آﯾﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ
ﻓﺮق دارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻠﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ – ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
آوردن ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ زﺧﻤﯽ اﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎدف و ﯾﺎ
ﺣﺎدﺛﻪای دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد؟
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ از اﺧﻼق ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ

ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و ﻏﯿﺮ اﻫﻠﯽ دارﯾﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽﻣﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻈﺮات و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮقدانﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﺑﺎره
ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ و دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و از دل آن راﻫﮑﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ.

درﺑﺎره اﺧﻼق ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟
ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﮔﺮی ال ﻓﺮاﻧﺴﯿﻮن« اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه راﺗﮕﺮز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺣﻖ داراﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮدن .ﺑﺮاﯾﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در درﺟﻪ اول درﺑﺎره ﯾﮏ »ﺣﻖ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢِ :
اﺳﺎس ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﻬﺪاری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت
اﻫﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی آﮐﻮارﯾﻮم ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺬت ﺑﺮدن ،آراﻣﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮدن و … ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
آوردهاﯾﻢ.
داراﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮدن« ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از
»ﺣﻖ
اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ِ
ِ
ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﮐﺴﯽ را ﻣﺎﻟﮏ آﻧﻬﺎ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﺷﯽء ﻓﺮض ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻮاﻓﻖ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺣﻖ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢﭼﻮن داراﯾﯽ
ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ دوﺳﺘﺶ دارﯾﻢ و دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﻌﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻏﺬای
ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و در ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دوران ﺑﺮدهداری ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯽ را ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮده را ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻠﯽ او ﻣﺜﻞ ﻏﺬا و
ﺟﺎی ﺧﻮاب را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻼﯾﻖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را ﺑﯽارزش ﺑﺪاﻧﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺎن
ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺮدهداری ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮدهﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻮن آنﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؟
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮدهداری و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮدهﻫﺎ ﻧﺸﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎدی وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺑﺮده از
ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ در ازای ﻏﺬا و ﺟﺎی ﺧﻮاب ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ،
ِ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺗﺨﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ در
اﻫﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﯿﻮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻪ و دور ﮐﺮدﻧﺶ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﭼﺮﺧﻪ زﯾﺴﺖ ﺧﻮدش ،ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را از او ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﯿﻮان ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﯽء ﻓﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺟﺰو داراﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از دﺳﺖ داد.

ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ

ﺣﯿﻮان ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آوردﯾﻢ را ﻋﻘﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ اﮔﺮ
دردی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻣﭙﺰﺷﮏ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و
ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ روزی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی داﺷﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﯾﻢ

و ﯾﺎ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ از داراﯾﯽ ﻓﺮض ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮد!
ﻣﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﻫﻠﯽ و ﻏﯿﺮ اﻫﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن وﺣﺸﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدهاﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ اﺻﻼ از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪایﺷﺎن ﺷﺪ و ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ را ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻫﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ اﻣﻮر روزﻣﺮهاش را ﺑﮕﺬراﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮدش
ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻐﺮ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﻫﺮ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺿﻌﻒ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ
داﺷﺖ و از زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی دورﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد.

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ وﻗﺘﯽ از ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ دارد را آزاد ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺪون ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال
ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻫﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ؛ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﺮﺑﻪ و
ﺳﮓ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی آﮐﻮارﯾﻮﻣﯽ!
درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ِ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ رﻫﺎﺳﺎز یﺷﺎن در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،
ﺑﻪ
اﯾﻦ روﯾﻪ ﻏﻠﻂ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻐﺮ دادﯾﻢ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
درﺑﺎره درﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ راه ﺣﻞ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻃﻮل زﻣﺎن ﭼﻪﻃﻮر ﺣﯿﺎت آﻧﻬﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
درﺑﺎره ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺮﻓﺎ درﺑﺎره ﻧﮕﻪداری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺟﺮا

ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

»اﺳﺘﺮ وﻟﻔﺴﻮن« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺣﻘﻮق
ِ
ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت دارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮورش ،ﻓﺮوش و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ »ﺳﮓﻫﺎی ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه ﭘﺸﻤﺎﻟﻮ« ﯾﺎ

»ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﭼﺸﻢدرﺷﺖ« در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از رﻧﺞ و آﺳﯿﺐ
را ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازد .از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ دردﻧﺎک در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ

ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهاﻧﺪ.

ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽﻣﺎن را ﻋﺬاب ﻧﺪﻫﯿﻢ؟
اﮔﺮ از ﺑﺤﺚ اﺧﻼق ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﮐﻨﻮنﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﯾﻦ ﺳﻮال در ذﻫﻦﻣﺎن ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪام و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﺎر درﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﻨﺘﻈﺮ آب و ﻏﺬاﺳﺖ ﯾﺎ
آب ﺑﺪون ﭘﻤﭗ اﮐﺴﯿﮋن ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎی در آﮐﻮارﯾﻮم ﮐﻪ در ِ
درﺑﺎره ﻧﮕﻬﺪاری از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ را وارد ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻣﺮامﻧﺎﻣﻪ و
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد) .ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺤﺚ اﺧﻼﻗﯽ آن ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﻘﻮق
ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ روش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ (.در
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ روزی دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و روز دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ ،ازدواج و ﯾﺎ ﺑﭽﻪدار
ﺷﺪن ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻤﺶ و ﯾﺎ او را آواره ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﻪای در ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺸﻮﯾﻢ او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﭘﺰﺷﮏ از ﺳﻼﻣﺘﯽاش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﺮای آن ﺣﯿﻮان ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮایﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﮕﻮﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ! ﻧﻤﯽﺷﻮد او را در اﺗﺎق،
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮدرو ﺣﺒﺲ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ! در
واﻗﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽاش را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺎدی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ او ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ و او را در رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎن و ﺗﻐﺬﯾﻪاش ﺑﺮآﻢ؟ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
اﻫﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺘﺶ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن؟ اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از

ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .ﻧﻮع و ﻧﮋاد ﺧﺎص آن ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮایﻣﺎن ﺟﺬاب و ﻣﺤﺒﻮب
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮقﺷﺎن را ﺗﻐﺮ دادهاﯾﻢ؟
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻫﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺴﺖ آن ﺣﯿﻮان را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽاش ﺑﺮﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﻮدن ،دو
ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯽاﻧﺪازهﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،دردﺳﺮﻫﺎی

ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﯿﻮن ،آﻧﺎ ﭼﺎرﻟﺘﻮن ،ﭘﯿﺘﺮ ﺳﯿﻨﮕﺮ ،اﺳﺘﺮ وﻟﻔﺴﻮن و آراﻣﺶ ﺷﻬﺒﺎزی.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

