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اندوه، محبت و خشم را درك  هستند و احساساتي مثل عشق، بند گويند حيوانات به اخالقيات پاي دانشمندان مي 

  .كنند مي

  

  

دعا شده امنتشر كرده است "توانند موجوداتي اخالقي باشند آيا حيوانات مي"با عنوان  انتشارات آكسفوردكه در كتابي 

 .توانند خوب و بد را از هم تشخيص دهند مي ،ها ها و شامپانزده ها، سگ حيواناتي كه زندگي اجتماعي دارند، مثل موش

موجوداتي اخالقي كه حيوانات  جا از آن :دانشگاه ميامي است گفته ي اين كتاب كه استاد فلسفه ي مارك راولند، نويسنده

 .داريم اخالقيها تعهدات  ها در قبال آن هستند، ما انسان

ها را  پايبندند كه اگر حيواني آن اي از قواعد اخالقي برخي از پژوهشگران نيز معتقدند برخي از حيوانات به مجموعه

هاي زيادي سراغ  هدانشمندان براي اثبات مدعاي خود شواهد و نمون نقض كند، با او برخورد خواهند كرد. اين گروه از

 .اب جديد خود به آن اشاره كرده استراولند در كت دارند كه پروفسور

هاي  تا در ازاي شكنجه ميمون كردند اي را تحريك مي دانشمندان ميمون گرسنه ،ها در يكي از مشهورترين اين نمونه

نوعان خود شوك  زد و حاضر نبود به هم اين كار سر باز مي غذا دريافت كند. اما ميمون گرسنه از ،ديگر با شوك برقي

 اي در اثر يك سانحه در سه ساله ي باغ وحشي در ايلي نويز آمريكا اتفاق افتاد، پسربچه ديگري كه در ي نهبدهد. در نمو

 كرد به كمك پسربچه شتافت و هاي ماده كه در اين قفس زندگي مي يكي از شامپانزه؛ ها افتاد قفس گروهي از شامپانزه

هاي حاضر در اين  اين پسربچه از انسان كنند. او حتي براي كمك بهها آسيبي به اين بچه وارد  اجازه نداد ديگر شامپانزه

 .باغ وحش تقاضاي كمك كرد

اما سگ ديگري  ،خودرو زخمي شد سگي بر اثر برخورد با يك ،هاي پرترافيك شيلي در اتفاقي ديگر، در يكي از بزرگراه

   .جان همنوعش را نجات دهد ،اختن جان خودبندان و به خطر اند بالفاصله به كمك او شتافت و سعي كرد با ايجاد راه



  

 بند د كه حيوانات به قواعد اخالقي پاينده اين موارد نشان مي ي معتقد است همه دانشگاه ميامي ي استاد فلسفه

   .هستند

ها  ست. آنبه خاطر حفظ بقا سر غريزه و و معتقدند رفتار حيوانات صرفاً از اند اما گروهي از دانشمندان مخالف اين عقيده

كنند. اعتقاد اين دانشمندان بر اين  خود منجر نشود، تبعيت نمي ي گونه گويند حيوانات از قواعدي كه به حفظ بقاي مي

 .هاي آگاهانه ها دارد و نه در انتخاب حيوانات ريشه در غرايز آن است كه رفتار

هاي مختلف  شواهد و استدالل ي ارائه از دانشمندان برخاسته و با پروفسور روالند در كتاب خود به مقابله با اين گروه

  .از ادعاهاي خود دفاع كند است سعي كرده
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