
 گَنٌ پرستی

 این صحنٌ ای کٌ براتَن تعریف نی کنو رٍ سعی کنید تجسهش کنید5

. خانو نرغ در یک رستَران شیک نشستن آقا دٍر یک نیزیٌ یک خانو ٍ 
سَخاری نی خَرى ٍ آقا استیک. خانو آرایش نسبتا غلیظی دارى، کیف ٍ 

پالتَیی چرم نرغَبٌ.  ساز جن، کفشًاش ست کردىبا لباسًاش کفشًاش رٍ 
بسیار لطفیٌ، رٍی آستینًاش ٍ رٍی یقش خز طبیعی  ىيو کٌ بٌ تن کرد

. آقا يو کت ٍ شلَاری بٌ تن دارى ٍ برق چرم کفشًاش از دٍر چشهک دارى
نیزنٌ. حرفًایی کٌ نیزنن نظرتَن رٍ جلب نیکنٌ. خانو ظايرا یٌ فهنیست 

ست يای کٌ يدفش احقاق حقَق پایهال شدى زنانٌ. از اٍن فهنی ٍاقعیٌ
اصالح قانَن ٍ درجٌ یک دٍ آتیشٌ. آقا يو ظايرا ٍکیلی يست کٌ يدفش 

 احقاق حقَق کارگرانٌ.

دنًاست، خصَصا اکحر تحصیل کردى يای جانعٌ. در آاین ٍضع اکحر نا 
 حالی کٌ خَاستٌ یا ناخَاستٌ حقَقی رٍ ضایع نیکنیو ٍ در رٍیٌ يایی

ادی دانن زدى نیشٌ، دربارى نشارکت نیکنیو کٌ در اٍنًا بٌ ناحقی يای زی
حق ٍ احقاق حرف نیزنیو. برای زیبا کردن خَدنَن از لَازم آرایشی استفادى 
نیکنیو کٌ شرکت تَلید کنندش برای تضهین صحت ٍ سالنت اٍنًا بر 

نیدى. انسان، آزنایش يای دردآٍر ٍ ظالهانٌ ای رٍ بر رٍی حیَانات انجام 
پس زیباییش ٍ استحکام ظايریش،  کفش ٍ پَشاکی رٍ بٌ تن نیکنیو کٌ در

بدن زخو خَردى ٍ رنجَر حیَانی نًفتٌ است کٌ رٍزی نتحهل بدترین ٍ 
نا انسانًا شدى ٍ دست آخر غذایی رٍ نیخَریو  سَیشنیع ترین رفتاريا از 

کٌ در ذرى ذرى اش درد ٍ نالٌ حیَانی نًفتٌ است، حیَانی کٌ سخت ترین ٍ 



هیل شدى ٍ نًایتا بٌ شنیع ترین شکل طاقت فرساترین شکل زندگی بًش تح
در چنین شرایطی این خانو ٍ آقا نحل خیلی از نايا، با  نهکن کشتٌ شدى.

فخر ٍ نبايات بادی بٌ غبغب نیندازیو ٍ از ناحقی يا شکَى ٍ شکایت 
 نیکنیو. 

چطَر يهچین  این سَال يو جنبٌ عقالنی دارى ٍ يو جنبٌ اخالقی. ٍاقعا
چیزی نهکنٌ در زنانی کٌ خَد نا در بدترین شکل نهکن ٍ تنًا برای ارضای 
لذت يای خَدخَايانٌ ٍ زٍدگذر خَدنَن حقَق گسترى عظیهی از نَجَدات 

حس رٍ زیر پا نیزاریو، بشینیو ٍ در نَرد دارای حساس، حساس بٌ نعنای 
ری ٍ تفکر ٍ احقاق حق حرف بزنیو. احهد شانلَ يهیشٌ بٌ سًراب سپً

 اشعارش اعتراض ٍ انتقاد نی کرد. نیگفت5 

سر آدنًای بیگنايی را لب جَب نیبرند ٍ نن دٍ قدم پایینتر بایستو ٍ 
 « آب را گل نکنید!»تَصیٌ کنو ک5ٌ 

اشارى دارى نهیکنٌ بٌ شعر سًراب آب را گل نکنید در فرٍدست انگار کفتری 
  …رحلٌ پرت بَدیوتصَرم این بَد کٌ یکیهان از ننی خَرد آب. 

انسانی کٌ نگران آبخَردن یک »سًراب سپًری انا در پاسخ گفتٌ بَد کٌ 
ٍ  يو يهینطَرى از نظر ننکبَتر نباشد، يهان انسان بٌ راحتی آدم نُیکشد. 

این حرف سًراب دقیقا ناظر بر يهین نطلبٌ. چگَنٌ نی تَنیو بٌ رغو شَايد 
ی حیَانات، این يهٌ درد ٍ رنج علهی بسیار نبنی بر احساس درد ٍ لذت برا

رٍ بٌ اٍنًا تحهیل کنیو. چرا نا انسانًای ظايرا نتهدن در رفتارنَن با 
آیا نا انسانًا گَنٌ پرست  حیَانات تا این اندازى نانتهدن ٍ بدٍی يستیو؟

نیستیو؟ اگر نژاد پرستی ٍ نردساالری بٌ نعنی برتری دادن سفیدان بر 



ا رفتار نا با حیَانات صاحب درک ٍ صاحب درد سیايان ٍ نردان بر زنانٌ، آی
 نصداق گَنٌ پرستی نیست؟

 نَسیقی

چیزی کٌ نیشنَید اپیزٍد اٍل از فصل دٍم ژرفاست. ژرفا ناى پیش یک سالٌ 
شد ٍ در این یک سال بٌ شخصٌ کلی از يهرايی شها لذت بردم، کلی ازتَن 

از نظريای خَبتَن استفادى کردم. صادقانٌ انتظار نداشتو کٌ  ٍ چیز یاد گرفتو
ى ايهیت دادن شها بٌ سال ژرفا انقدر شنیدى بشٌ کٌ نشَن ديندیک در این 

کٌ درش زندگی نی کنید.  این کرى آبیٌنحیطیٌ کٌ درش زیست نی کنید ٍ 
نجهَعا فقط در اپ يای پادکست حدٍد صد يزار بار ژرفا شنیدى شدى ٍ اگر 

ٍ سایت نانلیک ٍ  کانال تلگرامننابع دیگٌ نحل ن عدد رٍ جهع بزنیو با آنار ای
نهیشٌ  خیلی این ننابعشنَتَ حتها عدد خیلی بیشتر نیشٌ انا نتاسفانٌ از 

يهیشٌ بٌ شها بٌ خاطر يهینٌ کٌ  فًهیدعدد درست شنیدى شدن رٍ 
ست از اپ يای پادکست نحل کست باکس ٍ اپل پادک پیشنًاد نی کنیو کٌ

در کانال یکی دٍ يفتٌ ای  با فاصلٌنا اینًا ژرفا رٍ بشنَید. بعد انحال ٍ 
تعداد نی کنیو. ننتشر اپیزٍد يا رٍ يو ٍ نانلیک ٍ شنَتَ يو تلگرام 

عدد رسیدى کٌ باعخ  0055فقط در کستباکس بٌ  ، عضَياسابسکرابريا
خَشحالی نضاعف ننٌ ٍ انیدٍارم با نعرفی کردن ژرفا بٌ بیشتر شنیدى 

در فصل دٍم ژرفا يهَن رٍیٌ قبلی رٍ خَايیو داشت شدنش کهک کنید. 
البتٌ کهی نَضَعات نتنَع تر خَايند بَد. ير نَضَعی کٌ کهک کنٌ بٌ 

بٌ  در سبک زندگیبٌ ژرف اندیشیدن  نًااديدف اصلی ژرفا یعنی تشَیق 
بر  دریايا ٍ اقیانَسًا دست از سر يیچ ٍقت ننسراغش خَايیو رفت. البتٌ 

نا پادکست ژرفارٍ کانال عاشقشو ٍ کهی ازش سر درنیارم.  نهیدارم چَن



داٍطلبانٌ ٍ برای ادای دین بٌ طبیعت نی سازیو انا اگر دٍست دارید در این 
. شها نی تَنید از لینک ید بسیار خَشحال نیشیونسیر کهکی بٌ نا بکن

از کهک نالی حانی باش کٌ در تَضیحات پادکست گذاشتیو استفادى کنید. 
سایت نا يو اگر دیدن کنید ژرفاپادکست دات کام، لینک کهک نالی اٍنجا 

 برای کسایی کٌ خارج از ایران يو يستند لینک پی پل رٍ گذاشتیويست. 
. اگر فکر ریق ٍ بٌ صَرت کانال اختیاری بٌ نا کهک کننکٌ نی تَنن از اٍن ط

 ،نی کنید يدف نا درستٌ ٍ این پادکست نیتَنٌ آدنًای بیشتری رٍ آگاى کنٌ
نن یاری برسَنید. تر نا رٍ در این نسیر ٍ برای تَلید نحتَای بًتر ٍ ٍزین 

علیرضا پایندى يستو. دغدغو طبیعتٌ ٍ در ير قسهت از پادکست ژرفا سعی 
کنو عشق بٌ طبیعت خصَصا دریايا ٍ اقیانَس يا رٍ بٌ نردم عزیز  نی

 .کشَرم ایران يدیٌ بدم

 نَسیقی

"آزادی حیَانات" نَشتٌ پیتر بیشتر نطالب این اپیزٍد برگرفتٌ شدى از کتاب 
. سال پیش 00ننتشر شدى یعنی  5420کٌ اٍلین بار سال سال  يست سینگر

نشًَر  داناخالقٍ فیلسَف  پیتر سینگرآقای آزادی حیَانات کتاب نَیسندى 
. در آنریکاست استاد دانشگاى پرینستَن کٌ االناسترالیایی يست 

در سال  نشریٌ تایو . ٌینعرٍفخیلی خیلی کتاب  یشَنا آزادی حیَانات کتاب
دٍران غیرادبی  يهٌ برتر اجر  ۲۱۱ در فًرست   ٍر آزادی حیَانات کتاب ۳۱۲۲
دانداری صنعتی ٍ آزنایش رٍی حیَانات، بٌ نقد کٌ این کتاب . قرار داد يا

ى ٍقتی چاپ شد انقالبی بٌ پا کرد در حَزى اخالق ٍ پرداز خَاری نی گَشت
نحَى تعانل انسان ٍ حیَان کٌ حاال در این اپیزٍد کو کو بًش نی پردازیو. 

خَب ترجهٌ  این کتاب رٍ بٌ فارسی ننتشر کردى بانشر ققنَس  خَشبختانٌ



 در نتن این اپیزٍد از نقدنٌ نترجو يو استفادى کردم.. پناىخدابًنام آقای 
شها نی تَنید کتاب آزادی حیَانات رٍ از نشر ققنَس تًیٌ کنید با کد 

درصدی ژرفا. کافیٌ کٌ نَقع خرید آنالین کد ژرفا رٍ  05نخصَص تخفیف 
ننٌ يزار تَ 00، ژرفا. کتاب قیهتی يو ندارى کال zharfaبٌ انگلیسی ٍارد کنید 

 کٌ تازى رٍش بیست درصد يو تخفیف نی گیرین. 

ى انا با اینکٌ یًَدیٌ تباری دخَد آقای پیتر سینگر يو آدم خاصیٌ ٍاقعا. یًَ
ٌ. يهین آزادی بیان ، نقضيَلَکاست جلَگیری از اظًار نظر در نَردى نعتقد

فکر نی کنٌ،  دم کال بٌ قَل اینَریا اٍتساید د باکسآنشَن نیدى کٌ این 
رٍ از نظرش اخالقیٌ ٍ سعی نیکنٌ اٍنچٌ کٌ  فکر نیکنٌ خارج از چًارچَب
بٌ لحاظ اخالقی، حهایت نکردن از ى چنین نعتقد يواٍن  بگٌ ٍ رٍش بایستٌ.

خَب این  .ىيا تفاٍت چندانی ندار کَدکان فقیر در حال نرگ، با کشتن آدم
بریو سرٍقت نَضَع اصلیهَن  یٌ نقدنٌ بَد در نَرد این کتاب ٍ نَیسندش

گَنٌ  اسو اپیزٍدنَنو يست.رٍزنَنٌ ٍ پییعنی گَنٌ پرستی کٌ نَضَع ا
 پرستی.

يهَارى در حال خَردنیو. حتی زنانی کٌ چیزی يو  نا انسانًا تقریباببینید 
نهی خَریو در حال فکر کردن ٍ تدارک دیدن ٍعدى غذایی بعدیهَن يستیو. 

ٌ نحض اینکٌ صبحانٌ رٍ خَردیو بٌ این فکر صبح کٌ از خَاب پانیشیو ٍ ب
نی کنیو کٌ برای نًار ٍ شام چی تدارک ببینیو. شیَى برخَرد نا با حیَانات 
يو بر يهین اساس نشخص نیشٌ، یعنی نگاى نا بٌ اٍنًا بٌ نحابٌ غذا است. 
حیَانات برای نا يیچی نیستن نگر گَشت کباب ٍ استیک ٍ کلٌ پاچٌ ٍ 

ٍ نتاسفانٌ استفادى نا از حیَانات ننحصر بٌ  ;پرٍتین البتٌ ننابع تَلید
تَلید شدى بٌ اسو ساکنان  0550کٌ سال  یٌ نستند يستخَردن نیست. 



بًتَن پیشنًاد  شدیداانسانی ٍاجبٌ ٍ ير زنین کٌ دیدن اٍن بٌ نظر نن بر 
کٌ اتفاقا گَیندى این نستند  یا ساکنان زنین Earthlingsنیکنو. نستند

فینیکس بازیگر نعرٍف يست کٌ يهین پارسال جایزى اسکار رٍ يو ٍاکین 
. این نستند رٍ اگر ببینید البتٌ اگر تَان برد ٍ یک اینَایرنهنتالیست ٍاقعیٌ

داشتٌ باشین نحالٌ بٌ فکر فرٍ نرین ٍ حداقل بٌ فکر رٍ  صحنٌ يادیدن این 
این نستند رٍ  اپیزٍد بخشًایی ازاین انتشار تغییر رٍیٌ نیفتین. نن بعد از 

اینستاگرام ژرفارٍيو بد نیست حتها در اینستاگرام ژرفا ننتشر نیکنو، پس 
از حیَانات بٌ چند دستٌ کلی  انسانًادر این نستند استفادى  دنبال کنید.

يای  آزنایشٍتفریح ٍ استفادى در  تقسیو نیش5ٌ خَراک، پَشاک، سرگرنی
ٍ این  آرایشی بًداشتی.لَازم  تستدر انَر پزشکی، نظانی ٍ یا  نختلف

این جنایات چشو  نستند بٌ خَبی این جنایات رٍ بٌ تصَیر نیکشٌ. دیدن
درستٌ کٌ نا نهیبینیو گَشتی کٌ نیخَریو، لَازم آرایشی کٌ نارٍ باز نیکنٌ. 

سًراب جایی نیخریو از کجا نیاد انا ندیدن نا کٌ ٍاقعیت رٍ تغییر نهیدى. 
پارى حقیقت است. اگر نا چشههَن رٍ بٌ  نیگٌ از زبالٌ يا رٍی نگردان کٌ

زبالٌ يا ببندیو اٍنًا از بین نهیرن. اٍنًا حقیقتی يستن کٌ نا بٌ ٍجَدشَن 
آٍردیو. يهین حرف رٍ باید در نَرد رنجی کٌ حیَانات از دست انسانًا نی 
کشند زد. نیدٍنو کٌ دیدن ٍ شنیدنش این صحنٌ يا سختٌ ٍ بًتَن قَل 

َن بٌ درد نیاد انا اینکٌ نا چشهانهَن رٍ ببندیو ٍ یا نیدم اکحر شهايا دلت
گَشانَن رٍ بگیریو حقیقت رٍ تغییر نهیدى. گَشتی کٌ نی خَریو از قبل این 

بیاید با يو برای یک بار يو کٌ زشتٌ ٍ اگر پلیدى بٌ ٍجَد آٍردى. اگر حقیقت 
، ، شرح بسیطیٌ ٍاقعاشَنشدى، کند ٍ کاٍی بکنیو در این رٍیٌ يا. شرحش

در یکی دٍ تا پادکست نهیگنجٌ، نحنَی يفتاد نن نیشٌ اگر طَالنیٌ ٍ 



تَان سعی نی کنو در حد در این قسهت بخَایو يهش رٍ اینجا بگیو انا 
 رٍیٌ يای جنایت بار ارایٌ بدم. این خالصٌ ای از  خَدم

بشر با حیَانات نردى فرش شدى. بشر زنانی کٌ  ٍاقعیت اینٌ کٌ نسیر پیرفت
يزار سال پیش ٍارد استرالیا شد، نَد درصد حیَانات بزرگ این قارى رٍ بٌ  00

انقراض کشَند. این شاید اٍلین تاجیر نًو انسان خردنند بر رٍی زنین بَد. 
يزار سال قبل انسانًا پاشَن بٌ قارى آنریکا باز شد ٍ  50حدٍد بعد از اٍن 

افتٌ يای یقارى.  ندرصدی پستاندارن بزرگ ای 20نساٍی بَد با انقراض  این
باستان شناسی تهانا این حقایق رٍ تایید نی کنن. رٍی يو رفتٌ انسان قبل 

زنین رٍ زیر کشت گندم ببرى، اٍلین ابزار فلزی رٍ بسازى، از اینکٌ اٍلین 
صد کل در 05نخستین نتن رٍ بنَیسٌ ٍ یا نخستین سکٌ رٍ ضرب کنٌ، 

 پستان داران بزرگ رٍ بٌ انقراض کشَندى بَد. 

قبل از نقطٌ عطف بعدی در رٍابط انسان ٍ حیَان، انقالب کشاٍرزی بَد. 
انقالب کشاٍری نا انسانًا دٍرى گرد بَدیو، شکارچی بَدیو. بٌ این اجداد نا 

اجداد نا در اٍن زنان ينَز بٌ این بلَغ  گرداٍرندى. یعنی-نیگن شکارچی
نرسیدى بَدن کٌ نیتَنن گیايان ٍ حیَانات ٍحشی رٍ ايلی کنن ٍ فکری 

اٍنًا رٍ پرٍش بدن، کشاٍرزی ٍ دانداری کنن ٍ یک جا بنشینن ٍ از 
ٍ  . با انقالب کشاٍرزی تبدیل شدیو بٌ کشاٍرزاننحصَالتش استفادى کنن

کٌ یک جا نشین بَدن. بعد از این بَد کٌ یک گَنٌ جدید حیات داندارانی 
ین بٌ ٍجَد اٍند یعنی حیَانات ايلی. در ابتدا خیلی این نسالٌ رٍی زن

حیَانات ايلی نًو بٌ نظر نهیرسید چَن نا فقط بیست گَنٌ از پستانداران 
ٍ پرندگان رٍ در نقایسٌ با يزاران يزار حیَان ٍحشی دیگٌ ايلی کردى 
بَدیو. انا با گذشت قرن يا این نَع حیات، یعنی حیات حیَانات ايلی بٌ 



یک قاعدى تبدیل شد. بزارید نحال بزنو. نحال يهین نرغ. دى يزار سال قبل 
نرغ پرندى نادری بَد کٌ در جنَب شرق ٍ نرکز آسیا زندگی نی کرد ٍ 
زیستگاى ياش خیلی نحدٍد بَد. انا نا کاری کردیو کٌ انرٍز نیلیارديا 

ٍجَد بگان قریبا در ير قارى ٍ جزیرى ای البتٌ بٌ استحنای جنَتنیلیارد نرغ 
دارى. اگر نَفقیت رٍ بر حسب عدد فقط بسنجیو. نرغ ايلی، گاٍيا ٍ 
گَسفنديا ٍ خَک يای ايلی احتهاال نَفقترین حیَانات تاریخ کرى زنین 

 يستند. 

انا افسَس کٌ حیَانات ايلی بًای این نَفقیت ناخَاستٌ ٍ تحهیلی رٍ با 
نَع جدیدی از درد رٍ در ٍاقع انقالب کشاٍرزی رنج بی سابقشَن پرداختن. 

برای این حیَانات بٌ ٍجَد اٍرد کٌ با گذشت زنان بدتر ٍ بدتر شد. در نگاى 
اٍل نهکنٌ خیلی يا فکر کنن کٌ حیَانات ايلی در نقایسٌ با اجدادشَن یا 

. خیلی يا نهکنٌ بگن نحال بَفالَيای رننَع ٍحشیشَن جایگاى بًتری دا
دارن کٌ. اٍنًا تهام رٍز خَدشَن  ٍحشی در نقایسٌ با گاٍيا زندگی بدتری

کنن ٍ دایها يو باید با تًدید  سررٍ باید در جستجَی خَراک ٍ آب ٍ سرپناى 
شیريا، انگل يا ٍ سیل ٍ قحطی ٍ اینًا نقابلٌ کنن. در نقابل گاٍيای ايلی 
در نراقبت ٍ حهایت انسان قرار دارن. انا ٍاقعیت اینٌ کٌ این تفکر خیلی 

ن چیزی کٌ پرٍرش حیَانات ايلی رٍ بٌ انری بی رحهانٌ کَدکانٌ است. اٍلی
 ىسر سفر تبدیل نی کنٌ نحَى زندگیشَنٌ. حیَانات ايلی کٌ گَشتشَن بر

انسانًاست در فضايای بسیار تنگ ٍ قفس يای کَچیک زندگی نی کنن. 
يهیشٌ نحبَسند، شاخ يا ٍ دنًاشَن رٍ نی برند، نادرانشَن رٍ از 

جدا نی کنند ٍ خیلی نَارد دیگٌ کٌ االن ٍاردش کَدکانشَن از بدٍ تَلد 
قصد دارم کلی نحال يای نشخص ٍ اپیزٍد بعدی نهیشو ٍلی تَ این اپیزٍد 



نیازيای جسهی، عاطفی ٍ اجتهاعی تهام  ٌدر این ارتباط بزنو. خالصٌ اینک
بٌ کلی نادیدى  دانداری يااز اجدادشَن بٌ ارث بردن در حیَانات ايلی کٌ 

. نا در ٍاقع اساسی ترین اصل تکانل داٍرین رٍ در نَرد شٌگرفتٌ نی
تحهیل نی کنیو، يا زندگی ای رٍ بر اٍن حیَانات کانال نقض نی کنیو. 

يهٌ نَجَدات غذایی رٍ بٌ اٍنًا نیخَرٍنیو کٌ برای اٍن تکانل پیدا نکردن. 
در رٍند تکانل خَدشَن نیازيا ٍ عَاطف ٍ ٍیژگی يایی رٍ بٌ دست اٍردن 

این اصل نًو تکَینی دارٍینٌ. بزارید با یٌ نحال  جب بقاشَن نیشدى.کٌ نَ
این نسالٌ رٍ رٍشن تر کنو نهکنٌ کهی پیچیدى بٌ نظر بیاد ٍلی خیلی 
سادست. تا حاال با خَدتَن فکر کردین کٌ چرا نا انسانًای انرٍزی تا این 
اندازى عاشق شیرینی جات يستیو؟ دلیلش این نیست کٌ نا انرٍز برای 
بقانَن باید با حرص ٍ ٍلع بستنی ٍ شکالت بخَریو، بلکٌ دلیلش اینٌ کٌ 
اجداد نا در عصر حجر ٍقتی بٌ نیَى يای رسیدى ٍ شیرین بر نیخَردند، 
نعقَل ترین کار این بَد تا نی تَنستند بٌ سرعت يرچٌ تهام تر بیشتر آن 

عت دارن، چرا یا نحال فکر کردین کٌ جٍَنتريا چرا عالقٌ بٌ سر يا رٍ بخَرند.
بی پرٍاتر رانندگی نی کن، درگیر نزاع ٍ دعَا بیشتر نیشن. دلیلش کانال 

يفتصد يزار سال قبل اٍن شکارچی جَان . ژنتیکیٌ ٍ ریشٌ در باستان دارى
برای بٌ دست آٍردن دختر زیبای قبیلٌ نجبَر بَد بًتر بدٍى، بٌ شکار نانَت 

. درستٌ کٌ نا اٍن لٌ نصیبش بشٌدختر زیبای قبیبرى، خَدش رٍ اجبات کنٌ تا 
نیازيارٍ االن نداریو انا يهچنان گرفتار ژن يای اجدادنَن يستیو ٍ اٍن 

 نیازيارٍ حس نی کنیو. 

این چیزیٌ کٌ بًش نی گیو رٍانشناسی فرگشتی یا تکانلی. دقیقا يهین 
 ،ننطق تکانلی بر حیَانات ايلی يو حاکهٌ. گاٍيای ٍحشی باستان



بقا ٍ تَلید نحل نیازنند برقراری ارتباط،  ننظَربَدن کٌ بٌ  حیَاناتی اجتهاعی
گاٍيای ٍحشی نحل يهٌ پستانداران بَدن. با يو رقابت حتی يهکاری ٍ 

نًارت يای ضرٍری اجتهاعی رٍ از طریق بازی کردن یاد نیگرفتن. حتها 
دیدید کٌ گَسالٌ يا، نحل تَلٌ سگ يا، بچٌ گربٌ يا يهگی عاشق بازی 

بٌ خاطر اینکٌ تکانلشَن این انگیزى این ٍیژگی رٍ بٌ اٍنًا  کردن يستند
دادى. اٍنًا اگر در حیات ٍحش بازی نهیکردن نًارت يای اجتهاعی برای بقا 

یک گَسالٌ با یک جًش ژنتیکی نادر  رٍ اصال یاد نهیگرفتن. اگر بٌ فرض
نٌ یا زادى نیشد کٌ اٍن رٍ بٌ بازی کردن بی عالقٌ نیکرد، بعید بَد زندى بهَ

تَلید نحل کنٌ چَن اصال اٍن نًارت يا رٍ کسب نهی کرد. بٌ يهین ترتیب 
تَلٌ سگ يا ٍ بچٌ يا گربٌ يا نحل يهٌ گَسالٌ يا تکانل باعخ شد تا 

پستان داران دیگٌ  بند عاطفی داشتٌ باشن با نادرشَن. در ٍاقع نًر نادری 
دانداريا ٍقتی ریشٌ در تکَین ٍ تکانل يهٌ نَجَدات دارى. در حال حاضر 

گَسالٌ بٌ دنیا نیاد اٍن رٍ از نادرش جدا نیکنن ٍ در قفس کَچیکی نگًش 
نیدارن. رشدش نیدن ٍ ٍقتی بزرگ شد اٍن رٍ با اسپرم یک گاٍ نر بٌ صَرت 
نصنَعی ٍ نعهَال با دست آبستن نی کنن. اتفاق ٍحشتناکی کٌ نیفتٌ اینٌ 

يهبازی ندارى  بٌ نًر نادری یا کٌ درستٌ کٌ اٍن گَسالٌ دیگٌ برای بقاش نیاز
چَن يهٌ نیازياش تَسط اربابان انسانیش دارى فرايو نیشٌ انا يهٌ نا 
نیدنیو کٌ اٍن گَسالٌ يهچنان در خَدش عاطفٌ ٍ پیَند بسیار نیرٍنندی 
با نادرش حس نی کنٌ یا انگیزى ٍ تهایل شدیدی برای بازی کردن با گَسالٌ 

این نیازيا نادیدى گرفتٌ يهٌ ی صنعتی يای دیگر دارى ٍ در دانداری يا
. بنابراین حیَانات ايلی نیشن کٌ نتیجش تحهیل رنج بسیار بٌ این حیَاناتٌ

شاید بٌ لحاظ جهعی یعنی از نظر شهارى یا تعداد اٍنًا بر رٍی زنین نَفق 



ترین گَنٌ يای رٍی زنین باشند انا بٌ لحاظ فردی بدبخت ترین حیَاناتی 
اٍن نَفقیت عددی يو بًشَن تازى ل ٍجَد داشتند ٍ يستند کٌ تا بٌ حا

 ى ٍ يیچ ٍقت خَاست خَدشَن نبَدى.تحهیل شد

سال پیش، نقطٌ عطف بعدی  يزار 50حدٍدا انا بعد از انقالب کشاٍرزی در 
سال گذشتٌ بَد. قبل تر  دٍیستدر رٍابط انسان ٍ حیَان انقالب صنعتی در 

از اٍن در جَانع سنتی ای نحل نصر باستان، انپراتَری رٍم، انپراتَری ایران، 
یا نحال چین قرٍن ٍسطی انسان فًو خیلی نحدٍدی از زیست، ژنتیک، 

، بیهاری يا، ٍیرٍس يا ٍ باکتری يا داشت. بنابراین تَان جانَرشناسی
نرغ يا با اینکٌ  قرٍن ٍسطیدستکاریش يو کو بَد. نحال در رٍستايای 

ايلی شدى بَدن آزادانٌ در حیات خانٌ يا پرسٌ نیزدن، از دٍنٌ يا ٍ کرم يا 
تغذیٌ نی کردن ٍ برای خَدشَن یٌ گَش ٍ اطرافی آشیَنٌ ای داشتن. اگر 

کصد نرغ رٍ در یک نرغدانی یحتی رٍستایی جاى طلبی تالش نی کرد نحال 
رى بریش افزایش پیدا کنٌ احتهاال یٌ تا بًکَچیک جهع کنٌ ٍ نحبَس کنٌ 

دگان نیَند ٍ نٌ تنًا باعخ نرگ نرغ يا نی شد نبیهاری نحل آنفَالنزای پر
بلکٌ خَد رٍستایی يا رٍ يو نیکشت. يیچ کسی يو نهی تَنست جلَشَ 
بگیرى، نٌ رٍحانی دى، نٌ کشیش شًر، نٌ جادٍگر ٍ ساحر نحل. انا زنانی کٌ 

َیدا شد، ٍیرٍس يا ٍ آنتی بیَتیک يا کشف علو پیشرفت کرد ٍ اسرار ي
شد، انسانًا بٌ نقصَدشَن رسیدن ٍ شرٍع بٌ قراردادن حیَانات در 
ٍضعیت يای نانناسب کردن. بٌ کهک ٍاکسیناسیَن، دارٍيا، يَرنَن يا، 
آفت کش يا، سیستو يای تًَیٌ نرکزی، خَراک ديندى يای خَدکار ٍ 

ن دى يا يزار نرغ ٍ گاٍ درٍن نرغ بسیاری از ادٍات دیگٌ االن نحبَس کرد
 کَچیک نهکن شدى.  ٍ گاٍداری يای داری يا



انرٍز زنین پر شدى از حیَانات درٍن دانداری يای صنعتی. این تصَر قشنگ 
کٌ زنین پر از شیريا، فیل يا، ٍال يا ٍ پنگَین ياست دیگٌ صادق نیست. 

دیزنی ٍ قصٌ يای شاید این تصَر در فیلو يای نشنال جغرافی، یا فیلو يای 
کَدکانٌ درست باشٌ انا در نَرد جًان ٍاقعی بیرٍن از صفحٌ تلَزیَن صادق 

يزار شیر ٍ در نقابل یک نیلیارد خَک ايلی در  05در جًان نحال نیست. 
يزار فیل داریو ٍ در نقابل یک ٍ نیو  055طبیعت  دانداری يا داریو. در

ٍلی در نقابلش بیست نیلیارد نیلیَن پنگَین داریو  05نیلیارد گاٍ ايلی. 
نرغ در نرغداری يای صنعتی ٍجَد دارى. پس نیبینیو کٌ نا زنین رٍ طَری 
تغییر دادیو کٌ دیگٌ حیَانات ٍحشی سهبل ٍ نهادش نیست بلکٌ یک نهاد 

این آنار يو  اگر این کرى آبی داشتٌ باشٌ، نهادش حیَانات ايلی يستند.
نیلیارد پرندى ٍحشی با  5.1رٍپا در ا 0554بزارین بدم بد نیست. سال 

احتساب يهٌ گَنٌ يا ٍجَد داشتٌ. یک نیلیارد ٍ ششصد يزار نیلیَن.  
نیلیارد نرغ پرٍرش دادى بَد. یعنی تعداد  5.4يهَن سال دانداری ارٍپا 

نیبینید کٌ  نرغ يا سیصد نیلیَن عدد بیشتر از يهٌ پرندگان دیگٌ بَدى.
دد چشهگیریٌ. پس يهٌ این نفس يایی تعداد حیَانات ايلی خیلی خیلی ع

 پرسشکٌ نا از اٍن يا نی گیریو، اینکٌ این نسالٌ، درست يست یا نٌ، 
اخالقی پیش ٍ پا فتادى ای نیست بلکٌ نربَط بٌ اکحریت جانَران رٍی کرى 

درد ٍ نحنت بیشتری در  نسئَلزنینٌ. ٍاقعیت اینٌ کٌ دانداری صنعتی 
 َدى ٍ يست. نقایسٌ با يهٌ جنگ يای تاریخ ب

حاال بریو ببینیو چٌ جَابی داریو برای این پرسش اخالقی بزرگ. کٌ آیا این 
رفتار نا با حیَانات ايلی درست يست یا نٌ. برای جَاب دادن بٌ این سَال 

 َن کرافتکٌ خانو ناری ٍٍلست قرن يجديو. بٌ عقببزارید یکو بریو بٌ 



از اٍلین کتاب یکی فیلسَف بریتانیایی کتاب احقاق حقَق زنان رٍ نَشت. 
نیتَنید حتها تصَر کنید کٌ چٌ . ىيایی کٌ دربارى حقَق زنان نَشتٌ شد

اٍن جانعٌ نردساالری کٌ در ٍ اٍن زنان در برخَردی با این کتاب شد 
خیلی يا با دید  .نَجَد دست دٍنی شناختٌ نی شدنزنان نتاسفانٌ 

نرديا ذاتا يهٌ باٍرشَن بَد کٌ  ٍاقعا سخر بٌ این کتاب نگاى کردن.ته
، یعنی کتاب در جَاب اٍن کتاب نَجَدات برتری يستند. چیزی نگذشت کٌ

احقاق حقَق " با این عنَاناحقاق حقَق زنان یک کتاب دیگٌ چاپ شد 
این کتاب در  ".حیَانات، اگر زنان حق دارند، چرا حیَانات نداشتٌ باشند؟

ٍلی االن نا نیدٍنیو کٌ  بتدا بٌ صَرت گهنام ٍ بدٍن نَیسندى يو چاپ شدا
نَیسندى این کتاب آقای تانس تیلَر بَدى، فیلسَف برجستٌ زنان خَدش. 

این کتاب برای حهایت از حقَق  ، یٌ ٍقت فکر نکنید کٌاشتباى نکنیدالبتٌ 
سراسر يجَنانٌ اقع یک ٍيرگز، این کتاب در حیَانات نَشتٌ شدى بَد. 

 از اٍن جایی کٌ ، یعنی تانس تیلَر،بَد بر علیٌ زنان. این فیلسَف آقاتَيین 
اینطَر استدالل  ٌ نرد ساالری بَدنعتقد بنحل اکحریت جانعٌ زنان خَدش 

، ی اعطا کنیوحقَقاگر بٌ اٍنًا از نرديا پست تر يستند چَن زنان کٌ کرد 
یکو جلَتر بریو ٍ در قدم بعدی بٌ حیَانات يو حقَق اعطا  اٍنَقت نیتَنیو

نیگفت اگر درستٌ کٌ ایشَن . چَن اٍنًا يو پست تر از انسانًا يستند کنیو
بٌ زنًا حقَقی اعطا بشٌ چرا این نسالٌ رٍ بٌ گربٌ يا ٍ سگ يا ٍ اسب يا 

دى نقبَل ع با این استدالل کٌ اتفاقا در اٍن زنانٌ نرد ساالربسط ندیو ٍ 
 استًزا گرفت.نَعی بٌ ایدى برابری حقَق نرد ٍ زن رٍ بٌ  ،زیادی نی افتاد

ت سال پیش چٌ نگاى زشت ٍ عقب نَندى ای سشها نگاى کنید کٌ يهین دٍی
 نصف جانعٌ در یٌ کشَری نحل انگلیس، در نَرد زنان ٍجَد داشتٌ کٌ ٍقتی



رٍ بٌ رٍ  نَيَنی ترٍ بگیرن با چنین استدالال َننی خَاستن حقَق خَدش
 شدن.نی 

نس تیلَر نهیدٍنست کٌ نٌ تنًا آب در ياٍن نی کَبٌ ٍ زنان اانا آقای ت
باالخرى بٌ حقَق خَدشَن خَايند رسید، بلکٌ ندانستٌ، اٍلین کتاب در باب 

استدالل فلسفی ایشَن پر اتفاقا ٍ بَد حقَق حیَانات رٍ نَشتٌ احقاق 
 کٌ حاال تَضیح نیدم. نبَدبیرايو 

ر سینگر در کتاب آزادی حیَانات کٌ این اپیزٍد از رٍی این کتاب آقای پیت
تًیٌ شدى، برای اٍلین بار نکتٌ جالبی رٍ نطرح کرد. ایشَن گفت کٌ اصل 

اصَال بر برابری انسانًا نبتنی نیست. یعنی چی؟ یعنی برابری حقَق انسانًا 
َقشَن نًو نیست کٌ کی چقدر بايَشٌ یا تَاناست ٍ یا کی ناتَان ترى. حق

اصل برابری  برابرى فارغ از نیزان تَانایی ياشَن. ایشَن در ٍاقع گفت کٌ اگر
س سستٌ ٍ غلطٌ. نعلَنٌ این اسا بنا کنیوبر برابری انسانًا  انسانًاحقَق 

 . چٌ خَشهَن بیاد، چٌ نیادیوکٌ نا انسانًا در تَاناییًانَن با يو فرق دار
ر دباید با این ٍاقعیت رٍبٌ رٍ بشیو کٌ انسان يا در شکل ٍ اندازى نتفاٍتند، 

تَانایی يای اخالقی، عقالنی، نیزان خیرخَايی، تَانایی يای تجربٌ لذت ٍ 
با يو نتفاٍتند. خالصٌ اگر بخَام بگو، اگر نطالبٌ برابری بر برابری  شَندرد

البٌ برابری دست نی ٍاقعی يهٌ انسان يا نبتنی بَد، بایستی از نط
نهکنٌ کسی استدالل کنٌ کٌ درستٌ نا انسانًا بٌ لحاظ فردی با يو کشیدیو. 

فرق داریو ٍ تَانایی يانَن نتفاٍتٌ انا بٌ طَر نتَسط تفاٍتی بین نژاديا ٍ 
جنسیت يا ٍجَد ندارى انا ٍاقعیت اینٌ کٌ يیچ ندرکی دال بر این نسالٌ 

این نسالٌ رٍ جابت نکردى. يهَنطَر کٌ ٍجَد ندارى، يیچ نطالعٌ ٍ آناری 
نیدٍنیو ير دٍ جنس باالخرى تفاٍت يایی دارن، در نًارت يای نختلف 



گايی جنس زن تَاناترى ٍ در نًارت يای دیگٌ ای جنس نرد. این در نَرد 
نژاديا يو صادقٌ. ٍاقعیتش اینٌ کٌ ٍجَد این تفاٍت يا باعخ نیشٌ نا 

در نَاجٌ با نژادپرستان یا نردساالران.  یا استداللهَن خیلی يو قَی نباشٌ 
اصال اگر از جنسیت یا نژاد کٌ بگذریو باالخرى جانعٌ رٍ نیشٌ تقسیو کرد بٌ 
نحال افراد با ضریب خَشی باالی صد ٍ پایین صد. آیا درستٌ کٌ بگیو افراد 
کو يَش تر باید بردى افراد بايَش تر باشن؟ نن کٌ اینطَر فکر نهی کنو. 

ن اگر اصل اخالقی برابری حقَق انسانًا رٍ با برابری تَان اٍنًا گرى بنابرای
بزنیو، نخالفت نا با نژاد پرستی ٍ جنسیت پرستی اساسش سست خَايد 

 چَن نهکنٌ خالفش اجبات بشٌ. بَد.

نَعی آرنان اخالقیٌ. برابری انسانًا بٌ این نعنی نیست کٌ حقَق برابری 
رند بلکٌ اصل برابری بٌ این نعنیٌ کٌ نا با اٍنًا تَانایی یکسان ٍ برابری دا

 َن.انسانًا بٌ طَر برابر رفتار کنیو نستقل از تَانایی ياش

استقالل  جهًَر آنریکا ٍ نَیسندى اعالنیٌ  سسَنین رییتانس جفرسَن 
بَد کٌ  ایاالت نتحدى. اصل برابری انسان يا رٍ در اٍن اعالنیٌ گَنجَندى

دارى ير چند خَدش در  نشان از نترقی بَدن تفکر این آدم در اٍن زنان
 نیگ5ٌ در اعالنیٌ استقالل انریکا . این اصلگذشتش بردى دار بَدى

ٍ  اند شدى آفریدى برابر يا انسان دانیو کٌ يهٌ این حقایق را بدیًی نینا "
است، کٌ حق  کردىيا اعطا  ناشدنی نعینی بٌ آن آفریدگارشان حقَق سلب

 ".ياست آنزندگی، آزادی، ٍ جستجَی خَشبختی از جهلٌ 

در نظر بگیرید کٌ تانس جفرسَن زنانی این رٍ در اعالنیٌ استقالل گَنجَندى 
سال بعد از استقالل  15کٌ بردى داری رکن اساسی انریکا در اٍن زنان بَد. 



در زنان نَقع هَن انریکا در زنان لینکلن بردى داری نلغی شد، انا ایشَن ي
کٌ  ٌحاال يهین آقای جفرسَن نعلَن بَد. نَشتٌاین اصل رٍ آنریکا استقالل 

. آگاى بَدى بٌ این اصل کٌ اعطای حقَق برابر نیاز بٌ برابر بَدن آدنًا ندارى
اٍن زنان یک نفر یک کتابی رٍ چاپ نیکنٌ کٌ در اٍن دستاٍرديای علهی 

الب در اٍن زنان این بَد کٌ سیاى يا سیايان رٍ فًرست نیکنٌ. چَن تفکر غ
و يَشتر از سفیديا يستند. اٍن کتاب قصد نَجَداتی عقب نَندى ٍ ک

داست دیدگاى نرسَم اٍن زنان رٍ رد کنٌ ٍ نحال بزنٌ از نَفقیت يا سیايان. 
 نس جفرسَن نانٌ ای نی نَیسٌ بٌ نَیسندى این کتاب ٍ نیگ5ٌ ات

باشید کٌ يیچ شخص زندى ای خالصانٌ تر از نن آرزٍی این را ندارد "نطهن 
کٌ شايد رد کانل تردیديای باشو کٌ در نَرد نقدار فًهی کٌ طبیعت بٌ آنًا 
اعطا کردى باشو ٍ بیش از يهٌ نشتاقو کٌ ببینو آنًا با خَد نا در یک سطح 

َقشان تاجیری قرار دارند. انا نیزان استعداد آنًا ير چٌ باشد در نیزان حق
نهی گذارد. این کٌ سر اسحاق نیَتن، اشارش بٌ دانشهند نعرٍف نیَتَن، 
این کٌ سر اسحاق نیَتن نسبت بٌ دیگران فًو ٍاالتری داشت باعخ نهی 

 "شَد کٌ اٍ ارباب دارایی یا اشخاص دیگر باشد

نخلص کالم اینکٌ فلسفٌ نبارزین علیٌ نژاد پرستی ٍ جنسیت پرستی نباید بر 
 برابری انسانًا استَار بشٌ. اصل

با این نقدنٌ ای کٌ از جنسیت پرستی ٍ نژاد پرستی گفتیو نی رسیو بٌ 
نژادپرستی ٍ جنسیت  بسیار شبیٌرابطٌ انسان ٍ حیَان. رفتار نا با حیَانات 

 .رٍش گذاشت نیشٌ اصطالح گَنٌ پرستی رٍيست ٍ از این جًت پرستی 



یعنی ننافع گَنٌ انسان رٍ بر  ستیوگَنٌ پرست ياکحر نا آدنًا  نتاسفانٌ
 تهام گَنٌ يای دیگٌ ارجح تر نیشهریو. 

نس جفرسَن گفت رٍ بٌ حیَانات يو بسط ابٌ طَر نشابٌ نیشٌ چیزی کٌ ت
اگر داشتن نیزان باالیی از يَش بٌ یک انسان این حق رٍ نهیدى کٌ داد. 

يا بًرى  چطَر بًش اجازى نیدى کٌ از غیرانساننحق تر از دیگرٍن باشٌ، 
، حقَق نشابٌ بین انسان ٍ حیَان از برابری البتٌ کٌ ننظَرکشی کنٌ. 

نیست. اشتباى نشٌ. حتی حقَق زنان ٍ نردان يو عینا نشابٌ يو نیست. 
تفاٍت يای فیزیَلَژیکی ٍ رٍانشناختی دارن پس  سچَن این دٍ جن

کٌ باید نحترم شهردى بشٌ. نحال زنان از حقَقی نحل  نیازياشَن يو نتفاٍتٌ
سقط جنین باید برخَردار باشند، حق نالکیت بر بدن، حق پَشش ٍ خیلی 

حقَق دربارى این دست حقَق دیگٌ از این دست. در صَرتی کٌ حرف از 
نردان بی نعنیٌ. حاال بٌ طَر نشابٌ حق یک حیَان نحل گَسفند يو شاید 

شٌ کٌ آزادی خَرد ٍ خَراک ٍ جفت ٍ گیری داشتٌ باشٌ نی تَنٌ این بافقط 
 ٍ جَنش بٌ دست نا گرفتٌ نشٌ. يهین. 

اٍلین کسی بَد کٌ چنین نسالٌ  ٌ ٍ ایشَنفیلسَف بزرگیٌ جرنی بنتام 
زنانی کٌ در فرانسٌ بردى داری  اٍن يو در نًهی رٍ درک کرد ٍ بیانش کرد.

نریکا با سیايان بٌ نحابٌ نلغی شدى بَد انا ينَز در يهٌ جا از جهلٌ آ
حیَانات برخَرد نیشد. بزارید این قسهت رٍ عینا از جرنی بنتام نقل قَل 

نهکن رٍزی از راى برسد کٌ نابقی حیَانات نیز بٌ يهان  "نیگ5ٌایشَن کنو. 
حقَقی دست یابند کٌ يرگز نهبایست از آن يا نضایقٌ نیشد نگر بٌ دست 

ن بٌ درک این نسالٌ نایل گردیدى اند کٌ یک خَدکانٌ. فرانسَیان پیش از ای
رنگ پَست نهی تَاند دلیلی برای این باشد کٌ یک انسان بدٍن يیچ گَنٌ 



فریادرسی در يَا ٍ يَس يای یک شکنجٌ گر ريا شَد. نهکن است رٍزی 
)دارى اشارى نیکنٌ بٌ حیَانات(. نهکن است رٍزی فرا  کٌ تعداد پايافرا رسد 

رکین بَد پَست بٌ یک اندازى دالیل ناکافی برای ک ٍ رسد کٌ تعداد پايا
ٍاگذاشتن یک نَجَد بٌ سرنَشتی نشابٌ سیايان شهردى شَند. چٌ چیز 
دیگری است کٌ نیتَاند این نرز فایق نشدنی را ترسیو کند؟ آیا آن استعداد 
عقل است یا شاید استعداد سخن گفتن؟ انا اسب یا سگی بالغ بٌ شکل 

 ی بٌ نراتب عاقل تر ٍ يهچنین خَش نشرب تر ازقیاس ناپذیری حیَانات
طفلی یک رٍزى، یک يفتٌ ای یا حتی یک نايٌ اند. نیگٌ اگر تَانایی حرف 
زدن نالک باشٌ کٌ برخی از حیَانات خَش نشرب تر از کَدکان یا نحال 
انسان يای نریض يستند. آیا نا حقَق اٍن ادم نریض یا اٍن کَدک رٍ 

ا حیَانات این طَر برخَرد نی کنیو؟ پرسش این زیرپا نیزاریو پس چرا ب
نیست کٌ آیا آنًا نی تَانند فکر کنند یا سخن بگَیند؟ پرسش این است کٌ 

 آیا آنًا نی تَانند رنج بکشند؟

ٍ حیاتی ترین نکتٌ ایٌ کٌ باید تعیین کنندى نحَى رفتار نا با حیَانات باشٌ 
نیگٌ نا باید حقَق يهٌ  تَانایی رنج بردن اٍنًاست. در ٍاقع جرنی بنتام
رٍ نَرد تَجٌ قرار  را دارننَجَداتی کٌ تَانایی رنج کشیدن یا لذت بردن 

بدیو. انا نا انسانًا با این استدالل کٌ حیَانات عقل ندارن یا زبان ندارن 
شرط برای داشتن حق، تَانایی  ینحقَق اٍنًا رٍ در نظر نهی گیریو. نًهتر

ٍضَح نی دٍنیو حیَانات از اٍن برخَردارن.  درد کشیدن ٍ رنج بردنٌ کٌ بٌ
اگر نَجَدی رنج نی کشد پس نادیدى گرفتن رنج اٍ يیچ گَنٌ تَجیٌ 

عصر رٍشنگری، اخالقی ای نهی تَاند داشتٌ باشد. دکارت فیلسَف نعرٍف 
حیَانات  ٌبا يهٌ رٍشنگری ای کٌ داشت نتاسفانٌ باب خیانت نا انسانًا ب



در نَرد حیَانات باز گذاشت. خالصٌ نیگو تا خیلی ٍارد  رٍ با نظریاتش
نشٌ بٌ اٍن شک کرد.  یو. دکارت بٌ دنبال حقیقتی بَد کٌشنباحخ فلسفی ن

ٍ بٌ يهین خاطر الزم  ٌاز اٍل شرٍع کن ٍخَاست يهٌ چیز ر نیاٍن 
یگن نر کنٌ. بٌ این شک تجدیدنظ يای خَد نست کٌ در يهٌ دانستٌٍد نی

دید کٌ بٌ يهٌ چی نیشٌ شک کرد ٍ برای ير حقیقتی شک دکارتی. اٍن 
باالخرى یٌ جَرایی جای شک يست. سالًا تفکر ٍ تعهق کرد تا باالخرى یک 
اصل بنیادینی رٍ کشف کرد کٌ يیچ خللی بًش ٍارد نبَد ٍ يیچ شکی 

دکارت گفت نن بٌ ير چی کٌ شک کنو بٌ اینکٌ دارم شک  نهیشد بًش کرد.
کنو. شکی نیست کٌ نن دارم شک نیکنو. شک نیکنو کٌ نهیتَنو شک 

کردن نن يو از اندیشٌ کردن نن نیاد، از فکر کردن نن نیاد. پس ننی 
دکارت تهام فلسفٌ خَدش رٍ بر رٍی ٍجَد دارى کٌ دارى فکر نیکنٌ. بنابراین 

این جهلٌ نعرٍفٌ  ".نی اندیشو، پس يستو"5 ٍ گفتاٍن بنیان گذاشت 
دکارت تاجیر بسزایی در تهام  تَن شنیدى باشین.دکارتٌ دیگٌ شاید خیلی يا

فیلسَفان نابعد خَدش گذاشت طَری کٌ حتی نیتَنیو بگیو ایشَن بنیان 
فلسفٌ جدید يستند. دکارت نبنای بَدن ٍ يستی رٍ بر اندیشیدن گذار 

گذاشت، نی اندیشو پس يستو ٍ نعتقد بَد حیَانات فاقد قدرت تعقل ٍ 
ریٌ ناشین جانَری رٍ بنیان گذاشت یعنی اندیشٌ يستند. بنابراین نظ

رٍ از عالو ٍجَد خارج کرد ٍ گفت انسانًا نی اندیشند پس تَانایی  حیَانات
تجربٌ درد ٍ لذت رٍ دارند انا حیَانات نهی اندیشند ٍ اٍن عکس العهلی کٌ 
ينگام ٍارد شدن صدنٌ بٌ بدنشَن یا نحال نَقع کشتنشَن نشَن نیدن 

يست برای دفاع از بدن. این تفکر ناشین  یک عکس العهل نکانیکی



جانَری بٌ شدت در ارٍپا ٍ انریکا رایج بَد ٍ ننشا بسیاری از بدرفتاری يا با 
 حیَانات شد.

 05يهین  حتی تاتحقیقات فراٍانی بر رٍی حیَانات انجام گرفتٌ، انا تا انرٍز 
شد حیَنات نَجَداتی يستند کٌ تنًا بر اساس  يو تصَر نیسال پیش 

يا اساس ژنتیکی دارد؛ انا نتیجۀ  کنند ٍ رفتاريای نختلف آن غریزى رفتار نی
شد،  چٌ کٌ گفتٌ نی رفتار حیَانات از آنکٌ  دى تحقیقات جدید نشان نی

ياست؛ حیَانات درد ٍ رنج را احساس  بسیار بیشتر شبیٌ رفتار انسان
ٌ کنند، نحبت ٍ عطَفت ٍ عشق ب کنند، فشاريای رٍحی را درک نی نی

 اجرا شَنيای نتفاٍتی را در گذر زندگی ٍ حتا نناسک نیفًهندیکدیگر را 
يا در ينگام نرگ اعضای خانَادۀ خَد، نَعی از  کنند. برای نحال، فیل نی

يای ٌ جَجکنند بٌ  تالش نی اکحر پرندگانکنند، ٍ یا  سَگَاری را اجرا نی
ابراین نَعی از نشان ديند. بنٍ نسیر حرکت ر شَن پرٍاز کردن یاد بدن،خَد

نحبت یک نًنگ بٌ . ٌش انتقال دانش ٍ یادگیری در این حیَانات دیدى نی
بچٌ اش، نحافظت یک گربٌ از بچٌ ياش، زندگی اجتهاعی بسیاری از گَزن 
يا، گرازيا، گَرى خريا، آيَيا، حهایتشَن از يو در برابر شکارچی ٍ کهکشَن 

بسیاری از حیَانات دارای کٌ بٌ يو ينگام خطر يهٌ اینًا نشَن ديندى اینٌ 
يای  را نبتکرانٌ ٍ بٌ شیَى شَنیی از يَش يستند ٍ قادرند نسایل خَد بًرى

یکی از عصب شناسان نعرٍف ٍ قًار عصر  Lord Brain. نختلف حل کنند
 نیگ5ٌایشَن ، ستنا

نن شخصا نهیتَنو دلیلی برای اجبات ذين برای يهنَعان خَد ٍ انکار آن 
. اٍنکٌ عصب شناسٌ ٍ نتخصص این نسالٌ است دارى بویابرای حیَانات ب

این حرف رٍ نیزنٌ. ایشَن نیگٌ يهٌ شَايد گَايٌ اینٌ کٌ نًرى داران 



پستان دار احساس درد رٍ دست کو بٌ يهان شدت خَد نا تجربٌ نی کنن. 
گفتن اینکٌ آن يا در نقایسٌ با نا درد کهتری احساس نی کنند بٌ این دلیل 

ت تری يستند نزخرف است. بٌ آسانی نی تَان نشان داد کٌ حیَانات پس
حَاس نا بٌ نراتب قَی ترند. تیزبینی در  حَاس آن يا ازاز کٌ بسیاری 

پرندگان، شنَایی در بیشتر حیَانات ٍحشی ٍ النسٌ در حیَانات دیگٌ. 
ٍنًا تقریبا شبیٌ خَد ناست ٍ عکس العهل ياشَن بٌ درد اسیستو عصبی 

 شابٌ ناست.نبٌ شکل چشهگیری 

عالٍى بر ٍارد کردن درد نا انسانًا در کشتن نَجَدات دیگٌ يو گَنٌ پرست 
يستیو. يهٌ نا نیدٍنیو کٌ گرفتن جان یک انسان بی گناى يهَارى غلط 
است. این چیزیٌ کٌ ازش تحت عنَان حرنت حیات یاد نی کنیو. نا 
انسانًایی کٌ بٌ حرنت حیات نعتقد يستیو يهزنان نخالف کشتن 
حیَانات نیستیو. بنابراین اٍنچیزی کٌ نا بًش نعتقد يستیو حرنت حیات 
انسانی است ٍ تنًا زندگی انسان نقدسٌ ٍ این نصداقی است از گَنٌ 

 پرستی. 

تصَر کنید کٌ نَزادی با آسیب نغزی جبران ناپذیر شدیدی نتَلد شدى. 
زیادى کٌ نَزاد يرگز نهیتَنٌ چیزی بیشتر از یک زندگی گیايی  آسیب اٍنقدر

داشتٌ باشٌ. یعنی نهیتَنٌ حرف بزنٌ، دیگرٍن رٍ تشخیص بدى، نستقل از 
دیگرٍن فعالیت داشتٌ باشٌ یا اینکٌ خَدآگاى باشٌ. فرض کنید پدر ٍ نادر 
اٍن نَزاد تصهیو بگیرن بٌ کهک یک پزشک ٍ با یک رٍش بدٍن درد اٍن 

بٌ نظر شها آیا اٍن پزشک باید این رٍ انجام بدى؟ بٌ لحاظ اد رٍ بکشن. نَز
قانَنی دکتر نباید يهچین کاری بکنٌ ٍ قانَن در اکحر کشَريا نبتنی بر اصل 

نباید این  نحرنت حیاتٌ کٌ این اجازى رٍ نهیدى. خیلی از انسانًا يو نی گ



َانات يیچ ٍقت کار رٍ کرد، انا يهَن انسانًا در عین حال بٌ کشتن حی
نعترض نیستند ٍ بلکٌ شریکند. شانپانزى يا کٌ عهَزادى يای نا يستند، 
سگ يا، گَسفنديا ٍ گاٍيا ٍ اعضای بالغ بسیاری از حیَانات در تَانای يای 
ذينیشَن بسیار تَانهندتر از اٍن نَزاد با آسیب نغزی شدید يستند. حتی 

َزادان با عقب ناندگی شدید با شدیدترین نراقبت يا ٍ درنان يا برخی از ن
يرگز نهیتَنن بٌ سطح يَشی یک سگ دست پیدا کنن. تنًا چیزی کٌ نَزاد 
رٍ از حیَان نتهایز نیکنٌ اینٌ کٌ اٍن بٌ لحاظ زیست شناختی عضَی از 

دیگٌ قطعا اٍن نَزاد انسانٌ کٌ گَنٌ انسانٌ. اگر استداللهَن فقط اینٌ کٌ 
عی تفاٍت دلبخَايیٌ. يهین نحال رٍ . این دقیقا نٌَگَنٌ پرستینصداق 

کٌ حَاس خَدشَن ٍ تَانایی يای  نیشٌ در نَرد افراد پیر ٍ فرتَت
خَدشَن رٍ از دست دادن زد. در حالی کٌ بٌ شکل قاطعی با کشتن اٍنًا 

 نخالفیو در نقابل کشتن گَنٌ يای دیگٌ ساکتیو.

کٌ عضَیت صرف در یک گَنٌ بٌ  قیَل کنیوناب از گَنٌ پرستی باید اجترای ب
لحاظ اخالقی نهیتَنٌ نعیاری برای زایل کردن حق باشٌ. چیزی کٌ باید انجام 

 بدیو اینٌ کٌ حیَانات رٍ ٍارد سپًر اخالقی خَدنَن بکنیو.

 نَسیقی

اکحر انسان يا گَنٌ پرست يستند. االن نی خَام براتَن نهَنٌ يایی رٍ بگو 
ا یٌ عدى ادم ظالو، بلکٌ اکحریت قاطع نا کٌ نشَن نیدى نٌ فقط استحنای

در نحال يای کٌ اینجا براتَن نیزنو، سعی نهی کنو کٌ  انسانًا گَنٌ پرستیو.
اٍنچیزی کٌ بر حیَانات رفتٌ تعدیل کنو تالشی يو نهی کنو کٌ اٍنًا رٍ بدتر 
از اٍن چیزی کٌ يست نشَن بدم. يهٌ اینًا برگرفتٌ از گزارش يایی يست 



نعتبر بٌ چاپ رسَندن ٍ يو آزنایش کنندى يا در نجالت علهی  کٌ خَد اٍن
 از رٍش آزنایشاتشَن ٍ يو از نتایجشَن گفتن.

يری  آزنایشًای رٍی حیَانات در زنینٌ رٍانشناسی انجام نیشن. از خیلی
یک رٍانشناس آنریکایی يست کٌ شًرتش رٍ بٌ خاطر  فردریک يارلَ

در اکحر نیهَن يا بٌ دست آٍردى.  رٍیبر جدایی نادر از نَزاد  يای آزنایش
جدا نیشدن ٍ در  انشَننیهَنًا بٌ نحض تَلد از نادربچٌ این آزنایشًا 

نگٌ داری نیشدن تا ببینن تاجیر ٍ ایزٍلٌ ای قفس يای سیهی لخت 
. در آزنایشًای دیگٌ ای چگَنٌ استنَزادن نیهَن  بر رٍینحرٍنیت از نادر 

یک عرٍسک بٌ نیهَن يا دادى نیشد تا  نحل یک نادر جایگیزین پارچٌ ای
با اٍن يا اخت بگیرن. انا این عرٍسک يا در ٍاقع ابتدا بچٌ نیهَن يا 

با سرعت تهَم باد  يیَاليایی بَدن کٌ طبق برنانٌ ریزی در زنانًای خاص
بیرٍن نیزد. در این  َنپارى نیشد ٍ عهال بدنش شَنٍ پَست ننی کرد

بٌ نادر پارچٌ ایش خیلی سخت باز يو ٍحشت زدى ٍضعیت بچٌ نیهَن 
چرا کٌ یک بچٌ ٍحشت زدى بٌ ير قیهتی شدى بٌ نادرش  ،نی چسبید

با یٌ نادر جایگزین عظیو نَزاديای نیهَن رٍ نیچسبٌ. در آزنایش دیگٌ ای 
شرٍع الجحٌ اخت نیدادن. نادری کٌ با زدن یک دکهٌ بٌ شکلی تند ٍ خشن 

حَی کٌ سر ٍ دندٍن يای بچٌ نیهَن در بٌ ن خَردن نیکردتکَن بٌ لرزش ٍ 
تنًا کاری کٌ نَزاد انجام باز يو بغل نادر ساختگیش بٌ شدت نی لرزید. 

 ،آزنایش دیگٌیٌ نیداد چسبیدن يرچٌ سخت تر بٌ نادر جایگزین بَد. در 
از درٍن  ايرنی هٌکٌ با فشار یک دک ى بَدنادر جایگزینی ساختٌ شدیک نَع 
شد ٍ بچٌ نیهَن رٍ پس نی زد. ير بار کٌ بچٌ  بیرٍن پرتاب نیبٌ شکهش 
پرت نیشد، صبر نی کرد کٌ بازٍ بٌ درٍن بدن پارچٌ ای از بغل نادر نیهَن 



ٍ نًایتا در یک آزنایش . برنیگشت بٌ اغَش نادرش ٍ دٍبارىنادر برگردى 
نادر خارداری رٍ طراحی کردى بَدن کٌ نیخ يای تیزی در تهام سطَح  ،دیگٌ

در بغل با فشار یک دکهٌ بیرٍن نیزد. گرچٌ بچٌ نیهَن يا  بدنش داشت کٌ
نیخ يای تیز دچار درد نی شدن انا باز نادران خاردارشَن بر اجر بیرٍن زدن 

 انشَنيو ننتظر نی نَندن تا نیخ يا بٌ عقب برن ٍ بازيو بٌ آغَش نادر
 . نیگشتنبر

ران نصنَعی، از ناد بعد آقای يارلَ ٍ يهکارانش این پایان قصٌ نیست.انا 
نادى ای رٍ بٌ صَرت انفرادی ٍ يای رفتن سراغ نادران ٍاقعی. اٍنًا نیهَن 

ننزٍی پرٍرش نیدادن ٍ بعد اٍنًا رٍ آبستن نی کردن. البتٌ نٌ بٌ شیَى 
تجاٍز قفسٌ ای  کنعهَل ٍ از طریق جفت گیری با جنس نر. اٍنًا با تکنی

ٍر ٍ بٌ صَرت نصنَعی باردار تکنیکی کٌ در اٍن نیهَن نر بٌ زباردار نیشدن. 
آزنایش  اٍندنبٌ دنیا  ی حاصل از این تجاٍزبعد کٌ بچٌ نیهَن يانی شد. 

بٌ کل نَزاد خَدشَن رٍ نادیدى  ياکنندى يا نتَجٌ شدن کٌ بعضی از نادر
اٍنًا رٍ بٌ سینٌ بگیرن. بعضی از اٍنًا  یطبیع بٌ صَرتنی گیرن ٍ نهیتَنن 

الگَی رفتاری نشهز کنندى ای کٌ در اٍنًا  يو بٌ کل ٍحشی نیشدن. یٌ
کَبیدن صَرت نیهَن کَدک بٌ کف ٍ ساییدن اٍن بٌ  ،شدنی نشايدى 

 عقب ٍ جلَ بَد.

آزنایش چاى یاس، یٌ آزنایش دیگٌ است کٌ در اٍن اجرات درناندگی، 
چاى یاس رٍ رٍی حیَانات آزنایش اصطالحا ناانیدی ٍ غَطٌ ٍری در 

رٍ درناندگی برای اینکٌ اٍن حالت جسهی ٍ رٍحی نیکنن. در این آزنایش 
اتاق دایرى ای شکل فَالدی درست نیکردن کٌ دیَارى ياش  ٌی ،بازتَلید کنن

ٍ نیهَن رٍ برای دٍرى يای طَالنی در اٍن قرار  بَدبٌ سهت داخل نایل 



نیدادند. نتَجٌ شدند کٌ نیهَنًای بیچارى بعد از چند رٍز تقال بیشتر زنان 
کز نی کنن ٍ در گَشٌ ای از چاى یاس نیشینند. این نیهَن يا  ٍخَدشَن ر

حتی بعد از آزادی يو از افسردگی شدید رنج نیبرن ٍ دایها با دست يای گرى 
جالبٌ بدٍنید نقالٌ ای کٌ این نتایج رٍ چاپ کردشَن کز نیکنن یٌ گَشٌ ای. 

تا اجرات کردى نًایتا این طَر جهع بندی نیکنٌ ک5ٌ نطالعات بیشتری نیازى 
دیگر عَانل در رفتار نیهَن بررسی بشٌ نحل ندت زنان اسارت، سن نیهَن، 
اندازى ٍ شکل اتاق ٍ حتها تا االن يهٌ این آزنایشات انجام شدى. آزنایش 

ل ٍحشت، آزنایش دیگٌ ایٌ کٌ در اٍن اجرات ترس ٍ استرس رٍ بررسی نتَ
ات بَد االن نردى انا کٌ پیشگام این آزنایش يری فردریک يارلَنیکنن. آقای 

شاگردان ٍ ستایشگرانش در سرتاسر دنیا بٌ شیَى يای نشابٌ آزنایشًای 
فقط در زنینٌ نحرٍنیت نادری نبالغ ينگفتی بالغ بر نختلف انجام نیدن. 
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ناجرای آزنایشًای درناندگی آنَختٌ شدى دیگٌ یکی از ناجرايای غو انگیز 
گ يا است. ظايرا بٌ گفتٌ خَدشَن این سگًای درنَندى شدى در س

ین آزنایشًا در جالبٌ کٌ انیتَنستن ندلی باشن از افسردگی در انسانًا. 
دانشگاى يارٍارد اتفاق افتادى. چًل سگ رٍ در ٍسیلٌ ای بٌ نام جعبٌ دٍسرى 

ٍ یک نانع با  ىقرار نیدادن. جعبٌ ای کٌ از ٍسط بٌ دٍقسهت تقسیو شد
ابتدا . نٌارتفاع کو کٌ سگ بتَنٌ از رٍش بپرى این دٍ قسهت رٍ جدا نی ک

َری نانند جعبٌ بٌ پايای سگ يا ٍارد تالکتریکی از طریق کف  َکصديا ش
ک يا باید بٌ سهت َ نی شد. سگ کو کو یاد نی گرفت کٌ برای ريایی از ش

ى کٌ سگ يا زٍزى تیزی . شدت درد این شَک يا بٌ قدری بَدىدیگٌ جعبٌ بپر
نیکشیدن ٍ بٌ اٍن طرف جعبٌ نی پریدن ٍ با فرٍد اٍندن رٍی بخش دیگٌ 



تبدیل نیشد. حاال نَبت درناندى کردن سگ بَد. کردن زٍزى اٍنًا بٌ پارس 
آزنایشگريا این بار نسیر بین این دٍ قسهت از جعبٌ رٍ با شیشٌ بی رنگی 

رٍ دٍبارى آزنایش نی کردن.  کٌ حیٍَن ازش بی خبر بَد نی بستند ٍ سگ
با ٍارد شدن شَک سگ رٍ بٌ جلَ نیپرید ٍ سرش نحکو بٌ شیشٌ برخَرد 

زیر فشار دیگٌ يیچ نفری نداشتن ٍ  ،نی کرد. سگ يای تحت شَک نداٍم
برٍن رٍی ادرار ٍ ندفَع نی گرفتن، نی لرزیدن، بٌ دستگاى  ،پیَستٌ درد
ير رٍز این آزنایشًا . يَش نیرفتن ٍ از باال نیاٍردننًایتا ن ٍ حهلٌ نی کرد

با گذشت دى یا دٍازدى رٍز سگ يا دست از نقاٍنت نی تکرار نیشد انا 
کشیدن ٍ حتی با برداشتٌ شدن نانع شیشٌ ای از درد فرار نهی کردن. طی 
این آزنایش بٌ سگ يا یاد دادى شد کٌ درناندى باشن. در دانشگاى تهپل 

ل شدى رٍ رٍی نَشًا آزنایش کردن. بٌ ایالت فیالدلفیا، درناندگی تحهی
 0نَش يا یاد دادن کٌ ٍقتی چراغ خطر جلَشَن رٍشن نیشٌ طرف ندت 

جانیٌ بعدش شَک الکتریکی اتفاق نیفتٌ ٍ نَش يا یادگرفتٌ بَدن کٌ در 
جانیٌ فرار کنن. بعد از اینکٌ نَشًا این رفتار رٍ یاد گرفتن، آزنایش  0این 

بستن ٍ نَش يا رٍ در نعرض دٍرى يای طَالنی کنندى يا راى فرار رٍ نی 
شَک قرار نی دادن. بعد از ندتی فًهیدن حتی ٍقتی راى فرار دٍبارى باز نی 

در دانشگاى شد، نَشًا تالشی برای فرار نهی کردن ٍ درناندى نی شدن. 
کانزاس یک بخش کٌ اسو خَدش رٍ پژٍيشکدى کَدک گذاشتٌ، آزنایشات 

ام شدى. در یک آزنایش یک سری پَنی، از این نختلفی رٍی حیَانات انج
اسب يای کَتاى قد رٍ از آب نحرٍم نی کردن تا اینکٌ تشنٌ بشن ٍ بعد 
کاسٌ آبی بٌ اٍنًا دادى نیشد کٌ بٌ اٍن برق ٍصل بَد. دٍ بلندگَ رٍ در دٍ 
طرف، سهت راست ٍ چپ اسب يای پَنی تشنٌ قرار نیدادن. ٍقتی صدا از 



ٌ کاسٌ آب برق ٍصل نیشد ٍ اگر پَنی يای سهت چپ پخش نی شد، ب
تشنٌ شرٍع بٌ نَشیدن نیکردن بٌ اٍنًا شَک ٍارد نیشد. پَنی يا یاد 
گرفتن کٌ فقط زنانی کٌ صدا از سهت راست پخش شد آب بنَشن. بعد بلند 

دادن نی پَنی قرار اسب ٍسط نقابل  ٍردنگَيا رٍ نزدیک نی کردن ٍ نیا
 پَنی غیر نهکن نی شد ٍ برای يهینطَری کٌ تشخیص جًت صدا برای 

آزنایش درناندگی تحهیل شدى نهی تَنستن از شَک اجتناب کنن.  پَنی يا
 نیشٌانجام يو بٌ رٍش يای گَناگَنی تا بٌ حال انجام شدى ٍ يهچنان 

رٍی نَش يای سفید، خرنَش يای کانگَرٍیی، نَشًای جنگلی، جَجٌ 
ا، دلفین يا ٍ فیل يا. نعلَم تیغی يا، سگ يا، گربٌ يا، نیهَن يا، فک ي

نیست آزنایش يای از این دست چٌ نفعی بٌ حال کَدکان دارى کٌ حتی یک 
پژٍيشکدى کَدک این يهٌ آزنایش رٍی حیَانات بی نَا انجام دادى. این رٍ 
يو بگو، اگر بیشتر نحال يای نن از آنریکاست بٌ این دلیلٌ کٌ اٍال آنار 

ن حقَق حیَانات این گزارش يا بیرٍن اٍندى آنریکا شفافٌ، ٍ با فشار حانیا
ٍ از طرف دیگٌ حجو نطالعات علهی در آنریکا بٌ تنًایی شاید نعادل کل 
دنیا باشٌ. حاال شها خَدتَن تصَر کنید در بقیٌ کشَريا چٌ خبرى، خصَصا 
کشَريایی کٌ شفاف نیستن ٍ جَابی بٌ کسی پس نهیدن نحل چین رٍسیٌ. 

کشَريای شرق آسیا نحل ژاپن، کشَريای در حال در خَد ارٍپا، انگلیس، 
تَسعٌ. چیزی کٌ بسیار ناراحت کنندى است این ٍاقعیتٌ کٌ نتایج بٌ دست 
اٍندى از این آزنایشًا يو بٌ گفتٌ خَد آزنایش کنندى يا، سطحی ٍ بدیًی 
ٍ بی نعنا است. این رٍانسناسان تجربی این يهٌ تالش کردن چیزيایی رٍ 

 م ندت نی دٍنستیو.اجبات کنن کٌ تها



از علو رٍانشناسی کٌ بگذریو، برخی از ٍحشتناک ترین آزنایشات رٍی 
حیَانات در علَم نظانی انجام نیشٌ. در یک آزنایش کٌ تَسط ارتش آنریکا 
در یک آزنایشگاى در نریلند انجام شد، بٌ شصت سگ نژاد بیگل دزيای 

ی يهَن نادى نختلفی از تی ان تی خَرٍندن. درست شنیدید تی ان ت
انفجاری. بٌ ندت شش ناى ير رٍز یک کپسَل حاٍی تی ان تی بٌ سگ يا 

شرٍع کردن آب بدنشَن رٍ از دست دادن، الغر شدن، يا دادى نی شد. سگ 
شدن، اسًال، کو اشتًایی، بزرگ شدن جگر، کلیٌ يا ٍ  ، زردگرفتن کو خَنی

ٍ در يفتٌ چًارديو غریب بٌ  طحال. تعادلشَن رٍ از دست نیدادن
یکی از سیاى ترین آزنایشاتی کٌ رٍی شانپانزى يا   نی نردن. شَناتفاق

انجام گرفتٌ، آزنایش پلتفَرم تعادل نخستی يا است. نخستی يا یعنی 
انسان سانان، شانل انسان ٍ نجهَعٌ نیهَن يا ٍشانپانزى يا ٍ کپی يا ٍ 

ال جَاب این سَال نیگشت کٌ اگر . در اٍن زنان ارتش آنریکا بٌ دنبغیرى
ٍ یا  خلبان جنگندى ای حین پرٍاز در نعرض تشعشعات رادیَاکتیَ قرار بگیرى

گاز شیهیایی سهی ای رٍ استشهام کنٌ آیا قادر بٌ ادانٌ نانَریتش يست؟ 
برای رسیدن بٌ جَاب از شانپانزى يا استفادى کردن. یک شبیٌ ساز سادى 

یا دستٌ کنترل داشت کٌ با استفادى از اٍن  پرٍاز درست کردن کٌ یک ايرم
شانپانزى باید تعادل این شبیٌ ساز رٍ حفظ نی کرد. اسهشو گذاشتن پلتفرم 
تعادل نخستی يا. ابتدا برای اینکٌ این شانپانزى يای بی نَا یاد بگیرین یک 
جا بشینن نرحلٌ انطباق با صندلی رٍ نی گذرٍندن کٌ بٌ ندت يای طَالنی 

بٌ صندلی شبیٌ ساز، بعد باید یاد نیگرفتن کٌ دستٌ کنترل رٍ نیبستنشَن 
بگیرن، برای اینکار از شَک الکتریکی استفادى نی کردن ٍ شَک تنًا زنانی 
قطع نی شد کٌ شانپانزى ايرم کنترل رٍ در دست بگیرى. در نرحلٌ بعد باید 



از رٍ شانپانزى یاد نی گرفت کٌ چطَر با جابجایی دستٌ کنترل تعادل شبیٌ س
حفظ کنٌ کٌ این يو با تکنیک شَک الکتریکی انجام نی شد. ير کدٍم از 
این نراحل شاید ناى يا طَل نی کشید ٍ یک شانپانزى شاید رٍزی صديا بار 
با شَک الکتریکی تنبیٌ نی شد تا انادى آزنایش نًایی بشٌ. ٍقتی شانپانزى 

اشعٌ  کشندى زیاد گرفت چطَر تعادل شبیٌ ساز رٍ حفظ کنٌ در نعرض د
يای رادیَاکتیَ ٍ یا نَاد شیهیایی قرار نی گرفت تا بفًهند چقدر نیتَنٌ 

 شبیٌ ساز رٍ در حالت پرٍاز نگٌ دارى.

یک زنینٌ دیگٌ آزنایش بر رٍی حیَانات شانل تست نحصَالت نَرد 
نسهَم سازی نیلیَن يا حیَان در  استفادى انسان بر رٍی حیَاناتٌ ٍ باعخ

فقط در بریتانیا تقریبا ششصد يزار آزنایش علهی بٌ  5433سال نیشٌ. سال 
نار آنریکا آننظَر آزنایش دارٍيا ٍ نَاد دیگٌ رٍی حیَانات صَرت گرفتٌ. 

رٍ در اٍن سال نداریو انا اگر نسبت بگیریو نیشٌ حدس زد کٌ تعداد 
حیَانات بٌ کار گرفتٌ در يهَن سال نی تَنٌ دست کو سٌ نیلیَن حیَان 

فکر نکنید کٌ حاال این آزنایشًا اکحرش ايداف پزشکی دارى نٌ  بَدى باشٌ.
اتفاقا انبَيی از این آزنایشًا برای نحصَالتی نحل لَازم آرایش، رنگ يای 

. يزاران حیَان ٌخَراکی، جالديندى يای کف ٍ صَرت ٍ این قبیل نحصَالت
رنج نی کشن تا نَع جدیدی از رژلب در قفسٌ فرٍشگاى قرار بگیرى. یٌ 

زنایش نعرٍف در این زنینٌ اسهش يست، آزنایش نسهَیت حاد ديانی. آ
این آزنایشًا حیَانات رٍ ٍادار بٌ بلعیدن نَاد غیر خَراکی نحل رژلب ٍ کاغذ 
نی کنند. اگر این نَاد در غذای حیَانات گذاشتٌ بشٌ اٍنًا بٌ سادگی اٍن 

ٌ یا از راى غذا رٍ نهی خَرن بٌ خاطر يهین اکحرا این نَاد زٍرخَران نیش
شناختٌ ترین نَع این ديان یا از راى لَلٌ يایی کٌ از گلَ بٌ نعدى نیرى. 



درصدی يست. یعنی نیزان نادى ای کٌ  05آزنایش نسهَنیت دز نرگ آٍر 
درصد شانس کشتٌ شدن اٍن حیٍَن  05اگر بٌ حیَانات بخَرٍنن، حداقل 

یَن حیَان برای يست. کنگرى آنریکا براٍرد کردى کٌ ير سالٌ از چند نیل
 آزنایش يای سو شناسی فقط در آنریکا استفادى نیشٌ. 

یٌ آزنایش نعرٍف دیگٌ اسهش يست، آزنایش سَزش چشو درایز. درایز 
این  5405کسیٌ کٌ برای سازنان غذا ٍ دارٍی آنریکا کار نی کرد ٍ سال 

آزنایش رٍ اختراع کرد کٌ تا االن يهٌ در حجو ٍسیع ادانٌ دارى. این 
ایش برای این طراحی شد کٌ ببینن نَاد آرایشی ٍ بًداشتی نختلف آزن

چقدر سَزش چشو نیارى ٍ برای این کار نعهَال از خرگَش يا استفادى 
کٌ  نیدننیشٌ. نعهَال خرگَش يا رٍ در دستگاى يای نگٌ دارندى ای قرار 

تنًا سرشَن بیرٍنٌ. بعد نادى ای کٌ نی خَان آزنایش کنن نحل سفیدى 
ٍایتکس، شانپَ یا ير نادى آرایشی بًداشتی دیگٌ رٍ در یکی از  کنندى،

چشهًای خرگَش نی چکَنن. این کار ير رٍز تکرار نیشٌ ٍ بعد نیزان تَرم، 
رٍ در چشو اٍنًا اندازى نیگیرین کٌ در اکحر نَارد درد  عفَنت ٍ خَنریزی

شدید ٍ نًایتا کَری نصیب خرگَشًا نی شدى. نن سعی نی کنو تصاٍیری 
ژرفا ننتشر کنو. این يا رٍیٌ يای  در اینستاگرامرٍ از انَاع این آزنایشًا 

نعهَل ٍ نتعارف زندگی بشر بٌ اصالح نتهدن در قرن بیست ٍ یکو يست. 
تست خرگَش يا در حَضچٌ يای نَاد رقیق شدى، تست نیهَن يا با علف 
کش يا، آزنایش حیَانات در اتاق يای گاز برای استنشاق گازيای سهی، 

. تست نسهَنیت در نقابل 0تی  بخارات سهی. نسهَم کردن نَشًا با نادى
بريا، لَازم َ شانپَ بدن، نرٍغن ترنز، حشرى کش يا، خَشبَکنندى يا، 



آرایشی، جَيريا، رٍغن يای بزنزى کنندى، ریهل، رنگ نَ، رٍان کنندى يا ٍ 
 يزاران نَاد دیگٌ.

شرکت يای آرایشی نعرٍفی يستند کٌ تست يای ظالهانٌ رٍی حیَانات 
ایی کٌ حتها خیلی يانَن یا ازشَن استفادى نی کنیو انجام نیدن. شرکت ي
 Clinique ٍEstée Lauder ٍBenefit ٍMakeupیا نیشناسیهشَن نحل 

Forever ٍMaybelline ٍOPI ٍVictoria’s Secret . ٍقتی نحصَالت
آرایشی نیخریو بًترى کٌ از این برنديا تًیٌ نکنیو. نن یٌ لیست از برنديایی 

ارن رٍ بعدا در اینستاگرام ٍ تلگرام ژرفا ننتشر نی کنو. کٌ آزنایش حیَانی ند
االن نیاز دارم کهی بیشتر رٍشَن تحقیق کنو انا بٌ طَر کلی پیشنًاد نن 

دارند استفادى کنین.  Cruelty Freeاینٌ کٌ از نحصَالتی کٌ برچسب 
Cruelty Free  یعنی بدٍن ستو، بدٍن خشَنت. اگر برندی آزنایش حیَانی

شٌ برچسب کرٍلتی فیری رٍ رٍی نحصَل خَايید دید. نحال نداشتٌ با
کلینیک نحصَالت خَدش رٍ در چین بٌ فرٍش نیرسَنٌ ٍ بٌ يهین دلیل 
حتها تست رٍی حیَانات انجام نیدى چَن شرط دٍلت چین برام ٍرٍد 

رایشی بٌ کشَرش تایید صحت اٍنًا با انجام آزنایش رٍ آنحصَالت 
 حیَاناتٌ.

تعداد این آزنایشًا اٍنقدر زیادى کٌ نن دى تا اپیزٍد شاید بتَنو باياشَن پر  
کنو. انا يو انکانش نیست يو خَندن ٍ نقل کردنش برای نن دردآٍرى ٍ 

بٌ نشت نهَنٌ  بًترى اکتفا کنیوحتها شنیدنش برای شها يو درآٍر. پس 
  .خرٍار



اکحر این آزنایشاتی کٌ بٌ طَر خالصٌ شرح دادم فقط نحدٍد بٌ گزارش 
يایی بَد کٌ خَد آزنایشگران نَشتن ٍ ننتشر کردن، انا بٌ دلیل نبَدن 
بازرسی رٍی آزنایشًا، ٍاقعیت در اغلب نَارد بٌ نراتب ناگَارترى. یک نحال 

پنسیلَانیا نیزنو از یک رسَایی کٌ در جریان انجام یک آزنایش در دانشگاى 
آشکار شد. يدف این آزنایش ٍارد ساختن آسیب بٌ ناحیٌ سر نیهَن يا ٍ 
بررسی نیزان آسیب ٍارد شدى بٌ نغز بَد. طبق ندارک رسهی قرار بَد کٌ 
نیهَن يا قبل از آسیب دیدن از ناحیٌ سر بی يَش بشن کٌ حداقل نیهَن 

بٌ نام جبًٌ  يا در لحظٌ ضربٌ دردی رٍ تحهل نکنن. انا اعضای یک گرٍى
بسیار ارزشهندی رٍ از رٍند انجام آزنایش بٌ دست  آزادی حیَانات اطالعات

آٍردن. آنًا فًهیدن کٌ یکی از نسٍَلین این آزنایشًا از رٍند کار فیلو 
 يا برداری نیکنٌ. اعضای این جنبش سرزدى ٍارد آزنایشگاى شدند ٍ نَار فیلو

هز کنندى تقالی بابَنًایی بَد کٌ رٍ دزدیدند. در این فیلو يا صحنٌ يای نش
ٌ بی يَش شدى باشن ضربٌ ای بٌ سرشَن ٍارد نی شد. اٍنًا کبدٍن اٍن این

نیدیدن کٌ چطَر این نیهَنًا از شدت درد بٌ خَدشَن نیپیچیدن. در فیلو 
يای دیگٌ نشخص بَد کٌ بعضی از این نیهَنًا در حالی کٌ زیر عهل 

زشَن کار نی کنن، از بی يَشی خارج جراحی يستند ٍ دکتريا دارن رٍی نغ
این فیلهًا اکحر در ٍ بدتر از يهٌ نیشن ٍ درد ٍحشتناکی رٍ نتحهل نیشن. 

صدای تهسخر ٍ خندى جراحان باالسر این حیَانات رنج کشیدى شنیدى 
د. اکحر این دست اطالعات از طریق افرادی بٌ دست اٍندى کٌ در اٍن نیش

قیهت از دست دادن کارشَن دست بٌ  آزنایشگاى خاص کار نی کردن ٍ بٌ
افشاگری زدن. یٌ نهَنٌ دیگٌ خانو لزلی فین کٌ نسٍَل نراقبت از حیَانات 
در آزنایشگاى جیلت در نریلند بَد از شغل خَدش استعفا داد ٍ تصاٍیری رٍ 



کٌ از داخل آزنایشگاى بٌ دست اٍردى بَد در اختیار طرفداران آزادی حیَانات 
نربَط بَد بٌ آزنایش فرنَل يای جدید جَيريای صَرتی قرار داد. تصاٍیر 

ٍ قًَى ای قلو يای پیپرنیت. تَ این آزنایشًا جَيريا بٌ چشو خرگَش 
يای يَشیار ریختٌ نیشدن ٍ سَزش ٍحشتناکی داشتن ٍ باعخ خَن 

 نریزی ٍ در اغلب نَارد نابینایی خرگَش يا نیشدن. 

 نَسیقی

نکارٍ بکنید. چیزی ییحتها ا شدید؟ دقیق حیَانات چشهًای در بٌ حال تا آیا
 شدن درک براینطلق  انیدینا ٍ ژرف، اندٍى نیزند، نَج آنًا چشهًای درکٌ 

 نا نیخَریو، را حیَانات نا نیکشیو، را حیَانات نا ٍ بی رنج زندگی کردنٌ.
 نحَ را حیَانات نا حیَانات آزنایش نیکنیو ٍ رٍی نا نیپَشیو، را حیَانات
 ...نیکنیو

 عقب بٌ رٍزی آتی، قرنًای ٍ يا ديٌ در نا يهٌ کٌ برسٌ فرا رٍزی ٌنهکن
 در النا کٌ نگاى کنیو انزجاری ٍ تنفر يهانبا  اٍندیو کٌ رايی بٌ ٍ برگردیو
 نا رٍز نگاى نی کنیو. اٍندر قرٍن گذشتٌ با زنًا  ٍ يا بردى با رفتارنان نَرد
 داشت؟ خَايیو ٌ حسیچ

 پرسش کٌ بفًهیوندای ٍجدانهَن رٍ بًتر بشنَیو ٍ  بتَانیو نا آنرٍز شاید
 بلکٌشعَر، خَدآگايی یا قدرت تکلو دارن یا نٌ،  حیَاناتآیا  کٌ نبَد این

؟ جَابش رٍ انرٍز بٌ ند یا نٌآیا اٍنًا رنج ٍ درد رٍ نیفًه کٌ بَد این پرسش
ٍضَح داریو. حیَانات نٌ تنًا درد فیزیکی رٍ نیفًهند بلکٌ از نراتبی از شعَر 
ٍ خَآگايی يو برخَردارند کٌ باعخ نیشٌ افسردى بشند، ناانید بشند ٍ رنج 

چطَر خَدخَايانٌ این رنج تاریخی  رٍانی يو تحهل کنند. اگر اینطَرى پس



نی کٌ نعتقدند حیَانات انَال ٍ دارایی کسا بٌ اٍنًا تحهیل نیکنیو؟ رٍ
انسانًا يستند یادشَن باشٌ رٍزی سیاى يان يو دارایی سفیدان نحسَب 
نی شدن، خرید ٍ فرٍش نی شدن، پست شهردى نیشدن ٍ کشتٌ نی شدن. 
انیدٍارم کٌ در این قسهت از ژرفا تَنستٌ باشو بذر تَجٌ اخالقی بٌ حیَانات 

تَلید شدى بَد تَسط افسانٌ اپیزٍد این  رٍ در باغچٌ ذين شها بکارم.
 .علیرضا پایندى قضاٍی، نیالد پایندى ٍ نن
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