
 اتعقول الحيوان
 هل الحيوانات تفكر؟

 ابراهيم جابر ابوساقترجمة: 

 

ك املحلية ، يف تانقالوما الواقعة عىل ساحل كوينزالند ، بدأ الناس برمي السمك يف املياه للدالف�  1992 يف     

كـان  . كانت الدالف� هي من تطعم البرش اذ اصبحت ترمي السمك عىل رصيف املـرىس 1998بحلول و تأكله. 

 الناس يفعلون ذلك ملجرد اللهو، لكن ماذا يا ترى كان يدور يف خلد الدالف� ؟

ولـيس يف  فقط قد ان قدرات الحيوانات العقلية تختلف عن قدراتنا العقلية يف الدرجةين كان يعتشارلز دارو

ن يف اخر كتاب عظـيم ناتج من اعتقاد جازم بتطور البرش من الحيوانات . داروياستنتاج طبيعي وهذا النوع ، 

له " التعب� عن املشاعر لدى البرش والحيوان " فحص املتعة والحب والحزن عند الطيـور والحيوانـات األليفـة 

من املشرتك  –التي لدى مختلف األعراق البرشية.، لكن موقف داروين تجاه الحيوان والرئيسات مقارنة بتلك 

كان مخالفا لالعتقـاد التقليـدي  -و الخيول بل وحتى مع الفرئان مي مع الكالب اكافة الناس عرب تواصلهم اليو 

كـان نابعـا مـن حجـة رينيـه  التفكـ�. هذا النوع مـن باألساسيف الفكر االوروب من ان الحيوان ال �لك عقال 

عقالنية مرتبطـة بعقـل هللا القائلة بان البرش مخلوقات  -فيلسوف كب� عاش يف القرن السابع عرش –ديكارت 

ن� الحيوانات مجرد االت مصنوعة من لحم ، روبوتات حية ك� كتب نيكوالس مـاليربانش وهـو احـد اتبـاع بي

بال متعة ، تب  بال ال ، تنمو بال حتى معرفة انها تنمو. الحيوان ال يرغب شيئا وال يخاف شيئا  تأكلديكارت " 

 وال يعرف شيئا " !

ارت منه اىل داروين . فالدارس� لترصف الحيوانات ل أكث اىل ديكرن العرشين كان �يعلم االحياء يف غالب الق

غ� ذي جدوى سيكون اعتقدوا ان سؤاال كهذا  همباستبعاد احت�لية امتالك الحيوانات للعقل ، لكن يحكموال 

احدهم دراسة املدخالت العضوية كالغذاء والبيئـة أو املخرجـات  بإمكانحيث انه من املستحيل االجابة عنه. 

الغـ� مالحظـة كاملشـاعر  فاألشياءكترصفات الحيوانات ، لكن العضوية هذه بحد ذاتها ضلت صندوقا اسودا . 

" عـزو  1992واالفكار كانت خارجة عن نطاق التساؤل والتحقيـق املوضـوعي. كـ� كتـب احـد السـلوكي� يف 

غـ�  ألنـهم باي محاولة جدية لفهم سلوكها اىل الحيوانات ينبغي تجنبه قدر املستطاع عند القيا يالفكر الواع

 1976لكن منذ ذلك الوقت كانت هناك مقاومة كب�ة لهذا النوع من التفك� . ففـي عـام . قابل لالختبار...  " 

كتابـه "  لطاولة رأسـا عـىل عقـب يفبقلب ا  - بروفيسور يف جامعة روكفيل� يف نيويورك –قام دونالد جريف� 

احتج بأن الحيوانات تستطيع التفك� بالفعل ، وأن قدرتها عـىل التفكـ� قابلـة حيث  سؤال الوعي الحيوا� " ،

 للفحص العلمي السليم. 



بنقـل االجـ�ع بعيـدا عـن املدرسـة قامـت العديد من االبحاث امليدانية واملختربية يف االربع� سـنة املاضـية 

كية الجامدة صوب الداروينية اكث. هذا التغ� ل يكن بالسهل أو الرسيع حيث حذر السـلوكي� مـن أن السلو 

قد تكون دقيقة ، لكن الحيوانـات االدلة املستقاة من امليدان واملخترب قد تكون مضللة . فاالختبارات املخربية 

يف الربيـة . كـذلك املالحظـات عليـه ف موضوع االختبار ال محالة ستترصف يف املخترب عىل خالف ما قد تترصـ 

اجـراء هـذه الفحوصـات  رغـم ان  امليدانية �كن ان تستبعد لرسديتها وحكائيتها الخالية من الدليل العلمي.

سيشكل ح�ية بشكل ما من هذه املشاكل لكن دراسات كهذه ضلت قليلة واالختبارات لسنوات وعقود عدة 

 جدا. 

القول بثقة ان بعض الحيوانات تعالج املعلومـات وتعـرب  بإمكانهمومع ذلك فمعظم العل�ء االن يشعرون ان 

من الجرذان والفـرئان  - عن مشاعرها بطرق مصحوبة بخربة عقلية واعية. العل�ء يوافقون عىل ان الحيوانات

بعض الفصائل الحيوانية تتلـك بعـض  لديها قدرات عقلية معقدة حيث أن –والحيتان الحدباء الببغاوات  اىل

بـل ان الس�ت التي كان يعتقد انها خاصة فقط باإلنسـان كالقـدرة عـىل تسـمية االشـياء واسـتخدام اآلالت. 

تتلك شيئا مشـابها ملـا يعتـرب عنـد  –وفصيلة الغرابيات وفصيلة الحيتانيات الرئيسات  –حفنة من الحيوانات 

. ال يوجـد هنـاك  مميزة لفعل أشياء تلقتها عن طريق التقليد اطرقوانات تلك الحي تطور ، حيثالبرش كثقافة

 متفرقـة هنـا وهنـاك يفحيوان �تلك كـل سـ�ت العقـل البرشـي لكـن جميـع تلـك السـ�ت تقريبـا توجـد 

   الحيوانات.

نـدما ع مصـيدةتعرضـت إلصـابة يف  التـي - وهي من الدالف� قنينية االنـف الربيـة  -االعتبار ( بييل )  خذ يف

كانت يف الخامسة من العمر . أخذت بييل اىل حوض أس�ك يف جنوب اسرتاليا لتلقي العـالج، وأمضـت هنـاك 

ةالةة أسابيع برفقة دالف� مدربة عىل القيام ببعض الحركـات. ل تُـدرب بـييل أبـدا ، وبعـد أن أعيـدت للبحـر 

. غادرت بييل وهي تيشـ بـبطء اىل الذيل " لرؤيتها تؤدي حركة " امليش عىل  مراقبو الدالف� دهشاملفتوح ، 

الوراء بطريقة مشابهة لطريقة مايكل جاكسون . كانت حركة أخـذتها بـييل ببسـاطة عـرب مشـاهدة أصـحابها 

 مـن السابق� يف حوض األس�ك يؤدونها. االكث غرابة من ذلك أنه بعد فرتة بسيطة ، كان هناك خمسة دالف�

غم أن الحركة ال تؤدي أي وظيفة عملية ب� الدالف� بل وأيضا متعبـة حيـث قطيع بييل تؤدي نفس الحركة، ر 

 تستهلك الكث� من الطاقة للقيام بها

 

 



. 

 الدولف� املقلد : 

 عامانه حيوان نادر ذلك الذي يظهر هذه املهارة يف التقليد ك� أظهرها دولف� صغ� اسمه ( دويل ) 

. يف الخزان الذي كانت فيه دويل وثالثة دالف� بالغة يف حـوض اليزابيـث يف جنـوب افريقيـا ،  1970

كانت فيه فتحات عىل الجوانب حيث مـن خاللهـا يـرى الـزوار الـدالف� والعكـس . كانـت الـدالف� 

تـايلور يف لكن ك� ورد يف تقريـر قراهـام سـا�ان و كـول� مدربة عىل القيام بالعديد من الحركات ، 

، فقد كانت هناك العديد من التقليدات العفوية . الذكر البالغ ( دان ) قلد   BEHAVIOURمجلة 

الغطاس الذي كان ينظف تلك الفتحات إذ اخذ دان ريش نورس كـان يف الخـزان واصـبح �سـح بـه 

مألت فمها الزجاج . دويل عندما شاهدت رجال يدخن يف الطرف االخر من الزجاج ، ذهبت اىل امها و 

حليبا ، ث  عادت اىل الفتحة ونفخت سحابة من الحليب باتجاه النافذة يف تقليد ماابه تاما لـدخان 

السيجارة . ليس عجيبا أن تاارك صغار الدالف� يف الـت�رين حيـث انهـا تقلـد امهاتهـا فقـط . لكـن 

 لإلعجاب.  ما تقوم به دويل بالتحديد مث�احت  تاشيا مع معاي� الدالف� ، يبدو 

ويعتـزم تقليـد أفعـال االخـرين. كـل ترصف كهذا من الصعب فهمه بدون تصور عقل يستطيع تقدير ما يرى 

هذا يف املقابل يفرض بعض األشياء عن العقل . ان وجـدت نفسـك يف رهـان عـىل االشـياء التـي مـن املمكـن 

هـي خاليـا عصـبية  املـرآهعصـاب ضع رهانك عىل ( أعصاب املـرآة ). أ وجودها يف عقل بييل ، سأنصحك بأن ت

عصـاب هـي مـن تجعـل بردة فعل مشابهة، يبدو أن تلك األ قوم ة شخص اخر تتطلق اشاراتها عند رؤية حرك

ل وك� أيضا الكث� من الدراسات قد تستدعي هذه الطريقة يف الربط ب� االدراك الحيس واالفعاالتثاؤب معد. 

 البرش.شكال  التعاطف عند قد يستدعى لفهم بعض أ 



إليجـاد و عـىل االقـل ة أساس طرقة عمـل العقـل البرشـي ، أ عصاب املرآة مهمة للعل�ء الذين يرومون معرفأ 

الرتابطات والتالزمات يف العملية العقلية عند ترشيح الدماغ البرشي. حقيقة أن تلك التالزمات الترشـيحية مـا 

كأشـياء حيـة تتلـك لتي تدعونا لرؤية الحيوانات فتئت تظهر يف االدمغة غ� البرشية هي أيضا احد االسباب ا

 عقوال. 

وهنالك أيضا خاليا املغزل ( يطلق عليها خاليا فون ايكونومـو) التـي تلعـب دورا يف التعبـ�  املرآةهناك خاليا 

و  Broco عن العاطفـة ومعالجـة املعطيـات االجت�عيـة. أدمغـة الشـمبانزي تتلـك اجـزاء مقابلـة ملنطقتـي

Wernicke الدماغ البرشي اللتـ� هـ� مـرتبطت� باللغـة والتواصـل. تخطـيط املـخ يكشـف أن العمليـة    يف

املنطقية العصبية التي تقبع خلف ما يبدو كأنها مشاعر عنـد الفـرئان هـي مشـابهة لتلـك املصـاحبة ملـا هـو 

البرشـ "   ئل�قا 2012يف  معروف عند البرش باملشاعر. ك� يلخص مجموعة من عل�ء االعصاب هذا املبحث 

ت ككافـة الطيـور والثـديا -ة للوعي. الحيوانات غ� البرشـية ليسوا وحيدين يف امتالك الركائز العصبية املنتج

 اأيضا تتلك هذه الركائز العصبية ". لكن القول بأن الحيوانات تتلـك أساسـ -والعديد من املخلوقات االخرى 

أفكار من القانون ربا  هذهللوعي ليس هو قوال بأن الحيوانات تستطيع بالفعل التفك� أو الشعور.  ا بيولوجي

ما  ، فـان تقريـر أي  مرضتتأةر حالة شخص ما جراء فعل عندما فتكون أوضح من مثيالتها يف علم األعصاب . 

يف بعـض القضـايا تقـوم مـن نصـيب املحكمـة ، و درجة من الح�ية القانونيـة سـتطبق عـىل الحالـة سـيكون 

املحكمة ببعض االختبارات كالسؤال هل الشخص واع بنفسـه ؟  هـل يسـتطيع تييـز االخـرين كـأفراد ؟ هـل 

بقدوره تنظيم سلوكه ؟ هبل بقدوره تجربة اللذة او الشعور باألل ( بعنى اظهار املشـاعر ) ؟ اسـئلة كهـذه 

 من شأنها كشف الكث� عن الحيوانات ايضا . 

اختبارات الوعي بالذات شيوعا هو القدرة عىل معرفة نفسك يف املرآة ، يعني ذلك انك ترى نفسك كفـرد اكث 

طبيب علم النفس االمـري   عىل يد 1970ا االختبار رسميا يف ، منفصل ومميز عن سائر املوجودات. طور هذ

رؤيته لـ ( جيني ) االورانقاتان عندما كتب عن  ل هذا االختبار ترجع اىل داروينرغم أن اصو   - قوردن قالوب

وهي تلعب باملرآة وكيف أنه كان " مندهشا اىل ابعد حد " من ردة فعلها . الدكتور قالوب قام بوضـع عالمـة 

عد�ة الرائحة عىل وجوه الحيوانات موضوع االختبار ، وانتظر لـ�ى كيـف سـتكون ردة الفعـل عنـدما يـرون 

هـي صـورتهم  املرآةيوانات العالمة فيعني هذا انهم ادركوا ان الصورة يف اذا ملست الحانعكاساتهم يف املرآة . 

الخاصة وليست صورة حيوان اخر. اغلب البرش يظهرون هذه القدرة عىل التمييز بـ� الواحـدة والثانيـة مـن 

العمر . قالوب اةبت ان قـرود الشـمبانزي تتلـك هـذه القـدرة ايضـا ، ومنـذ ذلـك الحـ� أظهـرت حيوانـات 

رانقاتان و الغوريال و الفيل و والدولف� وطيور املاغبي نفس تلك القدرة . القرود ال تلك هـذه القـدرة ، كاالو 

وال الكالب أيضا ، ربا الن الكالب تعرف بعضها البعض بالرائحة ، لذلك سيكون هذا االختبـار عـديم الجـدوى 

 لهم.

 انهم ليسوا فقط اشياء مادية بل اشياء لديها معرفتك لذاتك ءء ما عىل حدة من معرفة وتييز االخرين عىل

حدنا وان اختلفت الغايات. بعض الحيوانـات اجتـازت هـذا االختبـار بوضـوح. لدى أ دوافع ورغبات تاما ك� 



الحـظ العـامل� بالحديقـة ان  2000يف حديقة فيوروفيـك يف السـويد. يف عـام  شمبانزيوهو  )سانتينو ( مثل

لـ   سانتينو كان يجمع مخزونا صغ�ا من الحجـارة ويخفيهـا حـول قفصـه ، بـل وحتـى يبنـي علـيهم غطـاء

اوزفاث من جامعة لونـد تقـول  ماتياس. كان يفعل هذا ل  يجد الحقا ما يرمي به الزوار ان ازعجوه. يخفيها

هذا الترصف يظهر انواع مختلفة من التطور العقيل . سانتينو استطاع تذكر حدث مع� يف املايض ( ازعاج أن 

 الزوار) ، والتحض� من أجل حدث مستقبيل ( رميهم بالحجارة ) ، و البناء العقيل لوضع جديد ( طرد الزوار) . 

مختلفـة " نظريـة العقـل " . قـرود رغبـات واهـداف  لألخـرينيطلق الفالسفة عـىل القـدرة عـىل معرفـة أن 

الشمبانزي تتلك هذه الخاصية. فسانتينو فهم ان العـامل� يف الحديقـة سـيمنعونه مـن رمـي الحجـارة عـىل 

، فقـد كـان هادئـا تامـا عنـد جمعـه للحجـارة الزوار أن علموا بذلك ، ولذلك أخفى الحجارة وكبح عدوانيته 

يرمـي الحجـارة. أيضـا فهـم بعـض الحيوانـات لقـدرات ومصـالح  وهـو واخفائها رغم الهياج الذي يكون عليه

تعيش قـردة الشـمبانزي الـذكور مـع فـرد يف هناك االخرين تم اةباته يف مركز القردة العليا يف فلوريدا. حيث 

قـوان� السـيطرة املعتـادة لـديهم. أيضـا فقـردة القطيع مصاب بشلل جزئ يف الدماغ ، ومع ذلك ال تخضعه ل

التحكم يف اعتقادات االخرين ، فهي كث�ا ما تخدع بعضها البعض عند املنافسـة  بإمكانهاهم أنه الشمبانزي تف

 عىل الطعام. 

اعر. هـذا كـان دومـا اختبار اخر للشخصية هو القدرة عىل تجربة  االل او الرسور واللذة ، أي االحساس باملش

غ� قادرة عىل االحسـاس  الحيواناتاالحساس الكامل . ولهذا السبب فان اتباع ديكارت ظنوا  دليال عىل وجود

 -يل وعميـد لهيئـة " حقـوق الحيـوان" فيلسـوف اسـرتا -عدم قدرتها عىل التفك� املنطقي. بيت� سينقر تاما ك

اص ألن الحيوانـات ان يحاج أن من ب� جميع انواع املشـاعر ، فـإن املعانـاة والشـعور بـاألل مهـم بشـكل خـ

يولوا اهت�مهم لتلك امليزة عند الحيوانـات تامـا كـ�  أن امتلكت هذه امليزة البرشية ، فإنه يجب عىل البرش

 يفعلون مع البرش االخرين . 

الحيوانات تظهر بعض مشاعرها بشكل واضح ، كالخوف مثال. لكن هذا قد يفهم عىل أنه ءء غريزي كبكـاء 

السلوكي� ليس عندهم مشاكل مع الخوف حيث ينظرون اليه كردة فعل البعض عند شعورهم باألل الشديد. 

قلية ؟ لـيس مـن السـهل تكيفية . لكن السؤال الحقيقي هو هل تتلك الحيوانات مشاعر تنطوي عىل خربة ع

االجابة عن هذا السؤال ، فال احد يعلم بالتحديد ماذا يعني االخرون عندما يتكلمون عـن مشـاعرهم ، ومـن 

ومـع مـا قيـل ، فـإن هنـاك بعـض باب أوىل فإن معرفة ما تعنيه الوحـوش الغبيـة يكـاد ان يكـون مسـتحيال. 

   ما قد يرى انه نوع من الرحمة والتعاطف .االشارات الكاشفة وابزرها االدلة املتوافرة عىل وجود 



 

 الفيل الحزين 

فيلـًة  �عـال حيـوان  �شاهد ياين دوقالس هاميلتون يف منتزه سامبورو الوطني يف كينيا ،  2003عام 

قائدة االناث يف القطيـع  �وهي تساعد الينور   �فرد من عائلة فيلة تدع  ف�جوس  �تدع  قرايس 

ياين يف مالحظاته   حاولت قرايس جع  الينور تيش عرب دفعها ، ولكن الينور وهي تحترض. كتب  �

سقطت مجددا ... بدت قرايس متوترة جدا وتصدر اصوات قوية وهي تواص  دفـع الينـور بانيابهـا ، 

 صلت قرايس مالزمة لها لساعة اخرى بعد هبوط اللي   

ة ، زارها العديـد مـن الفيلـة . فيلـة انثـ  تـدع  ماتت الينور تلك الليلة ، وطوال االيام القليلة االتي

 ماوي   أدارت بقمها اليمن  عىل الجسد امليت ، دفعته قليال ، ث  تراجعت اىل الوراء 

ف�جينيا موري  تقول يف كتابها   حكمة الحيوان   ( ابن الينور البالغ ستة اشهر كـان واقفـا كحـارس  

 شكلوا حلقة متقاربة مع بعضه  البعض )  صغ� بجوار جسد امه ، بين� بقية العائلة

يبدو ان بعض الحيوانات تبدي الشفقة ، او عىل االقل االهت�م نحو االفراد املصاب� واملرىض يف القطيع . قرود 

الشمبانزي القوية تساعد الضعيفة يف قطع الطريق يف الربية . الفيلة تعلن الحداد عـىل املـوت ( أنظـر الفيـل 

جرية مشهورة قام هال ماركوويتز ، مدير حديقة الحيوان العامة يف سان فرانسيسكو، بتـدريب يف تالحزين ). 

قرود ديانا عىل ان تحصل عىل طعامها عرب وضعها لقطعـة معدنيـة يف فتحـة معينـة . عنـدما عجـزت االنثـى 

املعدنيـة يف االكرب سنا عن فعل ذلك ، قام احد الذكور الشـباب ممـن ال تـربطهم بهـا عالقـة بوضـع قطعتهـا 

 الفتحة ةم تراجع اىل الخلف واقفا ك تأكل .



هناك مشاهدات اخرى لحيوانات تخرج عن طبيعتها املعتادة فقط ل  تساعد حيوانـات مـن فصـيلة اخـرى. 

قام موكو ، وهو دلف� قنيني االنف ، بقيادة قزم� من الحيتان العنربية للخروج من متاهة  2008ففي مارس 

لية عىل ساحل نيوزيلندا. هناك أيضا حوادث أخرى مدعمة باألدلـة للحيتـان الحـدباء وهـي من الحواجز الرم

تنقذ الفق�ت من هجوم الحوت القاتل . وأيضا حاالت لدالف� تنقذ البرش من هج�ت مشابهة . عىل ظـاهر 

  االقل. يبدو اخالقيا ، أو انفعاليا ناتجا عن مشاعر عىل باآلخريناالمر ، هذا النوع من االهت�م 

هناك بعض االمثلة حيث تدفع تلك الحيوانات التـي تأخـذ عـىل عاتقهـا ح�يـة غ�هـا ثـن تعاطفهـا . يـاين 

دوغالس هاميلتون ، الدارس للفيلة ، تكلم عن حادةة كانت فيهـا انثـى صـغ�ة السـن مصـابة اصـابة بليغـة ، 

معها ليحميهـا مـن الحيوانـات املفرتسـة  حيث كانت بالكاد تيش ببطء. بقية القطيع قام بإبطاء رسعة حركته

قـام راسـل تشـورتش يف  1959سنة وهذا بالطبع حدى بالقطيع اال يرعى يف مساحات اوسع. يف عـام  15ملدة 

عـىل  قسم فيه قفص الفرئان املخربية اىل قسم� وجعل فرئان القسم االول تحصلاختبار  بإجراءجامعة براون 

زر ، والذي كان بدوره يرسل صعقات كهربائية للفرئان يف القسم االخر. عندما أدركت الطعام فقط عرب ضغط 

املجموعة االوىل ما يحصل توقفت عن كبس الزر وحرمت نفسها من الطعـام. يف دراسـة مشـابهة عـىل فـرئان 

ة ، توقـف احـد القـردة عـن اعطـاء اشـار 1964رهيسوس وردت يف تقرير ملجلة الطب النفيس االمريكية عـام 

يوما بعد مشاهدته لقرد اخر يتلقى الصعقة. هناك أمثلة اخرى لحيوانات تفضل بعض  12طلب الطعام ملدة 

قام بها عال النفس االمـري  هـاري هـارلو ، تـم حرمـان بعـض يف دراسة مشهورة انواع املشاعر عىل الطعام. 

ن مصنوعا من االسالك املعدنيـة ومعلـق القردة من امهاتهم ةم اعطوا خيارا ب� بديل� عن امهاتهم ، االول كا

فيها زجاجة تغذية ، والثا� قطعة ق�ش وليس فيها غذاء . االطفـال الرضـع قضـوا معظـم اوقـاتهم يعـانقون 

 تثال الق�ش . 

لو ان الحيوانات تعي ذواتها ، تعي غ�ها وتتلك بعضا من ضبط النفس ، اذا فهم يشاركون يف بعض الس�ت 

ية يف القانون . اذا كان الحيوان يعرض مشاعره واحاسيسـه بطـرق ليسـت غريزيـة بحتـة ، التي تحدد الشخص

الشـائع ذكرهـا بانهـا فانه اهال الن يقال ان مشاعره يجب احرتامها تاما ك� تحرتم مشاعر البرش. لكن امليـزة 

 ذات معنى ؟  من مميزات وخواص البرش هي اللغة . هل �كن القول بان الحيوانات تستخدم لغة بطريقة

أظهـر كـارل فـون  1930الحيوانات تتواصل طوال الوقت وال تحتـاج اىل دمـاغ كبـ� للقيـام بهـذه املهمـة. يف 

أخصائ سلوك حيونات ، أن الرقصة االهتزازية التي يقوم بها نحـل العسـل ترسـل معلومـات عـن فريستش ، 

ومعقدة ، لتحدد أراضيها او لطقوس التزاوج .  ةطويل اغا�املسافة اىل الطعام ويف أي اتجاه هو. الطيور تغني 

كذلك تفعل قطعان الحيتان ( انظر الحيتان املغنية ) . ومع ذلك فإنه من الصعب الجزم باهية املعلومات أو 

الرغبات بالتحديد التي يتم نقلها يف هذه العمليات . النحل يكون أشبه ما يكون اىل انه يقـوم بتنزيـل تقريـر 

 ن اخر رحالته منه اىل القول  " هناك لقاح يف ذلك االتجاه أيها الكساىل ".اوتوماتيكيا ع



 

 الحيتان املغنية 

يف أوقات الهجرة أو التودد واملغازلة ، تقوم ذكور الحيتان الحدباء بغناء أغا� �كن س�عها عىل بعد 

ثانيـة اجـزاء او مسافات كب�ة . تحتوي تلك االغا� باك  تقليـدي عـىل ترديـد لـدورة مكونـة مـن 

 و شـخ� و تـأوه مقطع ما ب� تصف� و 20اىل  2كونة من قريب من هذا العدد والتي هي بدورها م

هذه االغا� كانت دارجة عند البرش من وقت الخر ، حت  انها كانت ضمن االصـوات التـي  قعقعة. 

خلوقـات فضـائية تلـك اىل ما خارج نظامنا الاميس . ان سـمعت أي م 1970ارسلتها وكالة ناسا عام 

 االصوات ، فسيكون ذلك متأخر جدا. 

أثبتا أن الحيتان يف جنوب املحيط تغ� أغانيها باك  منـتظ . أغنيـة تظهـر ايل� قارالند ومايك  ناد 

يف احد السنوات عند الحيتان التـي تتغـذى يف اسـرتاليا الرشـقية ، يف السـنة املقبلـة فـإن الحيتـان يف 

كيلومرت جهة الرشق ) ستبدأ تغني تلـك األغنيـة ، ويف السـنة التـي تليهـا تصـ   1500نيوكاليدونيا ( 

كيلـومرت )، ويف هـذا  6000االغنية اىل تونقا ، وهكذا حت  تص  اىل بولينيسيا الفرنسـية ( عـىل بعـد 

ليس هناك تعزيز بييي أو وراث لهذا اليشـء ، الوقت ، ستبدأ الحيتان يف اسرتاليا بغناء أغنية جديدة. 

هذا التعاقب يبدو كأنه نوعا من األسلوب ال غ� . الـدكتور قارالنـد يطلـق عليـه   تغـ� ثقـايف عـىل 

 نطاق واسع  . 

الصوتيات عند قردة الف�فيت تتلك بعضا من هذا . فهي تطلـق اصـوات تحذيريـة مختلفـة لعـدة حيوانـات 

مفرتسة وكل صوت يطالب بردة فعل مختلفة. هناك صوت للفهود ( التسلق لألغصان االعىل ) وهناك صـوت 

لفت ) . القرود تحتاج اىل للنسور ( االختباء تحت النباتات ) وهناك ايضا صوت لألفاعي ( الوقوف منتصبا والت

معرفة تلك االصوات املختلفة ومعرفة متى تطلق كل واحد منها . الحيوانات تستطيع ان تفعل اكث من ذلـك 



تسـتطيع ان تسـحب لعبـة كلمـة.  1000تشيرس ، كلب من فصيلة البوردر كويل ، يعرف اكـث مـن ، كالبرش . 

أن هنـاك ــط صـوت مخصـص ليشـء مـادي. نعـوم باسمها من كومة مـن اللعـب . هـذا يوضـح أنهـا تعلـم 

تشوميس  ، لغوي ، قال ذات مرة أن البرش وحدهم من يسـتطيعون فعـل ذلـك. ومـن املالحـظ أنـه عنـدما 

يطلب من تشايرس أن تسحب لعبة باسم ل تسمع به من قبل يف كومة لعب تعرفها مـن قبـل ، فإنهـا تعمـل 

بيتيس ، كلبة أخرى من نفـس الفصـيلة ، تسـتطيع أن تسـحب  عىل ذلك رغم عدم س�عها لهذا االسم مسبقا.

صورة فوتوغرافية ليشء ما ، م� يؤكد عىل انها تعلم أن صورة ببعدين اةن� قد تثل كائنا ماديا بثالةة ابعـاد. 

االكث ابهارا من هذا هي انثى شامبانزي تدعى واشو . علمت واشو لغة االشاره عن طريق باحث� من جامعـة 

اشياء ترغب بها كالطعام . لكن الـدليل عـىل أن العديـد مـن ا. واشو تستطيع بدء محادةات وان تطلب نيفاد

نقل افكارها لالخرين باستخدام لغة البرش ، ليس مثل قولنـا أن  –عند املقارنة باالنسان  -الحيوانات تستطيع 

لك نزرا يس�ا من النحو . عىل سـبيل الحيوانات تستخدم اللغة ك� يستخدمها البرش. القليل من الحيوانات تت

املثال القدرة عىل التحكم وجمع كلمت� النتاج معان جديدة. ءء حقيقي أن الدالف� تسـتطيع التمييـز بـ� 

يجمع كلمتـ�  –ببغاء افريقي  –جملة ( ضع الكرة يف الحلقة ) وجملة ( اجلب الحلقة عىل الكرة ) . أليكس 

، وهي تعني خليطـا مـن املـوز  banneryاملثال يطلق اليكس عىل التفاحة  عىل سبيلليخرج بكلمة جديدة . 

banana  والكرزcherry  ( انظر اىل الببغاء الثةار ) . لكن هذه مجدر امثلة استثنائية نتيجة لتداخل وتعـاون

، فالحيوانـات زيادة عىل ذلك ل يتم اكتشافه ابدا يف الربية .  –املعقد منه  –شديد مع البرش. استخدام النحو 

 ال تلك الرسديات التي يخرب البرش بها بعضهم البعض. 

 

 

 



 الغغغا  الثثار : 

 �اليـرين بيب�بـ�ق مات فيها اليكس الببغاء ، كان قد دار هذا الحديث ب� اليكس و يف الليلة التي 

 بروفيسور يف جامعة برانديس يف ماسيتاوسيتس 

 ( كن بخ� ، انا احبك ) 

 ايضا .. ه  ستكون هنا غدا ؟ ) .. ( انا احبك

 ( نع  سأكون هنا غدا ) . 

سبة لط� ! حت  مجيئ اليكس ، كان العل�ء الباحثون يف لغة الحيوانات يركزون عـىل ليس سييا بالن 

الرئيسات ذوات االدمغة الكب�ة. لكنها ال تستطيع تاكي  لغة ، لكن اليكس اسـتطاع الكـالم ، وكـان 

كلمـة ،  100ذا معن  . يف الوقت الذي مات فيه اليكس ، كان قادرا عىل نطـق  � اىل حد ما �كالمه 

والعد اىل ستة ، وفه  مفاهي  تجريدية كالكرب والصغر والتاابه واالخـتالف . الـيكس كـان يفهـ  ان 

والـذهاب اىل مفتاح� بحجم� مختلف� هـ� مفتـاح� . عنـدما كـان يريـد الـيكس انهـاء االختبـار 

ااهدة الحديقـة للراحـة ، كـان يقـول ( اريـد ان اذهـب للاـجرة ) . أيضـا عنـدما كانـت النافذة مل

الببغاوات االخرى تخطئ يف نطق بعض الكل�ت ، كان اليكس يتدخ  قائال ( تكل  بوضوح ) . القدر 

الذي كان يفهمه اليكس يض  موضوعا خاليف . املتاكك� يرصفون النظر عن انجاز اليكس بحجة ان 

يد عن سائر الببغاوات ، ان عمله كان ناتجا عن حيوان استثنائ . عىل االق  ه  محق� يف اليكس فر

 النقطة االخ�ة . 

اذا ضل يدعى ان اللغة خاصة بالبرش ،فهل هناك شيئا آخر ؟ اىل حد قريب كانت الثقافة ترى عـىل انهـا ةـا� 

بـل والضغط البيئـي محدد للثقافة البرشية بعد اللغة . الطرق املعقدة لعمل اشياء تم نقلها ليس عرب الوراةة 

، يعتقد بشـكل واسـع  انهـا ميـزة فقـط للبرشـ. لكنـه أصـبح واضـحا بشـكل عرب التعلم والتقليد و االنسياق 

 مضطرد ان ان فصائل اخرى تلك ةقافة أيضا . 

يف " الحياة الثقافية للحيتان والدالف� " يحاجان هال وايتهيد مـن جامعـة دالهـاويس يف نوفـا سـكوتيا ، ولـوك 

افات : تكنولوجيـا ك خمس مظاهر لجميع الثقرينديل من من جامعة القديس اندروس يف سكوتلندا ، أن هنا

بفعـل االشـياء "  التعليم والتعلم ، مكون أخالقي مع قواعد تدعم " الطريقة التي نقـوم بهـاشخصية مميزة ، 

وعقوبة للمخالفة ، تفريق مكتسب وليس فطري للغرباء واالقرباء ، شخصية تراكمية تبنى مع مرور الوقـت . 

 فراد يف املجموعات من القيام باشياء لن يكونوا قادرين عليها بأنفسهم. هذه الس�ت جميعها تكن اال 

بالنسبة للمظهـر االول ، ال تنظـر بعيـدا عـن الغـراب . غربـان نيوكاليـدونيان أبطـال صـنع اآلالت يف مملكـة 

ومن ةم نقرها حتى تغدو عـىل  Vالحيوان . انهم يصنعون خطاطيف عرب قص االغصان التي عىل شكل حرف 

وأيضا تعدل اوراق شجرة الكادي حتى تغدو مناش� مسننة. ويف أجزاء أخرى من الجزيرة تقـوم الشكل .  ذاك



الغربــان بصــنع أدواتهــا بطــرق مختلفــة . دراســات قــدمها قــاف� هنــت مــن جامعــة اوكالنــد ، أظهــرت أن 

دد القطـوع الخطاطيف واملناش� يف مـوقع� مختلفـ� يف الجزيـرة تختلـف بشـكل منهجـي يف الحجـم ، وعـ

الرضورية لصنعها ، بل وحتى تبعا اىل ما اذا كان الغراب يسـتخدم يرسـاه أم �نـاه يف الغالـب . طبقـا لفهمنـا 

 للثقافة عىل أنها " الطريقة التي نقوم بها بفعل االشياء من حولنا " ، فإن ج�عتي الغربان مختلفتان ةقافيا . 

االدوات املتخصصة : هراوات للرضب بها ، مطـاحن للطحـن  بتحكمها بعدد منقرود الشمبانزي معروفة االن 

بها ، سيقان عشبية الصطياد النمل ، اوراق اسفنجية المتصاص املاء ، صخور ككسارات البندق . تامـا كغربـان 

نبوكاليدونيان ، الج�عات املختلفة تستخدم هذه اآلالت بطرق مختلفـة قلـيال . ويليـام مـاكقرو مـن جامعـة 

ل ان مجموعة االدوات الخاصة بقرود الشمبانزي يف غرب تنزانيا هي يف تعقيـدها تامـا كأبسـط كامربدج يقو 

بالتأكيد تلك التي استخدمها أدوات البرش ، تاما كاملصنوعات اليدوية القد�ة التي وجدت يف رشق افريقيا أو 

وات قابلة تعليمية . هذا ل يكن املثال تنزانيا . املهارة الالزمة لصنع واستخدام تلك االديف  املواطنون االصليون

الوحيد عىل التعليم الذي تقدمه لنا الحيوانات ، فحيوان الرسقاط يتغذى عـىل العقـرب ، التـي هـي بـدورها 

فريسة خط�ة بشكل استثنائ ال �كن تعلم اصطيادها عن طريق التجربة والخطأ. فالرسقاط االكرب سنا يعلـم 

االصغر سنا يقتلـه ، ةـم يـدعون الطلبـة يجربـون وال يحارصون عقربا ةم يقوم االصغر منه بشكل تدريجي . أ 

 ذلك عىل ـاذج أصغر واقل رضرا ، وهكذا حتى يصبح املبتدئ الشاب مستعدا الصطياد عقرب قوي بنفسه. 

جميع حيوانات الرسقاط تقوم بهذا يف االعم االغلـب . لكـن يف امـاكن اخـرى فـإن مـا يـتعلم قـد يتغـ� مـع 

اكتساب بعض الحيوانات لخدع وحركات جديدة . تامـا كـ� ةبـت يف قصـة بـييل وامليشـ عـىل الـذيل ، فـإن 

، حـوت أحـدب  1980م الدالف� والحيتان تستطيع تعلم سلوكيات جديدة بالكلية من بعضها الـبعض . يف عـا

تدعى تلك  –بدأ يف صيد السمك يف منطقة كاب كود بطريقة جديدة تاما. كان يرضب بذيله عىل سطح املاء 

ةم يغطس ويسبح بحركة دائرية مشكال سـحابة مـن الفقاعـات . الفريسـة ترتبـك مـن  – lobtailingالحركة 

ول بعضـها الـبعض للح�يـة . ةـم سـيخرج الضوضاء وتخاف من دوامة الفقاعات الصاعدة ، لذلك تتحلـق حـ

 الحوت من وسط الدوامة بفم ميلء باألس�ك . 

 lobtailingاستخدام الفقاعات للحصول عىل الطعام طريقة معروفة جيدا للحيتان إلخافة طرائدهم تاما كــ 

،  1989لـول عـام كان مبتكرا ومن ةم اصبح شـائعا. فبح lobtailing. كان األول تحض�ا منهجيا للثا� رغم أن 

تسع سنوات فقط بعد أن قام الحوت يف كاب كود باستخدام تلك الطريقة ألول مرة ، أصـبح نصـف الحيتـان 

الحدباء يف تلك املنطقة يستخدم تلك الطريقة يف الصيد. األغلبيـة كانـت حيتانـا صـغ�ة يف السـن ، وال �كـن 

ها أبدا من قبل . يعتقد الباحثون أن الحيتـان قلـدت يستخدمنأنهم التقطوا هذه الحركة وراةة الن امهاتهم ل 

الحوت االول ومن ةم انترشت الحركة . كيف أتت فكرتها اىل الحوت االول يضل لغزا ، تاما كالسـؤال عـ� اذا 

 كانت الحركة تشكل نوعا متقدم يف التغذية أو انها مجرد فكرة كانت قابلة للتطوير . 

والتقنيات والتعليم ولكن يف حدود السلوك املقبول . أن تكون االشياء عادلة  الثقافات تعتمد عىل التكنولوجيا

هو مبدأ منترش لدى الحيوانات االجت�عية . عىل سبيل املثال ، يف مركز كان� لألبحاث التابع لجامعة يوتفوس 



خـرى. تبـ� الحقـا أن يتم اختيار كالبا معينة للقيام باختبـارات تـأب القيـام بهـا كـالب أ لوراند يف بودابست ، 

جميع الكالب تريد أن تكون جزءا من هذه االختبارات النهم سيكونون محـط اهـت�م البرشـ . تلـك الكـالب 

التي يتم اختيارها كان ينظر اليها مـن قبـل الكـالب االخـرين عـىل انهـا تتلقـى مزايـا غـ� عادلـة . قـرود الــ 

Capuchin  التي تشارك يف التجارب ، تويل اهت�ما كب�ا بالجوائز التـي تعطـى لهـم يف املقابـل . فـإذا كـوفئ

أحدهم بجائزة صغ�ة ( كقطعة خيـار ) ، بيـن� يحصـل االخـرين عـىل عنـب شـهي ، فإنـه سـ�فض مواصـلة 

 االختبار . قرود الشمبانزي تفعل ذلك ايضا . 

يعـرف أيضـا  –أوركـاس . مـن ذلـكاالقارب والحيوانات ليست اسـتثناء معظم الثقافات تيز ب� الغرباء وب� 

هو بالتحديد مثال قوي عىل ذلك . حيث تتلك ذخ�ة من االصوات املميزة من قبل القطيع   –بالحوت القاتل 

ان اشبه باللهجة . الدكتور وايتهيد والدكتور رينديل يقارنون ذلك بالعالمـات الَقبَليًـة . غـ� معتـاد مـن الحيتـ

يف اغلب الوقـت ، اىل اصطياد فرائس مختلفة وكذلك فالتهج� نادر الحدوث .  قطعان مختلفة القتلة ان تيل

تتجاهل قطعان الحيتان القاتلة بعضها البعض، ولكن يف بعض االحيان يهجم أحدها برشاسة عىل االخر. لـيس 

فانكوفر يعزو هـذا اىل رهـاب االجانـب ، للطعام او االناث عالقة بهذا . النس باريت لينارد من حوض أس�ك 

 بالتحديد هو طريقة حادة وعنيفة يف التميز ب� االجانب الدخالء وب� االقارب. 

لكن ان امتلكت الحيوانات اربعة مظاهر الثقافة الخمس ، فان هناك واحدا ال تتلكه الحيوانات . ربـا كانـت 

مرور الزمن ، انها تبني عـىل انجازاتهـا السـابقة لتنـتج كـل الخاصية املميزة للثقافات البرشية هي تغ�ها مع 

ال ءء كهذا تت مالحظتـه عنـد الحيوانـات . ءء بدءا من االيفون واالدوية الحديثة وانتهاء بالد�وقراطية . 

تخريبيـة هـي انواع محددة من سلوك الحيوانات تتغ� عىل نحو قـد يـرى بانـه ةقـايف .كـذلك فـإن تغيـ�ات 

، ادت سياسات االعدام يف جنوب افريقيا ، حيـث  1990مكنة الحدوث . فعىل سبيل املثال ، يف عام بالتأكيد م

تطلق النار عىل الفيلة الكبار يف السن ويعاد توزيع الصـغار ، اىل تغـ� كبـ� مجتمعاتهـا االعتياديـة التنظـيم . 

فهم عند حدهم. يف حاالت اخـرى قـد فالفيلة الصغار اصبحت رشسة فوق العادة ألنه ل يعد هناك كبارا إليقا

بغض النظر عـ� اذا كانـت يرى هذا االضطراب ، تجسيميا ، ليس بذلك السوء ( انظر قردة البابون املساملة ). 

تطـور  -الصدمات شيئا حسنا ام سيئا ، فإن مجتمعات الحيوانـات ل تظهـر حتـى االن تغـ�ات تكيفيـة ةابتـة 

عندما اصاب الجفاف منتـزه تـارانق� الـوطني يف تنزانيـا  –فراد االكرب سنا املعرفة تكون يف حوزة اال  حضاري . 

، عائالت الفيلة التي نجت بشكل افضل كانت تحت قيادة فيلة حكام يتـذكرون الجفـاف الشـديد  1993عام 

 ولكنها تذهب معهم اىل املقربة .  – 1958عام 



 

 قردة الغابون املساملة : 

عندما بدأ روب�ت سابولسك وليزا ش� دراسة نوع مع� من فصيلة البـابون يف منطقـة ماسـاي مـارا 

، كانت لدى العينة النوع املعتاد مـن التاـاجر العنيـف ، ذكـور ذوي منزلـة  1970التابعة لكينيا يف 

وي املرتبـة العاليـة بدأ الـذكور ذ 1980عالية ، افراد هادئ� ، افراد بنزلة متدنية ، اناث ورضع . ويف 

ربـا مـن اللحـ  املـتعفن يف  �، اصـيبوا بالسـ   1983باإلقتيات عىل مكب نفايات قريب . وبحلـول 

 وقىض املرض عليه  جميعا .   �النفايات 

بعد عقد من تلك الحادثة ، تغ� سلوك القطيع باك  جذري . ذهب االرهاب الـذي كـان يقـوم بـه 

كث� من الرعاية وكذلك قلت معـدالت هرمونـات التـوتر. ل يحـدث الذكور املميزين ، اصبح هناك ال

هذا فقط ألن من تبق  ه  الصغار واالفراد الهادئ� ، فقد انض  العديد من الـذكور اىل املجموعـة . 

هدوء ، تاما كـ� وصـفاه دكتـور سابوليسـك ودكتـور لكن يبدو انه  تعلموا من الناج� سلوكا اكث 

   استجدت يف القطيع .  ش� :   ثقافة هادئة

هناك الكث� لنتعلمه عن عقول الحيوانات . اللغة النحوية �كن استبعادها بثقة ، وتعلم صناعة اآلالت أمر ال 

شك فيه حاليا ، لكن العديد من االستنتاجات ما زالت يف الوسط ، فالهي مؤكدة وال هـي مسـتبعدة . قبولـك 

التعاطف عنـد الحيوانـات يف محكمـة  السؤال عن لو تم اختبار طلوبة .لها يعتمد جزئيا عىل معاي� الدليل امل

جنائية وتم طلب دليل قاطع ال يقبل الشك عىل وجوده ، فربا سترتدد يف القول أن شيئا كهذا فعـال موجـود. 

اما لو تم اختباره  يف محكمة مدنية وطلـب منـك دليـل مـرجح فقـط ، فانـت عـىل االغلـب سـتجزم بوجـود 

 فإنه هناك بعض املخاطرة يف القول بثالةة استنتاجات .يار التعاطف عند الحيوانات. باستخدام هذا املع



أوال ، العديد من الحيوانـات تتلـك العقـل ، فالـدليل النفيسـ عـىل وظـائف الـدماغ والتواصـل فـي� بيـنهم  

وتعددية الجوانب لردات فعلهم تجاه بيئاتهم ، جميعها تؤيد هذه الفكـرة . فطائفـة الرئيسـات والحيتانيـات 

عـال حيـوان  -أيضا تتلك بعض س�ت الثقافة ، بل وربا اللغـة أو ديانـة منظمـة ( جـان قـودال والغرابيات 

 متعة ناتجة عن وحدة وجود تجاه الطبيعة ) . يرى ان الشمبانزي يعرب عن   -معروف 

 ةانيا ، مقارنة قدرات الحيوانات بقدرات البرش عمل غ� مكتمـل . تسـتطيع الكـالب تعلـم الكلـ�ت لكنهـا ال

بذرة يف املوسم  100000يدفن ما يقارب  –عضو يف عائلة الغراب  –تعلم معانيها بالضبط . كالرك كارس اللوز 

الواحد ويتذكر اين دفنها بالتحديد بعد شهر من ذلك ، لكنه ال يصنع األدوات ك� تفعل بقية الغربان . هـذه 

التي بدات تقلل من القول أن العقـل ل البرشي القدرات املحددة واملركزة تالئم بعض االراء الحديثة عن العق

البرشي هو محرك يعتمد عىل العقل املحض ، وهذا �كن تطبيقه عىل الكثـ� مـن مظـاهر الحيـاة عـىل انهـا 

حزمة من الروتينات الجل القيام  بهام معينة . عىل ضوء هـذا التحليـل ، فـإن العقـل البرشـي أشـبه بسـك� 

 وانات مثقاب فل� أو زوج من املالقيط . جيش سويرسية بين� عقول الحي

هذا يرجح وجود بديهية ، أنه سيكون هناك أبعاد يتجاوز فيها عقل الحيـوان العقـل البرشـي . خـذ  (أيومـو) 

عىل سبيل املثال ، وهي قردة شمبانزي صغ�ة تعيش يف منظمة بحـوث الرئيسـيات التابعـة لجامعـة كيوتـو . 

بار ذاكرة حيث يكون هناك ـط عشوائ مـن االرقـام يظهـر يعـرض برسـعة الباحثون هناك يجرون عليها اخت

عىل الشاشة ومن ةم يغطى بربعات الكرتونية . وعىل أيومو أن تلمس مربع التشغيل يف الشاشة بنفس ــط 

الرقم املخفي تحت املربع. البرش ينجحون يف هذا االختبار اذا كان هناك خمسة ارقـام و خمسـمئة جـزء مـن 

أقـل ، فـإن معـدل نجـاح البرشـ  اووقتـأ ة أو قريب من هذا العدد للتفك� فيها . لو وضعنا تسعة ارقـام الثاني

جـزء مـن الثانيـة فقـط ، وسـتجد أيومـو بكـل  60لكن اعرض عىل أيومو تسعة أرقام ملدة سينخفض بشدة . 

 هدوء قد حل االختبار بنجاح . 

ويستطيعون القيام با يشابه ما تقوم بـه الشـمبانزي ، هناك بعض البرش �لكون ما يسمى بذاكرة تصويرية ، 

وان كانت هذه هي القاعدة . هل هي ميزة ان قرود الشمبانزي تطورت منذ آخـر سـلف مشـرتك مـع البرشـ 

او ان البرش قد خرسوا طوال تلك املدة ؟ السؤال االكث عمقا : كيف �كن ان يغـ� ذلـك مـا لبعض االسباب ، 

انزي عقال ؟ كيف سيكون مختلفا امتالك عقول يف مجتمع حيث الجميـع يتـذكر اشـياء يلزم للقول بأن للشمب

 كهذه ؟ 

الحيوانات تستطيع التفك� جيدا بطرق ال �كن للبرش فكها حتـى االن ألن الحيوانـات تفكـر بطـرق مختلفـة 

جدا ، طرق متكيفة مع العوال الحسية والعقلية املختلفة تاما ، ربا تلك العـوال ل تحفـز الحاجـة اىل وجـود 

ذك جـدا ، فهـو حيـوان متفـوق يف حـل لغة ليس إال ! هناك عىل سبيل املثـال ، ال شـك أن االخطبـوط كـائن 

 املشاكل ، لكن هل �كن للعل�ء البدء يف التفك� كيف يفكر أو يشعر االخطبوط ؟ 



فالحقيقة العامة الثالثـة هـي ان هنـاك رابطـا بـ� العقـل واملجتمـع تظهـره الحيوانـات . بعد قول كل هذا ، 

ت ، الحيتـان ، الفيلـة ، الببغـاوات ) هـي مشـابهة حيوانات الربة التي تتلك اعىل درجـات االدراك ( الرئيسـا

للبرش ، فصائل معمرة تعيش يف مجتمعات معقدة حيث املعرفة والتداخل االجت�عي والتواصل مهمـة جـدا. 

قـد تطـورت تجاوبـا مـع بيئـتهم  –كتلك التي لدى البرش  –يبدو انه من املنطقي الظن بأن عقول الحيوانات 

 ). وهذا ما قد يردم الهوة ب� العقول يف الطرف�. الوحيدوت القاتل الح االجت�عية ( انظر اىل

 

 :  القاتل الوحيدالحوت 

لتلك الحيوانـات  �الحزينة غالبا  �لرتى أهمية املجتمعات عند الحيوانات االجت�عية ، اقرأ القصص 

،  ت  القبض عىل حوت قات  اسمه   كييكـو    1979يف عام التي أخرجت من مجتمعاتها الطبيعية . 

(يعني املحظوظ باليابانية ) وعمره سنت� يف ايسلندا . ت  نقله من حوض اىل حوض حت  اسـتقر بـه 

املقام يف حوض يف مكسيكو سيتي حيث ل يكن هنـاك احـد مـن بنـي نوعـه . هنـاك مثـ  يف فـيل  

القبض ومن ث  اطالق رساح سعيد لحـوت قاتـ  . الفـيل   ماهور اسمه ( وييل الحر ) الذي كان عن

أدى اىل انااء منظمة وييل/ كييكو الحر . ت  ارسال كييكو اىل ايسلندا ووضع يف حض�ة مائية ليـنع  

برفقة حيتان أخرى . لكنه ل يتعل  الصيد أو التداخ  مع الحيتان األخرى أبدا. كان يسـبح اىل أقـرب 

يتان . عندما اطلق رساحه اخ�ا ، تبع قاربا حت  وص  ال�ويج وض  هنـاك قارب اذا اقرتبت منه الح

. أخ�ا ، قامت املنظمة ببناء حض�ة مائية له يف تلك املنطقة ، وعاش كييكـو هنـاك تامـا كـ� عـاش 

 ، معتدما بالكلية عىل البرش يف العناية والتغذية . قب  الفيل  

ناس والدالف� قنينية االنف كانوا يصطادون االس�ك سويا لعـدة أجيـال . خارج القونا يف الربازيل الجنوبية ، ال

كانت الدالف� تسبح باتجاه الشاطئ لتقود سمك البوري باتجاه الصيادين . ينتظر الرجال أشاره من الدالف� ، 



ةـم تعطـي غطسة مميزة ، ل  يرموا بشباكهم . الدالف� تتلك زمام االمور ، حيث تبدأ يف حشد الصـيد ومـن 

االشارة الحاسمة ، رغم ان البعض فقط بهذا . عىل الصيادين ان يتعلموا أي واحد من الـدالف� يقـود القطيـع 

وينتبهوا جيدا لالشارة ، أو ستفشل مهمة الصيد . كال مجموعتي الثدييات يجب ان تتعلم املهارات الرضـورية 

عند الدالف� تنتقل املهـارات مـن االم اىل صـغ�ها . يف . عند البرش تنتقل هذه املهارات من االب اىل االبن ، و 

 املثال السابق ، اىل أي حد تختلف الفصيلت� ؟! 

 

 

 

  

   

   

  


