرفتهم بمجرد الحيوان، عىل األبحاث بشأن لنيكلسون يمر»
حول سنجر كتاب يف نفسها، التجارب إىل إضافة ذُكر، (مثلما سبريا هنري الناشط جهود
القومية واملعاهد للمتحف، التجارب عىل فيها معرتضني رسائل املواطنون ه وجَّ سبريا).



الحيوان حقوق

التي للصحة، القومية املعاهد عىل للضغط الكونجرس دفع مما والكونجرس، للصحة،
التجارب. تمويل عن ١٩٧٧ عام يف النهاية يف توقفت

هارلو هاري أجرى العرشين، القرن سبعينيات إىل العرشين القرن خمسينيات من
ويسكونسن) (ماديسون، الرئيسيات أبحاث مركز يف يعمل كان مرموق نفس عالم —
ال تامة عزلة يف ميالدها منذ الرضيعة القرود تنشئة فيها يجري كان تجارب —
املؤثرة العوامل مثل — متنوعة موضوعات مستكشًفا برش. أو قردة بأي خاللها يتصلون
للعزلة النفسية اآلثار الباحثني من وزمالؤه هارلو درس — والرضيع األم ترابط عىل
يف للتعذيب. أخرى متنوعة وصورة والرفض، األم)، من الحرمان ذلك يف (بما االجتماعية
األسالك، من مصنوع بعضها بديلة، أمهات الرضيعة القردة قابلت التجارب، هذه معظم
نظًرا ملسه يمكن ال وبعضها إليه، الوصول يسُهل بعضها القماش، من اآلخر وبعضها
األمهات «تجاه» الرضيعة القردة سلوك بحث جرى زجاجية. صناديق يف لوجودها
تشبيك مثل معتادة غري سلوكيات عنها نشأ ما وهي املخيفة، املواقف من عدد يف البديلة
«وحوًشا» هارلو صمم التجارب، هذه بعض يف التشنجية. االنقباضات التأرجح، األيدي،
قردة الوحوش هذه شملت بها. التعلق الحقيقية أمهاتها من املحرومة القردة تحاول
صغريها تهز ا» و«أمٍّ الضغط، عايل مضغوًطا هواء تُصِدر القماش من مصنوعة ا» «أمٍّ
زنربك، طريق عن الصغري بالقرد تقذف ا وأمٍّ يرتج، الصغري رأس يجعل قد ما بعنف؛
محاولة تواصل الصغرية القردة كانت عادة، فجأة. حادة مسامري منها تخرج أخرى ا وأمٍّ
ربَّى الحًقا، جانبها. من للرفض تتعرض أن بعد حتى الوحوش األمهات هذه من االقرتاب
مواليدهن. بصحبة عليهن يُبقي ثم صناعيٍّا، بهن يخصِّ وكان عزلة، يف إناثًا قردة هارلو
الحاالت بعض ويف يهاجمنهم، بعضهن كان الصغار، يتجاهلن األمهات بعض كان بينما
و«برئ الرعب» «نفق مثل مبتكرة طرق عىل الالحقة التجارب بعض اشتملت يقتلنهم.
٤٥ مدة رأسية غرفة يف الحبس أسفر اآلتية: النتيجة إىل األخرية التجربة (أدت اليأس».
بالشعور تتسم طبيعة ذي ودائم مريضشديد سلوك عن الحياة من مبكرة فرتة يف يوًما
وربما مهمة، موضوعات هارلو درس بينما التجارب.) عليهم تُجرى من لدى باالكتئاب
عما النفس علماء من العديد تساءل ورضيعها، األم بني الرتابط سمات عىل الضوء سلَّط
قد بالقرود. االستعانة دون اكتشافه باإلمكان كان ا مهمٍّ شيئًا اكتشف هارلو كان إذا
كتابه يف باستفاضة سينجر يصفها (التي هذه هارلو أبحاث إن قائًال ذلك عىل أحٌد يردُّ
عىل الضوء سلطت وتايلور) وآخرين، بوشامب أورالنز، أيًضا انظر الحيوان؛ تحرير
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لتجاربه، هارلو إجراء قبل املقابل، يف بالقطع. مهمة مسألة وهي األم، من الحرمان آثار
عناية من الطويل الحرمان أن إىل املجال، هذا يف رائد باحث وهو باولبي، جون خلص
سلوك ملعرفة بالقرود االستعانة من بدًال الصغار. األطفال عىل سلبيٍّا تأثريًا يؤثر األم
الحروب، بسبب األيتام واألطفال الالجئني، عىل تجاربه باولبي أجرى البرش، من األطفال

اإلصالحيات. وأطفال

رأسه.1 يف كهربائي قطب ُزرع قفص يف قرد :1-7 شكل

القائل للطرح تحديًا لتمثل هارلو وأبحاث القطط لدى الجنس عىل التجارب تأتي
رفاهة حيال املخاوف عرب تقييدها األحوال من حال بأي يجب ال الحيوان عىل األبحاث إن
اإليدز مجاالت يف ما مثل — اليوم التجارب من الكثري يسعى املقابل، يف الحيوانات.
يف الحد مع اإلنسان، لصحة األهمية غاية يف أمور عىل الضوء تسليط إىل — والرسطان
نصابها، يف األمور نضع حتى التجارب. حيوانات عىل الواقع الرضر من نفسه الوقت
املزارع ممارسات من أكثر كبريين عامني ونقًدا اهتماًما الحيوان عىل األبحاث نالت بينما
ناحية، ومن أقوى. الحيوان عىل األبحاث عن املدافعة األخالقية الحجة تزال ال التجارية،
الحد إىل تهدف حاليٍّا تنظيمية ولوائح قوانني توجد املتقدمة، الدول من الكثري يف األقل عىل
املتوافرة الحماية ضمانات أن إال األبحاث. يف الحيوانات عىل الواقَعنْي والكرب األلم من
بينما ذلك، إىل إضافة غائبة. تكون وربما كثريًا أضعف التجارية املزارع يف للحيوانات
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حيوان مليون ١٠٠ إىل ٤١ بني ما األبحاث يف عامليٍّا املستخدمة الحيوانات أعداد تقدَّر
خمسة من بأكثر التجارية املزارع يف سنويٍّا تُقتل التي الحيوانات عدد يقدَّر سنويٍّا،
األبحاث، حيوانات بأن املرء يدفع قد وحدها. األمريكية املتحدة الواليات يف حيوان مليارات
يف أخرى. بطرق تحقيقها يمكن ال كبرية منافع توفر التجارية، املزارع حيوانات بخالف
عىل أبحاث إجراء تربير املمكن من كان إذا ما الخالفية األمور قبيل من يزال ال املقابل،
حول أساسية أسئلة املسألة هذه تثري ظروف؟ أي فوفق ممكنًا، كان حال ويف الحيوانات؛
الحيوان» «لحقوق الثالثة املعاني بني االختالفات تثبت كذلك للحيوانات، األدبية املكانة

السياق. هذا يف أهميتها الثاني) الفصل (انظر

خلفية (1)

إىل لإلشارة عموًما الحيوان» عىل «األبحاث مصطلح يُستخدم سوف املناقشة، هذه يف
أصيلة». علمية معرفة لتحقيق «السعي يف املساعي هذه أحد يتمثل عديدة. مختلفة مساٍع
اإلشارة به يُقصد الضيق، بمعناه الحيوان» عىل «األبحاث مصطلح يُستخدم (عندما
من النوع هذا ينقسم والتعليم.) االختبارات إجراء مساعي مقابل يف املسعى هذا إىل
جديدة معرفة تحقيق إىل تسعى التي الدراسات وهما: أال فرعيَّنْي، نوَعنْي إىل األبحاث
تحقيق إىل تسعى التي والدراسات األساسية)، (األبحاث البيولوجية والوظائف بالعمليات
الحيوانات، أو البرش، صحة تعزيز بغرض جديدة بيولوجية أو بيطرية، أو طبية، معرفة
طبيعة «االختبارات»، األبحاث، من آخر نوع يقيِّم التطبيقية). (األبحاث البيئة أو
«ألغراض الحيوانات تُستخدم قد أخريًا، سالمتها. من للتحقق وغريها الكيميائية املنتجات
أن بما الجراحة. وممارسة والترشيح، العلمية، املسابقات مرشوعات يف مثلما تعليمية»،
قبيل من تعترب ال التي االستخدامات من العديد تشمل للحيوانات العلمية االستخدامات

املوضوعات. هذه ليشمل «أبحاث» معنى يتسع التجارب،
التاسع القرن أوائل يف املهمة العلمية األنشطة كأحد الحيوان عىل األبحاث برزت
برنار، وكلود ماجندي فرانسوا للفرنسيَّنْي الرائدة األبحاث عىل فعل رد يف جزئيٍّا، عرش.
عرش. التاسع القرن يف إنجلرتا يف الحية الحيوانات لترشيح املناهضة الحركة ُولدت
عن الحيوان عىل لألبحاث املنظمة املعارضة تسفر لم الطويل، تاريخها من وبالرغم
الجنس عىل التجارب تمويل عن للصحة القومية املعاهد توقفت حتى تجربة أي توقف
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التنظيمية واللوائح القوانني بعض ظهرت الوقت، ذلك بحلول .١٩٧٧ عام يف القطط لدى
الحيوان. عىل األبحاث عىل تُطبَّق التي

الكالب رسقة اكتشاف إثر ١٩٦٦ عام يف عارم غضب ثار املتحدة، الواليات يف
نفسها، السنة تلك يف األبحاث. ملعامل وبيعها الحيوانات، تجار قبل من وانتهاكها األليفة،
قانون مرشوع األساس يف كان الذي األبحاث، معامل حيوانات رفاهة بقانون العمل تم
أقرص، القانون اسم جعلت التي — الالحقة التعديالت زادت األليفة. الحيوانات لحماية
األبحاث لحيوانات العناية لتوفري الالزمة االشرتاطات من — الحيوان» رفاهة «قانون
حجم واشرتاطات لأللم، فة املخفِّ العقاقري استخدام القانون أحكام تناولت واستخدامها.
نظام إطار يف وذلك للحيوانات، مؤسسية واستخدام رعاية لجان وتشكيل األقفاص،

أسايس. بشكل نفسها مراقبة فيه فيدراليٍّا دعًما تتلقى التي املؤسسات تتوىل
يتعرض يزال فال الحيوانات، حماية مجال يف تقدًما األمريكي الترشيع يمثل بينما
رعاية ملؤسسات املمثلني املسئولني ومن الحيوان حقوق عن املدافعني قبل من النتقادات
يشمل ال ناحية، فمن أقوى. الحيوان حماية ترشيعات حيث الغربية، أوروبا يف الحيوان
أو الربمائيات، أو الزواحف، أو الطيور، أو املزارع، حيوانات الحيوان رفاهة قانون
الفرئان األبحاث؛ يف استخداًما الحيوانات أكثر القانون يشمل ال للعجب، بل، األسماك،
جديدة قاعدة رسيان موعد يحل عندما ٢٠٠١ أكتوبر يف الوضع يتغري قد لكن والجرذان.
الطيور، لتشمل الحيوانات حماية تنظيم يف تتوسع األمريكية الزراعة وزارة وضعتها
الثانية للسنة القاعدة تفعيل ملنع مجدًدا الكونجرس يتدخل لم ما والفرئان، والجرذان،
الفقارية الحيوانات جميع العامة الصحة خدمة سياسة تشمل حال، أي عىل التوايل. عىل
من واحًدا أن يف للقلق آخر سبب يتمثل العامة. الصحة خدمة تمولها التي األبحاث يف
واستخدامها بالحيوانات للعناية إرشاديٍّا دليًال تمثل أن املفرتض من التي املعلنة املبادئ
وجود يُشرتط «فيما األخرى: الحيوانات حالة يف استثناءات بوجود ضمنًا يسمح بما يبدأ
االستثناءات عىل قيوًدا املبادئ تضع ال «… املبادئ هذه بأحكام يتعلق فيما استثناءات
عىل الطبية-الحيوية لألبحاث اإلرشادية الدولية «املبادئ تتجنب املقابل، يف بها. املسموح

العامة. الثغرة هذه مثل يف الوقوع الحيوانات»
الحية الحيوانات لترشيح املناهضة املبكرة الحركة مست العظمى، بريطانيا يف
مناهضة قانون صدور إىل أدى ما الجماهري، مشاعر من يكفي ما األول) الفصل (انظر
األبحاث لحيوانات الحماية ر وفَّ الذي القانون وهو ،١٨٧٦ عام يف الحيوانات تجاه القسوة
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سلوك عىل أثر القانون لهذا كان جارنر، لروبرت التاريخي التحليل وفق خاص. بوجه
وربما الحيوانات تجاه كبرية انتهاكات وقوع دون حال إذ الحيوان؛ مجال يف الباحثني
القانون. صدور لوال ستُجرى كانت التي التجارب بعض إجراء عن إثنائهم إىل أدى
دائمني مفتشني تعيني شملت إصالحات عدة ١٩٠٦ عام يف تشكلت ملكية لجنة أجرت
التسبب دون مستمر حاد ألم من تعاني التي الحيوانات قتل تشرتط قاعدة ووضع
وسبعينيات ستينيات يف أخرى مرة الحيوان بأبحاث االهتمام اشتعل بينما لها. ألم يف
الربيطاني الجمهور عىل كان املعارصة، الحيوان حقوق حركة ظهور مع العرشين، القرن
«(اإلجراءات قانون التايل، الكبري القانوني اإلصالح أجل من ١٩٨٦ عام حتى االنتظار
أن الباحثني عىل الجديد القانون اشرتط جارنر، يشري مثلما الحيوانات». عىل العلمية)
لتنفيذ مرشوع ورخصة — أعوام خمسة كل تُراَجع — شخصية رخصة عىل يحصلوا
إجراءات «لجنة تشكيل إىل القانون أفىض ذلك، إىل إضافة محددة. تجريبية إجراءات
القانون اشرتط كما الحيوان، حقوق عن مدافعني ممثلوها يضم التي الحيوان»، تجارب

التفتيش. لعمليات والتقدم التسجيل ومورديها الحيوانات مربي عىل
باستمرار عنها املدافعون زعم العالم، أنحاء كل ويف الحيوان، عىل األبحاث تاريخ عرب
الحيوان دراسات أن إىل باإلشارة الحيوانات. عىل أبحاث إجراء جراء مهمة منافع بوجود
ويف — الجديدة الطبية واألساليب العالجات من ضخمة مجموعة ظهور يف دوًرا لعبت
أمراض مجاالت يف التقدم إىل عنها املدافعون يشري — األساسية البيولوجية املعرفة تطور
الدموية، واألوعية القلب وأمراض والرسطان، األسايس، الجينات وعلم واإليدز، ألزهايمر،
أخرى وأمراض الفقري، العمود إصابات ومعالجة األعضاء، ونقل واملالريا، والهيموفيليا،
املصالح تعظيم إىل الحيوان عىل األبحاث من األعظم الجانب يهدف بينما لها. حرص ال
لها اإلضافية املنافع بأن يذكروننا الحيوان عىل األبحاث عن املدافعون يزال ال اإلنسانية،
املتفوقة الطبية والعالجات األساليب ذلك أمثلة من بالحيوانات. العناية عىل قدرتنا تشمل
الرضع التهابات ملعالجة الحيوية واملضادات املصابة، أو املريضة األليفة الحيوانات لعالج

الربية. الحيوانات عىل الحفاظ وتحسن السلوكية، واألبحاث األبقار، لدى

الحيوان عىل األبحاث قيمة تحديد صعوبات (2)

الحيوان عىل األبحاث أن يف شك ال الطبية-الحيوية، التقدمات من الكثري تحقق ظل يف
الحيوان عىل األبحاث أن ذلك عىل يرتتب ال ولكن، التقدم. إىل الطريق من جزءًا كانت
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أنني األنفاق مرتو إىل بسيارة أوصلتني أنك يعني ال باملثل، التقدم. هذا لحدوث رضورية
باستقالل أو سريًا بلوغها أستطيع كنت إذ هناك؛ إىل سيارة ركوب إىل حاجة يف كنت
«رغم» طبيًا-حيويٍّا تقدًما حققنا أننا املنتقدين بعض يزعم األمر، حقيقة يف الحافلة.

الحيوان. عىل األبحاث
جيدة علمية نماذج تمثل البرشية غري الحيوانات أن يف املنتقدون هؤالء يتشكك
القول بمكان اإلنصاف ومن بًرشا. والقرود والجرذان، الفرئان، تعترب ال بداهة، للبرش.
سبيل عىل خطرية. تبعات عليه يرتتب ما وهو مضللة، تكون «قد» الحيوانات نماذج إن
إىل أدى املضللة الحيوانات نماذج عىل االعتماد أن شانكس ونيال الفولت هيو يرى املثال،

طويلة. سنوات األطفال شلل ملرض ال فعَّ لقاح تطور تأخري
يوفر بعناية حيوانية نماذج اختيار أن افرتاض بمكان املنطق من املقابل، يف
نظًرا وذلك البيولوجي-الطبي، املجال يف تقدم تحقيق طريق عىل قيمة معلومات عادة
تستعني ال أخرى طرق هناك كانت لو ماذا األنواع. بني والنفسية البيولوجية للتشابهات
أضعف الحيوان عىل لألبحاث املؤيدة والحجة التقدم؟ لتحقيق الحيوانية غري بالكائنات
الحاسم السؤال عليه، بناء رضوري. غري الحيوانات استخدام كان إذا ما حال يف كثريًا
عىل األبحاث خالل من «إال» عليها الحصول يمكن ال التي املنافع أهمية مدى ما هنا:

الحيوان؟
(١) بني مقارنة عقد املوضوع هذا تناول يتطلب التعقيد. غاية يف موضوع هذا
العلمية التجارب يف للحيوانات الفعيل االستخدام جراء تحقق، قد أو يتحقق، الذي التقدم
األساليب أفضل تطبيق جراء يتحقق، أن يمكن كان أو تحقق، الذي التقدم (٢) وبني
لم إذا افرتاضية. تقديرات وضع (٢) الحالة تقييم يتطلب الحيوانات. عىل تعتمد ال التي
ما وهو — مقنعة بصورة املقارنة هذه عقد الحيوان عىل األبحاث عن املدافعون يستطع
منافع عن أسفرت الحيوان عىل األبحاث أن حق عن يزعمون كانوا إن فإذن — فيه أشك
«رضورية» كانت الحيوان عىل األبحاث أن املقابل يف الزعم يملكون ال فهم ملموسة،
التي املنافع تعترب بينما أنه نتذكر أن يجب ذلك، إىل إضافة املنافع. تلك لتحقيق
تلحق التي األرضار تعترب فحسب، ومأمولة» «ممكنة الحيوان عىل األبحاث جراء تتحقق
حرص ال تجارب تؤدي عليه، (بناء ومؤكدة. فورية عليها األبحاث إجراء جراء بالحيوانات
تحليل أي يضاعف أن يجب منافع.) أي تحقيق دون بالحيوانات الرضر إلحاق إىل لها
قبل تحقيقها» احتمالية مقابل «يف مرجوة ما منفعة قيمة من واملنافع للتكاليف أمني
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حيوانية غري بدائل توافر موضوع (١) ضوء يف املتوقعة. باألرضار التقدير ذلك مقارنة
للتكاليف تحليل إلجراء النجاح عوامل االعتبار يف األخذ إىل الحاجة و(٢) التجارب، إلجراء
عنها املدافعون يؤكد مما أقل الحيوان عىل األبحاث قيمة ستبدو باألمانة، يتسم واملنافع

دائًما.

الضارة؟ الوسائل املهمة الغايات تربر هل (3)

طريق عن تحقيقها يمكن ال بمنافع تعد الحيوان عىل األبحاث بعض أن نفرتض دعنا
واعية موافقة منح تستطيع ال بداهة، التي، — الحيوانات استخدام ذلك يربر هل آخر.
إىل املنافع من مؤاتية نسبة وجود أن يف التفكري الشائع من لها؟ الرضر تسبب بطرق —
الحيوانات استخدام تلقائيٍّا ستربر أخرى، بطرق املنافع تحقيق يمكن ال حيث التكاليف،
البرش استخدام يربر ال األحوال، جميع يف منطقيٍّا. ذلك ليس ولكن، معينة. بطريقة
ويحقق أخرى بطرق تتحقق ال منافع تحقق إىل تؤدي ما معينة بطريقة التجارب يف
قيود وجود ندرك ما. تجربة إجراء تلقائيٍّا يربر ال التكاليف، إىل املنافع من مؤاتية نسبة
الواجبة االشرتاطات عىل املثال، سبيل عىل ينعكس، ما وهو البرش، استخدام عىل أخالقية
األهلية ذوي الراشدين من عليهم األبحاث إجراء يجري ملن الواعية املوافقة عىل للحصول
األخالقية القيود هذه تمثل أن يجب املتوقعة. باملنافع مقارنة مقبولة مخاطر ظل ويف
وقت منذ قبلنا عليه، بناء حدودها. يف البيولوجي-الطبي املجال يف الباحثون يعمل أطًرا
يف واعدة أبحاث إجراء مثل ما، قيمة تحقيقها املحتمل من دراسات إجراء حتمية طويل
تحقق من التأكد دون جمة مخاطر األبحاث عليهم تُجرى من يواجه األطفال طب مجال

لهم. منافع
األدبية مكانتها كانت إذا فيما بالحيوانات املتعلقة الرئيسية القضية تتمثل وعليه،
ترفضوجهة املمكنة. املنافع عن النظر بقطع األبحاث يف استخدامها من تحدُّ أو تستبعد
— املنفعة تجاوز بمعنى الحقوق ترى التي — بقوة الحيوان لحقوق الداعمة النظر
منافع تحقيق أجل من منها) موافقة عىل الحصول (دون الكائنات بهذه الرضر إلحاق
ال فإنها األبحاث، يف الحيوانات استخدام الرؤية هذه تستبعد بينما اآلخرين. ملصلحة
الرضر إلحاق يف تتسبب ال أبحاث (١) بإجراء الرؤية هذه تسمح تماًما. ذلك تستبعد
صالح يف تكون أبحاث أخرى، بعبارة عالجية، بيطرية أبحاث و(٢) التجارب، بحيوانات
سبيل عىل أمراضها معالجة يف متبع أسلوب هناك يكن لم (متى أنفسها الحيوانات

املثال).
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الحيوان. عىل األبحاث من أخرى فئة بقوة الحيوان لحقوق املؤيدة الرؤية تتقبل ربما
عىل عالجية غري أبحاث إجراء تدعم املتساوي االعتبار رؤية أن سيبدو األوىل، النظرة عند
معيار وجود يقبلون تقريبًا الجميع إن حيث املخاطر»، «ألدنى إال تعرِّضه ال الحيوان،
موافقة منح يستطيعون ال الحيوانات، مثل الذين، األطفال حالة يف الخطر من األدنى الحد
املتساوي، االعتبار مبدأ الحيوان حقوق لرؤية املؤيدون يقبل بينما املقابل، يف واعية.
أو — الحيوانات عىل ضئيًال كان لو حتى املخاطر من مقدار أي فرض سريفضون ربما
األدنى الحد معيار إن بالقول هؤالء يدفع ربما العالجية. غري األبحاث يف — البرش أطفال

الحماية. يف األطفال حقوق الكفاية فيه بما يحرتم ال املخاطر من
ال، أم املخاطر من األدنى الحد بمعيار الحيوان لحقوق الداعمة الرؤية أقبلت سواء
يذهب األمر، حقيقة يف به. تقبل — النفعية — املتساوي لالعتبار أخرى نظرية فإن
هو ما تشكل التي الحيوان، عىل األبحاث إجراء النفعيون يقبل ذلك. من أبعد النفعيون
يف أخذًا — املوعودة املنافع كانت طاملا للحيوانات املخاطر من األدنى الحد من أكثر
املشابهة البرش ملصالح مساويًا وزنًا الحيوانات مصالح ومنح تحقيقها احتمالية االعتبار
املنافع من أفضل نسبة توفر أخرى بدائل وجود عدم ظل ويف التكاليف، تتجاوز —
عكس (عىل صحيح نحو عىل نظريتهم يطبقون الذي النفعيون يؤكد التكاليف. إىل
للغاية يسريًا قدًرا أن عىل عموًما) الحيوانات مصالح قدر من يقللون الذين «النفعيني»
بعض بإجراء يقبلون النفعيني ألن نظًرا لكن مربًرا. يعترب الحيوان عىل األبحاث من
األدنى، الحد املخاطر فيها تتجاوز التي الفئة تحت تندرج التي العالجية غري األبحاث
الرؤية منظِّري عن ملحوظة بصورة مختلًفا موقًفا — سنجر بيرت مثل — النفعيون يتخذ
النفعية، أن إىل اإلشارة الجدير من ريجان. توم مثل الحيوان حقوق عن املدافعة القوية
األبحاث. يف رغبتهم غري عىل «البرش» استخدام يف مانًعا تجد ال املبدأ، حيث من األقل عىل
املثال سبيل عىل تمنح التي — الرتاتبي املقياس رؤية تعترب بالنفعية، مقارنة
عىل األبحاث بإجراء ترحيبًا أكثر — اإلنسانية املعاناة من أقل أدبيٍّا وزنًا الحيوان معاناة
أن نافية الحيوانات، لدى أدبية مكانة بتوافر تسلِّم الرؤية هذه ألن نظًرا لكن الحيوان.
من الكثري األرجح عىل الرؤية هذه سرتفض الستخدامنا، أدوات مجرد الحيوانات تكون
مرتبة». «األعىل الحيوانات تستخدم التي األبحاث خاصة الحيوان، عىل الحالية األبحاث
لدى الجنس عىل التجارب (مثل حقيقية منافع إىل تفتقر التي التجارب ذلك أمثلة من
هارلو)، دراسات جميع أو كثري (مثل بالغ رضر إيقاع يف تتسبب التي واألبحاث القطط)،
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استخدامات من كثري (مثل بسهولة لها بدائل إيجاد يمكن التي الحيوانات واستخدامات
تعليمية). ألغراض الحيوانات

والتكاليف األرضار (4)

املنافع هذه كانت إذا ما وموضوع الحيوان، عىل لألبحاث املحتملة املنافع استكشاف بعد
نلتفت أن يجب درجة، أي وإىل التجارب عليها تُجرى التي بالحيوانات الرضر إلحاق تربر
التي األرضار من بدءًا األخرى. املصاحبة التكاليف عن فضًال الصلة ذات األرضار إىل اآلن
درجات أقىص إىل يشء ال بني األرضار هذه ترتاوح التجريبية، اإلجراءات خالل وقعت
الرضر إلحاق إىل امليدانية الدراسات يف الحيوانات مالحظة مجرد تؤدي ال املمكنة. الرضر
أدنى يف إال التجارب حيوانات من مهبلية عينة أو صغرية دماء عينة أخذ يتسبب ال بها.
اإلبقاء أو متكررة، دماء عينات أخذ يعترب قد اآلخر، الجانب عىل الراحة. بعدم شعور
متوسًطا، رضًرا — مثًال معينة كيماوية مواد استنشاق غرفة يف — مقيدة الحيوانات عىل
تشمل الحبىل. الحيوانات إحدى عىل قيرصية والدة عملية إجراء عىل كذلك ينطبق ما وهو
رسطانية، أورام وتخليق املاء، أو الغذاء أو النوم من الطويل الحرمان البالغ للرضر أمثلة
فيها جرى التي بنسلفانيا جامعة يف املعروفة الدراسة يف (مثلما املخ تلف يف والتسبب
حتى ما طعام تناول عىل الحيوانات وإجبار البابون)، قردة رءوس يف صدمات إحداث

الجديدة). للمنتجات «٥٠ دي «إل اختبارات يف (مثلما نصفها يموت
من أنه ومع بعدها. أو التجارب إجراء أثناء إما االختبارات، حيوانات تُقتل عادة،
أكان (سواء البرش عن فضًال للحيوانات الرضر يسبب املوت بأن االقتناع ا جدٍّ املنطقي
الحيوان عىل األبحاث سياسات تشري الرابع)، الفصل انظر ال، أم نفسها بالدرجة ذلك
الحدود إىل والكرب األلم من للتقليص أحكام عىل النص خالل من ذلك عكس إىل الحالية
التبسيط بالغة الرؤية هذه تشري الحيوانات. قتل لتجنب أحكام أي النصعىل دون الدنيا،
تنتهي بينما بالحيوانات رضر أي إلحاق تتضمن ال التي التجربة أن إىل الحيوان ملصالح
أخرى معاناة ينهي الذي املوت يشكل قد بينما ضارة. تجربة تعترب بها «بالتضحية»
أال يجب التي الرضر أشكال أحد املوت يعترب ا، رشٍّ األقل االحتمال تجنبها إىل سبيل ال

نتجاهلها.
تعيش أيًضا. السكنى ظروف التجارب بحيوانات تلحق التي األرضار تشمل قد
اإلطالق عىل مألوفة غري معيشية ظروًفا تمثل صغرية أقفاص يف عادة األبحاث حيوانات
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من الصحبة وغياب امللل يعترب حياتها. يف معدومة أو ضئيلة إثراء عوامل ظل يف
الحالية األمريكية التنظيمية اللوائح تشرتط بينما التجارب. حيوانات لدى الشائعة األمور
حيوانات معظم تنتمي للرئيسيات، النفيس اإلثراء سبل وتوفري للرياضة الكالب ممارسة
االشرتاطات. هذه تحميها ال التي الحيوانات وهي مرتبة»، «األدنى الثدييات إىل األبحاث
تلبية رضورة وهما أال الحيوانات، القتناء معياَريْن عن دافعنا السادس، الفصل يف
للحيوانات حياة توفري ورضورة للحيوانات، األساسية والنفسية الجسدية االحتياجات
ظروف تلبي ما نادًرا حاليٍّا، الربية. يف لها سيتاح كان مثلما الجودة من نفسه القدر عىل
التمويل من الكايف القدر توافر ظل يف الرشطني. هذين التجارب لحيوانات السكنى
حاالت جميع يف الرشطني بهذين الوفاء الباحثون سيستطيع ربما والتفاني، والخيال
خالل من نفسها الحيوانات استجابات استخراج أيًضا الباحثون يستطيع تقريبًا. األنواع
املفيدة االقرتاحات (أحد تفضلها منها أي ومالحظة معيشتها ظروف اختيار منحها
السابقني الرشطني تحقق التي السكنى تعترب ال وبويد). سميث إليها أشار التي العديدة
اإلجهاد، إن حيث الجيد، العلم أيًضا تعزز بل فحسب، األخالقية الناحية من صحيحة
بني اتساق عدم وجود إىل تؤدي قد الرضورية، غري األخرى األرضار عن فضًال واملرض،

البيانات. تشوش إىل يؤدي ما وهو املختلفة، الحيوانات بني التجارب نتائج
املناولة تتسبب فقد بها؛ الرضر إلحاق يف أيًضا الحيوانات مناولة تتسبب قد
قد الحًقا، هائَلنْي. وألم كرب يف حقنه، قبل بالقوة حيوان إناخة عند يحدث مثلما الخشنة،
مناولة عن املسئولني عودة عند بالخوف الحيوان شعور يف السابق األلم ذكرى تتسبب
اإليجابي التعزيز تشمل التي للحيوانات، الرفيقة املناولة تؤدي املقابل، يف الحيوانات.
املناولة عملية يكمل كان إذا خاصة األرضار، هذه مثل وقوع تجنب إىل الحيوان، لتجاوب
أثناء املتبعة اإلجراءات عن منفصلة بصورة به والعناية الحيوان مع عالقة بناء عملية

التجارب.
فحني للرضر؛ آخر ممكنًا مصدًرا التجارب حيوانات عىل الحصول عملية تشكل
الضغوط بني العملية هذه ترتاوح قد املخترب، خارج ما مكان من الحيوانات تُنقل
دافع التجارب؟ حيوانات عىل للحصول املناسب املصدر ما منها. الشديدة إىل الخفيفة
والقطط الكالب استخدام يف «حقه» عن طويًال األمريكي الطبية-الحيوية األبحاث مجتمع
حقه وعن — عليها الحصول تكلفة تقليل ثم ومن — الزرائب أو املآوي من املأخوذة
عند رأينا مثلما مريب. املوقف هذا فإن ذلك، مع الربية. من الحيوانات عىل الحصول يف

117



الحيوان حقوق

من الحيوانات عىل الحصول يتضمن السادس)، (الفصل الحيوان حدائق ملوضوع تناولنا
نفسه، الوقت يف األساس. من حدثت إن نادًرا، إال تحدث أن يجب ال عديدة أرضاًرا الربية
ضغوط عىل معملية تجارب حيوانات إىل سابًقا األليفة الحيوانات تحويل عملية تنطوي
ترشد مشكلة عىل أيًضا الطريقة بهذه الحيوانات عىل الحصول يشجع عظيَمنْي. وخوف
ما وهو جيًدا»، «استخداًما الزائدة الحيوانات أعداد استخدام خالل من األليفة، الحيوانات
يف األفضل، الحل يتمثل مضمونها. من للحيوانات مالذًا باعتبارها مآٍو وجود فكرة يفرغ
قوانني تتطلب مثلما البحث، ألغراض خصيًصا ُربيت التي الحيوانات استخدام يف رأيي،

األخرى. األوروبية الدول من العديد وقوانني بريطانيا
االعتبار، بعني إليها النظر أخرى تكلفة تستحق ناقشناها، التي األرضار إىل إضافة
املقابل، يف الرضائب. دافعي أموال الحكومات تمولها التي األبحاث تستخدم املال. وهي أال
يف الحال هو مثلما للربح، الهادفة الرشكات أبحاث لتمويل املساهمني أموال تُستخدم
تستعني ال التي البدائل تتسبب ال بينما بداهة، الجديدة. املنتجات اختبارات تمويل

مالية. تكاليف البدائل هذه تستتبع لها، أرضار يف بالحيوانات

األبحاث يف الحيوانات الستخدام معايري ثالثة

الحيوان حقوق عن للدفاع قوية رؤية

رضر أي إلحاق استخدامها يتضمن ال (١) عندما فقط األبحاث يف الحيوانات استخدام يجري قد
الرؤية هذه تسمح ربما العالجية). (األبحاث إجماًال صالحها يف استخدامها كان إذا (٢) أو بها،
بها. رضر أقل إلحاق إال استخدامها يتضمن ال (٣) عندما األبحاث يف الحيوانات باستخدام أيًضا

النفعية

يف أخذًا — املجمل يف املنافع من استخدامها يعظِّم عندما فقط األبحاث يف الحيوانات تُستخدم قد
(بما األطراف جميع مصالح االعتبار يف األخذ مع األرضار، مقابل يف — النجاح احتماالت االعتبار

متحيزة. غري بصورة الحيوانات) ذلك يف

الرتاتبي املقياس نموذج

مصالحها منح مع متوافًقا استخدامها يكون عندما فقط األبحاث يف الحيوانات استخدام يجري قد
واالجتماعية. والشعورية، اإلدراكية، الحيوان تعقد درجة إىل بالنظر مناسبًا أدبيٍّا وزنًا
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سؤاًال نواجه دعنا الحيوان، عىل لألبحاث الرئيسية والتكاليف األرضار طرح بعد
تمر أن األحوال من حال بأي يجب ال الرضر من درجة هناك هل متكرًرا: مطروًحا
اعتبارات من اآلخر الجانب عىل املمكنة؟ املنافع عن النظر بقطع التجارب، حيوانات بها
إجراءها؟ يربر مما واعدة التجارب إحدى تكون أن يجب درجة أي إىل واملنفعة، التكلفة
القوية الرؤية وفق بحثناها. التي النظر وجهات وفق السؤالني هذين نتناول قد
عالجية غري أبحاث يف الحيوانات استخدام يمثِّل أال يجب الحيوان، حقوق عن للدفاع
تلحق التي األرضار «جميع» أن بما األدنى. الحد تتجاوز ملخاطر يعرضها أو لها رضًرا
للحيوانات السكنى ظروف تلبي أن ينبغي االعتبار، يف أخذها يجب التجارب بحيوانات
نفسه، الوقت يف بالربية. نظرائها تشبه حياة وتوفري األساسية الحاجات تلبية معياَري
النفعية الرؤية تسمح املقابل، يف كبرية. أهمية ذا عامًال املقرتح البحث به يعد ما يبدو ال
عدم حال يف الحيوانات اقتناء ولرشَطي الخطر من األدنى الحد ملعيار االستثناءات ببعض
املنافع مدى تحديد يمكن ال األرضار. مقابل يف املنافع لتعظيم رضًرا أقل طريقة وجود
االعتبار. يف والتكاليف األرضار أخذ إىل إضافة إجماًال، إال ما تجربة وراء من تتحقق التي
بما املقابل، يف للمنفعة. الزم أدنى حد أو للرضر به مسموح أقىص حد يوجد ال مبدئيٍّا،
من تعود التي املنافع أن وبما والبرش، الحيوان معاناة بني تساوي النفعية الرؤية أن
االحتياجات تلبي التي األبحاث سوى الرؤية هذه تدعم لن مرجوة، إال ليست األبحاث
مثلما التجارب. بحيوانات بالغ رضر بإلحاق ا جدٍّ نادًرا إال تسمح ولن العاجلة، الطبية
املسموح بالرضر يتعلق فيما صيغ أي الرتاتبي املقياس رؤية تقدم ال النفعية، رؤية يف
عىل لألبحاث عادة املصاحبة والنفقات األرضار ضوء يف الالزمة. املرجوة املنافع أو به
بما الرؤية، هذه وفق للغاية، مقنعة تكون أن يجب املقرتحة الدراسات أن يبدو الحيوان،

التكاليف. تلك يربر

بدائل (5)

بالحيوانات، الرضر إلحاق تربر املهمة املنافع كانت إذا ما حول السابقة املناقشة يف
املنافع. هذه لتحقيق السعي يف الحيوانات الستخدام سانحة بدائل وجود عدم افرتضنا
األرضار من ستتخلص السانحة البدائل أن بما اآلن. البدائل موضوع نتناول دعنا

بحماس. تبنيها يجب منها، تحدُّ أو لألبحاث املصاحبة

119



الحيوان حقوق

طرق «استبدال» إىل إال البدائل مصطلح يشري ال أحيانًا تحديًدا؟ البدائل هي ما لكن
حرفيٍّا عليها يُطلق التي املختربية»، «الدراسات يف خاصة بأخرى، الحيوان مع للتعامل
والتحسني»؛ والتقليص «االستبدال هنا بالبدائل نعني إجماًال لكن الزجاجية». «الدراسات
ما تجربة إلجراء الالزمة الحيوانات لعدد «تقليص» هناك «االستبدال»، إىل فإضافة
تجري الحيوان. لدى واملعاناة والكرب، األلم، تقليل بغرض املتبعة األساليب و«تحسني»
تقلص متطورة إحصائية أساليب استخدام خالل من األحيان بعض يف التقليص عمليات
أمثلة تشمل مهمة. نتائج لتحقيق التجارب يف املستخدمة الالزمة الحيوانات عدد من
إجرائها قبل التجارب ظروف مع تتكيف الحيوانات جعل اآلتي: املتبعة األساليب تحسني
تقليل بغرض واملسكنة املخدرة للمواد األمثل واالستخدام التوتر؛ تقليص خالل من
يقلل ما وهو للحيوانات، املعيشية األحوال وإثراء مناسبة؛ مناولة أساليب واتباع األلم؛
املؤرشات مثل إنسانية أكثر نهائية معايرة نقاط واعتماد صحتها؛ من ويعزز امللل من
املواد سمية اختبارات يف نهائية معايرة نقاط لتكون املوت، من بدًال املحددة، اإلكلينيكية
إليجاد املتحدة بالواليات اإلنساني» «املجتمع مبادرة تركِّز اللقاحات. فعالية اختبارات أو
بحلول املختربات حيوانات لدى الكبرية والكرب األلم أشكال جميع من للتخلص طرق

املتبعة. األساليب تحسني عىل ،٢٠٢٠ عام
أسباب عىل بناء األحيان بعض يف البدائل ل تُفضَّ الحيوان، رفاهة تعزيز إىل إضافة
الحيوانات عىل تعتمد ال التي األساليب تعترب الحاالت، بعض يف اقتصادية. أو علمية
الستخدام االتجاه يف رئييس سبب وهو بعينها، أسئلة عن اإلجابة يف مبارشة األكثر هي
واملجاالت الحيوية، والكيمياء الصيدلة، مجاالت يف مختربية بأساليب االستعانة أساليب
حتى أو البرشية، الخاليا أو األنسجة أو األعضاء استخدام يمكن عادة الصلة. ذات
مسألة الحيوانات بيانات خالل من النتائج استنباط يجعل ما وهو البرش، من متطوعني
عىل تعتمد ال التي األساليب تكون األحيان، بعض يف للبرش. بالنسبة رضورية غري

الحيوانات. استخدام من تكلفة أقل الحيوانات
شعبيتها عن فضًال البدائل، استخدام عىل الحيوان حماية منظمات تصديق رغم
األبحاث مجتمع داخل من مقاومة تواجه استخدامها حركة تزال ال العامة، لدى
الثانية، العاملية الحرب أعقاب يف أخرى. عقبات مواجهة إىل إضافة البيولوجية-الطبية،
إجرائها قبل الحيوان عىل أبحاث إجراء تشرتط جديدة تنظيمية لوائح وضع ساهم
مجال يف املذهل والتطور البيولوجية-الطبية، لألبحاث الوفري والتمويل اإلنسان، عىل
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أبحاث إجراء يف البدء عىل يقوم راسخ تقليد جذوة إزكاء يف الكيميائية، الصناعات
والعادات العادات، ظهور إىل التقليد يؤدي بالتأكيد الحيوانات. عىل بيولوجية-طبية
شعر ذلك، إىل إضافة ببطء. تموت — الحيوانية النماذج إطار يف التفكري مثل — بدورها
حقوق مجال يف الناشطني يخشون كانوا الذين الحيوي الطب مجال متصدري بعض
للناشطني. «استسالمهم» مفادها العامة إىل رسالة سيوصل البدائل قبولهم أن الحيوان،
والتحسني» والتقليص «االستبدال ببديل كاٍف اعرتاف اليوم حتى يوجد ال ذلك، عىل عالوة
الحكومي للتمويل الكامل الغياب الصعوبات هذه من د يعقِّ ناضًجا. علميٍّا فرًعا باعتباره
لتطوير كبريًا الخاصتمويًال القطاع يف األطراف بعض توفري من بالرغم البدائل، لتطوير
تطوير يف كبريًا تقدًما األخرية السنوات شهدت الصعوبات، هذه من وبالرغم البدائل.

األساسية. واألبحاث واالختبارات، التعليم، مجاالت يف البدائل
العروض يف الحية الحيوانات والبيطرية الطبية الكليات استخدمت عدة، لسنوات
شائًعا الحيوانات استخدام كان الجراحة. ممارسة عن فضًال والصيدلية الفسيولوجية
معارض يف عروضالطالب ويف الثانوية، املدارس صفوف يف الترشيح عمليات إلجراء أيًضا
يستخدم املثال، سبيل عىل طريقها. تشق بدأت بدائل ثمة لكن للعلوم. الثانوية املدارس
أو تفاعلية كمبيوتر نماذج الثانوية املدارس وطالب والبيطرية، الطبية، الكليات طالب
ميزة بذلك محققني محددة، تعليمية أغراض يف أخرى برصية سمعية إرشادية دالئل
أدى نفسه، الوقت يف سواء. حد عىل واإلنسانية الحيوانية للنماذج املتكررة، املشاهدة
فرض إىل األمريكية العلوم معارض يف باملشاركني الحيوان برفاهة املتزايد العام االهتمام
استخدم أو املستخدمة األعداد تقليص خالل من الحيوانات، استخدام عىل أكثر قيود
القانونية؛ العقوبات عن منفصًال الحيوانات استخدام من الحد هذا يعترب محسنة. أساليب
التي االشرتاطات من والثانوية االبتدائية املدارس يعفي الحيوان رفاهة قانون ألن نظًرا
القيام الجامعية قبل ما املرحلة يف الطالب عىل بريطانيا تحظر املقابل، يف عليها. ينص
قوانني توجد فيما الفقارية، الحيوانات معاناة أو إيالم يف التسبب شأنها من بتدخالت
االبتدائية املدارس يف الحيوانات استخدام من تقيِّد األوروبية الدول من الكثري لدى

والثانوية.
والشامبو، والعقاقري، الحرشية، املبيدات مثل — الجديدة املنتجات تُخترب
قبل سالمتها من للتأكد الحية الحيوانات عىل روتينية بصورة — التجميل ومستحرضات
االختبارات من كبري جانب يخضع ال األمريكية، املتحدة الواليات يف األسواق. يف طرحها
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2.«٥٠ دي «إل الختبار يخضع فأر :2-7 شكل

تمويًال تتلقى ال الرشكات من كثريًا ألن نظًرا الحيوان؛ استخدام بشأن الحكومي للتنظيم
يرجع — واسعة انتقادات و«دريز» «٥٠ دي «إل اختباَرا القى املقابل، يف حكوميٍّا.
يتضمن البدائل. حركة إلهامهما عن فضًال — سبريا هنري عمل إىل ذلك يف الفضل
حتى — الشفاه أحمر مثل — ما منتج تناول عىل الحيوانات إجبار «٥٠ دي «إل اختبار
أرانب أعني عىل مبارشة سامة مواد وضع يجري «دريز»، اختبار يف أما نصفها. يموت
تأسس االختبارات، هذه مثل حيال العام القلق لتنامي نتيجة بشدة. ر تُدمَّ حتى واعية
مساهمات خالل من ١٩٨١ عام يف الحيوان اختبارات لبدائل هوبكنز جون جامعة مركز
إجراء يف طويل باع لها أخرى ورشكات وبرستول-مايرز، أفون، رشكات من مالية
إىل حاجتها عدم واألدوية األغذية إدارة أعلنت بعامني، بعدها الحيوانات. عىل االختبارات
الحد»، «اختبار القياسية السمية اختبارات بدائل تشمل .«٥٠ دي «إل اختبار بيانات
اختبارية مادة من واحدة جرعة القوارض من للغاية صغرية مجموعة تتلقى وفيه
وتحسني األعداد تقليص بني يجمع أسلوب (وهو ال أم ستموت كانت إذا ما لرؤية

122



الحيوان عىل األبحاث

االستبدال). عىل (مثال املخلق الجلد من نوع وهو كروسيتكس، واستخدام األساليب)
كمبيوتر برامج بينت أن بعد جديدة كيميائية مركبات عن الرتاجع جرى ذلك، إىل إضافة
السالمة بيانات قبول عىل فيدرالية أمريكية وكاالت ثالث اتفقت ،٢٠٠٠ عام يف سميتها.
يف الحيوانات. عىل االختبارات بيانات من بدًال كروسيتكس اختبار عن الناتجة الكيميائية
ضمن «مختربية» سمية اختبارات ثالث إدراج عىل األوروبي االتحاد وافق نفسه، العام
الدول فستحظر االختبارات هذه جدوى ثبتت متى أنه يعني ما وهو الرسمية، إرشاداته

الحيوانات. عىل اختبارات إجراء األوروبي االتحاد يف األعضاء عرشة الخمس
قد وبينما واالختبارات، التعليمية املجاالت يف واضحة طرًقا البدائل وجدت بينما
األساسية، األبحاث يف وتقليصاألعداد نة املحسَّ األساليب تطبيق إمكانية يف قليلون يتشكك
املرء يسمع ربما األساسية. األبحاث يف الحيوانات استبدال جدوى يف املرء يتشكك قد
يعترب املطاف، نهاية يف لكن، الحقيقي.» اليشء عن بديل يوجد «ال قبيل: من شيئًا
التي تقريبًا جميعها الحيوان عىل األبحاث هدف إن حيث اإلنسان، هو الحقيقي» «اليشء
عىل الحيوي! للطب املفيدة البيانات توفري هو األصيلة العلمية املعرفة تحقيق إىل تسعى
البرش. بعضها يشمل االستبدال بدائل تطوير مجال يف ملموس تقدم هناك حال، أي
اإلصابة يف املؤثرة العوامل تحديد يف األوبئة علم دراسات تساهم املثال، سبيل عىل
دون — البرش من متطوعون يشارك قد الحاالت، بعض يف معينة. برشية بأمراض
الدراسات يف أو التشخيصية اإلجراءات اختبار يف — أوًال الحيوانات عىل اختبارات إجراء
والخاليا، األنسجة مزارع استخدام يف األخرى الواعدة املجاالت إحدى تتمثل الفسيولوجية.
ثم «مختربيٍّا» اإلنسانية الورم خاليا زراعة يمكن املثال، سبيل عىل والحيوانية. اإلنسانية
من املئات تستخدم حية. حيوانات استخدام من بدًال متنوعة، دراسات يف استخدامها
مزارع حلت األساسية. األبحاث يف البرشية العصبية الخاليا مزارع إجراء اآلن املؤسسات
الفريوسات، علم دراسات يف الحيوانات استخدام محل الحاالت بعض يف أيًضا الخاليا
أن املحتمل من أنه رغم اللقاحات، واختبارات النسيلة، وحيدة املضادة األجسام وإنتاج
يعترب األحيان، بعض يف فقط. خاليا عىل الحصول بغرض ُقتل قد ما حيوان يكون
أحد يتمثل والكيميائية. البيولوجية األنظمة محاكاة يف مفيًدا الكمبيوتر نماذج استخدام
التصوير عمليات مثل — الجديدة التصوير تكنولوجيا استخدام يف األخرية التطورات
املقطعي (التصوير تي إي بي وتكنولوجيا الصوتية، فوق وباملوجات املغناطييس بالرنني
دون لإلنسان الحيني والجسد املخ بدراسة يسمح ما وهو — البوزيرتوني) باإلصدار

الحيوانات. أو اإلنسان عىل تدخلية عمليات إجراء
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حق غري عن يعتقدون الكثريون كان بعيد، غري وقت قبل البدائل؟ بنا تميض أين إىل
بناء مستحيًال. كان بالحيوانات االستعانة دون املواد سمية اختبار أساليب استخدام أن
الترصيحات تبدو اآلخر، الجانب عىل املتشائمة. التوقعات من نحذر أن علينا يجب عليه،
جميع محل تحل أن يمكنها الحيوانات عىل تعتمد ال التي البحث أساليب بأن السطحية
ساذجة، البحثي التقدم من نفسه» «املستوى عىل الحفاظ مع الحيوانات استخدامات
تربر ال — سابًقا أرشنا مثلما — لكن األدلة. من يكفي ما يدعمها ال األقل عىل أو
أولئك نظر وجهة من الضارة. الوسائل استخدام نفسها تلقاء من املحمودة الغايات
التي االستخدامات من األخالقيات تحد مثلما ا، جادٍّ مأخذًا الحيوان حقوق يأخذون الذين
محتمل علمي نموذج أفضل كونهم رغم — األبحاث يف البرش عىل نطبقها أن يمكن
املطاف نهاية يف فالحيوانات للحيوانات. املربر االستخدام من أيًضا األخالقيات تحدُّ —
يلتقي مشرتكة أرضية املستقبلية التطورات توفر أن املمكن ومن أدوات. مجرد ليست

الحيوي. الطب مجال يف والباحثني الحيوان حقوق عن املدافعني من كلٌّ عليها

هوامش

(1) PETA.
(2) Animal Liberation.
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