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חוכמת בעלי החיים: מה חושבים ומרגישים  וירג'יניה מורל.  
 עמודים 339 .2018 מטר. בעלי החיים?

 *רינה נאמן

נושא הספר של וירג'יניה מורל, כפי ששמו מעיד עליו, הוא לחשוף ולתאר את מחשבותיהם  
בהן דן הספר: שאלה מחקרית,  שואת רגשותיהם של בעלי חיים. נושא זה מעורר שתי שאלות  

כיצד    —  מרבית הספר, ושאלה מוסרית ואף פוליטית. השאלה המחקרית היא  תלה מוקדשאשר  
ולים  יכמחשבות אצל יצורים לא אנושיים, וכיצד אנו  רגשות ושל  אנו יודעים על קיומם של  

מחשבות ורגשות של בעלי חיים מתעוררת גם  על  נוכח הידע ההולך ומצטבר  ללפענח אותם? ו
לעצב מחדש את יחסי הגומלין שלנו איתם ולנהל את    ,אדםה בני    ,כיצד עלינו  :שאלה מוסרית

השימושים שלנו בהם בהקשרים שונים? המחברת מדגישה במקומות אחדים בספר שהיא אינה  
בין אלו של בני האדם,  ועוסקת בשאלה מה מבדיל בין יכולותיהם המנטליות של בעלי החיים 

נוכח לענים. טענתה היא ששאלה פופולרית ביותר בציבור וגם בקרב לא מעט מדאף שזוהי  
החדש שמתפרסם את    המידע  להבליט  הניסיון  הנוכחי,  בספר  מוצג  ממנו  זה, שחלק  בנושא 

 הייחוד של בני האדם על פני יצורים אחרים בטבע הפך לבלתי רלוונטי. 
לעיל    כדי שהוצגה  המחקרית  השאלה  על  אינה  מורל  לענות  היא  עקיפה.  בדרך  בוחרת 

כיצד  חוקרת בעצמה את בעלי החיי ם הנדונים בספר אלא את אנשי המדע החוקרים אותם. 
מדענים חוקרים בעלי חיים, וכיצד הם מוכיחים שגם יצורים לא אנושיים חושבים ומרגישים?  

צניעות    זו(. לדעתי, יש באמירה  13"אני כותבת על מדע, אבל איני מדענית" )עמ'    , כדבריה
תרופולוגיות לגבי המדענים: תצפית  שיטות מחקר אנ בעצמה  יתר. שהרי המחברת מפעילה  

ועורכת  משתתפת, שיחות וראיונות, וניתוח חומרים ספרותיים. היא מלווה את החוקרים בשדה  
משתתפת   החיים  תצפית  בעלי  ולגבי  היא  ש לגביהם  כך  לשם  חוקרים.  מביתה    יוצאתהם 

העולםונוסעת  בארגון  ש היתר    ,סביב  אוסטרליהלבין  ריקה,  קוסטה  ונצואלה,  קניה,  יפן,   ,
צופה   ובמעבדות,  טבע  באתרי  למדענים  מצטרפת  היא  הברית.  ובארצות  באירופה  ומדינות 

ממצאיהם  ב על  איתם  משוחחת  בפעילויותיהם,  משתתפת  בחומרים  ועבודתם,  מתעדכנת 
עבודתה  שמקצועיים  ה   הספרותיים במהלך  מתבססים.  הם  שולחתעליהם  פרקים    היא  להם 
. לכך היא מוסיפה, כמו כל אנתרופולוג,  ן עורכת תיקוניםלפיהויהם  הערות מקבלת את  כתובים,  

היא מטפחת, סיפורים ורשמים של מגדלי בעלי חיים אחרים, וכן  ש ידע אישי מבעלי החיים  
וטרינרים חוות דעתם    1. ומאלפים   שיחות עם  הנוהג לשתף את הנחקרים במחקר, לבקש את 

משום שכיום קהל  ב אנתרופולוגים,  תיקונים שכיח בעת האחרונה בקרולהיעזר בהם כדי לערוך  
הקהילייה המדעית הספציפית. הדבר  ות מלבד  נוספ  ותמשכילגם קבוצות  כולל  שלהם  הקוראים  

 וודאי מתבקש כאשר השדה הוא המדענים החוקרים עצמם. ב
בספר המוצגים  המחקרים  של  התאורטית  של  ה  ,האוריינטציה  לעבודתם  בסיס  מהווה 

האחת    — י הנחות יסודמתבסס על שתהיא אבולוציה קוגניטיבית. זרם זה    , המדענים הנחקרים
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לגבי חשיבה והשנייה לגבי תודעה. חשיבה מוגדרת כתהליך של עיבוד מידע המתרחש במוח  
ה ברגשות. גם תודעה מוגדרת כתופעה ביולוגית  וֶמלוו,  זיכרון ולמידה  בעזרת כישורים של

מער  להן  אשר  החיים  צורות  בכל  תהליכים  שקיימת  עוברות  ותודעה  חשיבה  עצבים.  כת 
יה  תכמו תודעה עצמית, אמפ  ת להן יכולות מנטליות נוספומצטרפות  במהלכם ואבולוציוניים,  
ן ליצורים אחרים.  הת לייחס אמונות, רצונות וכוונות הן לעצמם ווכלומר יכול,  ואינטואיציה

חולל   זה  לדרו "ה   את זרם  שחוזרת  בימינו,  הקוגניטיבית"  להמשכיות  מהפכה  וטוענת  וין 
 (.Griffin, 1992 ראו למשלאבולוציונית של חוויות מנטליות ) 

כדאי להדגיש ש"אבולוציה קוגניטיבית" שונה בתכלית ממה שמכונה "אנתרופומורפיזם",  
– מתורות האבולוציה החברתיתשונה גם  דהיינו ייחוס יכולות אנושיות לבעלי חיים. זרם זה  

של   קיומן  בראשית  מקובלות  שהיו  וה תרבותית  )הסוציולוגיה  אצל  אנתרופולוגיה  למשל 
קווית הדומה לסולם  –הרברט ספנסר(. אלה טענו לאבולוציה חדו  אדוארד טיילור, לואיס מורגן

מתקדמים מן ה"פרימיטיבי" אל ה"מתורבת". זאת הייתה פרספקטיבה    ושעליו קבועים,    ושלביש
אתנוצנטרית על המין האנושי, אשר הצדיקה קולוניאליזם ואף עבדות. להבדיל מכך, המושג  

עונים של פחות או  י יפוטי או ערכי, ונעדר טארי, ש י"אבולוציה" במשמעותו החדשה אינו לינ
אבולוציה האנטומיים,    , יותר  הנתונים  פי  על  לגופה  נדונה  מין  כל  של  האבולוציה  אלא 

 ההתנהגותיים והאקולוגיים שלו. 
המדעיים המוצגים    האוריינטציה התאורטית של המחקרים המציג את  הספר נפתח במבוא  

מוקדש  אחד מהם  כל  שעשרה פרקים  אחריו  האסטרטגיה המתודולוגית של המחברת.  את  בו, וכן  
כלבים. בולט בחסרונו פרק  ו ציפורים, דגים, פילים, שימפנזים  בין היתר , לחקר בעל חיים אחר

חתולים,   בטענה  לעל  זה  חסר  מסבירה  מורל  אנושיים.  בית  במשקי  שלהם  התפוצה  נוכח 
מהלך שהוא  לכן קשה לגרום להם לחזור על אותם מצבים,  ו  מדי   יצורים עצמאייםהם  שחתולים  

מדעיים במחקרים  בפרק  תמוהה    .הכרחי  הפתיחה  ב גם  דווקאהעוסק  יצורים  נמלים  שהן   ,
ל  יחסית,  לעילפשוטים  שהוצגה  הטענה  שיצורים  לפיה  ש  נוכח  כסולם  בנוי  אינו  הטבע 

בו   בחירמתקדמים  שזאת  ומתוודה  לכך  ערה  המחברת  למפותח.  הפשוט  שלה  מן  מודעת  ה 
שמוחותיהם   חיים  לבעלי  ולהתקדם  יחסית  פשוטה  שלהם  שהאנטומיה  חיים  בבעלי  לפתוח 

 מורכבים יותר. 
כיצד    —   , והיא דנה המחברת בשאלה המוסרית של חיבורה  ובה הספר מסתיים באחרית דבר  

ורגשות להם מחשבות  בטבע שגם  ליצורים אחרים  להתייחס  בני האדם  גם  זו  לשאלה    ?על 
מ בכך  היבטים  ופוליטיים.  בדבר  עשיים  לאידאולוגיה  מורל  בעלי  מתחברת  של  זכויותיהם 
במעבדות  שהקשרים  במגוון  החיים   רפואיים,  במחקרים  בהם:  משתמשים  האדם  בני 

פרמקולוגיות, בתעשיית הקוסמטיקה, במשקים מתועשים, בתעשיית המזון. השאלה רלוונטית  
סכנת הכחדה של מיני בעלי חיים וגידול    —  נוכח המציאות האקולוגית בימינולואף דחופה  

של בעלי החיים. עם זאת,  הטבעית  עירונית על חשבון סביבת המחייה האנושית האוכלוסייה ה
 המחברת מציינת גם צעדים שנעשים להצלת בעלי חיים כמו לווייתנים וצבי ים.  

מאוד    ה של מורל מלבבת, ויש כמה סיבות לכך. ראשית, כותרות הפרקים מאתגרות ת כתיב
"מה מרגישים דגים?", "הדולפין המלומד" וכדומה. במיוחד    , למשלומעוררות רצון לקרוא בהם

שצחוק   לחשוב  שמקובל  משום  חולדות",  של  "צחוקן  הכותרת  על  מאתגרת  הכישור  מעיד 
האנושי המין  של  האולטימטיבי  הפשטה    —  הקוגניטיבי  משמעויות.  של  מניפולציה  ויכולת 

כל פרק מסתיים במשפט  ושנית, במעבר מפרק לפרק נוקטת מורל תחבולה ספרותית חביבה,  
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הוא הזמין אותי  ]...[  מסתיים במשפט "  , למשל,שמוביל לפרק הבא. הפרק "מוחות של ציפורים"
הפרק הבא הוא "תוכים מתורגמים".  ו",  ]...[  לוונצואלה כדי להאזין לדיבורם של התוכים שלו

א אין אפוא ברירה אלא לקרוא את הפרק הבא. שלישית, בתחילת כל פרק מופיע משפט  לקור
ה, בפתחו של  . לדוגמ עוסק בו  פרקשה או קטע מכתביהם של מדענים שחקרו את בעל החיים  

הפרק "זיכרונות של פילים" מופיע המשפט "מי יכול לדעת מה קורה בליבם ובמוחותיהם של  
הפרק "איך להיות  , ובפתח  ( .Poole, 1996, p  275  לקוח מתוךהפילים, מלבד הפילים עצמם?" )

הלקוח מתוך  ט "השימפנזים מגשרים על הפער בין 'אנחנו' לבין 'הם'" )ו שימפנזה" מופיע הציט
249Goodall, 2000, p. כרות כמכתמים  נז וחלקן  מהנה את הקורא,   ה (. הפתיחה בציטטות כאל

 גם לאחר הקריאה. 
סלי בין הרצון להיכנס  ק התוכן של כל פרק מונע על ידי המתח הפרדו   :ולבסוף, ואולי בעיקר 

בין המודעות לכך שזאת משימה בלתי אפשרית. לכן גם  ולעולמם ולישותם של בעלי החיים  
: מצד אחד תחושת עידוד, אופטימיות וסיפוק מכל  היא דואליתשל החוקרים אותם  החוויה  

, וקרוב לוודאי  מדויקפירור של מידע בדוק, ומצד שני תסכול מתמיד על כך שהמידע אולי אינו  
חיה ומעניינת היבטים שונים של מאמץ זה: את התנהגותם  בלשון  שהוא חלקי. מורל מתארת  

ל המדענים בתהליך המחקר, וכן את  של בעלי החיים הנחקרים, את התנסויותיהם וחוויותיהם ש
תוך   שלה  והאסוציאציות  בתהליך.  כדי  החוויות  שכיחה  כזאת  רגשית  כתיבה  השתתפות 

ואינטימית   אישית  היכרות  כאשר לחוקרים  חיים,  בעלי  על  היא  במחקרים  החיים.  בעלי  עם 
וקר  תיאורים על אישיותו של הח   , שם אפשר לראותמקובלת כיום גם במדעי החברה וההתנהגות

המבקרים זאת בטענה שכתיבה כזאת  יש  )   ועל מסקנותיוו  , על ממצאישלו מחקרהועל תהליך  
תוך יחס של  מ מתנהלות  בספר כל הסיטואציות המתוארות  . (יותר לספרות מאשר למדע  הדומ

ו והתחשבות בבעלי החיים  אווירה  ת אמפבכבוד, קשב  כל  זו ששורה על  יה עמוקה לחייהם. 
 רא.  גם את הקו  הקיהספר מדב 

אני ממליצה על קריאתו של ספר זה לכל אדם בגלל תרומתו המלמדת והמפעימה לא רק  
המתוארים   החיים  בעלי  של  ורגשותיהם  מחשבותיהם  מחשבותינו  בו לגבי  לגבי  גם  אלא   ,

 ורגשותינו שלנו הקוראים כלפי בעלי החיים בעולמנו. 
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