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 بررسي و نقد ديدگاه

  جوديث جارويس تامسون در دفاع از سقط جنين 

  ∗مجيد ماليوسفي

  

  چكيده

مخالفـت بـا سـقط    : كلي وجود دارد قط جنين سه ديدگاهامروزه در مباحث اخالقي راجع به س
يكـي  . شـروط و سوم، ديدگاه ميانه يا موافقت مموافقت مطلق، جنين جز در شرايط اضطراري؛ 

هاي مهم در ميان مدافعان مطلق يا مشروط سقط جنين، رهيافت مبتني بر حق زن بر از رهيافت
آن جوديث تامسـون، در   ترين استدالل ازگذار تأثيرو  ترين مهمدر اين رهيافت . بدن خود است

تامسون در اثبات مـدعاي خـويش مبنـي بـر اينكـه      . است "دفاع از سقط جنين"معروف مقاله 
دست كم در برخي موارد، مثل تجاوز به عنف، سقط جنين از حيث اخالقي جايز است به ارائه 

دالل ، بلكه با استفاده از حق مادر بـر تـن خـود، بـه تضـعيف اسـت      پردازد مياستدالل مستقلي ن
نقدهاي صورت گرفتـه بـر    ترين مهميكي از . پردازد ميجنين  با سقططرفداران مخالفت مطلق 

اشكاالت مطرح شده از سوي بكويث ذيل سـه  . استدالل تامسون از آن فرانسيس بكويث است
موضوع مقاله پيش رو، بررسـي و نقـد   . عنوان كلي حقوقي، ايدئولوژيكي، و فلسفي آمده است

شـده از سـوي    بر آن خصوصـاً نقـدهاي فلسـفي مطـرح     ن و نقدهاي وارد شدهاستدالل تامسو
  . بكويث است

جوديث جارويس تامسون، سقط جنين، فرانسيس، بكويث، مدافعان حيـات،   :ها واژه كليد
  .مدافعان انتخاب

                                                            
 دانشگاه بين المللي امام خميني   مياستاديار گروه فلسفه و حكمت اسال ∗
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  مقدمه

. حدود پنجاه و دو ميليون نفر جـان باختنـد  ني دوم، طي چهار سال و هشت ماه، در جنگ جها
طي چهـار سـال و   . شود ميمار هر سال چهل و شش ميليون سقط جنين در جهان انجام طبق آ

، يعني بيش از چهار برابر تلفـات  رسد ميهشت ماه اين تعداد به دويست و بيست ميليون مورد 
   .(wikipedia, p. 2) انساني جنگ جهاني دوم

ر ميـان يونانيـان و   در امپراتوري ايران، سقط جنين مجازات سختي داشت، با اين حـال، د 
يونانيان باسـتان سـقط جنـين را    . شد انجام مي اي اخالقيروميان سقط جنين بدون هيچ محذور 

افالطون مدافع اين ديدگاه بود كه زنان بـاالي چهـل سـال    . بردند مي كار بهبراي كنترل جمعيت 
كـه در شـكم   در قوانين روم باستان نيـز آمـده بـود  نـوزادي     . بايد مجبور به سقط جنين شوند

. از اين حيث سقط جنين و حتي نوزادكشي جايز بود. شود ميمادرش است، شخص محسوب ن
(Miller, 2005, p. 4) ين تـر  بزرگكه اغلب به عنوان  ،)م.ق 98-177(سورانس افسوسي  اظاهر

ي آزاد هـا  شـيوه ، عموماً مخـالف  شود ميهاي زنان عصر باستان تلقي  پزشك متخصص بيماري
او دريافته بود كه پيش از هـر چيـز ضـروري اسـت     . امپراطوري روم بوده است سقط جنين در

يـار، زمـاني بـه سـقط جنـين      حيات مادر مورد مالحظه و تأمل قرار گيرد، و بر اسـاس ايـن مع  
قوانين يونان و روم باستان در حمايـت  . داد ميشد كه آن را الزم و مقتضي تشخيص  متوسل مي

بضاعت اندكي داشتند؛ اگر هم در برخي موارد سقط جنين پيگـرد   (unborn)از نوزاد زاده نشده
قانوني داشت، به دليل اين بود كه سقط جنين، تعرض به حق پـدر يعنـي حـق داشـتن فرزنـد      

زگـار  كه آغاز آن به رو (Hippocratic oath) بقراط نامه سوگندبا اين حال، در . شد ميمحسوب 
هرگـز بـه خواسـت كسـي كـه داروي       مـن ... « :سـت گردد آمده ا سقراط در يونان قديم باز مي

آوري طلب كند وقعي نخواهم نهاد، و نه هرگز اشاره و پيشنهادي در ايـن زمينـه خـواهم     مرگ
   1»...داروي سقط جنين به زني نخواهم داد گاه هيچهمچنين . كرد

                                                            
عهدنامه بقـراط   نيز به تأثير از ، است 1948نجمن جهاني پزشكان به سال كه مصوب ا ، در عهدنامه ژنو.  1

تـرين احتـرام را بـراي زنـدگي بشـر از زمـان انعقـاد نطفـه قائـل خـواهم            من عـالي  :چنين آمده است كه

    )189ص، 1372، كمپبل(.شد
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نيـز بيـان داشـته     (Ludwig Eledestein)كه لودويگ الدشـتاين   طور همان رسد ميبه نظر 
گفـت كـه اكثـر     تـوان  مـي بنابراين، . اند ونان باستان با بقراط مخالف بودهاست، غالب پزشكان ي

مخالفتي  (euthanasia)پزشكان يونان باستان، حتي در زمان بقراط، با سقط جنين و نيز به كشي
انـد، بـراي خـود     رو فيثـاغورث بـوده   ، عـده انـدكي از پزشـكان كـه دنبالـه     در واقع 1.اند نداشته

هاي اصلي آنها جدا ساختن خـود از سـاير    بودند كه ظاهراً، يكي از انگيزه هايي قائل وديتمحد
بـر  بنابراين، اين نحوه عملكرد، نه شيوه رايج، بلكـه اسـتثنايي   . پزشكان يونان باستان بوده است

 نامـه  سـوگند در نتيجه بندهاي مربوط به سقط جنين در . شد عملكرد پزشكان آن عصر تلقي مي
الدشتاين بر اين بـاور اسـت كـه مكتوبـات     . ي فيثاغورثي استها آموزهدر واقع نمايانگر  بقراط

مشتمل بـر شـواهدي اسـت    ) م. ق130-220(پزشكي بر جاي مانده از زمان بقراط تا جالينوس
با پايـان يـافتن عصـر    ). 140 -137، ص 1372پنس، (2نامه سوگندمبني بر نقض يكايك احكام 

. بقراط جنبه عام يافت نامه سوگندكشي و سقط جنين عموميت يافته، و  باستان، مخالفت با خود
بقـراط هسـته    نامـه  سـوگند ظهور مسيحيت با اخالق فيثاغورثي سازگاري يافته  و  ي نوها آموزه

   (Pojman, 1998, p. 21).اخالق پزشكي شد مركزي
ز سـوئد و  ك غربـي بـه جـ   كشورهاي دموكراتي ميسقط جنين تقريباً در تما 1967تا سال 
سـپس بريتانيـا قـوانين خـويش را تغييـر داد تـا سـقط جنـين مجـاز          . مجـاز بـود   دانمارك غير

اي تحــت عنــوان             دادگــاه عــالي آمريكــا در پرونــده 1973در  (Singer, 1993, p. 135).شــود
""Roe V. wade3، سقط جنين را در سه ماهه اول بارداري مجاز اعالم كرد(Pojman,1998, p. 

                                                            
 . ارسطو سياستافالطون و نيز رساله  جمهوري رساله. :ك.مثالً ر.  1

هـاي معابـد و   عتقدنـد كتيبـه  است كه برخي همچون مارتين آربگي برخالف اين ديـدگاه م ذكر  شايان.  2

پـيش از  ، ديگر مكتوبات عصر باستان نشان از مخالفت قابل توجه با سقط جنـين در عصـر يونـان و روم   

 (Cf. Krason and Hollberg , 1984):. ك.ر. ورود مسيحيت دارند

شـود، هرچنـد كـه عـرف آن را       مـي از حيث حقوقي انسان قلمـداد ن در اين دادگاه اعالم شد كه جنين .  3

  .:ك.براي اطالع ر. انسان در نظر بگيرد
Racheles, James (1989)(ed. ),The Right Thing To Do: Basic Reading in Moral Philosophy, 

New York : Random House.  
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 برخـي از  ""Planned Parenthoodتحـت عنـوان    1992 اي ديگر به سـال ولي در پرونده (11

امروزه در مباحث اخالقـي، سـه    (Pojman, 1998, p. 36).هاي پرونده قبلي را نقض كرد ديدگاه
-pro)مخالفـت جـز در شـرايط اضـطراري     ) الف: ديدگاه كلي راجع به سقط جنين وجود دارد

life)ق موافقت مطل) ؛ ب(pro-choice)ديدگاه ميانه يا موافقت مشروط ) ؛ و ج(moderate) . 

  مخالفان سقط جنين. 1 

كساني كه مطلقاً با سقط جنين مخالفند يا همان طرفداران حيات، در دفاع از موضع خـود  
گفت  توان ميبه طور خالصه، . كنند عنوان يك حق اخالقي مطلق تكيه مي، به "حق حيات"بر 

هر انساني حق حيات دارد؛ جنين هم يك انسـان  : نها در اين مورد چنين است كهكه استدالل آ
است؛ بنابراين، جنين نيز حق حيات داشته و سقط جنين بـه عنـوان تضـييع ايـن حـق اخالقـاً       

كه در اينجا مطرح اسـت نقطـه شـروع  آغـاز حيـات در انسـان اسـت،         ميمسئله مه .خطاست
حيـات انسـان اسـت نـه هـر موجـود       از حيات در اينجـا،   خصوصاً با توجه به اين امر كه مراد

ي فراواني از سوي پزشـكان، فيلسـوفان و االهيـدانان بيـان     ها ديدگاهدر اين خصوص، . اي زنده
  . شده است

ي مسيحيت كاتوليك جديد، جنين از بدو لقاح نه يك انسـان بـالقوه بلكـه    ها آموزهطبق   
عتقدنـد بـه هنگـام انعقـاد نطفـه در رحـم مـادر،        مسيحيان كاتوليك م. يك  انسان بالفعل است

اما در تعليمات اوليه مسيحيت، زمان . شود ميخداوند در او روح را دميده و حيات انساني آغاز 
آگوسـتين اولـين حركـت جنـين در رحـم را      . بعد از لقاح دانسته شده اسـت  ميدميدن روح ك

در جنس مذكر چهـل روز و در   آكوئيناس زمان دميدن روح را. ستدان ميعالمت دميدن روح 
در واقع آكوئيناس ديدگاه ارسـطو را مبنـي بـر    . ستدان ميمؤنث هشتاد روز بعد از انعقاد نطفه 

از نظر آكوئينـاس   ميبنابراين، رويان آد. انسان است، پذيرفته بود "صورت جوهري"اينكه روح 
ينـاس را رسـماً در سـال    شوراي وين ديدگاه آكوئ. داراي صورتي انساني نبود "لحظه لقاح"از 

  . نقض نشده است ميپذيرفت و تا به امروز، اين ديدگاه هرگز به طور رس 1312
در قرن هفدهم، ديدگاه عجيب و غريبي در باب تكامل جنين مطرح شـد كـه بـر ديـدگاه     

هـاي   ي از انديشمندان با نگاه بـه تخمـك  برخ. مسيحيت كاتوليك تأثير زيادي بر جاي گذاشت
هاي ريـز   ها انسان بتدايي مدعي شدند كه در اين تخمكهاي ا طريق ميكروسكوپ بارور شده از
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ناميده شد و به دنبال آن اين  "واره آدم"ريز و كوچك اين انسان . اند و كوچكي را مشاهده كرده
بايد بـزرگ شـود    مالً به شكل انسان است و تنها ميعقيده مطرح شد كه رويان از همان ابتدا كا

كامالً يك انسـان اسـت و    "واره  آدم"ب را پذيرفته و معتقد شد كه كليسا اين مطل .تا تولد يابد
آدم واره "نظريـه   مـي هر چند بعدها پيشرفت هاي عل. در نتيجه، از بين بردن آن عملي خطاست

گاه از اين ديدگاه دست نكشيد كه جنـين از   كرد، ولي با اين حال، كليسا هيچ را مردود اعالم "
  )Racheles, 1999, p. 68. (انسان است لحظه لقاح يك

 قابـل . امروزه اين مسئله كه لحظه حيات در انسان چيست همچنان  مـورد بحـث اسـت     
شدن جنين اسـت،    (viable)"پذير زيست"وصاً در ميان پزشكان مرحله ترين ديدگاه، خص قبول

م را ولـو بـه كمـك    يعني زماني كه جنين به صورت بالقوه توانايي زنده ماندن در خارج از رح
متغير است، چرا  "پذيري زيست"اين ديدگاه آن است كه زمان ضعف . ابزار مصنوعي دارا باشد

هفته كاهش يافتـه   24هفته به  27كه مثالً طي چند سال گذشته در قانون انگلستان اين مدت از 
  )95، ص 1385پالمر، . (اند دانستههفته  18از سوي ديگر، برخي اين مدت را . است

ند، چـرا  دان ميبرخي از موافقان مطلق سقط جنين استدالل مخالفان سقط جنين را مغالطي 
از نظر آنها مـراد از  . تكرار نشده است "انسان"كه بر اين باورند در اين قياس، حد وسط، يعني 

عيار اجتماع  اخالقي اسـت، يعنـي موجـودي كـه      در مقدمه اول، شخص يا عضو تمام "انسان"
شناختي اسـت كـه    اي زيست گونه "انسان"قاً خطاست؛ اما در مقدمه دوم مراد از كشتن آن اخال

نـابراين،  ب. قـرار دارد ... هاي ديگري همچون خرگوش، اسب و عقـاب و  در مقابل انواع يا گونه
شناختي يك انسان است، ولي از حيث اخالقي بدان اطالق انسان  هرچند جنين از حيث زيست

رود،  مـي هاي متعارف به كـار   حيات، به معنايي كه در باب انساناي حق بنابراين، دار. شود مين
در واقع، تنها شخص است كه داراي حق حيات است، در حالي كـه بـر جنـين اطـالق     . نيست

  . شود ميشخص ن
عيار اجتماع اخالقي بـودن، تحليلـي ارائـه     وارن از شخص بودن، يعني عضو تماممري آن 

اي اخالقـي،  ايي است كه براي مفهوم شخصيت يا انسانيت به معنـ ه كه مبتني بر ويژگي دهد مي
ــن ويژگــي. اساســي اســت ــا  اي ــارته ــد عب ــذيري  تحريــك)2؛  (sentience)آگــاهي)1: از ان پ

(emotionality)، استدالل كردن)3عشق؛  يعني قابليت احساس شادي، غم و(reasoning)،  يعني
، يعني آگـاهي از خـود بـه    (self-awareness)خودآگاهي)4قابليت حل مسائل جديد و پيچيده؛ 
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، يعنـي قابليـت   (moral agency)عمل اخالقـي )5عنوان فرد و عضوي از يك گروه اجتماعي؛ و
اين  (Oliphant, 2007, p. 129).ساماندهي افعال يك شخص به واسطه اصول اخالقي ارزيابي و

لي از نظر وارن اين امر كه وارن اذعان دارد، تحليل كاملي از شخص نيست، و طور همانتحليل 
   (Schwarz, 1990 [1998], p. 259) . اهميتي ندارد

و  "شـخص بـودن  "اند كه ما بايد ميـان   ن كردهبرخي در پاسخ به استدالل وارن چنين بيا 
فردي را كـه در حـال خـواب عميـق و سـنگين      . تمايز قائل شويم "كاركرد شخص را داشتن"

چنين فردي هـر  . هايي است كه وارن بدان اشاره دارد يژگياين فرد فاقد و. است در نظر بگيريد
چند كاركرد و كارآيي شخص را ندارد، ولي در عين حال شخص بوده و شـأن خـودش را بـه    

حال كشتن اين فرد در حالـت خـواب همـان قـدر     . عنوان يك شخص كامالً حفظ كرده است
جنين هـيچ يـك از    گويد ميرن كه وا ميبنابراين، هنگا. خطاست كه كشتن او در حالت  بيداري

شروط شخص بودن را ندارد، در واقع، تنها نشان داده است كه جنين كاركرد شخص را نـدارد  
، هـر  شـود  مـي گفت جنين هم يك شخص محسوب  توان ميبنابراين، . نه اينكه شخص نيست

البتـه بـه ايـن اشـكال      (Schwarz, 1990[1998], p. 260).  چند فاقـد كـاركرد شـخص باشـد    
   1.ها نيست هايي داده شده است كه مجال پرداختن بدان اسخپ

    استدالل تامسون. 2

به نظر تامسون، بيشترين مخالفت با سقط جنين بر اين فرض مبتنـي اسـت كـه جنـين از     
ست، از نظر او هر چند بر اين مطلب استدالل شده ا. لحظه لقاح يك انسان و يك شخص است

ترين استدالل در اين خصوص را در نظر  مثالً رايج. نده نيستكن ولي اين استدالل محكم و قانع
كه به اين امر توجه كنيم كه رشد انسان از لحظـه   شود ميدر اين استدالل از ما خواسته . بگيريد

اي در اين سـير   ، كشيدن خط فاصلي جهت تعيين نقطهلقاح تا تولد امري مستمر است؛ بنابراين
قطه جنين شخص نبوده ولي پس از آن شـخص اسـت، امـري    رشد كه بتوان گفت قبل از اين ن

                                                            
  .:ك.رآنها  نقدن و نيز از ميان جنين و انسشده در باب تماي هاي متعدد مطرحبراي آگاهي از معيار 1

-Noonan, Jr., John, T., “An Almost Absolute Value in History”, in: Munson, 
Ronald(ed.) (1996), Intervention and Reflection: Basic Issues in Medical Ethics, 
Beltont: Wadsworth, 5th edition, pp. 66-69.  
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  . است ميتحك
تامسون بر اين باور است كه اين نتيجه قابل اخذ نيسـت، چـرا كـه بـه طـرزي مشـابه در       

بـه همـين نحـو     تـوان  مـي خصوص رشد يك دانه بلوط به يك درخت بلوط و تبديل آن نيـز  
با ايـن حـال   . بلوط است يك درخت گفت يك دانه بلوط، توان مياستدالل كرد، در حالي كه ن

اما سؤال اين است كه آيا بـا  . پذيرد كه جنين از همان لحظه لقاح يك شخص است تامسون مي
بـه ايـن نتيجـه     تـوان  مي "جنين از همان لحظه لقاح يك شخص است"پذيرش اين مقدمه كه 

  ؟"جايز نيست سقط جنين اخالقاً"دست يافت كه 
كننـد كـه جنـين يـك      زيادي را صرف اثبات اين امر مي مخالفان سقط جنين عموماً وقت

كننـد   ين نتيجه ميشخص است و به ندرت وقت خود را صرف تبيين رسيدن از اين مقدمه به ا
اي بديهي و  اي را از چنين مقدمه گويا آنها رسيدن به چنين نتيجه. "سقط جنين جايز نيست"كه 

نـد، يـا شـايد صـرفاً در اقامـه دليـل امسـاك        دان ميكنند و آن را نيازمند توضيح ن ميساده تلقي 
اي نه آسان اسـت، و   اي از طريق چنين مقدمه نظر تامسون رسيدن به چنين نتيجه به.  ورزند مي

گـذارد كـه جنـين از لحظـه لقـاح يـك        با اين حال وي فرض را بر اين مي .نه آشكار و بديهي
هر : شبيه اين خواهد بود كه در اين صورت، استدالل مخالفان سقط جنين چيزي. شخص است

امـا شـكي   . شخص حق حيات دارد؛ جنين يك شخص است؛ در نتيجه جنين حق حيـات دارد 
گرچه يقينـاً   .نيست كه مادر حق دارد تصميم بگيرد كه در بدنش و براي بدنش چه اتفاقي بيفتد

اين، بنـابر . چربـد  از حق حيات مادر است و بر آن مي تر و شديدتر حق حيات هر شخص قوي
  . جنين نبايد كشته شود

آيد  ، بلكه در صدد بر ميكند ميتامسون در برابر اين استدالل، استدالل مستقلي را مطرح ن
ن از اين رو، با ذكر تمثيلي در صدد آشـكار كـرد  . تا اشكال مخالفان سقط جنين را تضعيف كند

ز خواب متوجه شويد كـه  خاستن ا فرض كنيد به هنگام بر. آيد اشكاالت استدالل مخالفان بر مي
انجمن دوستداران موسيقي، شب گذشته، جريان خون يك نوازنده مشهور ويولن را كـه دچـار   

هـاي بسـيار زيـاد     اند، چرا كه پس از بررسي بيماري كليه است به جريان خون شما متصل كرده
د هم توان يمجريان خون شما . اند  تنها گروه خوني شما با گروه خوني او سازگار است دريافته

مـا  «: گويـد  مـي رئـيس بيمارسـتان خطـاب بـه شـما      . سموم خون او و هم خودتان را دفع كند
نوازنـده   ]اكنـون جريـان خـون   [و . متأسفيم، انجمن  دوستداران موسيقي با شما چنين كرده اند
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  ولـي اصـالً فكـرش را نكنيـد،     . قطع اين ارتباط او را خواهد كشت. ويولن به شما متصل است
د به سـالمت از شـما   توان مياش خالصي يافته، و  كشد، بعد از آن از بيماري طول مينه ماه تنها 

  .»جدا شود
پرسد كه آيا به لحاظ اخالقـي الزم اسـت شـما بـه ايـن       ميتامسون در ادامه بحث چنين 

در واقع، اگر شما تـن بـه چنـين كـاري دهيـد      . وضعيت تن در دهيد؟ پاسخ اين است كه خير
ايد، اما آيا چنين كاري بر شما واجب اسـت؟ اگـر ايـن     نوازنده ويولن لطف كردهاً در حق صرف

وضع به جاي نه ماه، نه سال يا بيشتر طول بكشد چه خواهد شد؟ اگر رئيس بيمارستان به شما 
بگويد براي زنده ماندن اين نوازنده شما بايد تا آخر عمرتان در اين وضعيت باقي بمانيـد چـرا   

انـد، بنـابراين شـما هـم نبايـد ايـن        ها نيز شـخص  حيات دارند و نوازندهه اشخاص حق كه هم
گيـري دربـاره    نوازنده را از خودتان جدا كنيد، چه خواهد شد؟ بر فرض كه شما حـق تصـميم  

بدنتان را داشته باشيد، ولي حق حيات شخص بر اين حق خواهد چربيد؛ بنابراين، شـما هرگـز   
  . يد از اين فرد جدا شويدتوان مين

ايـد بـر    و داوطلبانه تن به اين كار نـداده ايد  توجه به اينكه در اينجا شما ربوده شده البته با
اما آيا مخالفان سقط جنـين نيـز در خصـوص    . شما الزم نيست كه به اين وضعيت تن در دهيد

شوند؟ آنها چه بسا اظهار كنند كه اشـخاص   تجاوز، چنين استثنايي را قائل ميحاملگي ناشي از 
حيات دارند، تنها اگر از راه تجاوز قدم به عالم وجود نگذاشته باشند؛ يا اينكـه بيـان كننـد    حق 

كساني كه از راه تجـاوز متولـد   همه اشخاص حق حيات دارند، اما برخي، يعني به طور خاص 
امـا ايـن بيانـات لحـن نسـبتاً      . خوردارنـد  ت به ديگران از حق حيـات كمتـري بـر   اند، نسب شده

يقيناً پرسش از اينكه آيا شـما حـق حيـات داريـد يـا بـه چـه ميـزان از آن         . ارندناخوشايندي د
تامسون معتقد . برخورداريد نبايد بر اين پرسش متكي باشد كه آيا شما ثمره تجاوز هستيد يا نه

است كساني كه مخالف سقط جنين هسـتند، ايـن تمـايز را نگذاشـته و بنـابراين در خصـوص       
بايد نه مـاه حـاملگي را در    ميآنها در مواردي كه مادر . شوند ميئل نتجاوز به عنف استثنايي قا

حتي برخي در خصوص مواردي كه در آن به كوتـاه  . شوند ميبستر بگذراند نيز استثنايي قائل ن
از نظر ايشـان سـقط جنـين غيـر مجـاز      . شدن عمر مادر بينجامد نيز استثنايي قائل نخواهند شد

البته امروزه اين موارد بسيار نادر بـوده و بسـياري از مخالفـان    . است ولو براي حفظ جان مادر
با اين ديدگاه  دهد ميبا اين حال تامسون ترجيح . پذيرند ميسقط جنين اين ديدگاه افراطي را ن
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او ديدگاهي را كه بر اساس آن سقط جنين، حتي به خاطر حفـظ جـان مـادر، غيـر     . شروع كند
  . نامد مي "ديدگاه افراطي"مجاز است 

سـقط   شـود  ميبه نظر تامسون، مشهور ترين استدالل در اين خصوص اين است كه گفته 
جنين، كشتن مستقيم طفل است، در حالي كه اقدام به كاري نكردن كشتن مـادر نيسـت، بلكـه    

عالوه بر اين، كشتن طفل، كشتن يـك انسـان   . تنها مادر را به حال خود گذاشتن است تا بميرد
از نظر . را مرتكب نشده و قصد مرگ مادرش را نداشته است ميه طفل جربي گناه است، چرا ك

از آنجـايي كـه كشـتن    ) 1:  (د به طرق مختلـف پـي گرفتـه شـود    توان ميتامسون، اين استدالل 
مستقيم يك شخص بي گناه همواره و مطلقاً غير مجاز است، سـقط جنـين نيـز نبايـد صـورت      

و قتل  شود ميك شخص بي گناه قتل نفس محسوب از آنجايي كه كشتن مستقيم ي) 2(بپذيرد؛ 
از آنجـايي كـه   ) 3(نفس همواره و مطلقاً غير مجاز است، سقط جنين نيز نبايد صورت پـذيرد؛  

وظيفه هر كس در اجتناب از كشتن مستقيم يك شخص بي گنـاه مؤكـدتر از حفـظ جـان او از     
دو گزينه پيش روي يك فرد  اگر تنها اين) 4(مرگ است، سقط جنين نيز نبايد صورت بپذيرد؛ 

باشد كه يا جنين بي گناه را بكشد و يا مادر را به حال خود رها كند تا بميرد، فرد بايـد گزينـة   
  . دوم را انتخاب كند؛ بنابراين، سقط جنين نبايد انجام شود

اند كه براي رسيدن به اين نتيجه نيازي نيست  تامسون، برخي به خطا گمان كرده به عقيده 
شوند كه  مگي اينها از اين واقعيت ناشي ميين مقدمات به استدالل افزوده شوند، چرا كه هكه ا

گنـاه   ر است كه هر چند يقينـاً اشـخاص بـي   تامسون بر اين باو. گناه حق حيات دارد شخص بي
را در نظر ) 2(مثالً مورد . همگي بر خطا هستند) 4(تا )1(حق حيات دارند، با اين حال مطالب 

مجـاز   ناه قتل نفس بوده و بنـابراين غيـر  گ بق آن اگر كشتن مستقيم يك شخص بيه طبگيريد ك
گنـاه نيـز قتـل نفـس      در به عنوان يك شخص بيباشد، در اين صورت كشتن جنين از سوي ما

در پاسخ به اين مطلب بايد گفت كه اگر مادر سقط جنين را براي حفـظ  . مجاز است بوده و غير
معتقد شـد كـه    توان ميدر واقع، ن. شود ميمل قتل محسوب نجان خودش صورت دهد، اين ع

البته تامسون بر اين بـاور نيسـت كـه  انسـان     . مادر بايد منفعالنه منتظر باشد تا مرگش فرا رسد
هـاي شـديدي    جام دهد، بلكه از نظر او محدوديتهر كاري را ان دتوان ميبراي دفاع از خويش 

يد او را شكنجه توان ميي شما را تهديد به مرگ كند، نمثالً اگر كس. در اين خصوص وجود دارد
اما ما نحـن فيـه كـامالً    . كنيد تا بميرد؛ شما حق چنين كاري را نداريد حتي براي نجات جانتان
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بنـابراين، مـادر   . متفاوت است، چرا كه در اينجا دو نفر يكي مادر و ديگري جنين درگير هستند
نشده يا جنين صورت پذيرفته است، از خود  طفل متولدقابل تهديدي كه از سوي د در متوان مي

همگـي  ) 4(تـا  )1(نتيجه، اينكه نه تنهـا مـوارد   . دفاع كند حتي اگر اين كار به مرگ او بيانجامد
از نظر تامسـون  . نيز بر خطاست  خطا هستند، بلكه همچنين ديدگاه افراطي در باب سقط جنين

اسخ چنين بيان كنند كه هر چند سقط جنين براي حفظ ند در پتوان ميقائلين به ديدگاه افراطي ن
د توسط شخص ثالثي انجام پذيرد بلكه تنها بايد توسط مـادر  توان ميجان مادر جائز است، اما ن

صورت پذيرد، چرا كه بايد به خاطر داشته باشيم مادر و جنين او ساكنين خانه كوچكي نيستند 
لكه مـادر صـاحب و مالـك خانـه اسـت؛ بنـابراين،       كه به هر دوي آنها اجاره داده شده باشد، ب

طرفانه باشد، يعني شخص ثالث اجـازه دخالـت    فت موضع ديگران در اينجا بايد بيگ توان مين
  . نداشته باشد

به نظر تامسون  استدالل مخالفان سقط جنين، ظاهراً در جايي كه جـان مـادر در معـرض    
حيات دارد و بنابراين شـخص   هر كس حق"خطر نباشد از نفوذ بيشتري برخوردار است، زيرا 

و حق حيات كودك از هر چيز ديگري، جز حق حيات مـادر،   "نشده نيز حق حيات دارد متولد
  . تر است لي براي سقط جنين مطرح سازد، مهمكه ممكن است مادر آن را به عنوان دلي

اي در نظـر   از نظر تامسون در اينجا استدالل مخالفان سقط جنين حق حيـات را بـه گونـه   
پرسـيد   تـوان  مـي كه گويي هيچ مشكلي وجود ندارد، در حالي كه چنين نيسـت، زيـرا    گيرد مي

داشـتن حـق    ها داشتن حق حيـات،  چيست؟ طبق برخي از ديدگاه مقصود از حق حيات داشتن
امـا فـرض كنيـد كـه     . يحتاج اوليه و ضروري جهت ادامه حيات است برخورداري از حداقل ما

ضروري جهت ادامه حيات يك شخص چيزي باشد كه او هيچ حقـي نسـبت    يحتاج حداقل ما
مثالً اگر من يك بيمار مشرف به مرگ باشم و تنهـا چيـزي كـه بتوانـد مـرا      . بدان نداشته باشد

نجات دهد گذاشتن دست سرد يك ستاره سينما بر پيشاني داغ من باشـد، در اينجـا مـن هـيچ     
از محل اقامتش پرواز كند تا دست بـر پيشـاني    حقي در اين خصوص ندارم و بر فرض اگر او

در خصوص داستان نوازنده ويولن هـم واقعيـت ايـن    . من بگذارد، تنها، لطفي از جانب اوست
است كه اينكه نوازنده ويولن براي ادامه حيات نيازمند استفاده مستمر از كليـه هـاي شماسـت،    

هاي شما را ندارد مگر اينكـه   ه از كليهزيرا هيچ كس حق استفاد ،كند ميحقي را براي او اثبات ن
در واقع، اگر شما اجـازه اسـتفاده از كليـه هايتـان را بـه او      . خودتان چنين حقي را به او بدهيد
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همچنين، او هيچ حقـي  . نه حقي براي او شود ميبدهيد، اين تنها لطفي از جانب شما محسوب 
  . به جريان خون شما ندارد بر گردن انجمن دوستداران موسيقي جهت اتصال جريان خونش

تر هستند، داشتن حق حيات، يعني اينكـه   گيرانه هاي ديگري كه سخت اما بر اساس ديدگاه
فرض كنيم كه هـر كـس بايـد از كشـتن      در اين صورت اگر. انسان، توسط ديگري كشته نشود

؛ يعنـي هـر   هاي ديگر نيز بايد اجتناب شـود  جتناب كند، در نتيجه از خيلي چيزنوازنده ويولن ا
كس بايد از بريدن گلوي او خودداري كند، هر كس بايد از شليك كردن به او خودداري كند و 

اما آيا نوازنده ويـولن حقـي بـر    . در نتيجه، هر كس بايد از جدا كردن او از شما خودداري كند
عناي گردن چنين كسي دارد؟ در واقع، اجتناب كردن از جدا ساختن نوازنده ويولن از شما به م

اما يقيناً نوازنده ويولن حقـي بـر   . هاي شما استفاده كند دادن اجازه به اوست تا همچنان از كليه
بالً بيـان شـد   كه ق طور همان. هاي شما استفاده كند گردن شما ندارد تا به او اجازه دهيد از كليه

نابراين، داشـتن  ب. اي را دهيد اين تنها لطفي از جانب شما نسبت به اوست اگر شما چنين اجازه
  . و نه اجازه ادامه استفاده از آن را دهد ميحق حيات نه به ما حق استفاده از بدن ديگري را 

تامسون بر اين باور است كه روش ديگري براي نشان دادن مشـكل مـورد بحـث وجـود     
دارد؛ بدين صورت كه بيان داريم محروم كردن يك شخص از حقش به معنـاي ظالمانـه رفتـار    

فرض كنيد به يك پسر بچه و برادر كوچكترش، مشتركاً يـك جعبـه شـكالت    . ا اوستكردن ب
ندهـد، بـه او    تـر  كوچكها را به برادر  از شكالتهيچ يك  تر بزرگدر اينجا، اگر برادر . بدهيم

حال، . ها را داشته است تر حق برخورداري از نصف شكالت چكزيرا برادر كو. ظلم كرده است
به اينكه بايد نه ماه در بستر با نوازنده ويولن همراه باشيد، جريان خـون   فرض كنيد شما با علم

كشيد، در حـالي كـه او    انجام اين عمل او را مي خود را از او قطع كنيد؛ در اين صورت، شما با
  . مانند هر كس ديگري داراي حق حيات است و در نتيجه  حق كشته نشدن را دارا است

دارد كه حق حيات عبارت از حق كشته نشـدن نيسـت،    ن ميتامسون، در پاسخ، چنين بيا
، معتقـد اسـت اسـتدالل    بر اين اساس، تامسـون . بلكه عبارت است از حق ظالمانه كشته نشدن

شده عليه سقط جنين كامل و وافي به مقصود نيست؛ چرا كه الزم اسـت اثبـات شـود كـه      اقامه
از نظـر  . قتلـي ظالمانـه اسـت    كشتن جنين نقض حق حيات اوست، يعني اينكه، سـقط جنـين  

تامسون مادري كه از راه تجاوز به عنف باردار شده است، حق اسـتفاده از بـدنش را بـه جنـين     
  . نداده است، در نتيجه، در اين گونه موارد سقط جنين قتلي ظالمانه نخواهد بود
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ري ي ديگـ هـا  راهاز نظر تامسون چه بسا مخالفان سقط جنين اين گونه استدالل كنند كـه  
، بـدون اينكـه آن   آورد مـي هست كه در آن شخص حق استفاده از بـدن ديگـري را بـه دسـت     

خوابگي ممكن است  فرض كنيد زني با علم به اينكه هممثالً . شخص چنين حقي را به او بدهد
شـك در اينجـا    بـي . گيري نكرده و باردار شود خوابگي جلو ارداري او بيانجامد، عمداً از همبه ب

رغم مـيلش، جنـين حـق اسـتفاده از      ول پديد آمدن اين جنين است و عليحدي مسئاين زن تا 
ـ  مـي در اين مورد حتي جاي اين پرسش هست كه آيا اين زن . بدن او را دارد د ولـو بـراي   توان

  . نجات جان خود جنين را سقط كند يا نه؟ چرا كه خود او جنين را به درونش فرا خوانده است
لفان، سخن جديدي كه اوالً، اين سخن مخا كند ميتامسون اظهار در پاسخ به اين استدالل 

مشغولي مخالفان سقط جنين جهت به رسميت شناختن استقالل جنين و حق  در واقع دل. است
. انـد  ز وابستگي جنين به مادر غافل شدهحيات او به قدري است كه از حمايت احتمالي ناشي ا

كه هيچ شـخص مسـتقل ديگـري داراي     دهد مياو مسئوليت مادر نسبت به جنين حقوقي را به 
كـه مـادر از    شود ميثانياً، طبق اين استدالل زماني جنين نسبت به بدن مادرش محق . آن نيست

درنتيجه، اين استدالل براي جنيني كه از راه تجاوز . سر اراده و با آگاهي كامل باردار شده باشد
بنابراين سقط او قتلي . كند ميدن مادر اثبات نبه عنف به وجود آمده حقي را جهت استفاده از ب

، قابل قبول نيسـت،  رسد ميثالثا،ً اين استدالل آن گونه كه در ظاهر به نظر . ظالمانه نخواهد بود
بـراي مثـال اگـر    . چرا كه موارد، مختلف است و استدالل در همه موارد وافي به مقصود نيست

گهـان دزدي  هواي اتاق، پنجره را باز كنم و ناهواي اتاق دم كرده باشد و من براي عوض شدن 
د در خانه بماند، چرا توان ميمعقول است كه گفته شود اين دزد  معنا و نا از پنجره داخل شود، بي

تر است كـه   معقول نا مياين سخن هنگا. ايد  كردن پنجره اين حق را به او داد كه خود شما با باز
كرده باشم، ولي به دليـل نقـص   پنجره نرده هايي تعبيه من براي جلوگيري از ورود دزدان براي 

معقول است كه تصور شود اين شـخص   به همين ميزان نا. ه من شده باشدها، دزد وارد خان نرده
گناهي است كه نا آگاهانه وارد خانه شـده   ه شده است، دزد نيست بلكه شخص بيكه وارد خان

  .يا در آن پرت شده است
گردان باشـند   همانند گرده در هوا پراكنده و سرهاي انساني  و بذرها  حال فرض كنيد نطفه

رد خانه شده و روي فرش يـا  تان را باز كنيد، چه بسا يكي از آنها وا هاي خانه و اگر شما پنجره
ود آنهـا بـه   خواهيـد، لـذا بـراي جلـوگيري از ور     شما بچه نمي. اي شما ريشه بدواندهرومبلي 
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به خانه شـما   ها معيوب بوده و لذا بذري ولي از قضا يكي از حفاظ زنيد، هايتان حفاظ مي پنجره
آيا اين نهال انساني كه اينك در حال رشـد اسـت حـق اسـتفاده از     . دواند وارد شده و ريشه مي

 هايتـان را  بـا اينكـه شـما از سـر اختيـار پنجـره      منزل شما را دارد؟ پاسخ اين است كه يقيناً نه، 
كه چه بسا كسي چنين  دارد ميتامسون بيان . اند ها بعضاً معيوب اظستيد كه حفدان ميگشوده، و 

استدالل كند كه شما مسئول ريشه دواندن اين نهال انساني هستيد و بنابراين، نسـبت بـه خانـه    
شما حق دارد، چرا كه علي رغم تمام اين حرف ها شما قادر بوديد بدون فرش و اثاثيـه يـا بـا    

پاسخ تامسون اين است كه اين اسـتدالل كـار   . ان زندگي كنيدپنجره ها و درب هاي بسته گذر
بارداري د با برداشتن رحم، از توان ميگفت هر زني  توان ميساز نيست، چرا كه در اين صورت 

كه استدالل مخالفان سقط جنين  گويد ميادامه تامسون در . گيري كند از راه تجاوز به عنف جلو
نشـده يـا جنـين     ين است كه در برخي موارد شخص متولـد ا كند ميحداكثر چيزي را كه اثبات 

  .  حق استفاده از بدن مادرش را دارد، و بنابراين، در برخي موارد سقط جنين قتلي ظالمانه است
يقيناً مواردي . با اين همه از نظر تامسون جا براي استدالل ديگري از سوي مخالفان هست

ن شما اگر به قيمت جان شخص تمام شـود،  وجود دارد كه در آن جدا كردن يك شخص از بد
ايد كه نوازنده ويولن نياز دارد تنها  مثالً فرض كنيد كه شما دريافته. از حيث اخالقي قبيح است

تفاده اين فرد از بدن شـما  به مدت يك ساعت، از بدن شما  استفاده كند و نه بيشتر، و اينكه اس
ايد و لذا حق اسـتفاده از بـدنتان    د شما ربوده شدهدر اينجا هر چن. كند ميتان را تهديد ن سالمتي

شما بايد حق استفاده از بدنتان را به مدت يـك   رسد ميايد، با اين حال به نظر  را به كسي نداده
  . ساعت به اين فرد بدهيد و اجتناب از اين كار قبيح خواهد بود

را به گونـه اي   "حق"كه برخي تمايل دارند اصطالح  دارد ميبيان  تامسون در ادامه چنين
خواهد تنهـا يـك سـاعت از     بايد به شخصي كه مي شما مي"رند كه از اين واقعيت كه به كار بب

او حق چنـين كـاري   "، چنين نتيجه شود كه "بدن شما استفاده كند اجازه چنين كاري را بدهيد
جـه گرفتـه   همچنين ممكن است چنين نتي. ، هر چند كه اين حق به او داده نشده باشد"را دارد

ايـن نحـوه   . ايدد در حق آن شخص ظالمانه عمل كرده شود كه اگر شما از اين كار اجتناب كني
. استعمال چه بسا به قدري شايع باشد كه نتوان گفت خطاست، در حالي كه در واقع خطاسـت 

در . داده شـده باشـد   تـر  بزرگمثالً فرض كنيد در مثال آن دو برادر جعبه شكالت تنها به برادر 
ش چيـزي از آن  تـر  كوچكها را خورده و به برادر  تمام شكالت تر بزرگاين صورت اگر برادر 
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يد او را ظالم بدانيد، چرا كه توان ميكنيد، ولي ن تلقي ميرا ندهد، شما او را خسيس و بي عاطفه 
  . ها ندارد هيچ حقي در مورد شكالت تر كوچكبرادر 

كه هر چند شما در مثال نوازنده  كند مييان تامسون در ادامه نظر خاص خويش را چنين ب
هاي شما به مدت يك ساعت استفاده كنـد، امـا نبايـد از     ايد به او اجازه دهيد تا از كليهويولن ب

در اينجا اگر شـما بـه او اجـازه    . اين امر نتيجه گرفته شود كه او حق انجام چنين عملي را دارد
عاطفـه   خـواه و بـي   يس خواهيد بود، يعني خـود بزرگ خس چنين كاري را ندهيد شبيه آن برادر

بگـوييم   به همين طريق، اگر به زني كه در اثر تجاوز به عنف باردار شده باشد،. هستيد نه ظالم
نشـده بدهـد، بـاز هـم      را به مدت يك سـاعت بـه شـخص متولـد     بايد اجازه استفاده از بدنش

او حـق  "، "شما بايد"از  توان مين، نبنابراي. نتيجه گرفت كه او چنين حقي را داراست توان مين
در واقع از حيث اخالقي هيچ كس ملزم به انجام فـداكاري هـاي بـزرگ    . را نتيجه گرفت"دارد

  ) (Thomson, 1971[1998], pp. 117-126. نيست

  انتقادات وارد شده بر ديدگاه تامسون. 3

نين قرار گرفته ديدگاه تامسون بيش ازسه دهه است كه دركانون مباحث مربوط به سقط ج
انـد از زوايـاي مختلـف بـه نقـد ديـدگاه تامسـون         راين مدت افراد بسياري سعي كردهد. است

بكويث . نقدهاي صورت گرفته در اين خصوص از آن فرانسيس جي ترين مهميكي از. بپردازند
له شده به سود سقط جنين كه مبتني بر مسئ باور است كه در ميان ادله اقامه بكويث بر اين. است

بـا ايـن حـال، بكويـث در     . است، مشهورترين و تأثيرگذارترين آنها از آن تامسون است "حق"
ابتدا به نقد دو برهان ديگر از اين قسم كه از نظر او به قوت برهان تامسون نبوده پرداخته و در 

كـم نـه اشـكال متوجـه اسـتدالل       از نظر بكويث دست. پردازد مينهايت به نقد ديدگاه تامسون 
. آنها را ذيل سه مقوله كلي اخالقي، حقوقي و ايـدئولوژيكي گنجانـد   توان ميمسون است كه تا

   1.پردازيم ميكه در ادامه به آنها  كند ميبكويث ذيل مقوله اخالقي به چهار اشكال اشاره 

                                                            
تار اشكاالت حقوقي و ايدئولوژيكي به دليل غير فلسفي بودن و در نتيجه عـام نبـودن مـورد    در اين نوش.  1

 .بررسي قرار نگرفته است
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داستان نوازنـده ويـولن بـه سـاير      تعميماولين انتقاد بكويث اين است كه تامسون با . 1.3
ي، به خطا همه الزامات اخالقي در باب فرزندان را اختياري تلقـي كـرده اسـت، در    روابط انسان

ي مختلـف جلـوگيري   ها شيوهگيري  كار رغم به مثالً فرض كنيد زني علي .حالي كه چنين نيست
زن به جاي سقط جنين، تصميم به نگـه  . از آبستني، بر اثر ارتباط جنسي با زوجش آبستن شود

مـادر بعـد از زايمـان    . اطـالع اسـت   حالي كه همسرش از اين تصميم بـي  در گيرد ميداشتن او 
در، مادر دست به اقدام به دليل عدم پذيرش پ. كند ميتقاضاي حمايت از نوزاد را از سوي پدر 

در اينجا هر چند پدر همه اقدامات پيشگيرانه را داشته است تا چنـين وضـعيتي   . زند قانوني مي
يباً طبق همه قوانين حمايـت از نـوزاد در ايـاالت متحـده، ملـزم بـه       پيش نيايد، با اين حال تقر

اما اين ارتبـاط الزامـي،   . حمايت از اين نوزاد است، صرفاً به دليل ارتباطي كه با اين نوزاد دارد
در مقابـل نـوزادي كـه از طريـق     صرفاً ارتباطي زيسـتي نيسـت، چـرا كـه صـاحبان اسـپرم را       

مسـئوليت پـدر   . كنـد  مـي د گذاشته، از حيث اخالقي مسـئول  هاي آنها پا به عرصه وجو تخمك
كه او با آگاهي از اينكه آميـزش جنسـي منجـر     شود مينسبت به فرزندش از اين واقعيت ناشي 

، دست به چنين كاري زده است؛ هر چند بـراي اجتنـاب از   شود ميبه پديد آمدن انساني ديگر 
  . است چنين پيامدي پيشگيري هاي الزم را به عمل آورده

معمول نيست، چرا كـه مـا افـراد     اي براي الزامات اخالقي  غير از نظر بكويث، چنين شيوه
يم، حتي اگر آنها قبل از اينكه مسـت  دان ميشوند، مسئول اعمالشان  را كه مرتكب قتل مي مستي

 هر چند اين الزامات خاص از سر اراده بر عهـده . كنند قصد كشتن هيچ انساني را نداشته باشند
اند، در هر فرهنگ متمدني براي حفظ حقوق ضعفا در برابـر اقويـا ضـروري تلقـي      گرفته نشده

بنابراين، تامسون عالوه بر ناديده گرفتن ارتباط طبيعي ميان آميـزش جنسـي و توليـد    . شده اند
دار نشدن  هاي الزم را براي بچه اگر زوجي تمام پيشگيري"خطاست كه مثل، در اين ادعايش بر 

شـان بـا نـوزاد     گفت كه آنهـا بـه صـرف ارتبـاط زيسـتي      توان ميدهند، در اين صورت نانجام 
كنند؛ همچنـين در ايـن ادعـايش كـه مـا هـيچ        او پيدا نمي شده مسئوليت خاصي در برابر متولد

مسئوليت خاصي، در برابر يك شخص نداريم مگر اينكه آن را صراحتا ًيا بـه طـور ضـمني بـر     
بر اين اساس، بايد گفت تامسون به جاي اقامـه دليـل بـر    . "نيست عهده گرفته باشيم بر صواب

رد هر گونه مسئوليت خاص شخص در برابر فرزندش، صرفاً به تخريب اين مفهوم، از اساس، 
  . پردازد مي
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انتقاد دوم بكويث اين است كه استدالل تامسون به تخريـب اخـالق خـانواده منجـر     . 2.3
گرايـي تامسـون    كـه اراده  شود ميه از نقد اول چنين نتيجه بكويث بر اين باور است ك. شود مي

اصول آن اين است كه فرد الزامـات   ترين مهممخرب اخالق خانواده است، اخالقي كه يكي از 
خاصي نسبت به فرزند و خانواده خويش داراست در حالي كه نسبت به ديگران چنين الزاماتي 

ها وحشتناك تلقي نكند، زيرا چه بسـا   مر را آنقدرمكن است تامسون اين االبته م. را دارا نيست
اين عقيده فمينيستي را پذيرفته باشد كه ساختار خانواده سنتي نسـبت بـه زنـان امـري ظالمانـه      

عشـق را در زنـدگي    است، با اين حال شمار زيادي از مردان و زنان عادي كه لـذت شـادي و  
  . نددان ميشهود همگان گرايي تامسون را مخالف  اند، اراده خانوادگي يافته

نشـده   ثابـت كـرد كـه نـوزاد متولـد      توان ميانتقاد سوم اين است كه با داليل متعدد . 3. 3
  :نسبت به مادرش محق است

ل طبيعي براي حفظ جـانش متصـ   خالف نوازنده ويولن كه به طور مصنوعي و غير بر. الف
  . وابسته به مادرش است نشده انساني است كه طبيعتاً به شخص ديگري شده، نوزاد متولد

اين واقعيت بـه تنهـايي اخـتالف    . پذيرد رشد طبيعي انسان در رحم صورت مي دوره. ب
، بـدين معنـا كـه رحـم مـادر      شود مينشده موجب  فاحشي را بين نوازنده ويولن و نوزاد متولد

وعي طبيعي و مصن ، در حالي كه اتصال غيرشود ميمحيط زيست طبيعي نوزاد متولد نشده تلقي 
نوزاد  رسد ميبنابراين، به نظر . به يك شخص، محيط زيستي طبيعي براي نوازنده ويولن نيست
  . متولد نشده نسبت به بدن مادر خويش داراي حقي طبيعي است

خـورداري از   طبيعـي بـر   ده وقتي تبديل به يك نوزاد شـد حـق  نش همين موجود متولد. ج
از ايـن  . خواسته والدين خويش بـوده باشـد يـا نـه    ، چه كند ميمراقبت از سوي والدين را پيدا 

كنند  يا كودكانشان را ترك مياندازند و  نوزادان خود را در سطل زباله مي حيث ما كساني را كه
كه تامسون معترف اسـت نـوزاد متولـد نشـده      طور هماناگر . دهيم ميتحت پيگرد قانوني قرار 

بـه تعهـدات والـدينش قبـل از تولـد، بايـد       انساني كامل باشد، چرا حق مسلم طبيعي او نسبت 
اش را به فرزنـد در   يهتفاوت پيدا كند؟ البته دادگاه هيچ پدر يا مادري را مجبور نخواهد كرد كل

معمول بوده و  بدن والدين بسيار غير حال مرگش اهدا كند، اما اين نحوه از وابستگي به جسم و
ن نيست، درست هماننـد وابسـتگي   رشد انساجزئي از الزامات متعارف مربوط به فرايند طبيعي 

  . تفاوت موسيقي طبيعي نوازنده ويولن به دوستداران بي غير
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به  شود ميطبيعي كه باعث  بيان داشته است اين وابستگي غير كه اشتفان شوارتز طور همان
اي نسبت به حفـظ او نـدارد،    طور معقول بيان كنيم شخصِ متصل به نوازنده ويولن هيچ وظيفه

در واقع، مادر ملزم بـه مراقبـت، حفـظ و نگهـداري از     . مورد مادر و فرزندش مطرح نيست در
به طور خاص او ملزم است اجازه دهد جنين در رحم، يعني تنها جايي كه . نوزاد خويش است

  . د در آن تحت مراقبت قرار گرفته و رشد كند تا بزرگ شود، به حيات خويش ادامه دهدتوان مي
ن د لحظه اي است كه در آابرابر اين استدالل چنين پاسخ دهد كه تولد نوز اگر تامسون در

يابند، در اين صورت مسئله را مفروض گرفته و بـه عبـارتي    والدين به طور كامل مسئوليت مي
دچار مصادره به مطلوب شده است، چرا كه فرض بر اين بود كه استدالل او به ما نشـان دهـد   

  . ليتي متوجه والدين نيستچرا قبل از تولد  هيچ مسئو
به نظر بكويث، ممكن است كسي به اين سه اشكال چنين پاسخ دهد كه استدالل تامسون 
مربوط به روابط جنسي متعارف نيست، بلكه در مواردي كاربرد دارد كه حاملگي در اثر تجـاوز  

ما كسـاني كـه   اما هر چند تامسون خودش بر چنين امري تأكيد ندارد، ا. يا زناي با محارم باشد
كننـده   كـه اهـدا   طـور  همانچنين تأكيدي دارند، ممكن است اين گونه استدالل كنند كه درست 

اسپرم در قبال نحوه استفاده از اسپرم يا نتـايج حاصـل از اهـداء آن مسـئول نيسـت، زن مـورد       
ده اي نشـ  د در قبال انسـان متولـد  توان ميتجاوز كه از سر اراده تن به رابطه جنسي نداده است، ن

  . كه در درون اوست، مسئول باشد
مـورد شـخص   اما در پاسخ بايد گفت كه در اين مقايسه مشكلي وجود دارد، چرا كـه در  

پوشـي از مسـئوليت او منجـر بـه مـرگ كسـي        سپرم، بر خالف قرباني تجاوز، چشمكننده ا اهدا
  . دده ميهاي اين دو مورد را نشان  داستان زير اختالفات و مشابهت. شود مين

وجـداني بـه سـرقت رود و زنـي توسـط آن       شده توسط پزشك بي فرض كنيد اسپرم اهدا
در اينجا شخص اهداءكننده اسپرم در قبال نوزادي كـه ثمـره چنـين لقـاحي اسـت      . باردار شود

مسئول نيست، با اين حال اين شخص توسط حكم دادگاه ملزم به پرداخت مبلغ زيادي پول به 
ت از نوزاد خواهد شد، مبلغ زيادي كه چه بسا او را مقروض و حتي صورت ماهيانه براي حماي

كننده اسپرم كودك را بكشـد؟   ه شخص اهداآيا از حيث اخالقي درست است ك. ورشكسته كند
د شبيه مورد زنـي باشـد كـه در اثـر     توان مياين . به هيچ وجه، زيرا چنين عملي قتل خواهد بود

رغـم مـيلش از انسـاني     م مورد تجاوز قرار گرفته و علياين زن به ظل. تجاوز باردار شده است
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 كند ميحال اگر همانند تامسون فرض كنيم زن مورد تجاوز، موجودي را حمل . كند ميحمايت 
، در اين صورت كشتن اين انسـان متولـد نشـده از    شود ميكه يك انسان كامل يا شخص تلقي 

ظالمانـه خواهـد بـود، مگـر اينكـه       طريق سقط، همانند كشتن كودك توسط اهدا كننده اسـپرم 
  . احتمال به خطر افتادن جان اين زن وجود داشته باشد

كننده اسپرم به درسـتي حـق دارد حمايـت از كـودك را      كه اهدا طور هماندر عين حال،  
اما در هـر  . د از نگهداري كودك پس از تولد خودداري كندتوان مينپذيرد، زن مورد تجاوز هم 

كننده اسپرم و نه قربـاني   هر چند نه اهدا. قي توجيهي نداردك از حيث اخالدو مورد كشتن كود
اند آن را دارند، بـا ايـن    شده دار خواسته بچه رند كه زوجي كه ناتجاوز همان الزام خاصي را ندا

  . تري وجود دارد مبني بر عدم قتل مستقيم يك شخص در اينجا الزام عام رسد ميحال به نظر 
م بكويث اين است كه تامسون اين واقعيت را ناديـده گرفتـه اسـت كـه     اشكال چهار. 4.3

اي عالي اشاره دارد  تامسون به نكته. سقط جنين در واقع يك قتل است نه صرف امتناع از عمل
مـثالً مـن   . مبني بر اينكه گاهي اوقات امتناع يا اجتناب از درمان به لحاظ اخالقي موجـه اسـت  

به عبارت ديگر، من ملـزم نيسـتم حيـاتم را بـه خطـر      . به او، نيستم كليه ياخالقاً، ملزم به اهدا
ام بتواند چند سال بيشتر زندگي كند و همسايه من نبايـد چنـين انتظـاري از     بياندازم تا همسايه

  . اما اين مورد قابل مقايسه با حاملگي و سقط جنين نيست. من داشته باشد
ي ميان سقط و جدا كـردن نوازنـده ويـولن    كه تفاوتي اساس كند مياستدالل  1مايكل لوين

شخصي كه از كمك و مسـاعدت  ] و نيز در مورد همسايه[در مورد نوازنده ويولن . وجود دارد
، به طور كامل مسئول وابستگي شخصِ در شرف مرگ بـه خـودش نيسـت، در    كند مياجتناب 

سي نسبت به اين وقتي ك. حالي كه مادر نسبت به وابستگي جنين به خودش كامالً مسئول است
گونه وابستگي مسئوليت كامل داشته باشد، در اين صورت خودداري از ادامـه كمـك در واقـع    

شده اي را از بيمارستان به خانه آورد، ولي  مثالً اگر زني نوزاد تازه متولد .شود ميقتل محسوب 
و تنهـا از كمـك   از دادن غذا به او اجتناب كند تا از گرسنگي بميرد، بي معناست كه گفته شود ا

                                                            
1 . 1.c.f. :Levin, Michael (1987) , Feminism and Freedom, New Brunswick, N. J.: 

Transaction,pp. 288-289 . 
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بـه  . كردن اجتناب ورزيده و كاري انجام نداده است تا در قبال آن از حيث كيفري مسئول باشد
كشـد، سـقط    ا دادن، پس از تولد، نوزاد را ميكه اجتناب از غذ طور همانعبارت ديگر، درست 
  . كشد جنين نيز نوزاد را مي

از كـار روزانـه    گشتاز باز فرض كنيد شخصي پس. حال مورد ديگري را در نظر بگيريد
و نيز فرض را بر اين گذاريد كه هيچ شـخص  . اش پيدا كند هاي درب خانه نوزادي را روي پله

ديگري جز اين شخص، قادر به مراقبت از اين نوزاد به مدت نه ماه  نيسـت، امـا البتـه پـس از     
 د اين شخصهمچنين فرض كني. گذشت نه ماه زوجي سرپرستي او را بر عهده خواهند گرفت

در اينجـا آيـا   . شـود  مـي آشوبه صبحگاهي هايي از قبيل دلبه دليل حضور كودك، دچار بيماري
د اينگونه توجيـه شـود كـه ايـن     توان ميدر نتيجه مرگ او  كمك نكردن شخص به اين كودك و

آميز داشـته  از او نداشته است، رفتار مضايقه شخص تنها نسبت به كودكي كه درخواست كمكي
  . شكي نيست كه در اينجا مضايقه از عمل در واقع نوعي قتل استاست؟ 

. تلقي شود؟ شـوارتز و آر  "مضايقه از عمل"اما آيا درست است كه سقط جنين به عنوان 
كنند و آن اينكه سقط جنين تنها مضايقه كـردن از كمـك بـه    مياشاره  ميتاسلي به نكته مه. كي

  . در واقع، سقط جنين قتلي فعاالنه است. از آن است نشده نيست بلكه چيزي بيشترنوزاد متولد
بكويث نيز همچون براودي بر اين باور است كه تامسون نتوانسته است مدعايش را اثبات 

 كند، يكي به اين دليل كه وي در تمايز نهادن ميان وظيفه ما در قبال نجات حيات يـك فـرد و  

ديگر اينكه بـا لحـاظ   . به خرج نداده است عدم وظيفه ما در جهت انجام ندادن آن دقت الزم را
كه مادر هيچ حقـي جهـت سـقط جنـين از لحظـه       رسد ميكردن چنين تمايزي، باز هم به نظر 
   (Beckwith, 1998[1993], PP.140-144). تبديل شدن آن به يك انسان ندارد

  نقد و بررسي. 4

 رسـد  مـي به نظر  اشكال اول بكويث. انتقادات بكويث از حيث قوت در يك سطح نيستند
شايان ذكـر اسـت   . مبناي اخالقي ندارد، در حالي كه بكويث اين اشكال را اخالقي ناميده است

كه حوزه اخالق و حوزه قانون صد در صد با هم همپوشاني ندارند و اين امري است كه همـه  
د كـه هـر   داري اشـاره كـر  به برده توان ميمثالً . صاحبنظران حوزه اخالق بر سر آن توافق دارند

  . چند بشر براي آن قانون وضع كرده بود، ولي از حيث اخالقي خطاست
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؛ چـرا كـه در آن اخـالق خـانواده مبنـاي      رسـد  مياشكال دوم بكويث هم ضعيف به نظر 
بـه  . استدالل قرار گرفته است، در حالي كه سخن بر سر وجود يا عـدم وجـود خـانواده اسـت    

يا آمدن نوزاد، صحبت از خانواده و اعضـاي آن بـه ميـان    قبل از به دن توان ميعبارت ديگر، آيا 
  آورد يا نه؟

دالل تامسون كوشد نشان دهد كه استبكويث ميدر اشكال سوم كه داراي سه جزء است، 
الفارق است؛ بنابراين، اين گونه نيست كه جنين همانند نوازنده ويولن در مبتني بر يك قياس مع

كوشد نشـان دهـد   بخش اول و دوم اين استدالل وي ميدر . قبال مادرش هيچ حقي دارا نباشد
. طبيعي اسـت ابستگي نوازنده ويولن غيركه وابستگي جنين به مادر طبيعي است، در حالي كه و

اما . آورد مياز اين حيث، اين وابستگي طبيعي حقي طبيعي را براي نوزاد متولد نشده به ارمغان 
بخـش   رسـد  مـي باشد، محق است و بر حق؟ به نظر سخن در اينجاست كه آيا هر آنچه طبيعي 

  . خوردار است اين اشكال از استحكام بيشتري بر سوم
ت، اشكال چهـارم از قـوت بيشـتري    در ميان اشكاالت متعددي كه بكويث بيان داشته اس

خوردار است، خصوصاً با توجه به اينكه فرض تامسون اين است كه جنـين از لحضـه لقـاح     بر
يگـري  بـر   اما جداي از اشكاالت بكويث، اشـكاالت اساسـي د  . شود يميك شخص محسوب 

و آن اين است كه تامسون در مباحث مربوط به سقط جنين بر حـق   ديدگاه تامسون وارد است
هـاي فـردي در    دهد كـه مفـاهيم حـق و حقـوق و آزادي    كوشد نشان  و حقوق تكيه دارد و مي

در حـالي كـه برخـي مخـالف ايـن امـر        مباحث اخالقي مربوط به سقط جنين محوريت دارد،
د از منظر فضايل و رذايل اخالقي نگريسته شود كـه  توان ميدر واقع، مسئله سقط جنين . هستند

  .در اين صورت چه بسا نتايج حاصل از بحث متفاوت شود
جان فينيس بر اين باور است كه بيشتر سخنان تامسون در بـاب حـق و حقـوق، مغـالطي     

سـود ايـن حكـم نيسـت كـه كشـتن        قي همچون حق حيـات دليلـي بـه   از نظر او حقو 1.است

                                                            
وجود ندارد كه در آن   ميه مهت كه در اخالق هيچ مسئلتامسون در پاسخ به جان فينيس بر اين باور اس.  1

 :.ك.ربراي اطالع بيشتر . بتوان از بحث حق و حقوق اجتناب كرده يا از آن طفره رفت

Thomson, Judith Jarvis(1974). 
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جاز است نيت و قصـدي اسـت كـه در برابـر     ممجاز است بلكه آنچه غير گناه غير ي بي ها انسان
؛ آن هنگام كـه ايـن ارزش مسـتقيماً در معـرض خطـر  واقـع       گيرد ميارزش حيات انسان قرار 

كـه برخـي اشـاره     طـور  همان رسد مينظر  به هر روي به (Richter, 1998, pp. 384-5).شود مي
هـاي فـردي    قـوق و آزادي بلكـه ح  دارند، محور اخالق مدرن فضايل و رذايل اخالقـي نيسـت  

   1.آيد رين اشكال اخالق جديد به حساب مياست، كه بزرگت
. هاي اخالقي جديد باز هم نظريه تامسون خالي از اشكال نيست اما با مبنا قرار دادن نظريه

. د مواردي بيش از تجاوز به عنف را شامل شودتوان مير معتقد است استدالل تامسون پيتر سينگ
اران موسيقي بلكه به خطـا متصـل   د فرض كنيد در مثال نوازنده ويولن شما نه به واسطه دوست

شما قصد رفتن به بيمارسـتاني جهـت عيـادت دوسـت مـريض خـود را       . ايد به يك بيمار شده
بـه خطـا دگمـه اي را فشـار      تـوجهي  بـي شويد در اثـر   رد آسانسور ميكه وا ميداشتيد اما هنگا

ني هسـتند كـه   اكه افراد داوطلبانه خواهان اتصال به بيمـار  شود ميدهيد كه منتهي به بخشي  مي
از پزشـكان كـه    مـي شـويد تي  كه از آسانسور خارج مي ميد؛ هنگامانن ميجز از اين طريق زنده ن

كـرده و شـما را متصـل بـه بيمـاري      آمپول بيهوشي تزريق  منتظر داوطلب بعدي هستند به شما
اگر استدالل تامسون در مورد شخصي كه ربوده شده بود درست باشد، ايـن اسـتدالل   . كنند مي

هم احتماال درست است، زيرا نه ماه حمايت از ديگران به طور ناخواسته بهاي سنگين جهل يـا  
مـه  د فراتر از موارد تجاوز به عنف، شامل هنتوا ميبدين نحو اين استدالل . شماست توجهي بي

امـا آيـا ايـن اسـتدالل     . هاي نـاموفق باشـد   دقتي يا جلوگيري موارد حاملگي ناشي از جهل، بي
اي كه در پس  دالل در صورتي درست است كه نظريهدرست است؟ پاسخ اين است كه اين است
اشد و در غير ايـن صـورت   ها بيان شده است درست ب اين استدالل در باب حق وحقوق انسان

ي خيـالي ديگـر تامسـون قابـل     هـا  مثالنظريه تامسون در باب حق وحقوق از طريق . خطاست
در مثال مربوط به ستاره سينما، تامسون بر اين باور است كه من حق نـدارم سـتاره   . تبيين است

ملزم نيست همچنين او از حيث اخالقي . سينما را مجبور كنم كه براي نجات من پيش من بيايد

                                                            
  :.ك.ربراي اطالع بيشتر از نقد اخالق جديد از اين منظر 1

Taylor, Charles(1991). 
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گونـه عمـل كنـد لطفـي از      پيش من بيايد هرچند كه اگر ايـن  كه از محل اقامتش پرواز كرده و
پذيرد كه ما همواره ملزم بـه اتخـاذ بهتـرين شـيوه عمـل       بدين قرار تامسون نمي. اوستجانب 

ز ا ميدر عوض او نظـا . آورد ميهستيم يا ملزم به انجام كاري هستيم كه بهترين نتايج را حاصل 
  . افعالمان را مستقل از نتايجش توجيه كنيم دهد ميپذيرد كه به ما اجازه  حقوق و الزامات را مي

اي را بپذيرد و در نتيجه رأي تامسـون در   د چنين نظريهتوان مياما يك سودگراي اخالقي ن
ه، ربودن پذيرند كه در مثال نوازند ميگرايان اخالقي  البته سود. كند ميباب نوازنده ويولن را رد 

از نتايج حاصل از  ،شخص نوعي تعدي و ظلم است، با اين حال اگر نتايج حاصل از جدا شدن
 اتصال به بيمار بدتر باشد، در اين صورت نبايد جداسازي صورت بگيـرد؛ البتـه ايـن ضـرورتاً    

ضعيف يا كند  ش را از بيمار جدا ميبدين معني نيست كه سودگرايان اخالقي فردي را كه خود
ند؛ آنها چه بسا اذعان دارند كه در يك وضعيت فوق العاده سختي قـرار  دان ميحق سرزنش مست

آنها حتـي ممكـن   . گرفته است، وضعيتي كه در آن انجام كار صواب مستلزم ايثاري عظيم است
است تصديق كنند كه اكثر مردم در چنين وضعيتي نفع شخصي خويش را پي خواهند گرفت تا 

  . حال بر اين باورند كه جداشدن شخص خطاست كار صواب را، با اين
در نتيجـه رأي او   حقوق و سودگرايان اخالقي نه تنها نافي ديدگاه تامسون در باب حق و

ون مدعي تامس. در باب سقط جنين هستند در باب نوازنده ويولن هستند، بلكه نافي استدالل او
يـات يـك جنـين را همسـنگ     گر سقط جنين است حتي اگـر مـا ح   است كه استدالل او توجيه

سودگرايان در مقابل معتقدند اگر ما حيات يك جنين . حيات يك شخص عادي در نظر بگيريم
را همسنگ با حيات يك شخص عادي لحاظ كنيم، در اين صورت خطاست كه ما حمـل يـك   

  (Singer, 1993, pp. 147-9) .جنين را تا زماني كه بتواند بيرون از رحم زنده بماند، نپذيريم

بنابراين ديدگاه تامسون نه تنها از منظر اخالق فضيلت، بلكـه حتـي از منظـر سـودگرايي     
 .   اخالقي نيز قابل قبول نيست
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