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مدخل إلى عالم الحيوان
مــن المحتمــل جــداً أن يكــون هنــاك عــدد كبيــر مــن األشــخاص النابهيــن الذيــن ال يدركــون أن للحيوانــات

شــريعة أخالقيــة وأنهــم يعيشــون بموجبهــا ويتقيــدون عــادة تتقيــد بهــا أفضــل من تقيد البشــر بشــريعتهم.

إننــا نعيــش “لحظــة الكشــف الحيوانــي” فهــا هــو دومينيــك الكابــرا المــؤرخ بجامعــة كورنيــل يزعــن أن القرن
الحــادي والعشــرين هــو قــرن الكشــف الحيوانــي .فقــد بــدأت أبحــاث الــذكاء والمشــاعر الحيوانيــة تحتــل

مكانــة علــى أجنــدة عــدد مــن االختصاصــات العلميــة مــن علــم األحيــاء التطــوري وعلــم ســلوك الحيــوان
اإلدراكــي.

إن اصطــاح “العدالــة فــي عالــم الحيــوان” الــذي اســتقر رأينــا علــى تســمية الكتــاب بــه إنمــا نقصــد منــه أن

يمثــل إيجــازاً مثيــراً  ،فالحيوانــات ال تتمتــع بإحســاس العدالــة فحســب بــل بأحاســيس التعاطــف والغفــران
والثقــة والمعاملــة بالمثــل.

الفصل األول األخالق في مجتمعات الحيوانات تخمة في الخيرات
كانــت هنــاك شــكوك كثيــرة فــي أوســاط العلمــاء ،حتــى فــي أواســط التســعينات ،بشــأن امتــاك أي
حيــوان ،وخاصــة إذ كان حيوانــاً ذكيــاً مثــل الغوريــا ،المــوارد اإلدراكيــة والشــعورية التــي تجعلــه يســتجيب
لموقــف جديــد ينــم عــن الــذكاء والتعاطــف .عارضــت قلــة مــن العلمــاء زمالئهــم المتشــككين ورأوا أن
بعــض الحيوانــات ،وال ســيما الرئيســات ،لديهــا القــدرة علــى التقمــص الوجدانــي واإليثــار ،والتعاطــف.

العدالــة فــي عالــم الحيــوان :مــا الــذي نتحــدث عنــه بالضبــط؟ األبحــاث األخيــرة تظهــر أن الحيوانــات

ال تتصــرف بشــكل إيثــاري فحســب بــل إنهــا قــادرة علــى التقمــص الوجدانــي والغفــران والثقــة والمعاملــة
بالمثــل غيــر ذلــك ،تشــكل هــذه الســلوكيات لــدى البشــر جوهــر مــا نســميه “المنظومــة األخالقيــة”.

البحــث عــن الجوانــب الســلبية واإليجابيــة :كلمــا كثفنــا بحثنــا ،تجلــى لنــا المزيــد إليكــم موجــزاً شــائعاً

لنظريــة النشــوء والتطــور لتشــارلز دارويــن .االنتخــاب الطبيعــي ،اســتناداً الســتعارة مشــهورة مــن علــم
األحيــاء ،هــو عبــارة عــن ســباق تســلح تطــوري .فالحيــاة حــرب الجميــع علــى الجميــع ،معركــة ال هــوادة

فيهــا علــى الجنــس والغــذاء عــادة ،األمهــات يأكلــن صغارهــن ،ويقاتــل األشــقاء أشــقاءهم حتــى المــوت.

عندمــا ننظــر إلــى الطبيعــة مــن خــال هــذه العدســات الضيقــة فإننــا نــرى الحيوانــات تجاهــد للبقــاء فــي
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مواجهــة القــوى الســاحقة للصــراع التطــوري.
وتوصــل عالمــا الرئيســيات روبــرت سســمان وبــول جاربــر وعالــم الورثيــات جيمس تشــيفيرود إلى أن الغالبية
العظمى من هذه التفاعالت ودية وليســت تنافســية أو شــقاقية.

مــا المنظومــة األخالقيــة؟ ومــا الســلوكيات األخالقيــة التــي تظهرهــا الحيوانــات؟ هــل تنتمــي
الســلوكيات التــي نضمهــا فــي مجموعــة واحــدة إلــى الفئــة نفســها؟ علــى ســبيل المثــال ،هــل يعــد
ـاال علــى ردة الفعــل التعاطفيــة ،أمــا أنــه أكثــر ارتباطــاً بالتعــاون والمعاملــة بالمثــل؟
ســلوك المواســاة مثـ ً
وهــل يصــح زعمنــا بــأن للحيوانــات التــي تعيــش بموجــب شــريعة أخالقيــة مخــزون ســلوكي؟

مــا الحيوانــات ذات الســلوك األخالقــي الكتابــة علــى ســطر متعــرج بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي
ألبحــاث الحيــوان ،فــإن هنــاك دليـ ًـا دامغــاً علــى وجــود ســلوك أخالقــي لــدى الرئيســيات وخاصــة القــرود

العليــا وبعــض أنــواع القــردة األخــرى واللواحــم االجتماعيــة (وأكثرهــا نصيبــاً مــن الدراســات هــي الذئــاب

وذئــاب البــراري والضبــاع) و(الدالفيــن والحيتــان) واألفيــال و(الفئــران والجــرذان) ولكنهــا تمثل بيانات وافية
تســاعد علــى التوصــل إلــى اســتنتاجات فــي هــذا الشــأن.

اقتــرح عالــم األخالقيــات الفائــز بجائــزة نوبــل نيكــو تنبرجــن وعالــم األحيــاء المدنيــة جــورج شــالر أننــا قد نتعلم
الكثيــر عــن تطــور الســلوك االجتماعــي البشــري مــن خــال دراســة اللواحــم االجتماعيــة ،وهــي األنــواع

التــي يشــبه ســلوكها وتنظيمهــا االجتماعــي ســلوك وتنظيــم اإلنســان األول فــي (تقســيم األعمــال،
وتقاســم الطعــام ،ورعايــة الصغــار).

الطعــن فــي األفــكار النمطيــة حــول الحيوانــات وإعــادة النظــر فيهــا الطبــع يغلــب التطبــع إن

االعتقــاد بــأن لــدى البشــر منظومــة أخالقيــة غيــر موجــودة لــدى الحيوانــات فرضيــة قديمــة جــداً  ،وكمــا

نعــرف الطبــع يغلــب التطبــع .فكثيــر مــن النــاس ركنــوا إلــى هــذه الفرضيــة ألن إنــكار األخــاق علــى
الحيوانــات أيســر بكثيــر مــن التعاطــي مــع أصــداء وتبعــات احتمــال وجــود ســلوك أخالقــي لــدى الحيوانــات.
األخــاق واأللفــة االجتماعيــة :إيضــاح الفئــات “األخالقــي” و”االجتماعــي األليــف” مفهومــان وثيقــا

االتصــال ومتدخــان ،لكنهمــا ليســا مترادفيــن .وليــس هنــاك أي حــدود واضحــة بيــن مــا هــو اجتماعــي

أليــف مقابــل أخالقــي.

المنظومــة األخالقيــة وآداب الســلوك يمكــن الزعــم بــأن للحيوانــات آداب ســلوك ،فهنــاك قواعــد

خاصــة بــكل جنــس تنظــم مــن يحــق لــه البــدء فــي تنــاول الطعــام ،والســبل المالئمــة لتنظيــف اآلخريــن أو
التعريــف بهــم.
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نيــك  Nickالكريــه ،األخــاق وانعــدام األخــاق وجهــان لعملــة واحــدة يتســم قــرد البابــون المشــهور
باسم نيك بالمشاكسة والتنمر .وفي كتابه “مذكرات حيوان من الرئيسيات” الحظ روبرت سابولسكلي

“أن نيــك يفــرض ســيطرته علــى أقرانــه مــن المرحلــة العمريــة نفســها” وصراحــة يقــول “كان القــرد ببســاطة
ـؤاال :هــل يمكــن أن تكــون الحيوانــات ال أخالقيــة؟ نعــم هــذا هــو رأينــا،
كريهــاً ” تثيــر قصــة نيــك الكريــه سـ ً

حيــث نجــد ســلوكاً أخالقيــاً لــدى بعــض الحيوانــات ،نتوقــع أيضــاً أن نجــد ســلوكاً ال أخالقيــاً  .فاألخــاق
وانعــدام األخــاق بحاجــة أحدهمــا إلــى اآلخــر.

متصــل األخــاق :روايــة تتعلــق باألنــواع يمكــن أن تكــون األبحــاث المقارنــة بشــأن أخالقيــات الحيــوان

قيمــة ،لكــن يجــب أن تؤخــذ االختالفــات بيــن األنــواع فــي الحســبان نظــراً لتفــرد كل نــوع ،علينــا أيضــاً

أال نغفــل أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك تنــوع شــديد حتــى داخــل النــوع نفســه .فقــد ال يتصــرف مجتمــع

مــن الحيوانــات (س) بالطريقــة نفســها التــي يتصــرف بهــا مجتمــع آخــر مــن الحيوانــات (س) ولــكل منهــا
شــخصيته وخبراتــه الحياتيــة.

الفصل الثاني ركائز العدالة في عالم الحيوان أفعال الحيوانات ومغزاها
تنبرجــن مؤلــف
علــم األخــاق اإلدراكــي :يتبــع علــم األخــاق عــادة اإلطــار المنهجــي الــذي بينــه نيكــو
ِ

كتــاب “عــن العــدوان” الــذي كتــب أيضــاً فــي العديــد مــن الســلوك الحيوانــي بمــا فــي ذلــك التعلــم
بالتطبــع ،وحــدد أربعــة جوانــب ملتبســة يجــب أن ينصــب تركيــز األبحــاث األخالقيــة عليهــا ،واقتــرح أن يهتــم

العلمــاء ب ـ  1تطــور الســوك  2التكيــف أو كيــف يســمح أداء فعــل مــا للفــرد بــأن يتالئــم مــع بيئتــه ويتيــح لــه
التكاثــر فــي نهايــة المطــاف  3الســببية أو الدافــع وراء حــدوث ســلوك بعينــه ،و 4تطــور الكائنــات ويعنــي

كيــف ينشــأ ســلوك مــا ويتطــور علــى مــدار حيــاة الفــرد مــا يــؤدي إلــى ظهــور اختالفــات فرديــة .علــى

ســبيل المثــال إذا كنــا نهتــم بكيــف تلهــو الــكالب ولمــاذا ،فيجــب أن نجيــب علــى األســئلة التاليــة  1لمــاذا

تطــور أســلوب اللعــب لــدى الــكالب دون غيرهــا 2 .كيــف يســمح اللعــب للكلــب بالتكيــف مــع بيئتــه 3 ،مــا
الــذي يدعــو الكلــب للعــب؟  4كيــف يتطــور ســلوك اللعــب لــدى الجــراء وكيــف يتغيــر.

وفــي األيــام األولــى لعلــم األخــاق ،لــم يكــن النــاس علــى يقيــن بكيفيــة مراقبــة وقيــاس الســلوك ألنــه

يحــدث ويختفــي ،ولكــن كونــراد لورنــز أكــد أن الســلوك شــيء يمتلكــه الحيــوان ويمارســه.

األخــاق وعالقتهــا بالمــخ :علــم األعصــاب االجتماعــي يميــل إلــى البحــث عــن اآلليــات التقريبيــة أو

مثال على نقاط االرتباط العصبي والعمليات السيولوجية.
األسباب المباشرة للسلوك ،ويسعى للعثور ً
لبانكســب
ِ
وباســتخالص شــرائح رفيعــة مــن أنســجة الجــرذان وتفصيــل أنمــاط النشــاط العصبــي ،ويحســب

اكتشــافاته المهمــة فــي مجــال اآلليــات العصبيــة الكيميائيــة التــي تقــوم عليهــا العواطــف وأثبــت بحثــه
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أن ســلوك اللعــب لــدى صغــار الجــرذان يــؤدي إلــى إفــراز مــواد لهــا مفعــول شــبيه باألفيــون فــي المــخ مــا
يــؤدي إلــى شــعور بالراحــة والســعادة.

علــم األخــاق التعاطفــي :غامــض أم جلــي؟ بعــد أن يعكــف الباحثــون فتــرة طويلــة علــى أرض الواقــع

مــع الحيوانــات ،ينمــو بينهــم وبيــن الحيوانــات التــي يدرســونها إحســاس بالقــرب وربمــا الحــب .ســئل شــاالر

عــن شــعوره عنــد التحديــق فــي عيــن الغوريــا فأجــاب“ :شــعرت بصلــة مميــزة بهــا فهــا أنــت تنظــر إلــى
كائــن آخــر يشــبهك ،ويمكنــك أن تــرى التعبيــرات المرتســمة علــى وجهــه وتفســرها .لكنــك ال تســتطيع
تفســير ردود أفعالــه بنــاء علــى ردود أفعالــك أنــت”.

وفــي أواخــر التســعينات نشــرت روايتــان “أبيــض بيــاض األمــواج :نســخة أخــرى لقصــة الحــوت موبــي ديــك
مــن وجهــة نظــر الحــوت نفســه” .و”العظــم األبيــض” وتتنــاول تفســخ مجتمــع األفيــال مــن وجهــة نظــر

األفيــال نفســها .تعــول كل مــن الروايتيــن علــى مــا هــو معلــوم مــن المعلومــات األحيائيــة واالجتماعيــة
ألبطالهمــا مــن أجــل بنــاء صــورة لمجتمعــات وثقافــات ،وقــدرات إدراكيــة.

الــذكاء والمرونــة الســلوكية واألخــاق :مــا الصــات التــي تربــط بينهــا؟ الحيوانــات التــي تتمتــع

بســلوكيات أخالقيــة معقــدة ليســت اجتماعيــة جــداً فحســب ،وإنمــا شــديدة الــذكاء أيضــاً .

يزعــم جيرهــارد روث وأورســوال ديــك أن الــذكاء تطــور بشــكل مســتقل لــدى العديــد مــن فئــات الفقاريــات،

مــا يتعــارض مــع رؤيــة اســتقامة تطــور الــذكاء التــي تفيــد بوجــود مســار تطــوري وحيــد يبلــغ ذروتــه فــي
البشــر.

األخــاق كمفهــوم موحــد :تجربــة الــكل مــرة واحــدة يشــجع مفهــوم األخــاق الحيوانيــة علــى وضــع
أجنــدة عمــل بحثيــة موحــدة .فاستكشــاف الســلوك األخالقــي فــي الحيوانــات يتيــح لعــدد مــن أجنــدات
العمــل البحثيــة التــي تبــدو منفصلــة فــي علــم األخــاق باالئتــاف فــي كيــان واحــد.

الفصل الثالث
التعاون الجرذان التي تتعامل بالمثل وقردة البابون التي ترد المعروف بالمعروف
التعــاون مــا بيــن الحيوانــات صــار موضوعــاً مثيــراً فــي الصحافــة الشــعبية .ففــي أواخــر عــام  2007علــى
ســبيل المثــال ،أذاعــت المنافــذ العلميــة دراســة تفيــد بــأن الجــرذان تظهــر مــا أســمياه “المعاملــة المعممــة
ـاء علــى تجربــة مثيلــة عاشــها الجــرذ
بالمثــل” أي مــد يــد العــون ألفــراد غيــر مألوفيــن وغيــر ذوي صلــة بنـ ً

وســاعده فيهــا جــرذ آخــر غريــب عنــه .وقبــل أن تجــري هــذه الدراســة كان االعتقــاد الســائد بــأن المعاملــة
بالمثــل إنمــا هــي حكــر علــى البشــر وربمــا قــردة الشــمبانزي.
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الصــراع الوجــودي :تحقيــق التــوازن بيــن المنافســة والتعــاون يذكرنــا ســتيفن ج .جــود بــأن دارويــن

اســتخدم عبــارة “الصــراع مــن أجــل الوجــود” بشــكل مجــازي ،وأنــه حتــى دارويــن قــد أدرك أن المنافســة

الداميــة الشرســة ليســت إال آليــة واحــدة يمكــن أن يتحقــق مــن خاللهــا لألفــراد النجــاح التكاثــري .وتتعــاون

الحيوانــات ألســباب مختلفــة ،تتعــاون لتحمــي نفســها مــن أقرانهــا مــن المجموعــة نفســها أو مــن حيوانــات

أخــرى.

نظريــة االنتخــاب بيــن األقربــاء لهاملتــون وليــام دي هاملتــون الــذي توفــي فجــأة عــام  2000كان
بصــدد إجــراء أبحــاث علــى فرضيــة أن االنتشــار األولــي لفيــروس نقــص المناعــة المكتســبة لــدى البشــر

مصــدره الرئيســيات غيــر البشــرية.

لقــد كان هاملتــون مثلــه مثــل دارويــن مهتمــاً بتطــور اإليثــار ،وقــد شــدد علــى أهميــة االنتخاب بيــن األقرباء

فــي عمليــة التطــور ،وهــي العمليــة التــي يشــترك بموجبهــا األقربــاء قرابــة الــدم بنســبة مــن الجينــات،

جينــات متطابقــة نتيجــة توارثهــا مــن ســلف واحــد ،ويميلــون إلــى أن تفضيــل أقربائهــم علــى األخريــن مــن

غيــر األقربــاء ومــن المتوقــع أن يهيمــن التعــاون واإليثــار عندمــا يتفاعــل األقربــاء بعضهــم مــع بعــض.

التنافــع :إذا غفــوت فســيهلك الجميــع يبــدو أن التنافــع قائــم لــدى العديــد مــن األنــواع التــي تنخــرط
فــي الصيــد الجماعــي .فالــكالب األفريقيــة البريــة واألســود والذئــاب تصطــاد فــي جماعــات ،وعندمــا
تصطــاد بهــذا الشــكل توقــع عــدداً أكبــر مــن الفرائــس مقارنــة بالصيــد فــرادى.

المعاملــة بالمثــل :مــن الصعــب اختبــار اإليثــار التبادلــي لــدى الحيوانــات ألنــه مــن الصعــب الوقــوف علــى

مــا إذا كانــت الحيوانــات التــي تعيــش فــي البريــة مرتبطــة بعضهــا ببعــض جينيــاً أم ال .لــذا فمــن الصعــب

جــداً أن نميــز تحديــداً المواقــف التــي يحســب فيهــا حســاب للمنافــع والتكاليــف وكيــف يمكــن أن يترجــم
ســلوك بعينــه فــي المســتقبل إلــى نجــاح مثمــر وفشــل ذريــع.

واألليــات النفســية التــي يمكــن أن تكمــن وراء الســلوك التعاونــي أو تعــد بمثابــة المكافــأة عليــه؟ نتيجــة

لالفتــراض الشــائع بــأن الحيوانــات ليــس لهــا عواطــف أو مشــاعر معقــدة ومثيــرة لالنتبــاه فهنــاك القليــل

مــن األبحــاث التــي تتنــاول اآلليــات العاطفيــة المباشــرة التــي يعتمــد عليهــا التعــاون واإليثــار ،ولكننــا نعلــم
بــأن العواطــف لــدى الحيوانــات تشــكل الســلوك بطــرق تعمــل علــى االرتقــاء بلياقــة الحيــوان .ولدينــا أيضــاً
عــدد كبيــر مــن األبحــاث التــي تتنــاول دور العاطفــة فــي التعــاون بيــن البشــر.

تجــاوز نمــوذج الرئيســات :تجنــب التحيــز المعرفــي لألنــواع إن الطريقة التي يتم بهــا التعبير عن أنماط

الســلوك المشــتركة ربمــا كانــت فريــدة فــي أنــواع مختلفــة .علــى ســبيل المثــال تميــل الحيوانــات التــي

تنتمــي إلــى الفصيلتيــن الكلبيــة والســنوريات إلــى اســتخدام مؤشــرات بصريــة وتغيــرات ســريعة ودقيقــة
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لتبــادل المعلومــات مــن أجــل تســوية النزاعــات االجتماعيــة ،فــي الوقــت الــذي تميــل فيــه القــوارض إلــى

تســوية هــذه النزاعــات بســبل أبســط وتنطــوي علــى حاســة الشــم .إننــا بحاجــة لتجــاوز نمــوذج الرئيســيات
وأن نظــل منفتحيــن علــى احتمــال اكتســاب أنــواع أخــرى خــاف الرئيســيات ســلوكيات تعاونيــة ال تقــل

تعقيــداً وتواؤمــاً عــن الشــمبانزي والبشــر.

الفصل الرابع التقمص الوجداني فئرا الحوض
شــهدت ســي آن المبــرت مديــرة مركــز إنقــاذ ذئــب البــراري بواليــة إنديانــا عمـ ًـا بطوليــاً بســيطاً فــي حوض

بموقــف ســيارتها ،فقــد احتجــز فــأران صغيــران فــي الحــوض طــوال الليــل وظــا عاجزيــن عــن الصعــود
ـاء صغيــراً بالمــاء،
علــى جوانــب الحــوض الزلقــة .وقــد تملــك منهمــا التعــب والخــوف .مــأت المبــرت غطـ ً

ووضعتــه فــي الحــوض .فقفــز إحداهمــا حتــى أدركــه وشــرب منــه ،فيمــا بــدا اآلخــر مرهقــاً حتــى إنــه لــم

يســتطيع الحركــة ،وظــل منكمشــاً فــي مكانــه .ولمــا عثــر الفــأر األول علــى كســرة مــن الطعــام حملهــا إلــى

الفــأر المنهــك ،وأخيــراً تمكــن الفــأران اللــذان اســتردا عافيتهمــا مــن الخــروج مــن الحــوض.

وحقيقــة األمــر أنــه باإلضافــة إلــى القصــص التــي ال تعــد وال تحصــى هنــاك أدلــة علميــة متزايــدة علــى أن

لــدى الحيوانــات بمــا فــي ذلــك القــوارض ،القــدرة علــى الشــعور بالتعاطــف.

التقمــص الوجدانــي – مــن البســاطة إلــى التعقيــد يمكــن العثــور علــى أدق وأنجــح محاولــة حتــى
اآلن لتعريــف وإيضــاح معنــى التقمــص الوجدانــي لــدى الحيوانــات فعلــى حــد قــول ســتيفاني برســتون
وفرانــس دو فــال “إن لــدى الحالــة العاطفيــة للفــرد إمكانيــة اختــاق حالــة شــبيهة لــدى األفــراد الذيــن هــم

علــى مقربــة مــن الفــرد األول .ولقــد وجــد هــذا الرابــط العاطفــي فــي األشــكال البدائيــة للحيــاة عبــر جــزء

كبيــر مــن التاريــخ التطــوري” والتقمــص الوجدانــي ليــس ســلوكاً واحــداً ولكنــه فئــة كاملــة مــن األنمــاط

الســلوكية التــي توجــد عبــر أنــواع متعــددة وتتجلــى بدرجــات متفاوتــة التعقيــد .لقــد تطــورت األشــكال
األكثــر تعقيــداً للتقمــص الوجدانــي مثــل التقمــص الوجدانــي اإلدراكــي مــن العــدوى العاطفيــة التــي

ربمــا تطــورت بدورهــا مــن الترابــط العاطفــي بيــن األفــراد ،وخاصــة بيــن األم وصغيرهــا ،وتشــترك جميــع

ســلوكيات التقمــص بالطبــع بدايــة مــن األبســط وحتــى األكثــر تعقيــداً فــي العديــد مــن اآلليــات المباشــرة.
مــا الــذي نعرفــه؟ إن علــم التقمــص الوجدانــي لــدى الحيوانــات مــا زال فــي مهــده ومــا زال علمــاء

الســلوك فــي المراحــل األول مــن استكشــاف القــدرات التعاطفيــة فــي الحيوانــات .ومــا فتــئ بعــض

العلمــاء يشــككون فــي وجــود هــذه الظاهــرة لــدى الحيوانــات.

التقمــص الوجدانــي تحــت الســطح :الحيتانيــات العطوفــة هنــاك الكثيــر مــن القصــص التــي يرويهــا
علمــاء البيولوجيــا البحريــة عــن الحيتانيــات والتــي تدلــل علــى التقمــص العاطفــي .فها هو مارك ســيموندر
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الخبيــر بالحيتــان ذات األســنان يــروي قصــة ســرب مــن الحيتــان القاتلــة التــي ظلــت بجانــب حــوت مصــاب
مــن جماعتهــا لمــدة ثالثــة أيــام فــي ميــاه ضحلــة ،حتــى عرضــت نفســها للحــروق الشمســية وخطــر الجنــوح
علــى الشــاطئ وبقــي هــذا الســرب مــع الحــوت المصــاب حتــى مــات فــي نهايــة المطــاف.

االنهيــار االجتماعــي فــي مجتمعــات األفيــال :التبعــات الكارثيــة لألزمــات العاطفيــة تفتــح لنــا
المقالــة التــي نشــرتها األخصائيــة النفســانية جــاي برادشــو وزمالؤهــا فــي مجلــة “ناتشــر” عــام 2005

عمــا أطلقــوا عليــه اســم “انهيــار األفيــال” نافــذة علــى التجــارب األولــى وخاصــة الرعايــة األموميــة وتطــور

التقمــص الوجدانــي فعمليــة الترابــط الوجدانــي مــا بيــن األم وصغيرهــا تســهل تطــور البنــى العصبيــة
الفســيولوجية التــي تكمــن وراء الســلوكيات االجتماعيــة العاديــة مثــل التقمــص الوجدانــي .وافترضــت
برادشــو وزمالؤهــا أن التمــزق فــي النســيج االجتماعــي فــي مجتمعــات الحيوانــات ،وتحديــداً مجتمــع

األفيــال فــي هــذه الحالــة قــد شــوه النمــو الطبيعــي لصغــار األفيــال وخاصــة مــن حيــث حرمانهــا مــن
الرعايــة والتربيــة األموميــة المالئمــة.

الفصل الخامس العدالة الشرف واإلنصاف في المعاملة بين الوحوش
“اكتشــف العلمــاء أن العدالــة صفــة بشــرية فقــط” .نُ شــر هــذا العنــوان فــي صحيفــة “لــوس أنجلــس تايمــز”
وابتكــر كيــث جنســن وزمــاؤه بمعهــد ماكــس بالنــك مــا عــرف باســم “لعبــة اإلنــذار األخيــر” ويمــارس اللعبة

شــخصانُ ،يعطــى أحدهمــا مبلــغ صغيــر مــن المــال ،ويطلــب منــه تقســيمه بينــه وبيــن رفيقــه بالطريقــة

التــي يراهــا مناســبة .ولكــن مــا كان يميــز دراســة جنســن أن الالعبيــن كانــا مــن قــردة الشــمبانزي ،وكانــت
العملــة التــي أعطيــت لهمــا هــي الزبيــب .والحــظ جنســن وفريقــه أن قــردة الشــمبانزي ال تمــارس هــذه

اللعبــة كمــا يمارســها البشــر .ففــي الدراســات التــي أجريــت علــى البشــر وجــد أن أي عــرض أقــل مــن 20%
مــن األمــوال كان يقابــل بالرفــض دائمــاً  .فــي المقابــل نجــد قــردة الشــمبانزي كانــت تقبــل بــأي عرض يطرح

عليهــا دون أن تغضــب إذا مــا اســتأثر الطــرف اآلخــر بمعظــم الغنيمــة .بعبــارة أخــرى خلصــوا إلــى أن قــردة

الشــمبانزي ليســت حساســة تجــاه اإلنصــاف.

(قامــوس ميريــام وبســتر) ليــس هنــاك مــن معنــى معيــن لكلمــة العدالــة فــي علــم البيولوجيــا .ولعــل

مــن أســباب عــدم وجــود تعريــف دقيــق أو حتــى تعريــف شــبه دقيــق هــو قلــة عــدد األبحــاث التــي
أجريــت علــى العدالــة لــدى الحيوانــات .فعلــى الرغــم مــن العناويــن الرئيســية التــي تفيــد العكــس فــإن
الباحثيــن ال يعلمــون الكثيــر عــن ردود أفعــال الحيوانــات تجــاه الظلــم أو اإلجحــاف .مــا العالقــة بيــن

اللعــب والمنظومــة األخالقيــة إن للعــب الجماعــي قواعــد متفــردة للمشــاركة تحــدد مــدى قــوة

العــض ،واســتبعاد محــاوالت التــزاوج فــي أثنــاء اللعــب ،واالبتعــاد عــن تأكيــد الســيطرة أو الحــد منهــا إلــى
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أقصــى مــدى ممكــن .ووفقــاً للعالــم النفســاني جــوردون بيرجهــاردت وهــو خبيــر فــي اللعــب الجماعــي

لــدى الحيوانــات ،فــإن الجــذور التطوريــة للعــب ربمــا ترجــع إلــى مليــارات الســنين ،فهنــاك دليــل علــى
وجــود ســلوك اللعــب لــدى العديــد مــن الجماعــات المتطــورة ســالياً  ،بمــا فــي ذلــك الثدييات المشــيمية،

والطيــور ،وكذلــك الحيتانيــات ،وبالطبــع ال تمــارس كل الحيوانــات اللعــب.

االعتــذار والغفــران :إضمــار الضغائــن مضيعــة للوقــت يقــول ولســون فــي كتابــه “كاتدرائيــة دارويــن:

التطــور والعقيــدة وطبيعــة المجتمــع” :للغفــران أســاس بيولوجــي يمتــد عبــر مملكــة الحيــوان بأســرها
وللغفــران أوجــه عــدة كــي يعمــل بشــكل تكيفــي فــي العديد من الســياقات المختلفــة” .تنطوي تتابعات
اللعــب فــي الغالــب علــى الغفــران واالعتــذار.

اإلنصــاف واللياقــة :عقوبــات انتهــاك الثقــة إن حيــوان ذئــب البــراري ســريع التعلــم متــى تعلــق األمــر

باإلنصــاف بالمعاملــة ،ألن هنــاك عقوبــات رادعــة إذا مــا انتهــك هــذا الحيــوان الثقــة الممنوحــة لــه مــن قبل
أصدقائه.

والحــظ عالــم الرئيســيات روبــرت سســمان وعالــم األخــاق أدوري تشــابمان أن الحيــاة فــي جماعــات فــي

عالــم الحيوانــات تنطــوي علــى مخاطــرة األفــراد بحرياتهــم الشــخصية ،وأن هــذه المخاطــرة مــن الممكــن
أن تناقــض المصلحــة الشــخصية .ومــن الواضــح أن تجــاوز المصلحــة الشــخصية بــدوره ينطــوي علــى الثقــة
باآلخريــن فــي محيــط الفــرد االجتماعــي.

الفصل السادس أخالق الحيوانات والناقمون عليها توليفة جديدة
حالــة أنثــى الخفــاش القابلــة قــدم عالــم البيولوجيــا الشــهير تومــاس كونــز مــن جامعــة بوســطن وفريــق

أبحاثــه كشــفاً مذهـ ًـا ،ففــي أثنــاء متابعتهــم لمســتعمرة مــن الخفافيــش آكلــة الفاكهــة فــي األســر،

وقعــت أعينهــم علــى أنثــى تســاعد أخــرى فــي الــوالدة ،وهــي فــي الوضعيــة المثاليــة .لــذا جثمــت
األنثــى القابلــة أمــام الحامــل فــي وضعيــة الــوالدة الصحيحــة كمــا لــو أنهــا تريهــا كيــف تلــد ،فقلدتهــا
األنثــى الحامــل ،وعندمــا خــرج الجنيــن منهــا ســاعدته علــى الزحــف حتــى األم كــي يتســنى لــه الحصــول

علــى الغــذاء .خلــص كونــز أن “مثــل هــذا الســلوك التعاونــي ربمــا كان شــائعاً بيــن الخفافيــش التــي تعيــش
مــع بعضهــا البعــض فــي مســتعمرات”.

مــن المســارات التوحيديــة إعجابنــا المســتمر بأهميــة التواصــل التطــوري بيــن البشــر وغيرهــم مــن الحيوانــات
ما يؤدي إلى االســتنتاج بأننا لســنا المالكين الوحيدين للســاحة األخالقية .وفي رســمنا لصورة الحيوانات

باعتبارهــا كائنــات معرفيــة شــعورية واجتماعيــة ،فإننــا نتقــدم بدعــوة جــادة إلعــادة النظــر في الســبل التي

نســتخدم فيهــا الحيوانــات فــي األبحــاث والتعليــم وفــي الملبــس والمــأكل وغير ذلك من اســتخدامات.
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التفــرد يــرى البعــض أنــه مــن المهــم أن نحافــظ علــى شــيء مــن التفــرد البشــري أو االختــاف بيــن البشــر

والحيوانــات ،ألن ذلــك يخــدم قضيــة التبريــر األخالقــي الســتخدام الحيوانــات فــي األبحــاث العلميــة.

فالكرامــة البشــرية ال تحمــل فــي طياتهــا انعــدام الكرامــة لــدى الحيوانــات.

المســؤولية األخالقيــة :هــل تُ عــد الحيوانــات مســؤولة عــن أفعالهــا؟ عندمــا نزعــم بــأن الحيوانــات

تتمتــع بمنظومــة أخالقيــة يفتــرض كثيــر مــن األشــخاص أننــا نزعــم أيضــاً أن الحيوانــات مســؤولة أخالقيــاً  .ال
يمكــن أن تكــون الحيوانــات ،علــى األقــل بالنســبة ألغلــب الروايــات الفلســفية الغربيــة مســؤولة أخالقيــاً .

ألنهــا تسترشــد بغريزتهــا وحدهــا .ومــع ذلــك ،فليــس مــن الصحيــح أن الحيوانــات تتصــرف اســتجابة لغريزتهــا
فحســب .لــذا فإننــا بحاجــة إلــى مفهــوم مــا حــول المســؤولية األخالقيــة لــدى الحيوانــات .إضافــة إلــى

ذلــك ،ليــس مــن الصحيــح أن البشــر يتصرفــون باســتقاللية ،حيــث أن التعامــل مــع هــذا المفهــوم يتــم

بشــكل عــام وعلــى ذلــك ،يجــب أن تتطــور األفــكار الخاصــة بالمســؤولية البشــرية فــي ضــوء األبحــاث
الحديثــة فــي علــم األعصــاب وعلــم النفــس المعرفــي.

والزعــم بــأن الحيوانــات تتمتــع بمســؤولية أخالقيــة ال يعنــي القــول بالتماثــل بطبيعــة الحــال .يقــول بــول

شــابيرو“ :مــن الســذاجة أن نؤكــد علــى أن الحيوانــات كائنــات مســؤولة أخالقيــاً بالدرجــة نفســها التــي
يتصــف بهــا اإلنســان الراشــد”.

كالب دارويــن :الضميــر باعتبــاره بوصلــة أخالقيــة يقــول دارويــن فــي كتابــه “أصــل اإلنســان”“ :إضافــة

إلــى الحــب والتقمــص الوجدانــي تبــدي الحيوانــات ســمات أخــرى ترتبــط بالغرائــز االجتماعيــة التــي يمكــن
أن نصفهــا باألخالقيــة لدينــا نحــن البشــر ،وأتفــق مــع أجازيــر فــي أن الــكالب تمتلــك شــيئاً أشــبه مــا يكــون

بالضميــر” .ووصــف دارويــن الضميــر بأنــه “المراقــب الداخلــي” الــذي يوجــه الحيــوان بأفضليــة اتبــاع غريــزة

مــا عــن أخــرى .فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن الــكالب تنــأى عــن ســرقة الطعــام مــن علــى المائــدة حتــى
لــو لــم يكــن ســيدها موجــوداً .

األخــاق المتناســبة مــع األنــواع ال تســاوي المنظومــة األخالقيــة “العشــوائية” إن األخــاق

المتناســبة بحســب األنــواع تعنــي ببســاطة أننــا ال ننظــر إلــى أخالقيــات الذئــاب أو األفيــال ،ونحكــم عليهــا

حســب معيــار قياســي نــراه ينطبــق علــى البشــر جميعــاً  .فأخــاق الذئــاب تقتصــر علــى الذئــاب ،فــا نحكــم
عليهــا مطلقــاً  ،بــل نصفهــا ونراقبهــا ونســعى لفهمهــا .فاألنمــاط الســلوكية المشــتركة علــى العمــوم

تجــد تعبيــراً فريــداً لهــا لــدى كل نــوع ،وفــي كل فــرد.

الصــواب والخطــأ فــي عالــم الحيــوان ال تفضــي البيانــات العلميــة حــول أخالقيــات الحيوانــات إلــى

اســتنتاج محــدد حــول الطريقــة التــي ينبغــي أن نعامــل بهــا الحيوانــات أو طبيعــة العالقــة التــي يجــب أن
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تربطنــا بهــا .فالوصــف العلمــي بحســب قواعــد المنطــق الرســمي ،ال يســتطيع أن يولــد ضــرورة أخالقيــة

ال ســبيل لتجاهلهــا.

إن األبحــاث العلميــة الحديثــة عــن الحيوانــات ،إضافــة إلــى التربيــة الصناعيــة لهــا ،قــد حــددت الغايــة منهــا

وهــي الوصــف العلمــي لطبيعــة الحيوانــات .ولقــد تأكــد منــذ قديــم األزل كحقيقــة علميــة أن الحيوانــات

ليســت لديهــا أفــكار معقــدة أو حيــاة عاطفيــة ثريــة .وعلــى ذلــك فمــن المقبــول أخالقيــاً اســتناداً للقديــم،
أن نســتغل الحيوانــات بالطريقــة التــي تحلــو لنــا .وكمــا تكَ شــف لنــا فقــد شــهد الوصــف العلمــي للقــدرات

اإلدراكيــة والعاطفيــة للحيوانــات تغيــراً جذريــاً فــي العقــد الماضــي ولــم يعــد المنطــق القديــم ســارياً .
وفــي الواقــع أن المنطــق الجديــد يفــرض قيــوداً قويــة علــى كيفيــة تعاملنــا مــع الحيوانــات األخــرى.

بعــض األفــكار الختاميــة حــول العلــم الناشــئ :االنتقــال إلــى توليفــة جديــدة بدأنــا بكــم هائــل مــن

البيانــات الوصفيــة والتجريبيــة حــول الســلوك الحيوانــي ،وســمحنا للبيانــات بالــكالم علــى لســاننا ،وحاولنــا
أن نــدع الحيوانــات لتتحــدث عــن نفســها ،ولــم نبــدأ فــي تأكيد الفرضية القائلــة بأن بعض أجناس الحيوانات

تبــدي مجموعــة مــن الســلوكيات التــي تمثــل فــي مجملهــا نظامــاً أخالقيــاً إال بعــد أن انغمســنا تمامــاً

فــي دراســتنا للبيانــات .ووجدنــا أن بعــض الســلوكيات األساســية شــائعة علــى نطــاق واســع مــن األجنــاس

بمــا فــي ذلــك البشــر ،ومــن الواضــح أنهــا تأتلــف فــي ثــاث مجموعــات عامــة :ســلوكيات اإلنصــاف،
وســلوكيات التعــاون واإليثــار ،وســلوكيات التقمــص الوجدانــي.

عــود علــى بــدء دعونــا نعــود مــن حيــث بدأنــا .مجموعــة قوامهــا  11فيـ ًـا تنقــذ مجموعــة مــن الظبيــان

األســيرة فــي كــوازوال – ناتــال .جــرذ داخــل قفــص يرفــض دفــع رافعــة للحصــول علــى الطعــام عندمــا يــرى

أمــام عينــه جــرذاً آخــر يتلقــى صدمــة كهربائيــة .كلــب ذكــر ضخــم يــود لــو أن يعبــث معــه ذكــر آخــر أقــل منــه
إذعانــاً  ،فيدعــو الكلــب الكبيــر الصغيــر إلــى اللعــب ،ويقلــل مــن عنفوانــه ،فيعــض شــريكه الصغيــر بلطــف،
ويســمح لــه بمبادلتــه العــض أيضــاً  .هــل تظهــر هــذه األمثلــة أن لــدى الحيوانــات شــريعتها األخالقيــة ،وأن
لديهــا القــدرة علــى إبــداء التعاطــف،

واإليثار والعدل واإلنصاف ،وهل تتمتع الحيوانات بضرب من الذكاء األخالقي؟ نعم.
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