
  حقوق جانوران از ديدگاه اخالق

ها به  رسد. نخستين اشاره هاي بسيار دور مي گذشته به جانوران مورد در ها انسان اخالقي رويكرد و اخالق ي هبحث دربار

 يونان باستان ها پيش گيرد تا اخالق را رعايت كرده باشد، به انسان بايد در برابر آن حقوق جانوران و رفتاري كه

جانوران ديگر در نظر گيرد  به نسبت رويكردي چه بايد انسان كه اين ي ههاي گوناگون دربار در كل، ديدگاه .گردد بازمي

 ".التزام مستقيم"و  "التزام نامستقيم"، "التزام عدم"شوند: ديدگاه  به سه دسته اصلي تقسيم مي

ها  دارند، جانوران هيچ حقوقي ندارند و انسان در ديد كساني كه به عدم التزام انسان به داشتن دستگاه اخالقي باور

از جمله هواداران اين ديدگاه بود و جانوران را  افالطون ،كه دوست دارند، رفتار كنند گونه ها هر آن توانند با آن مي

 ؛ يعنياند نام برده "به مانند پتك و سنگ"از جانوران  ،خواند. ديگر باورمندان به اين ديدگاه مي "قانون هيوالهاي بي"

تواند جانوران را به هر روش  مي كه خواست در بياورد، انسان نيز تواند سنگي را به هر شكل همان گونه كه پتكي مي

 .زير سلطه خود آورد دلخواه به

 

 مجاورت با انسانمجاورت با انسانمجاورت با انسانمجاورت با انسان

ها  ها با انسان خودشان، كه براي ارتباطي كه آن حقوق جانوران را نه به خاطر وجود ،اما "التزام نامستقيم"باورمندان به 

دليلي براي انسان در  اندتو ندارند، اما اين نمي يها بر اين باورند كه اگرچه جانوران حقوق آن .دانند دارند، قابل تعريف مي

آميز ما با  ها برخورد كنيم چون اين باعث برخورد احترام احترام با آن ها باشد. در عوض، ما بايد با برخورد ناشايست با آن

با آن شخص برخورد ناشايست  كسي برخورد بد كنيم، انگار شود. براي نمونه، هنگامي كه با جانور خانگيِ مي همديگر

 .ايم كرده

كه با جانوري رفتار شايسته داشته  شود: اين مي رويكرد اين ديدگاه در برابر جانوران وحشي نيز به همان صورت تعريف

از جمله هواداران اين ديدگاه  آكويناس و كانت .ديگران نيز رفتار شايسته در پيش گيريم شود كه با يباشيم باعث م

. آكويناس نيز "شود با مردمان نيز ستمكار مي خود ستم كند، در ارتباط اويي كه به جانوران"گويد:  بودند. كانت مي

تبيين كند. او بر اين باور بود كه اگرچه  كتاب مقدس گيري از تا ديدگاه مسيحيت نسبت به جانوران را با بهره تالش كرد



بند  چون پوزهدر عين حال كارهايي هم ؛خواند درآوردن جانوران وحشي فرا مي سلطه تحتانسان را به  ،كتاب مقدس

 .داند مي غيراخالقي را اش جوجه با همراه ي هيا كشتار پرند روباه بر زدن

دهند كه  ها نشان مي اند. براي نمونه، بررسي شده موارد بسياري براي درستي يا نادرستي ديدگاه التزام نامستقيم ارائه

در . دارندتري براي خالفكار شدن در بزرگسالي  برند پتانسيل بيش ها لذت مي گربه ي نوجواناني كه از ديدن شكنجه

ها از جمله  شوند؛ نازي بشردوست نمي دهند صرفاً سوي مخالف اما، كساني نيز كه به حقوق جانوران اهميت مي

اگرچه  .اند ها داشته اند ولي كشتارهاي فجيعي بر ضد انسان تاريخ بوده ترين هواداران حقوق جانوران در طول بزرگ

ذات "تعدادي از فيلسوفان آن را به خاطر  اند، هاي روانشناسانه در رابطه با درستي اين نگره پيشنهاد شده بررسي

 .اند اند و ديدگاه التزام مستقيم را مطرح كرده برده زير سؤال "اش محورانه انسان

اخالقي در برابر ديگر جانوران هستند. دو  صولها به صورت مستقيم ملزم به رعايت ا در ديدگاه التزام مستقيم، انسان

 .گرايي وظيفه ،گرايي فايده :دارد بنيان براي چنين ديدگاهي وجود

انسان بايد در جهت افزايش شادي و لذت در  هستند و رفتار "حساس"ها و جانوران هر دو  گرايي، انسان بر پايه فايده

 ها باشد. كم كردن از بار رنج و درد جانوران خود عملي اخالقي است و ميان آن و كاهش درد و رنج درجامعه حساسان 

كشد  گويد يا توانايي استدالل دارد، بلكه آيا درد مي يا جانوري سخن مي، انسان نبايد از خود بپرسد آجرمي بنتام به گفته

او استدالل  ،رهايي جانوران اصلي اين ديدگاه است. در كتاب نامدارش،و از جمله هواداران كنوني  پيتر سينگر يا نه؟

 ي بينديشند كه آيا با اين كار شادي در ميان همه ها بايد پيش از اقدام به انجام هر كاري با خود كند كه انسان مي

كرده است  پرستي گونه نديشد، به نوعيايا نه؟ در صورتي كه انسان به چنين چيزي ني شود جانداران حساس بيشينه مي

 .ها به ديگر گونه زيستي ي هگون كه عبارت است از ترجيح يك
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