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ها هایی که انسانبر دو نوع است: یا انسان است یا ناانسان. ناانسان یطورکلبهحیوان 
های اندازند و یا به شیوهکنند، به تله میبرند، شکار میهای علمی به کار میخورند، در آزمایشمی

 :اماش انجام دادهی فرانسویترجمهآن و مقابله با  متن کامل انگلیسیی حاضر را بر اساس ترجمه ١

Tom Regan : The Philosophy of Animal Rights. 

 واناتیح حقوق فعال کمتر وست یجهان سطح در واناتیح حقوق کارشناسان نیتر برجسته از یکی یالدیم ۱۹۳۸ سال متولد، تام رگان ٢
 را یو معتبر یهارسانه از یبرخمحبوب است و  یهاچهره جزو زین غرب یمومع انظار در . وینباشد آشنا آثارش و یو نام با که افتی توانیم

 یشمال ینایکارول دانشگاه در ۱۹۷۶ سال ازرگان پروفسور . اندآورده شمار به »دهندیم رییتغ را جهان دارند که معاصر تیشخص پنجاه« جزو
 که نوشته واناتیح حقوق و فلسفه ینهیزم در یفراوان مقاالت و هاکتابوی  .دارد یفلسف یافتخار یکرسکند و تدریس می کایآمر 

تبدیل  تاکنون ۱۹۸۳ سال در انتشارش هنگام از که است) The Case for Animal Rights( »واناتیح حقوق از دفاع در« نشانیمشهورتر 
 و شهیاند یابیگسترش و یریگعمق در ریانکارناپذ یریتأث و شده غرب در واناتیح حقوق از دفاع یهاانجمن »فستیمان« ای »لیانج« ینوع به

 سیتأس »واناتیح و فرهنگ ادیبن« نام به یانجمن ۱۹۸۵ سال در ینانس همسرش و تام. داشته است واناتیح از تیحما یبرا یحقوق تیفعال
 یرسم تیسا .کندیم تیفعال واناتیح به مثبت یکردیرو  یبرا انسان یهنر و یفرهنگ و یفکر گسترش ینهیزم درهمچنان  که کردند

 .باشد داشته ییآشنا یسیانگل زبان با که است واناتیح حقوق فعال هر یبرا آموزنده مطالب از یغن یمنبع رگان پروفسور
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شان برای خودشان، مستقل از اند که زندگیدهند، موجوداتی زندهگوناگون مورد استثمار قرار می
جهان نیستند، بلکه از وجود خود » موجودات«شان برای ما، اهمیت دارد. آنان صرفًا جزو یفایده

گاهی دارند و آنچه برایشان پیش می  ،آید برای خودشان بس مهم است. هر موجودی که زنده باشدآ
اهمیت حیاتی  خودش برای کوششو این  ...در زندگی گلیمش را از آب بیرون بکشدکه کوشد می

 دارد.

یی از نیازهای زیستی، فردی و اجتماعی همراه است. برآوردن این دگی همواره با مجموعهزن
شود و برنیاوردنشان، موجب ناخرسندی و رنج. در شاهراه و ی لذت و خرسندی مینیازها مایه

ر های علمی و یا دهایی که در آزمایشگاهی جانداران، و برای نمونه، آن ناانسانهای زندگی، همهکوره
اند، و بنابراین، اصول رفتاری ها، افرادی زندهکه انسانکنند، همچنانها زندگی میهای انساندامداری

 بریم.ما در قبال ایشان باید بر مبنای همان اصول اخالقی باشد که در قبال یکدیگر به کار می

میزان  فرد بنا شده است: مستقلترین معنایش، بر ارزش اصول رفتاری انسان، در عمیق
ها مفید تا چه اندازه برای پیشبرد منافع دیگر انسان انسان در این نیست کهنفر استحقاق اخالقی یک 

، زیرا مفید هم که نباشد، باز از دیدگاه اخالقی مستحق است و اگر کسی با او چنان رفتار کند است
اشته است: یک نفر ترین حقوق بشر را زیر پا گذاش مخدوش شود، ابتداییکه ارزش حرمت فردی

 چه نامفید، حق و حرمت حیات دارد!باشد انسان، چه مفید 

ی حقوقی در مورد فردهای ی حقوق حیوانات این است که همین منطق سادهخواست فلسفه
ناانسان نیز به کار برده شود، زیرا هر برهان معقولی که در اثبات ارزش استقالل حیاتی یک فرد انسان 

نیز چنین رساند که دیگر فردهای زنده، یعنی حیوانات ناانسان بیاوریم، منطقًا ما را به این نتیجه می
همین منوال، هر برهان معقولی که برای لزوم رعایت به شمار روند. به» نفر«باید بنابراین ارزشی دارند و 

رساند که نابشران نیز حقوقی دارند که باید رعایت منطقًا ما را به این نتیجه می ،حقوق بشر بیاوریم
 کنیم.

کید میرا می دهشپذیرفتهمعموًال  ی حقوق حیوانات این حقیقِت فلسفه گذارد پذیرد و بر آن تأ
و نه سیاهپوست برای خدمت به ، ی بشری، زن برای خدمت به مرد به وجود نیامدهکه در جامعه

ی حقوق ، و نه ناتوان برای خدمت به توانا... اما فلسفهدارابرای خدمت به  نادارو نه ، سپیدپوست
نابشران  ذاتِی  به توضیح و توجیه ارزش مستقل و حقوِق گذارد و میجا گامی فراتر حیوانات گامی از این

کند تا نشان دهد که هایی اخالقی عرضه میطرفانه و استداللپردازد و اطالعاتی علمی و بینیز می
 اند تا به بشر خدمت کنند.نابشران نیز به وجود نیامده

ی خواهد فهمید که آسانکه این حقیقِت دیگر نیز بر مخاطب ما آشکار شود، وی بههنگامی



ی حقوق حیوانات با هرگونه ناحقی در حق نابشران و هرگونه تجاوز به حرمت چرا ما پیروان فلسفه
 کنیم.ی رنجشان شود بی هیچ تمکینی مخالفت میحیات آنان و هر اقدامی که مایه

تر کیزهتر یا پاهایی بزرگآن نیستیم که برای برقراری عدالت، قفس خواهاِن برای نمونه، ما 
و خالی  یم... نه، ما خواهان توقف آزمایش بر روی حیواناتساخته شودبرای حیوانات آزمایشگاهی 

سنتی روی بیاورد تا م که انسان بهتر است به دامدارِی گویی! ما نمیهاقفسی مهماندن همیشگی ه
نان باال ببریم که ها را چخواهیم سطح فرهنگ و احساس انسانوضع حیوانات بهتر شود... نه، ما می

وکار آزارنده و مرگبار را کنار بگذارند! آرمان ما این نیست که شکارچیان رفتاری هرگونه کسب
در پیش گیرند... نه، ما برآنیم که بشر را به آنجا برسانیم که هرگز دست به شکار و دیگر » ترانسانی«

 کارهای وحشیانه نزند!

هیتی مطلق داشته باشد، الزم است که مطلقًا با آن عدالتی ماکه یک بیچرا؟ زیرا هنگامی
این نبود که  خواهانعدالتداری، هدف . به یاد داشته باشیم که در رابطه با نظام برده٣مخالفت کنیم

که در رابطه با کارکشی از کودکان، یا انقیاد زنان در جوامع مردساالر، کنند، همچنان» اصالح«آن را 
کلی از کنیم یا تخفیف دهیم، بلکه باید به» مالیم«ین کارکشی و انقیاد را کند که اعدالت حکم نمی

عدالتی را باید لغو عدالتی است، پس بیعدالتی عمًال مترادف با تداوم بیمیان برداریم: اصالح بی
 کرد!

های عدالتی در مورد حیوانی بیی حقوق حیوانات خواهان همین رویکرد به مسألهفلسفه
کاهش  بهبود جزئیات استثمار ونه عدالتی یعنی اصالح جزئیات یک بینه هدف غایی ما  نابشر است.

ها، چه در است، چه در دامداری و آزار عدالتی و استثماربیهر ، بلکه پایان دادن به آزار حیوانات
ها و چه در طبیعت و زندگی شهری. ما خواهان چیزی بیشتر از رعایت حقوق جانداران آزمایشگاه

 دهیم.رضایت نمی نیزاما به کمتر از آن  ،یستیمن

 

 ی حقوق حیواناتده دلیل در موافقت با فلسفه

 برشمرد: دلیلتوان دستکم ده ی حقوق حیوانات میرای فلسفهطور خالصه، ببه

 

 !مینکن مطلق که است آن مصلحت بد کارحافظ:  ٣
                                           



 است.گرایانه لعق ...ی حقوق حیوانات: فلسفهکی

جانبه و خودخواهانه میان زندگان تبعیض قائل نشویم. کند که یکعقل سلیم حکم می
جانبه و خودخواهانه است. شوند یکها قائل میها در مورد ناانسانتبعیضی که امروزه بسا انسان

ویژه با آنانی که هوش کمتری دارند چنان تر از خودمان و بههای ضعیفنادرست است که با انسان
یا » منبع قابل تجدید« و» وسیله«ما یا » آلت دسِت «اند تا آمده وجود بهر کنیم که انگاری رفتا

های که با حیواننادرست است همین منوال، زندگی ما باشند. به» تسهیالت«و خالصه جزو » محمل«
و » یالتتسه«و » ابزار«اند تا در زندگی ما نقش ناانسان چنان رفتار کنیم که انگاری به وجود آمده

 مکن است همترازشناختی، مها، از دیدگاه روانویژه که این ناانسانرا ایفا کنند، به هانیامانند 
 ایم:باشند. اگر طور دیگری بیندیشیم، نامعقول اندیشیده انآنز تر او حتا باهوش هوشی کمهاانسان

کنند، البته درست شیمیایِی پیچیده تعریف میکسانی که حیوان را یک دستگاه فیزیکی ≈
 ی واژه معنِی  کنند کهگیرند، یعنی فراموش میحیوان را ندیده می» حیوانیِت «گویند، ولی می

 ارنست فردریش شوماخر. ≈ است »جاندار« همانا »حیوان«

 

 استگرایانه لمی حقوق حیوانات... عدو: فلسفه

 دانِش  ویژه با تحوِل بهی حقوق حیوانات با دستاوردهای کلی دانش مدرن و فلسفه
ی که داروین گفته است، تفاوت انسان با دیگر حیوانات در درجهشناسی همخوانی دارد. چنانزیست

های جزئی فراوانی با ها از لحاظ شکل و شمایل تفاوتتحول است و نه در نوع و ذات. گرچه ما انسان
کند دستکم ین دانش مدرن است که ثابت میتر حیوانات داریم، اما این نه تصور و خیالبافی بلکه دقیق

دهیم یا برای تفریح شکار بریم یا برای خوردن پرورش میهایمان به کار میحیواناتی که در آزمایشگاه
 :اندشیخو شناختی، با ما قوم و َکنیم، از دیدگاه روانکنیم یا از روی سودجویی پوست میمی

ها و دیگر ود، هیچ تفاوت بنیادی میان انسانشتا آنجایی که به قوای ذهنی مربوط می ≈
 چارلز داروین. ≈ یافته وجود نداردتحول پستانداراِن 

 

 ی حقوق حیوانات... ناجانبدارانه استسه: فلسفه

افراد متعلق به  برابر در شگوییم که از افراد متعلق به نژاد خودبه کسی می» نژادپرست« 
تبعیض «پندارد نژاد خودش ذاتًا برتر است. کسی که پیرو یکند، چراکه منژادی دیگر جانبداری می



ست که در است عقیده دارد که افراد این جنس بر افراد آن جنس برتری ماهوی دارند. بدیهی» جنسی
این است که نژاد و  اما شود. واقعیتگونه باورها، جانبداری غالبًا به بدترین شکل تعصب منجر میاین

تر باشد. تفاوت نژادی یا جنسی همانا تفاوتی تر یا فرومایهذاتًا از دیگری فرامایه جنسیتی وجود ندارد که
 شناختی است نه تفاوتی معنوی یا اخالقی که منطقًا بتواند منجر به امتیاز خاصی شود.زیست

گوییم که به انسانی می» گرانوع«گفت.  توانیمنیز  ٤»گرایینوع« مورد درهمین نکته را 
ینس، یعنی همنوعان خودش، از افراد متعلق به دیگر انواع افراد متعلق به نوع هوموساپی پنداردمی

ذاتًا بر دیگری برتری ندارد. درنتیجه، فرامایه  رند. از دیدگاه علمی اما هیچ نوع حیوانیحیوانات برت
ی از یک آمیز است که جانبدارپنداشتن انسان و فرومایه پنداشتن حیوان همانقدر نادرست و تعصب

 نژاد یا یک جنس:

اگر کشتن برخی از حیوانات به منظور خوردن گوشتشان موجه باشد، فرستادن برخی از  ≈
 دیک گرِگوری. ≈ دانمشود. من اما هیچیک را موجه نمیها به اردوگاه مرگ نیز موجه میانسان

 

 ی حقوق حیوانات... عادالنه استچهار: فلسفه

عدالتی نکنیم کند که بیهمانا عدالت است. اخالق حکم می ی اخالقواالترین اصل فلسفه
کند که حق کمتر ی بروز ندهیم حتا اگر از آن نفعی به خودمان برسد. اخالق حکم میو به آن اجازه

کسی را پایمال نکنیم حتا اگر از این پایمالی نفعی نصیب بسا دیگران شود. این اصل اخالقی را نظام 
ست. بسا عدالتیکرد. به کار واداشتن کودکان نیز شکل دیگری از بیداری رعایت نمیبرده

اخالق  اساسِی  ها رواج دارد که از رعایت نکردن همین اصِل های دیگر نیز در میان انسانعدالتیبی
ی ، هدف فلسفهاست خاص یرسانی به گروهها که هدفشان نفعشود. برخالف بسا دیدگاهناشی می

است. هیچکس حق ندارد از ناحق کردن ی جانداران هرعایت عدالت برای همحقوق حیوانات صرفًا 
 انسان باشد و چه ناانسان:» دیگری«حق دیگری سود ببرد، چه آن 

ی همان دالیلی که بر اساسشان برای رعایت حقوق کودکان مداخلهنه کمتر و نه بیشتر، به ≈
 جان استوارت میل. ≈ یعنی حیوانات نیز دفاع کنیمکنیم، باید از حقوق این بردگان بیچاره قانونی می

 

٤ Speciesism ...یپرستنوع تا تیانسان زا«ام های آن، نگاه کنید به مقالهگرایی و مصداقنوعهای برای توضیحی مفصل در مورد تعریف.« 
                                           

http://vegankind.ir/index.php/component/k2/item/1023-speciesism


 استهمدردانه ی حقوق حیوانات... : فلسفهپنج

دهد که از رنج و درد دیگران باخبر باشد و اش غنا میراستی به معنای زندگیانسان هنگامی به
اخالق  عدالتی از واجبات هربا قربانیان بی» همدردی«دلش به حال رنجبران و دردمندان بسوزد. 

ها را به ی حقوق حیوانات نخست انسانشایسته است، چه این قربانیان انسان باشند و چه ناانسان. فلسفه
خواهد که پذیرند میکند و سپس از آنان که این دعوت را میاحساس همدردی با حیوانات دعوت می

قول آبراهام که به ستیجامعی این فضیلت را هرچه بیشتر گسترش دهند. با چنین رویکرد همدردانه
 گام بردارد:» عیار خویشراه انسانیت تمام«تواند در لینکلن، انسان می

را  خویش یپرازدحام و آلوده زمینِی  جهاِن  دهدوهمندی که به ما اجازه میآن امکان شک ≈
 ویکتوریا موران. ≈ نجات دهیم، فضیلت همدردی در عمل است

 

 استخودخواهانه نای حقوق حیوانات... فلسفه شش:

ست که ی حقوق حیوانات مستلزم مایه گذاشتن از خود در خدمت به دیگرانیپیروی از فلسفه
حیواناتی انسان باشند و چه حیواناتی » دیگران«را ندارند، چه این شان پذیرند و توان دفاع از خودآسیب

 برابر درواند از خودش دفاع کند و باشد و یا نت» بستهزبان«ناانسان، یعنی هر جانداری که به هر دلیلی 
ی ما چنین الزامی دارد، وآزهای انسانی نیاز به کمک داشته باشد. اگر فلسفهها و حرصهواوهوس

خواهیم، بلکه برعکس، این است که ما خودخواه دلیلش نه این است که ما خاطر خودمان را می
در » خودخواهی«توان با ازخودگذشتگی کنیم. نمیدانیم و حاضریم در صورت لزوم نیستیم و الزم می

و تعمیم آن » ازخودگذشتگی«ی حقوق حیوانات پیوست. در این راه، معنای رایج به پیروی از فلسفه
 همانا فضیلتی واجب است:

های ی اخالقی نیاز داریم که مفهوم عشق را، که امروزه چنین در نوشتهما به فلسفه ≈
 یمرکزی نقطهاش، یعنی در یک بار دیگر بگذارد سر جای اصلی فیلسوفانمان کمیاب شده،

 آیریس مولوک ≈ فلسفه هایمو مفه

 

 استجویانه کمالی حقوق حیوانات... فلسفه هفت:

های اخالقی بشر، چه مذهبی و چه نامذهبی، دستکم در این نکته رویکرد ترین سنتمهم
کید گذارند: معرفت، عدالت، رحم، اختیار. می مشابهی دارند که همگی بر اهمیت چهار مفهوم تأ



کید می هاآنی حقوق حیوانات نیز در این زمینه با فلسفه شود که همسوست. در این فلسفه نیز تأ
گاهی و نیکخواهی؛ انگیزهگزینش ی رفتارمان باید هایمان باید بر اساس معرفت باشد، یعنی با آ

هر تصمیممان را باید خودمان آزادانه نیز لت... برقراری عدا ،احساس همدردی باشد... و قصدمان
ها و ست که رعایت این فضایل و نیز مهار کردن امیال و تمنایعنی در حال اختیار بگیریم. البته بدیهی

همواره کار آسانی نیست، اما غنابخشیدن به زندگی و رسیدن به کمال در  های انسانتفاوتیآزها و بی
 ی ناممکن است!مرام شخصی بدون چنین فضایل

ها را به تالش برای رسیدن به بلوغ ی انسانی حقوق حیوانات همهچنین است که فلسفه
خواهد جویی را پذیرفت میکند و از هرکس که این دعوت به کمالفکری و کمال اخالقی دعوت می

 ها را در وجود شخص خودش و در پیرامونش گسترش دهد:که هرچه بیشتر این فضیلت

یت نه مفهومی مرده و عارضی و ظاهری، بلکه همانا شوقی زنده است که از باطن انسان ≈
 هانری سلت. ≈ خود است خود نیست... به کمال رساندِن  آید: قربانی کردِن می

 

 استپیشروانه  از لحاظ اجتماعی ی حقوق حیوانات...فلسفه هشت:

های انسانی همین است که یک نوع مانع بر سر راه پیشرفت و شکوفایی جامعه نیتر بزرگ
های حیوان، یعنی انسان، دیگر انواع حیوانات را به استثمار کشیده است. این نکته در مورد سوءتغذیه

های های علمی، و بسیاری از دیگر شکلدر فعالیت» الگوی حیوان«های معمول به رایج، وابستگی
آن آموزش و تبلیغاتی که هدفش منگ  مورد درکند... و نیز مثًال صدق مینیز اری از حیوان بردبهره

طرفی را کنار بگذارد یا دیگر احساس همدردی کردن مخاطب است تا آنجا که عقل خود را ببازد یا بی
اند ماندهبشر عقب یکشورهاها و در بسا موارد دیگر، اگر نکند و خواهان عدالت نباشد. در این زمینه

دانند چگونه به منافع راستین شهروندان خود خدمت زنند، دلیلش همین است که نمییا درجا می
 کنند:

ی رفتارش با توان با توجه به شیوهاش را میی پیشرفت اخالقیبزرگی یک ملت و درجه ≈
 مهاتما گاندی. ≈ حیوانات اندازه گرفت

 

ه:
ُ
یستاز لحاظ  ی حقوق حیوانات...فلسفه ن  استمحیطی عاقالنه ز

رسی به محیط زیست، ازجمله تولید گازهای گلخانگی و آلودگی آب و ی آسیبعلت عمده



های بیرون مانده از های قابل آبیاری و مساحت زمینی مساحت زمینهوا و زمین، مثًال کاهش دوجانبه
ی توان در سراسر عرصهمی گردد. این الگو راناانسان توسط انسان برمی آب، به استثمار حیواناِت 

ها ریزی به دریاها و اقیانوسهای اسیدی و زبالهمحیطی پیگیری کرد، از بارانی مسائل زیستگسترده
ی این موارد، ابتکار عمل برای های قابل زندگی. در همهگرفته تا آلودگی هوا و کاهش مساحت مکان

اند) مترادف با ابتکار عمل محیطیهای زیستحمایت از حیوانات (که معموًال نخستین قربانیان بال
 ی جانداران ازجمله انسان است:ِی همه٥برای پاسداری از مانیا

مان را با دیگر میرندگانی که بر روی این زمیِن با تاروپود وجودمان خویشاوندی که یزمانتا  ≈
انداران، نه جانواع حس نکنیم، نه امیدی هست برای دیگر  اندشده آفتاب مامردنی، همسایه و هم

 جان وین تایزن ≈ برای خود ما ماندنی ... و نه امیدِ مانیاامیدی برای 

 

 استدوستانه صلح ی حقوق حیوانات...فلسفه ده:

ی حیوانات، همه ی حقوق حیوانات این است که حرمت حیاِت ترین خواست فلسفهبنیادی
یی آسیب چه انسان و چه ناانسان، رعایت شود. این حرمتگزاری مستلزم آن است که به هیچ زنده

های مانند دیگر فلسفه زینی ما نفعی به ما و یا به دیگران برسد. فلسفه ،نرسانیم، گرچه از این آسیب
ی حقوق حیوانات ه نامش فلسفهزیرا گرچ ،با هرگونه تجاوز نظامی کامًال مخالف است ،حقوقی مدرن

ی تفاوت مهم که مفهوم صلح را از محدودهداند... البته بااینی صلح نیز میاست، اما خود را فلسفه
 دهد!می گسترشی دیگر انواع حیوانات هاست، به همهفعًال رایج که منحصر به انسان

از دیگر  یشماریبه جنگی عظیم علی هرروزهسادگی این است که انسان دارد واقعیت به
کند. کسی وبیش نظامی به حریم زندگی آنان تجاوز میشکلی کماندازد و بهحیوانات به راه می

گرایی و اولویت برای خود بلکه برای دیگران نیز بخواهد! نوع تنهانهراستی صلحجوست که صلح را به
. خوابی خوش است که هرگز آیدی اخالق جور درنمیدادن به انسان با اصل صلحجویی در فلسفه

که در رفتارمان با ناهمنوعانمان صلحجو باشیم... به آنشود بیتعبیر نخواهد شد اگر بپنداریم که می
 دست یابیم: بشربرای نوع » صلح جهانی«

تا کنون توانسته از انهدام اتمی  ...ُیمن مبارزاتمانیا به ...زمین، به لطف معجزهی کرهاگر  ≈
آلیس  ≈ اش با دیگر جانداران نجات خواهد دادمصون بماند، درمقابل، نوع انسان را تنها رفتار عادالنه

عنوان برابرنهادی برای های مانوی بهمتنگیری از با بهره. این واژه را مطلوب مانیا: جایی که بشود در آن ماند و زندگی کرد = محیط زیست ٥
 .امساخته Demeureی فرنگی واژه

                                           



 والکر.

 

 ی حقوق حیواناتده دلیل در مخالفت با فلسفه
 هاآنبه پردازیم و شود میی ما عرضه میبه ذکر ده دلیل که معموًال در مخالفت با فلسفهحال 

 گوییم.پاسخ می

 

 که این دو تفاوتی عظیم دارند.دانید، درحالییک: شما انگاری حیوانات را با انسان برابر می

ها برابر یا یکسان است. برای ی زمینهگوییم که انسان با دیگر حیوانات در همهپاسخ: ما نمی
وند، یا خوک و گاو مانند ما از شعر دان شگوییم که سگ و گربه شاید بتوانند ریاضینمونه، ما نمی

خوششان بیاید. حرف ما این است که بسیاری از حیوانات، دستکم اکثریت انواع حیواناتی که ما به 
نیز دارند، یعنی زندگی را » روانی«ها، وجودی رسانیم، درست مانند خود ما انسانآزار می هاآن

ما و آنان عین یکدیگریم،  از این لحاظ،ه ببرند. کنند و خوش دارند که از آن بهر ی ذهنی میتجربه
کنیم. بنابراین، گرچه در بسیاری از می» درک«کنیم، می» حس«ایم و این زندگی را یعنی زنده

ی احساس زندگی با آنان های مهمی با دیگر انواع حیوانات دارد، اما در زمینهها نوع انسان تفاوتزمینه
 برابر است:

 های مربوط به برتری انسان حتا یک ذره هم بر این واقعیِت برهانهمه یچک از اینه ≈  
 شود، همتای ماینداندازد که حیوانات، تا آنجایی که به دردمندی و رنجبری مربوط میسخت سایه نمی

 پیتر سینگر. ≈

 

ی یکدیگر حق دارند... و این حرفی پوچ گویید که انسان و حیوان به اندازه: شما میدو

 به مرغ و خروس حق رأی داد یا به خوک، حق تحصیل در دبستان و چون نمیاست 
ً
شود مثال

 دانشگاه...

ها و دیگر حیوانات همواره در هر گوییم که انسانایم و نمیوجه نگفتههیچپاسخ: ما به
ر نیز با یکدیگها ی انسانداشته باشند. واقعیت این است که حتا همه یکسانی یی باید حقوقزمینه

های دیوانه نیست. ندارند. برای نمونه، کسی خواهان حق تحصیالت عالی برای انسان یبرابر حقوق
ی ها برابر است و حقوق اخالقی همهها با دیگر انسانحرف ما این است که حقوق اخالقی این دیوانه



ول اخالق با وی یی حق دارد که انسان بر اساس اصی دیگر حیوانات: هر موجود زندهها با همهانسان
 رفتار کند:

کنندگانش مورد تمسخر قرار انگاری سرنوشت هر حقیقتی همین است که نخستین بیان ≈
 آلبرت شوایتزر ≈ گیرند

 

 ست!معنیبی اگر حیوانات حق دارند، پس گیاهان نیز حق دارند... و این: سه

 هاانسان ما مانندکند دهند که ثابت میپاسخ: بسیاری از حیوانات از خود رفتاری نشان می
توان گفت که دستکم برای این حیوانات باید به زندگی دارند. پس می» شناختیروان«رویکردی 

حقوقی اخالقی قائل شویم. در مقابل، هیچ سند مسجلی در دست نداریم و از طریق علمی نیز ثابت 
هویج و گوجه، مانند بسا دیگر  . درباشندنشده که مثًال هویج و گوجه ارتباطی روانی با زندگی داشته 

گیاهان چنین  ازآنجاکهایم که نقش مغز و نظام مرکزی عصبی را ایفا کند. گیاهان، چیزی نیافته
فرض کنیم که لذت و درد و دیگر » روانمند«را موجوداتی  هاآنهایی ندارند، دلیلی ندارد که اندام

اخالقی قائل  وقتوانیم برای حیوانات حقی میشان بشود. بنابراین، از دیدگاه عقالنها حالیاحساس
 .٦شویم اما نه الزامًا برای گیاهان

 آندریو لینزی ≈ ٧چگونایی وابسته است آرمان حقوق حیوانات تنها به نیازِ  ≈

 نشده، ثابت یعلم قیطر  از اهانیگ یحسدار هنوز گرچه کهنیا نخست. مینکن جانابه برداشتپروفسور رگان  نظر نیا از که باشد حواسمان ٦
 دوم. دهدیم یدینو  نیچن هاشیآزما نیتر تازه از یبرخ که ژهیو به برسد، ییجهینت نیچن به ندهیآ در است ممکن و کندیم شرفتیپ علم اما

 کهنیا سوم. نباشد برابر واناتیح حقوق با حقوق نیا گرچه ،دارند یحقوق نیبنابرا و اندجانداران جزو زین اهانیگ ،یعلم دگاهید  از کهنیا
 جهان نیا در هرچه که ردیگیم سرچشمه فرض نیا از یبهرفتار اصول تیرعا ،)یمانو  قاخال( آنم رویپ شخصاً  که یاخالق دگاهید  از دستکم
ممکن  و دارد »جان« شیوبکم ر،یکو  در یگیر و  کوه در یسنگپاره حتاچه  و نیزم و هوا و آب چه اهیگ چه وانیح چه انسان هچ هست،

ی اخالق از دیدگاه فلسفه که. چهارم ایننیمرفتار ک محتاطانه یزیچ هربا  الزم است که است از رفتار ما دردش بگیرد یا آسیب ببیند و بنابراین
یا خوک یا هویج،  باشدعمومی، رعایت اصول بهرفتاری با دیگران به چگونگی این دیگران بستگی ندارد، یعنی مهم نیست دیگری پرویز 

گیرد و نخستین شرط یک انسان خالق مایه میکند که با او خوشرفتار باشیم. الزام خوشرفتاری از ذات خود احکم می اخالق ،درهرحال
 همین است که اخالق را رعایت کند.بامعرفت 

 »یمنداحساس« میتوانیم را واژه نیا. شد گرفته کار به یفلسف یهامتن در بار نینخست یبرا یالدیم هژدهم یسده در Sentience یواژه ٧
 اشالزمه کهدر فلسفه  »ادراک« همان شیوبکم یعنی است، »شعور و حس« از یلمس قابل یدرجه آن از منظور که تذکر نیا با م،یکن ترجمه

 که است همان مدرن یفلسفه در »اتیحس« نیا از منظور. شودیم گفته یروان ای یذهن حس تیقابل به غرب، مدرن یفلسفه در. است »ذهن«
 نش،یالت اصل با یفیهمرد  و اختصار یبرا را آن من که »یحس یهایچگونگ« یعنی شده، ینامگذار )Qualia( »ایکوال« فرنگ، در
 حس چه ای... رنجاور ای بخشلذت د،یآ نظرم به چگونه یزندگ یتجربه لحظه، آن و لحظه نیا در که نیا یعنی کنم،یم ترجمه »ییچگونا«

 دارند زین واناتیح گرید  که مییگو یم ما و شد،یاندیم چون دارد انسان گفت دکارت که است همان »من« نیا. زدیبرانگ من در یگرید  خاص
 ناآشنا به نظر رسد و یاصطالحهای فرنگی، در زبان »لیااکو «مانند  گرچه ،در زبان ما ییچگونا. ندیز یم ییچگونا توان باها مانند ما انسان رایز 

                                           



 

و جوندگان  هاموشنماها یا باالخره آیا مرزی وجود دارد یا نه؟! اگر برای میمونچهار: 

حقوقی قائل شویم... و این مسخره  نیزها ها و حتا آمیبحقوقی قائل شویم، پس باید برای کرم

 است.

آسانی خط و مرزی کشید. برای نمونه، توان بهپاسخ: واقعیت این است که همواره نمی
باشد تا بتوان وی را  توانیم معیار ثابتی بگذاریم و بگوییم که انسان دقیقًا باید چند سال عمر کردهنمی

توانیم با حال، میدانست. بااین» بلندقد«چند سانتیمتر باشد تا بتوان وی را باید یا قدش  ،نامید» پیر«
باشد،  دومترقاطعیت حکم بدهیم که انسانی با هشتادوهشت سال عمر، پیر است و اگر قدش 

جاندار  و بگوییم که دقیقًا کدام نوع گذاریمتوانیم معیارهای دقیقی بهمین منوال، نمی. بهبلندقامت
توانیم با یقین کامل بگوییم که اگر قرار باشد خط و مرزی رویکردی روانی به زندگی دارد... ولی می

ها در ها و آمیبگیرند و کرمها و جوندگان در این سویش قرار مینماها و موشعلمی بکشیم، میمون
دمان را ُمجاز بدانیم که جاندارانی مانند کرم و آمیب را بی البته این نیست که خو منظور آن سویش... 

 هیچ دلیل موجهی از میان برداریم.

وکتابی یکسره ی دیگر چیزهای آفرینش، حسابو با همه ُگلروابط انسان با حیوان، با  ≈
 ویکتور هوگو ≈ است ندادهآن را مورد توجه قرار  دیدوشایبااخالقی دارد که انسان هنوز چنان که 

 

یم که برخی از حیوانات بتوانند درد را حس کنند، اما دارای یک روان  پنج: بسیار خب، گیر

یم که یکپارچه که هویتشان را بسازد نیستند. پس بنا بر همان اصول فلسفه ی خودتان، الزامی ندار

 کنیم.رفتار  انآنخواهیم با توانیم هرگونه که میبلکه میحقوقی برایشان قائل شویم 

پاسخ: واقعیت این است که برخی از حیوانات، مانند میگو و صدف، ممکن است درد را 
همان توان گفت که بهحس کنند اما بسا از دیگر لوازم روانی را نداشته باشند. اگر چنین باشد، پس می

رسانی برای آسیب حال، هیچ توجیه اخالقیمیزان، نسبت به دیگر حیوانات، حقوق کمتری دارند. بااین
به علتی واقعی و موجه مجبور باشیم با آن  کهنیاوجود ندارد، مگر به هیچ جانداری و دردانگیزی 

ی دیگری از میگو و صدف بخورد یا هر استفاده . هیچ ضرورتی ندارد که انسان٨مبارزه کنیم جاندار
توانیم بکند. درنتیجه، هیچ توجیه اخالقی وجود ندارد که موجب درد و رنجشان شویم... و می هاآن

 که دارد جا و است واناتیح حقوق یفلسفه یدیکل مفهوم نیتر یمرکز اما بزند، ذوق یتو  است ممکنحتا  و است نامتعارفهنوز بس 
 .و به کار برند تا در ادبیات عمومی رواج یابد رندیفراگ یخوببه را آن فلسفه نیا کارانو تازه نوآموزان

 .میکن مبارزه ایماالر  یهاپشه با میمجبور  یگاه مثالً  کهچنان ٨

                                                                                                                    



 شود.موجب درد و رنجشان می هاآنیی از مطمئن باشیم که چنین استفاده

رنج آیا بلکه این است که  ...مسأله این نیست که آیا توان استدالل عقالنی دارند یا نه ≈
 بنتهامجرمی  ≈ کشند یا نه!می

 

را  هاآنکنند. درنتیجه، ما هم مجبور نیستیم حقوق شش: حیوانات حقوق ما را رعایت نمی

 رعایت کنیم.

تواند آید که یک شخص، گرچه حقوقی دارد، اما نمیپاسخ: موارد فراوانی پیش آمده و می
هایی که مخشان اند... و نیز آدمی بارزش کودکان و نوجوانانحقوق دیگران را رعایت کند. نمونه

گوید که چون بچه و یا دیوانه از روی نادانی حقوق مرا اند. آدم عاقل نمیکلی دیوانهعیب دارد یا به
درست برعکس، مایی که خودمان را  !پس من حق دارم که حقوقش را رعایت نکنم ،کندرعایت نمی

گونه اشخاص را هرچه بهتر  شویم که حقوق ایندانیم، برای خودمان وظیفه قائل میبالغ و عاقل می
 خوبی رعایت کنند.توانیم ایشان را موظف کنیم که حقوق ما را بهرعایت کنیم، گرچه نمی

وکاست در کمکند، بیصدق میو یا ناعاقل های نابالغ کودکان و دیگر انسان مورد درآنچه 
های ناانسان، حیوان دانیم کهخوبی میکند... چراکه بهی دیگر حیوانات نیز صدق میمورد همه
همین دلیل که انسان نیستند، هیچ وظیفه ندارند که حقوق ما را رعایت کنند! یکی از درست به

ی اخالق همین است: این که دیگری حقوق ما را رعایت نکند به ما حق ترین اصول فلسفهمهم
 دهد که حقوقش را رعایت نکنیم!نمی

به کشتار دیگر حیوانات چنان بنگرند  مانند من ،هاانساندر آن، خواهد رسید که فردایی فرا  ≈
 منسوب به لئوناردو داوینچی. ≈ نگرندکه امروزه به قتل همنوع خود می

 

هفت: این خداست که قدرت حکمرانی بر حیوانات را به بشر عطا کرده و بنابراین انسان 

  هاآنمله برخی از رفتار کند، یعنی ازج هاآنداند با حق دارد هرگونه که صالح می
ُ
 شد و بخورد.را بک

که در آن کنند. دوم اینها انسان را حاکم جهان تلقی نمیی دینکه همهپاسخ: نخست این
کید که باید » خالفت«یا  هایی که این تلقی را دارند، حکمرانیدین معنای دقیقی دارد با این تأ

رانی خودکامانه شود. انسانی که به دیل به سلطهکه تبنامغرضانه باشد و نقش راهنما ایفا کند، نه این
چنان مهر بورزد که خود خدا به انسان آفریدگانش ی وجود خدای خوب باور دارد، قاعدتًا باید به همه

توانستند به دیگر حیوانات چنان مهر بورزند که نیاکان امروزی می مؤمِن  هایورزد! اگر انسانمی



دادند که برخی از آنان را بُکشند و ورزیدند، به خودشان اجازه نمیهای بهشت میشان در باغآسمانی
طورکلی کار دیگری خورد و بهکشد و نمیکه هیچ حیوانی را نمی مؤمنی بخورند! درنتیجه، آن انسان

ها راه بازگشت خودش ی دیگر انسانکند که حقوق طبیعی حیوانات پایمال شود، بیش از همهنیز نمی
تواند بهترین راه رسیدن ی حقوق حیوانات میوار کرده است. درنتیجه، پیروی از فلسفههم را به بهشت

 به بهشت برای مؤمنان باشد.

گاه باش که عطیه ≈ های تخمدار روی زمین ی علفمن به تو همهی و خدا گفت: بدان و آ
ام تا غذای تو عطا کردهبه تو را ها اش تخم داشته باشد. ایندار که میوهمیوه است و نیز هرچه درخِت 

 ونهم.ی بیستانجیل، ِسْفِر تکوین، بخش یکم، آیه ≈ باشد

 

توانیم به خودمان حق بدهیم که مطابق میلمان پس مینامیراست، ها هشت: روح ما انسان

 با حیوانات رفتار کنیم.

روح  تنهاها گفته شده که نه، اما در بسیاری از دیناست ینید نیز مفهومی » روح«پاسخ: 
اگر فرضمان را بر این اما حتا گردد. ی حیوانات نامیراست و به خدا برمیانسان بلکه روح همه

ماند و بگذاریم، و این فرض محالمان واقعیت داشته باشد که تنها انسان است که روحش جاودان می
باز منطقًا باید نتیجه  روند...،نمی» آن دنیا«رود اما حیوانات چینی روحی ندارند و به می» آن دنیا«به 

انسان به نامیرایی خودش یقین دارد، پس باید به خود نه حق بلکه وظیفه  ازآنجاکهبگیریم که درست 
دارند هرچه » این دنیا«یی رفتار کند که حیوانات همین یک عمری را که در گونهبدهد که به

 تر و بهتر زندگی کنند!طوالنی

خواهد در رثای دین توانند هرچه دلشان میها میست. آدممعنادینداری بدون مهرورزی بی ≈
یی برای خوشرفتاری با حیوانات بگویند، اما اگر دین و مذهبشان به آنان هیچ رهنمود ویژه شانو مذهب

 آنا سِول. ≈ ها ندهد، مفت هم گران است زیرا ریاکارانه استو البته نیز با انسان

 

ه: اگر حقوق حیوانات را رعایت ک
ُ
یم و طور دیگری ن  موردنیم و آنان را نکشیم و نخور

کنیم؟ در مدت کوتاهی شمارشان چنان افزایش خواهد  هچ هاآنبرداری قرار ندهیم... پس با بهره

 خواهند گرفت! ار  های ماها و حتا خانهو چنان آزاد خواهند بود که خیابانیافت 

ها به انسان یهیتغذپاسخ: ساالنه در حدود چهار تا پنج میلیارد نفر از حیوانات صرفًا برای 
هم فقط در کشور آمریکا. شمار حیوانات قربانی در سطح جهانی شوند، آنکشتارگاه فرستاده می



ند اآور بسیار ساده است: هنوز بس فراوانمراتب از این هم بیشتر است. علت این رقم سرسامبه
ی کاالی حیوانی مستقیمًا به مقدار تقاضای کنند. مقدار عرضههایی که گوشت مصرف میانسان

 مشتریان بستگی دارد.

ها همگی گیاهخوار شوند، دلیلی ی حقوق حیوانات چنان رواج یابد که انساناما اگر فلسفه
و  هاشوند به خیابان رازیو گوسفند و خوک سر  گاوکه مثًال میلیاردها ندارد که نگران شویم از این

یابد، از شمار میهمان تدریج که میزان تقاضا برای گوشت کاهش های ما... چرا؟ زیرا بهخانه
شوند نیز کاسته خواهد شد، یعنی دیگر میلیاردهایی وجود حیواناتی که به این منظور پرورش داده می

توانیم در مورد دیگر حیواناتی بزنیم را مینخواهند داشت که بیایند مزاحم زندگی ما شوند. همین مثال 
های علمی. های آزمایشگاهشوند، مثًال موش و خرگوشکه به منظورهایی دیگر پرورش داده می

های ها پیروان بیشتری بیابد، از تقاضا برای فرآوردهی حقوق حیوانات در میان انسانفلسفه کهموازاتی به
رهای مالی و اقتصادی برای پرورش حیوانات کاهش خواهد یافت حیوانی کاسته خواهد و بنابراین فشا

کلی از دلیل وجودی چنین پرورشی به که یزمان... تا شد و بنابراین حیوان کمتری پرورش داده خواهد
 میان برود.

در حق دیگر مخلوقات مرتکب شویم نه این است که ممکن است گناهی که  نیتر بزرگ ≈
. و همین است ..تفاوت باشیمبت به سرنوشتشان بیساین است که ن ، بلکهکینه بتوزیمآنان به 
 جورج برنارد شاو ≈ » غیرانسانی«واساس هر رویکرد اّس 

 

یم که حیوانات نیز حقوقی اخالقی دارند که باید رعایت شود، واقعیت این ده : حتا اگر بپذیر

 فقر جهانی،  اهآنتری هست که باید به تر و مبرماست که در جهان ما مسائل مهم
ً
اولویت داد، مثال

های های زندگی آدمسوءاستفاده از کودکان، تبعیض نژادی، اعتیاد، تجاوز به حقوق زنان، مخمصه

خانمان... نخست باید این گونه مسائل را حل کنیم و سپس نگران حال حیوانات وکار و بیکسبی

 شویم.

ق بشر است نه چیزی جدا از آن. ما پاسخ: جنبش حقوق حیوانات همانا جزئی از جنبش حقو 
 کند.ها دفاع میکنیم که از حقوق انسانیی از حقوق حیوانات دفاع میدقیقًا بر اساس همان فلسفه

بیند که واقعیت این است که در عمل، انسان عاقل قاعدتًا خودش را بر سر این دوراهی نمی
توان به هر دو کمک کرد. وانگهی، الزم نیست ها کمک کند یا به حیوانات. قاعدتًا میآیا به انسان

ًا موادی که الزم نیست حتمخانمان کمک کنیم، همچنانهای بیحتمًا گوشت بخوریم تا بتوانیم به آدم
مصرف کنیم که تولیدشان با آزمایش بر حیوانات همراه بوده تا بتوانیم به کودکان نیازمند یاری برسانیم! 



های حیوانی کند، یعنی گوشت و دیگر فرآوردهها را رعایت میدرواقع، انسانی که حقوق ناانسان
شود و بنابراین بهتر از دیگران دیگران بیشتر میدر مقایسه با اش کند، سالمت تنی و روانیمصرف نمی

 های نیازمند بشتابد.تواند به یاری انسانمی

من با حقوق حیوانات همانقدر موافقم که با حقوق بشر. این است راه رسیدن به یک  ≈
 منسوب به آبراهام لینکلن. ≈ عیار انسانیزندگی تمام
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