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  حق زن بر كنترل بدن خود

 بر كنترل بدن خود حق زن

  ∗∗∗∗ هيبو رضا آليعل

  چكيده
اسـت. برخـى شده  ، طرحاخالقى، از منظر جنين بارE سقطدر ىهای گوناگون  ديدگاه

حتـى  .نادرسـت اسـت از لحظه لقاح مطلقـاً  ،به لحاظ اخالقى ،جنين د كه سقطبر آنن
تنهـا  ای معتقدنـد نـه  عـده ،در مقابـل؛ در صورتى كه جان مادر در معرض خطر باشد

بلكــه كشــتن نــوزاد  ،ســقط كــردن جنــين در طــول مــدت بــارداری نادرســت نيســت
جنين را  اند: برخى سقط  . گروه سوم قائل به تفصيليستشده نيز نادرست ن متولد تازه

دانند كه جان مادر در معرض خطر باشـد؛ برخـى ميـان مراحـل   در صورتى مجاز مى
برخـى ميـان بـارداری خواسـته و ناخواسـته  ؛اند  مختلف بـارداری تفـاوت قائـل شـده

جنـين را مجـاز  تى كه بارداری ناخواسـته باشـد سـقطاند و در صور  تفاوت قائل شده
جنين  است مادر باشد تنها در صورتى سقطورتى كه بارداری با خواند و در ص  دانسته

مجاز است كه جان مادر در معـرض خطـر باشـد و ... . جوديـث جارويـث تامسـون 
ای كـه در سـال   بـرای نخسـتين بـار در مقالـه ویاسـت.    تفصيل اخير را مطرح كرده

جنين را در  سقطاوت قائل شد و نوشت ميان بارداری خواسته و ناخواسته تف م.1971
سـى ربـه نقـد و بر ،صورتى كه بارداری ناخواسته باشد، مجاز دانست. در ايـن مقالـه

  شود. بخشى از ادعای تامسون در اين زمينه پرداخته مى

  ها   واژه  كليد

  .نواز  ناخواسته، ويولن ، بارداریسقط جنين، بارداری خواسته
                                                        

 alireza.alebouyeh@gmail.com............ت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمىئعضو هي ∗

  24/06/1390ريخ تأييد: تا          02/05/1390تاريخ پذيرش: 
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  مقدمه
اظ اخالقى آرا و انظار گوناگونى مطرح شـده اسـت: جنين به لح درباره درستى يا نادرستى سقط

حتـى در صـورتى كـه جـان مـادر در معـرض  ،اند  برخى به نادرستى آن به طور مطلق حكم كرده
اند و برخى نيز قائل به تفصيل   ه  برخى به درستى آن به طور مطلق حكم كرد ،خطر باشد. در مقابل

اخالقى است كه قائل بـه تفصـيل اسـت. او ميـان اند. جوديث جارويث تامسون از فيلسوفان   شده
جنـين را تنهـا در بـارداری ناخواسـته  است و سقط   بارداری خواسته و ناخواسته تفاوت قائل شده

بسزايى در  منتشر شد تأثير» عنوان دفاع از سقط جنين«با  1971داند. مقاله او كه در سال   مجاز مى
مقالـه تامسـون  پـيش از انتشـار .داشـتجنـين   ه سـقطتغيير درك ماهيت و مفاد اختالفات دربـار

يـا نبـودن جنـين بـودن    دانشگاهى) اين بود كـه شـخص  ديدگاه رايج (در محافل دانشگاهى و غير
  به لحاظ اخالقى است.جنين   سقطبودن   كننده برای مجاز اساسى و بنيادی و شايد تعيينای  مسئله

فـرض كـه جنـين از لحظـه لقـاح شـخص اسـت و   تامسون به جهت استدالل با قبول اين پـيش
 ،در مواردی ممكـن اسـت مجـاز باشـدجنين   كردن خواننده به قبول اينكه با اين همه سقط  متقاعد

نيسـت و جنـين   اساسى و بنيادی در بحث سـقطای  يا نبودن جنين مسئلهبودن    نشان داد كه شخص
    يا نبودن جنين متمركز كرد.ن بود   را بر شخصجنين   نبايد تمام مسئله درباره سقط

ا بـرا جنـين   تـوان مسـئله سـقط   راحتى مـى  را كه بهرايج اين ديدگاه كه ن بود آتامسون در پى 
اساس جلوه دهد  بى ،اينكه جنين واجد حق حيات است يا نه حل و فصل كرد Eدربارهايى  پرسش

رسـد بـه    گناه مجاز به نظر مـى  بىكشتن اشخاص ها  ن مثالآكه در هايى  و اين كار را با ذكر مثال
اين ديدگاه را كه كسى كه حق حيات دارد به دليل اين حق حيـاتش دژ او  ،انجام رساند. در واقع

 ,Nancy( .بـه چـالش كشـيد ،نشدن در اختيار دارد  بر ضد كشته یريناپذ مناقشه و مستحكم اخالقى

1984, p. 179( ند درباخواه   مى كه كسانى كه تامسون نشان دادEجنـين   نبـودن سـقط   يـابودن   مجاز ر
  حق حيات بپردازند. لوازم Eدربارتری   اساسىهای  بحث كنند بايد به پرسش

   استدالل رايج بر نادرستى سقط جنين. 1
كنند كه جنـين انسـان اسـت و كشـتن انسـان جـايز    معموالً چنين استدالل مىجنين   مخالفان سقط

و  باشـد  نمـىاخالقـى جـايز  لحـاظ   كه در واقع كشتن جنين است بـهنين ج  سقطنتيجه    نيست و در
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كننـد.    هـايى بـرآن اقامـه مى داننـد و اسـتدالل   جنين را از زمـان لقـاح مى بودن  معموالً زمان انسان
جنـين را از  بـودن  بـر انسـانشـده  اقامه های است كه گرچه استدالل 1تامسون از فيلسوفان اخالقى

و نبـودن را در مراحـل مختلـف جنينـى  بـودن  داند و ترسيم حد فاصل انسان  ی نمىلحظه لقاح قو
ايـن فـرض مسـلم  بـرجنـين   سقط Eولى با اين حال سير بحث اخالقى خود را دربار ،داند   مبهم مى

گرچه معتقد اسـت جنـين مسـلماً  2؛آيد   شمار مى  گيرد كه جنين از زمان لقاح شخص انسانى به   مى
   3.شود   لد به شخص انسانى تبديل مىپيش از تو

حـق حيـات بايد  ،در نگاه نخست ،از آنجا كه هر شخصى حق حيات دارد، جنين نيز،  نتيجه  در
بدن  رEگيری دربا ن اينكه مادر حق تصميمولى يك نكته بايد در نظر گرفته شود و آ ؛داشته باشد

ا نسـبت بـه بـدنش رخ دهـد، بايـد خود را دارد و اوست كه درباره اينكه چه چيزی در بـدنش يـ
حق حيات شـخص و از ظاهر   تصميم بگيرد و اين حق با حق حيات جنين در تعارض است. اما به

چربـد و    و بـر آن مى بودهگيری مادر نسبت به بدنش  تر از حق تصميم  تر و جدی  جمله جنين قوی
تامسـون معتقـد اسـت  ،مقابـل  درنادرسـت اسـت.  ى،به لحاظ اخالقـ ،كردن جنين  سقطرو   از اين

ولى اين بدان معنا نيست كه زن مجبور بـه اسـتفاده از بـدنش بـرای  ،گرچه جنين حق حيات دارد
برد و در صورت عدم استفاده    گونه كه كسى كه از نارسايى كليه رنج مى همان ،حفظ جنين است

های  سـتفاده از كليـهحق حيات او آنقدر قوی نيست كـه حقـى بـه ا ،های شما خواهد مرد از كليه
گونه حقى به استفاده از بدن زن باردار ندارد و حـق حيـات جنـين  شما داشته باشد. جنين نيز هيچ

  آنقدر قوی نيست كه بر حق كنترل زن باردار به بدنش بچربد.

 اختالف در فهم مراد تامسون. 2

تاران (بكويـت و پـويمن) آيد و ويراسدست    شايد با نگاه نخست به مقاله تامسون چنين تحليلى به
ای كـه  در مقدمـهنيـز،  جنین  جر و بحث ناظر به سقط با عنوان جنين   مجموعه مقاالت برگزيده سقط

 Pojman and( .انـد انـد چنـين تحليلـى ارائـه داده  های از طريـق حـق زن بـر بـدنش زده بـر اسـتدالل

Beckwith, 1998, p. 116( نواز تامسون به   عتقد است مثال ويولنولى ديويد بونين با رد چنين تحليلى م
نواز بر حق كنترل شما بر بدن خودتان نيست و در صورتى   معنای انكار چربيدن حق حيات ويولن

نواز و حق كنترل شما بر بدن خودتان در كـار باشـد مطمئنـاً از   كه تعارض ميان حق حيات ويولن
 چربد.    نظر تامسون حق حيات بر حق كنترل بر بدن مى
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نواز حق حيات در نگاه نخسـت او  مدعای اصلى تامسون اين است كه جدا شدن شما از ويولن
های  اسـتفاده از كليـه یرانواز حق حيات دارد ولـى حقـى بـ  يعنى گرچه ويولن ؛كند  را نقض نمى

ايد كه با حـق حيـات او  د، كاری انجام ندادهيكناگر شما خود را از او جدا  ،شما ندارد و بنابراين
در اينجا سخن در اين نيست كه حق حيات و حق كنترل بر بدن با  ،ديگر انيبدر تعارض باشد. به 
در صـورت وجـود كـه   چربد، چرا   تا اينكه ببينيم كدام يك بر ديگری مىاند   يكديگر در تعارض

بلكـه سـخن در ايـن اسـت كـه  ،چربـد   بر حق كنترل بر بـدن مى   چنين تعارضى مسلماً حق حيات
نواز اين نيست كه ديگران همه بايد در خدمت حق حيات او باشند   ويولنداشتن   زمه حق حياتال

گرچـه  ،بنـابراين .ندكنو هرچه برای اصل حيات يا استمرار حيات او الزم است را برای او فراهم 
نيـز در مورد زن و جنـين  ؛های شما ندارد نواز حق حيات دارد ولى حقى به استفاده از كليه  ويولن

تعارضى ميان حق حيات جنين و حق زن بر بـدنش در كـار نيسـت؛  ،چنين است و از نظر تامسون
اگر چنين تعارضى در كار باشد مسلماً حق حيات جنين بـر حـق زن بـر كنتـرل بـر بـدنش كه   چرا
بلكه ادعای او اين است كه الزمه حق حيات جنين اين نيسـت كـه زن هـر آنچـه بـرای  ،چربد   مى

  Boonin,2003, p. 136-137)( كند.ين يا استمرار حيات او الزم است را بايد فراهم حيات جن
 ،ی خـودم هسـتمأمن همچنـان بـر ر«گويد:    فرنسيس بكويت در پاسخ به اين اشكال بونين مى

توانند بدون كمك   شود كه آنها نمى   افتاده روشن مى  راه  به  كودكان تازه مل در نوزادان وأچون با ت
گساالن ادامه حيات دهند و به حق معتقديم كه بار مسئوليت كمك به آنان در نگاه نخست بر بزر

نـان آكنيم كه اين وظيفه والـدين در اثـر رضـايت صـرف   دوش والدين آنان است. اما گمان نمى
مرهــون نيكوكــاری و خيرخــواهى  معنــا كــه حضــور كودكــان در ايــن عــالم مطلقــاً   بــدين ،باشـد
ــد غيــر ــه راســتى مــا از اينكــه همســايگانمان اجــازه دهنــد كودكــان الزامــى وال ــان باشــد. ب ين آن

زيـرا الزمـه نگهـداری از كودكـان  ،شـويم   زده مى  شان از گرسنگى بميرند وحشت  متولدشده  هتاز
سـازی غـذاهای مناسـب بـرای   های بدنى و ذهنى برای خريدن و آماده صرف پول، وقت و تالش
  )Beckwith, 2007, p. 270( ان است.نآكودكان و نظارت بر رفاه 

ايـن كـردن   كودكـان مسـتلزم فـراهم» حق حيـات«رسد كه    اين سخن درست به نظر مى ،رو اين  از
هـای بـدنى و ذهنـى و  چنـين كارهـايى تالش هحتى اگر الزم ،ضروريات اساسى برای آنان است

هـای  تر بـرای فعاليتنسبت به كودكان و صرف هزينه و وقت كممادران توجهات شخصى بيشتر 
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كـردن   فـراهم هـاحيـات آنه ها جنـين باشـند، الزمـه ادامـ خودشان باشد. اما اگر اين بچه شخصى
اين ضروريات اساسـى بـرای جنـين كردن   ست. الزمه فراهمبرای آنها ضروريات اساسى مشابهى

ت شخصـى به امور جنين و توجه كمتر به امـور و لـذا صاهای بدنى و ذهنى و توجه خ تالش نيز
اگر حق حيات كودك مستلزم وظايف خاصى از سوی والدين بعد از تولد باشـد ،  نتيجه  است. در

مانـدن بـدانها   كه كـودك قبـل از تولـد بـرای زنـده اموری باشدو اين وظايف والدين عين همان 
قبـل از  تـوان   كـه ايـن كـودك را مى ديبگواما با اين حال كسى  ،پناه) نياز دارد  (يعنى غذا و جان

ن امور پـيش از آتولد به قتل رساند حتى اگر مرگ او به اين دليل موجه باشد كه او هيچ حقى به 
ن صورت منصفانه آكند در    تولد نداشته است و تنها بعد از تولد است كه به آن امور حق پيدا مى

بـدنش  است بگوييم تامسون اين مطلب را كه جنين حق حيـاتى دارد كـه بـر حـق زن بـر كنتـرل
  )Ibid( .كند   رد مى ،چربد   مى
نزاع بر سر چيست؟ آيا نزاع دربـاره فهـم درسـت مـراد و مقصـود  ن است كهينك پرسش ايا

ظـاهراً حـق بـا بـونين  ،ی و نظر او؟ اگر نزاع بر سر مراد تامسـون باشـدأتامسون است يا درستى ر
ری داشـته باشـيد كـه در گي بر فرض كه شما حق تصـميم«چون گرچه اين عبارت تامسون  ،است

گيری شما بر اينكه در  بدنتان و بر سر بدنتان چه روی دهد، ولى حق حيات شخص بر حق تصميم
بر تحليل بكويـت داللـت  Thomson, 1971, p. 49)( »چربد   بدنتان و بر سر بدنتان چه اتفاقى بيفتد، مى

توضـيح ديـدگاهش آورده اسـت  بعد از اين عبارت درتامسون مل در عباراتى كه أدارد، ولى با ت
  د: يگو   نجا كه مىآ ،رسد   تحليل ديويد بونين از ديدگاه تامسون درست به نظر مى

هـاى شـما  هيـات به استفاده مستمر از كلينواز براى استمرار ح ولنيكه و تين واقعيا
 نـاً يقيهاى شما را دارد. او  هيمستمر از كله ند كه او حق استفادك ثابت نمى ،از داردين

د امكان استفاده مسـتمر از ينكه شما بايگونه حقى در برابر شما ندارد، مبنى بر ا چيه
گونـه حقـى نسـبت بـه اســتفاده از  چيكـس ه چيد. هــيـهـاى خـود را بـه او بده هيـكل
كس حقـى   چين حقى به او داده باشيد؛ و هينكه شما چنيمگر ا ،هاى شما ندارد هيكل

اگـر شـما بـه او  ؛ديـن حـق را بـه او بدهيـد ايشما باد] يدر برابر شما ندارد كه [بگو
جانـب شـما در حـق  هاى شما ادامه دهد، لطفـى از هيد تا به استفاده از كلياجازه ده

حقـش عنوان   ست كه او بتوانـد بـهيزى نيهاى شما چ هياوست و استفاده مستمر از كل
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دارد ز] نـيـگـرى [نيچ كـس ديگونـه حقـى در برابـر هـ چياز شما طلـب كنـد. او هـ
چ ياو هـ ناً يقيشما را به او بدهند.  یها هيكه آنان اجازه استفاده مستمر از كلطورى   به

كه آنان ملزم باشـند طورى   ز] ندارد، بهيقى [نيحقى در برابر انجمن دوستداران موس
  )Ibid., p. 55( . دن فرصت او را به شما متصل كننيدر اول

تامسـون تعارضـى واقعـى ميـان حـق حيـات و حـق  ،شود   گونه كه از اين عبارت فهميده مى همان
بلكه معتقد است  ،بيفتد قائل نيست ىاتفاق چه در بدنتان و بر سر بدنتاناينكه  گيری شما بر تصميم

گونه اموری كه برای ادامـه حيـات بـدانها نيـاز دارد را بـه او  نواز حق اعطای هر  حق حيات ويولن
است كه جنين حق حيـات دارد ولـى حـق اسـتفاده از بـدن دهد و در مورد جنين نيز درست   نمى

و اگـر چنـان تعارضـى نيـز در كـار  ؛مگر اينكه مادر چنين حقى را به او داده باشد ،مادر را ندارد
  ظاهری است نه واقعى.  ىتعارض ،باشد

حـق بـا بكويـت  )گونه كه خواهد آمـد همان(ولى اگر نزاع بر سر درستى سخن تامسون باشد 
ای تهى  كنند چيزی جز واژه   فكرانش حق حيات را معنا مى گونه كه تامسون و هم آنچون  ،است

ماند. ظاهراً بونين در پى آن است كه مراد تامسون را بيان كنـد و بكويـت نيـز در   از معنا باقى نمى
بـا جنـين   های از طريق حق زن بر بدنش در مجموعه مقاالت برگزيده سـقط اش بر استدالل مقدمه

ولـى در بيـان مـراد خـود در  ،اسـت در پى همين منظـور بـوده  جنین   جر و بحث ناظر به سقطن عنوا
  )Beckwith, 2007, p. 270( .در واقع به رد ديدگاه تامسون پرداخته است تعریف حیاتكتاب 

  استدالل تامسون. 3
داری ناشـى از تامسون ميان بارداری خواسته و ناخواسته و در موارد بارداری ناخواسـته ميـان بـار

اشد يا نباشد تفاوت قائل است. آن و مواردی كه جان مادر در معرض خطر ب  و غيرعنف   تجاوز به
يكى در جايى كه جان مـادر در  ؛داند   مجاز مى را اخالقاً جنين   تامسون در سه مورد سقط ،واقع در

بـارداری  ،معرض خطـر اسـت (گرچـه مـادر بـه اراده و خواسـت خـود بـاردار شـده باشـد) دوم
بارداری ناخواسته ناشى از نقص در وسايل جلـوگيری  ،و سومعنف   ناخواسته و ناشى از تجاوز به

تامسون در اسـتدالل ايـن اسـت  وEشي شود.   مىدر اين مقاله تنها به مورد سوم پرداخته  از بارداری.
و روشـن اسـت،  هـا واضـح مطلـب در آن مثال گويىهايى مشابه مادر و جنين كه  كه با ذكر مثال

را خـود بحـث رو،  ايـن  گرفتـه و سـعى در حـل و فصـل كـردن آن دارد. از بحث مورد نظر را پى 
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  :كند كه   ذكر اين مثال آغاز مى با
ــدار شــده تصــور ــه پشــت  كــن صــبح از خــواب بي ای و خــود را در بســتر پشــت ب
معلوم او بـه  هوش و مشهور. از قرار نوازی بى  يابى، ويولن   هوش مى نوازی بى  ويولن

اسناد ه هم» انجمن دوستداران موسيقى«ای مبتال شده است و  بيماری كليوی كشنده
اند كه تنها تو گروه خـونى مناسـب را   اند و فهميده  پزشكى موجود را بررسى كرده

اند و شب گذشته دستگاه جريان خون   برای كمك به او داری. لذا آنان تو را ربوده
تواننـد    های تـو مى كه كليهطوری   به  اند، يان خون تو وصل كردهنواز را به جر  ويولن

كنند. اكنون مـدير    گونه كه از خون تو دفع مى همان ،سموم را از خون او دفع كنند
ببين، ما متأسفيم، انجمن دوستداران موسيقى اين [بال] را « :گويد   بيمارستان به تو مى

داديم. امـا بـه   يم، هرگز اجازه چنين كاری را نمـىدانست   اگر ما مىاند.   سر تو آورده
نـواز در حـال حاضـر بـه  اند و [جريان خون] ويـولن هر حال، آنان اين كار را كرده

[جريان خون] تو متصل است. جدا شدن تو از او همان و مرگ او در دم همان. امـا 
از اين بيمـاری  كشد. تا آن زمان او  ناراحت نباش، اين كار بيشتر از نه ماه طول نمى

آيا از لحاظ اخالقى بر تـو ». توان او را از تو جدا كرد   يابد و به سالمت مى   بهبود مى
واجب است كه به اين وضعيت تن بـدهى؟ بـدون ترديـد اگـر چنـين كنـى، لطفـى 

ای. اما آيا بر تو واجب است به آن تن دهى؟ اگـر نـه  بزرگ [در حق او] انجام داده
ل طول بكشد، چطور؟ يا حتى بيشتر؟ اگر مدير بيمارسـتان بگويـد نُه ماه بلكه نه سا

من قبول دارم كه بدشانسى است، ولى در حال حاضر بايد در بستر بمانى و تا آخر «
نـواز هـم   افـراد حـق حيـات دارنـد و ويولنه نواز به تو متصل باشد. همـ  عمر ويولن
اشته باشى كه در بـدنت گيری د آيد. بر فرض كه تو حق تصميم   مى شمار  شخص به

گيری تـو بـر  و بر سر بدنت چه روی دهد، ولى حق حيات شخص بر حـق تصـميم
توانيـد   چربد لذا شـما هرگـز نمى   اينكه در بدنت و بر سر بدنت چه اتفاقى بيفتد، مى

  )Thomson, 1971, p. 48- 49( .»از او جدا شويد
 گـريشـخص دنـواز بـه   ال جريان خون ويولنرا شبيه اتصعنف   تامسون بارداری ناشى از تجاوز به

ای و  هايـت را نـداده  اسـتفاده از كليـهه نـواز اجـاز گونه كه تو بـه ويولن هماند: يگو ىمداند و    مى
لـذا اخالقـاً ملـزم نيسـتى نُـه مـاه بـا   اند، باالجبار جريان خون او را به جريان خون تو متصل كرده
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بـاردار شـده، و بـا عنـف   زن باردار نيـز كـه در اثـر تجـاوز بـه ،نواز سركنى تا او بهبود يابد  ويولن
كـه    چـرا ؛خواست خود تن به چنين عملى نداده است مجبور نيست نه ماه حاملگى را تحمل كند

تبيـين داشـتن   ديگر، بايد الزمه حق حيـات انيباو به جنين حق استفاده از بدنش را نداده است. به 
حيـات ه چيزی كه انسان بـرای ادامـ كمترينكم   ين است كه دستاداشتن   شود. الزمه حق حيات

فرض كنيد آنچه در واقـع حـداقل چيـزی اسـت كـه  ،نياز دارد برآورده شود. اما به گفته تامسون
گونـه حقـى نسـبت بـه  حيات بـه آن نيـاز دارد، چيـزی باشـد كـه او اصـًال هيچه انسانى برای ادام

  شدن آن ندارد.   برآورده
ای هستم كه سرانجام آن مرگ اسـت و تنهـا چيـزی كـه  اگر مبتال به بيماریسون، به گفته تام

كنـد) بـا    دهد تماس دست سرد هنرمنـدی (كـه در شـهر ديگـری زنـدگى مـى   جان مرا نجات مى
گونـه حقـى نسـبت بـه تمـاس دسـت  پيشانى گرم من است، در آن صورت با وجود اين، من هيچ

لطـف  ،يـدآ  بلى اگر او بـا هواپيمـا از راهـى دور بـه بـالين مـن سرد او با پيشانى گرم خود ندارم،
نـواز نيـز   گونه حقى بر او نـدارم. در مـورد ويولن اما من اصًال هيچ ،شايانى در حق من كرده است

كند كه او حق   حيات ثابت نمىه های تو برای ادام حق حيات او و نياز او به استفاده مستمر از كليه
ديگری نيز چنين حقى را بر تو ندارد مگر اينكه  كس  های تو را دارد و هيچ ليهاستفاده مستمر از ك

تواند مدعى شود كه تو بايد چنين حقـى را بـه   نمى كس  خود تو چنين حقى را به او بدهى و هيچ
ای. اگر نه نُه ماه بلكه نـه سـال بايـد  او بدهى. بلى اگر تو چنين لطفى كنى، لطفى در حق او كرده

تواند مدعى شود كه شما ملزم به انجام چنـين    با او سپری كنى تا بهبود يابد، آيا كسى مى در بستر
  )Ibid., p. 55(  كاری هستيد؟

ولى اگر مادر به هر دليلى خواهـان  ،در مورد جنين نيز درست است كه جنين حق حيات دارد
توجـه بـه اسـتفاده از وسـايل  باشد و يا باعنف   جنين نبوده است (خواه بارداری ناشى از تجاوز به

باردار شده باشد) در حقيقت اجازه اسـتفاده از بـدن خـود را بـه جنـين  جلوگيری از بارداری، باز
تواند جنين را بـا    استفاده از بدن زن باردار ندارد و زن مى یراجنين حقى بنتيجه    نداده است و در

  شود.گرچه به مرگ او نيز منجر  كند،سقط كردن از خود دور 
  گويد:   مى یو ن مشكل را توضيح دهد.يگرى ايكوشد با روش د   تامسون در ادامه مى

د بـه يـم. فـرض كنيـا م، با او ظالمانه رفتـار كـردهياگر كسى را از حقش محروم كن
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سـمس جعبـه شـكالتى يد كريـبـه مناسـبت ع اى و برادر كوچكش مشتركاً  بچه  پسر
ها را بـه بـرادرش  ك از شكالتي  چيرد و هيبگ جعبه راتر   اند. اگر برادر بزرگ داده

تـر حـق برخـوردارى از نصـف  را بـرادر كوچـكيـندهد، به او ظلم كرده است، ز
ه ان خـون خـود را از نوازنـديـد شـما جريـها را داشته است. امـا فـرض كن شكالت

د نه سال در بستر در كنار ين صورت باير ايد در غيدان را مىيد، زيكن ولن قطع مىيو
هـاى خـود را بـه  هيرا حق استفاده از كليد، زيا د؛ مطمئناً شما به او ظلم نكردهياشاو ب

ن حقـى را بـه او داده باشـد. ولـى يتواند چن ز نمىيگرى نيچ كس ديد و هيا او نداده
ولن، يـد و نوازندگان ويكش كردن خودتان او را مى   د توجه داشت كه شما با جدايبا

نك يدگاهى كه هم ايرو، بر اساس د نياز ا .نداردات يگرى حق حيمانند هر فرد د
نجا شـما ين، در اين حق را دارد كه كشته نشود. بنابراينواز ا ولونيم، ويكردبررسى 

د كـه او ظـاهراً بـر شـما حـق دارد آن را نسـبت بـه او انجـام يده   كارى را انجام مى
 د.يا نشدهن كار نسبت به او مرتكب ظلمى يد، ولى شما در انجام ندادن اينده

ات عبـارت از حـق يـحـق ح«ن اينكـه آدهـد و    تامسون در اينجا اصالحى را انجـام مـى رو، اين  از
ن امكـان را بـه او يـان اصـالح يـو ا» نشـدن  ست، بلكه عبارت است از ظالمانه كشتهين نشدن  كشته

كـردن   بـا جـداشما «ت كه ين واقعيبا ا »ات داردينواز حق ح ولنيو«ت را كه ين واقعيا دهد كه مى
را اگر ظالمانـه يز«د. يگر سازگار كنيكدي، با »ديا جه كشتن او ظلمى به او نكردهينت  خود از او و در
  )Ibid., p. 57( .»ديا ات او را نقض نكردهيحق ح ،دياو را نكشته باش

صـدد اسـت ضـعفى را كـه در اسـتدالل بـر ضـد   تامسون در ،در واقع ،با اين توضيح و اصالح
ن اصـًال آبـرای اثبـات نادرسـتى جنـين   ن اينكه مخالفان سقطآو  برجسته كندد نيب ىم نيجن  سقط

ات دارند، بلكه الزم است ياشخاص حق حه ن شخص است و هميكافى نيست كه اثبات كنند جن
ا يـقتلـى ظالمانـه اسـت. آ نيجنـ  عنى سقطيات اوست؛ ين نقض حق حيكشتن جن«اثبات كنند كه 

  ).Ibid( .»ن است؟يچن واقعاً 
و بارداری ناخواسته عنف   تامسون در ادامه با توجه به تفاوتى كه در بارداری ناشى از تجاوز به

ديگری مسـئله را در ه كوشد به شيو   به دليل نقص در وسايل جلوگيری از بارداری وجود دارد مى
اده و گونـه ار ن تفـاوت عبـارت اسـت از اينكـه در قسـم نخسـت زن هيچآقسم دوم فيصله دهد. 
اما در قسم دوم گرچه  ،نداشته استشدن   و چه درباره مقدمات باردارشدن   خواستى چه در باردار
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را بـا دادن   ميـزش جنسـىآيعنـى تـن بـه  شـدن،  خواسته باردار شود ولى مقـدمات بـاردار  زن نمى
از جملـه  ،چند برای باردار نشدن تمهيداتى انديشده باشد هر ،خواست و اراده خود برگزيده است

زن تا حدى مسـئول حضـور و در واقـع «ا در قسم دوم ياز بارداری. آ یاستفاده از وسايل جلوگير
نشـده را بـه  زن بچـه متولـد ،ديـست؟ بدون تردينشده در درون خود ن مسئول وجود شخص متولد

ت جزئـى او در قبـال وجـود بچـه در درون يا همـان مسـئوليدرون خود دعوت نكرده است. اما آ
ن باشـد، در آن صـورت يدهـد؟ اگـر چنـ خود او حـق اسـتفاده از بـدنش را بـه بچـه نمـى م][رح

كند و شباهت كمترى  ها را تصاحب مى ماند كه [همه] شكالت اى مى بچه  شتر به پسريب نيجن  سقط
ن كارى محروم ساختن او از حقى اسـت كـه دارد و لـذا يچن ؛نواز دارد ولنيشدن شما از و  به جدا

 )Ibid., p. 57-58(. »م خواهد بودانجام آن ظل

شود كه اين مطلب حتى در موردی كه جان مادر در معرض خطـر    تامسون در اينجا متذكر مى
ل و يـعنـى اگـر او بـه مي«است ولى مادر با ميل و اختيار خود باردار شده باشد نيز صـادق اسـت؛ 

حتـى بـراى دفـاع از خـود او را تواند  ار خود بچه را به وجود آورده باشد، اكنون چگونه مىياخت
  )Ibid., p. 58( .»بكشد؟

  جويد:   توسل مى یتامسون برای پاسخ به اين اشكال به مثال ديگر
اگر هواى اتاق دم كرده است و من پنجره را باز كنم تا هواى اتـاق عـوض شـود و 

او اكنـون «[ناگهان] دزدى از پنجره وارد اتاق شود، نامعقول است كـه گفتـه شـود: 
كننـده پنجـره حـق اسـتفاده از خانـه را بـه او داده  را بازيتواند [در خانه] بماند، ز مى

ار خـود يـاى مسـئول حضـور دزد در خانـه اسـت. او بـا اخت است و خود او تا اندازه
دانسـت اشخاصـى هسـتند كـه  نكـه كـامًال مـىيامكان ورود دزد به خانه را داد، بـا ا

هـا  رون پنجـرهيـتـر اسـت كـه مـن ب معقولن گفته زمانى نـايا». كارشان دزدى است
رى كنم و تنها يام جلوگ ى نصب كرده باشم تا كامًال از ورود دزدان به خانهيها نرده

ن انـدازه ي. بـه همـباشـدام شـده  هـا دزدى وارد خانـه به سبب نقصى در نصب نـرده
وار بـاال آمـده و وارد يست كه از ديم كه شخص دزد نينامعقول است اگر تصور كن

ا در يبه آن خانه وارد شده  گناهى است كه اشتباهاً  ق شده است، بلكه شخص بىاتا
د كـه: [ذرات] يـرين را در نظـر بگيـه بـه اين موردى شـبيآن فرو افتاده است. همچن

د، يـهـا را بـاز كن ند و اگـر شـما پنجـرها ها مانند گرده در هـوا سـرگردان نطفه انسان
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شـه يتـان ريها ا رومبلـىيـهـا  در فـرشكى از آنهـا وارد خانـه شـده و يممكن است 
ن يتــر  ب ن و مرغـويتــان را بـا بهتــريها    د، لــذا پنجـرهيـخواه بدوانـد، شــما بچـه نمــى

گونـه كـه ممكـن  د. امـا همانيبند د محكم مىيشود خر اى كه مى هاى تورى حفاظ
هـاى  كـى از حفـاظيافتـد،  اتفاق مى ار نادرى واقعاً يفتد و در موارد بسياست اتفاق ب

شـه يشـود و در آنجـا ر اى به داخل اتاق خانه وارد مى وب است، لذا نطفهيرى معتو
كنـد حـق اسـتفاده از  اه انسانى كه مراحل رشد خود را طى مىين گيا ايرد. آيگ مى

ار خـود يـل و اختيت كه شما به مين واقعيا با و جود ؛ريخانه شما را دارد؟ مطمئناً خ
دار  هـا و مبلمـان روكــش ، آگاهانــه فـرشديـا هـاى خانـه خــود را بـاز كـرده پنجـره

ممكـن  وب هستند.يهاى تورى گاهى مع د كه حفاظيدانست د و مىيا نگهدارى كرده
د و لذا حقى نسـبت ياه انسانى هستيرى آن گيگ شهيد شما مسئول رياست كسى بگو

ا يـد بدون فرش و مبلمان يتوانست ها شما مى ن حرفيرا با تمام ايبه خانه شما دارد، ز
ن يـد. امـا ايـشـده زنـدگى خـود را سـپرى كن  رىيها و درهاى كامًال درزگ پنجره با

ق عمل يتواند از طر ن مبنا هر كسى مىيرا بر هميست، زياستدالل هم اصًال درست ن
طى بدون قشونى از محافظان (قابل اعتماد) يچ شراير در هيا به هر تقديبردارى  رحم

  )(Ibid., p. 58-59 .رى كنديجلوگعنف   تجاوز بهاز راه شدن   نگذاشتن خانه، از باردار

  استدالل تامسون اشكاالت. 4
  از جمله: توان وارد كرد،   و مىاشكاالت بسياری به استدالل تامسون وارد شده 

  كىيالت متافيزاشكا.  1. 4
كى يالت متـافيزاشكايكى از اشكاالتى كه فرنسيس بكويت به استدالل تامسون وارد كرده است 

هـای  مربوط به بنيانهای  ند كه به پرسشدا   قلمروی از فلسفه مى را كيمتافيز یو ل اوست.استدال
بدن، هويت، خـدا، وجـود و سرشـت -مانند مسئله ذهن ،پردازد   نهايى و سرشت اشيا در جهان مى

ای  گونـه  را بهجنين   از نظر بكويت اگر اخالق ناظر به سقط رو، اين  جهان، وجود و ماهيت روح. از
اسـت كـه از ای  ن صـورت مسـئلهآدر  ،نشده شود   تفسير كنيم كه منوط به سرشت كودك متولد

  كى درباره انسان بايد حل و فصل شود.يطريق ديدگاهى متافيز
جنـين و بـودن    كوشد نشان دهد كه بـا قبـول شـخص   البته تامسون با استدالل خود در واقع مى
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چون بـا ايـن  ،ماند  كى باقى نمىيمتافيزهای  جر و بحث ن ديگر جايى برایآشأن منزلت اخالقى 
جنـين پذيرفتـه اسـت. امـا بـه اعتقـاد بـودن    شـخص كى طرف مقابـل را دربـارهيكار مبنای متافيز

فكـرانش ديـدگاه  نـان اسـتنتاج كنـيم كـه تامسـون و همآاشتباه است كه از ايـن سـخن  ،بكويت
نان مـدعى شـوند كـه آحتى اگر اند،   قع پذيرفتهرا درباره سرشت جنين در واجنين   مخالفان سقط

پذيرفتـه اسـت ديـدگاه مخالفـان بـودن    نچـه تامسـون دربـاره شـخصانـد. آ چنين كـاری را كرده
اسـت كـه بـا ديـدگاه مخالفـان بودن    بلكه ديدگاهى درباره شخص ،باره نيست در اينجنين   سقط
خواهانه او درباره استقالل و انتخاب منطبق  زادیآنجا سازگار است كه با فهم آتنها تا جنين   سقط

فكرانش مبتنى بر قبول ديدگاهى درباره شخص است كـه افـراد را  توفيق استدالل او و هم«است. 
نان باشد. اگر اين آن روابطى كه ناشى از انتخاب صريح آمگر در  ،از ديگر اشخاص منفك كند
 ،رسـد   چنين به نظـر مـىظاهر   كنند كه به   فكرانش از شخص فهم مى چيزی باشد كه تامسون و هم
نان ايـن اسـت كـه موجـودات آدرباره شخص نيست. ديدگاه جنين   اما اين ديدگاه مخالفان سقط

ه كاعضای جامعه خود دارند عنوان   انسانى اشخاص در اجتماع هستند و وظايف طبيعى خاصى به
  )Beckwith, 2007, p. 176( .»و غيره است مادر، پدر، شهروند، بچهعنوان   هايشان به  ناشى از نقش

 اختيارگرايى و مسئوليت. 2. 4

تامسون با توجه به مثالى كه ذكر كرد، انسان را در روابط و مناسبات اجتماعى در صـورتى ملـزم 
داند كه با اراده و اختيار خود در آن روابط و مناسـبات وارد شـده باشـد و    به وظايف اخالقى مى

ای اخالقى دارد كه با اراده و اختيار خود خواهـان  در صورتى نسبت به جنين وظيفهزن باردار نيز 
گونـه ارتبـاط  ای نسبت بـه جنـين نـدارد. او منكـر هر اين صورت هيچ وظيفه   جنين باشد و در غير

ت يـن واقعيـا ممكن است گفته شود صرفاً «د: گوي   ناشى از بارداری ميان جنين و مادر است و مى
ن شخصـى اسـت كـه زن نسـبت بـه او ينكـه جنـيست، بلكـه ايك شخص است مهم نين يكه جن
مطمئنـاً  . شود كه آن زن مادر اوست، مهم است... ت ناشى مىين واقعياز ا اى دارد ژهيت ويمسئول

ح ينكه آن را به تصـريم، مگر ايل نسبت به شخصى ندارين قبياى از ا»ژهيت ويمسئول«گونه  چيما ه
  )Thomson, 1971, p. 64-65( .»ميگرفته باش ح به عهدهيا به تلوي

اراده و اختيار آدمى دخالت دارد؟ اگـر زوجـى بـه  ،وظايف اخالقى در تمامى مواردِ  آيا واقعاً 
نشـدن رعايـت   دار دليل بچه نخواستن هنگام آميزش جنسى تمـامى احتياطـات الزم را بـرای بچـه



 

 

41  

ود
خ
ن 
بد
ل 
تر
كن
ر 
ن ب
 ز
ق
ح

 

كردن تصميم به اتمام بارداری بگيـرد   ی سقطولى با اين همه زن باردار شود و به جا ،كرده باشند
توانـد مـدعى شـود كـه    شوهر مى ،در حالى كه شوهر از اين تصميم مطلع نيست، آيا پس از تولد

 ای نسبت به اين بچه نـدارد و از وظـايف پـدری و از جملـه خواسته، وظيفه  به دليل آنكه بچه نمى
شـود، حتـى    هنگام رانندگى موجب قتل نفس مىآيا فرد مستى را كه  ؟نفقه خودداری كنددادن   

او را ذم  دانيم و اخالقـاً   اگر قبل از رانندگى قصد كشتن كسى را نداشته باشد مسئول عملش نمـى
توان گفـت موتورسـواری كـه بـر حسـب تصـادف    آيا مى )Beckwith, 2007, p. 182-183( ؟كنيم  نمى

 ،ه خاصى نسبت به شـخص مجـروح نـداردگونه وظيف باعث مجروح شدن فردی شده است، هيچ
تـوان گفـت    آيـا مى ؟ای را نپذيرفته است تنها بدين دليل كه با خواست و اراده خود چنين وظيفه

ها هيچ وظيفه خاصى نسبت به والدين خود ندارند چون با خواست و اراده خود اين وظيفه را  بچه
و خاص ما در مورد ديگـران ناشـى از اراده گونه نيست كه تمامى وظايف  مسلماً اين ؟اند نپذيرفته

   .دخواست ما باش
بارداری شـود و ه فرض كنيد مادری كه ناخواسته باردار شده است ناخواسته نيز مجبور به ادام

زمان با تولد بچه او نيز از اجبـار يـا    هوشى به سر برد تا اينكه هم يا در مدت بارداری در حالت بى
خواسته است هيچ مسئوليتى   توان گفت مادر چون بچه نمى   آيا مى هوشى خالصى يابد. حالت بى

 يـك سـاعتىپذيرد كه اگـر در بـارداری ناخواسـته    نسبت به اين بچه ندارد؟ خود تامسون نيز مى
 ,Thomson, 1971( كاری غيراخالقى و ظالمانه استجنين   بيشتر به اتمام بارداری نمانده باشد، سقط

p. 60( اين مثال حاكى از آن است كـه تفـاوتى ميـان  د.اينكه بچه نيز متولد شده باش تا چه رسد به
  های ويژه مادری وجود ندارد. تولد و پيش از تولد از جهت رابطه مادر و فرزندی و مسئوليت

تواند اختياری بودن قبول مسئوليت مادر را به چالش بكشد اين است كـه:    مثال ديگری كه مى
گيرد فرزنـدش را بـه زوج ديگـری بـه    واسته باردار شده است تصميم مىفرض كنيد زنى كه ناخ

دهد كه جنين از بدنش در مدت بـارداری اسـتفاده    ديگر، اجازه مى انيبفرزندخواندگى بدهد. به 
خواهد از بچه پس از تولد مراقبت كند. او جهت اسـتراحت بـه   كند كه نمى   ولى تصريح مى ،كند

هـای  كه تمـامى راهای  گونه  بارد به   رود و در همين حين برف سنگينى مى   اتاقكى در كوهستان مى
شود. در اين اتاقك ذخيره كافى غـذا و آب بـرای    دود مىسمواصالتى به شهر به مدت دو هفته م

كــه مناسـب بچــه  یمـادر وجـود دارد، امــا نـه شيشــه شـير هســت، نـه شــيری و نـه غــذای ديگـر



 

 

هم
زد
شان
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
وم
د

  

42  

  د.وش   بچه سالمى متولد مى  و دختر ع شدههمين مدت درد زايمان زن شروشده باشد. در   متولد  تازه
شود. آيا    طبيعى فراهم مىصورت   ماندن اين نوزاد استفاده از شير مادر است كه به  تنها راه زنده

تصـريح   اش كـه بـه  نسبت به بكارگيری بدنش (برخالف خواسـتهای  اين مادر هيچ وظيفه اخالقى
بـر اسـاس نظـر تامسـون و  )Poupard, 2007, p. 5( ايـن نـوزاد دارد؟دادن   و شـير بيـان كـرده اسـت)

دانـد نـه مسـئول    آمدن جنـين مـى  كه زن را مسئول به وجود ،خصوص ديويد بونين  به ،فكرانش هم
مـادر  Boonin, 2003, p. 175) ( شود   نيازهای او يا مسئول اوضاع و احوالى كه موجب نياز آن بچه مى

نوزاد ندارد حتى اگر بـه مـرگ نـوزاد بـه دادن   كارگيری بدنش و شير  برای بهای  ونه وظيفهگ هيچ
را با خود آورده باشـد ای  گربه  دليل گرسنگى و تشنگى بينجامد. باز فرض كنيد كه اين مادر بچه

بچـه قـرار داشـته باشـد. اگـر ايـن مـادر بـه جـای  در شرايط يكسانى با اين دختـر گربه  و اين بچه
او  ،چگونه بايـد داوری كـرد؟ در مجمـوع اخالقاً  ،بدهد گربه  بچه خود شيرش را به بچهدادن   شير

خواهـد از ايـن بچـه پـس از   خواهد و از پيش تصـريح كـرده اسـت كـه نمـى   را مى گربه  اين بچه
كند ايـن شـعارش را تكـرار    و در حالى كه به بچه در حال مردنش نگاه مىا تولدش مراقبت كند.

  )Poupard, 2007, p. 5( .»بدنم، انتخابم«كند كه    مى
از گرسنگى و تشنگى بميـرد دربـاره اعمـال چنـين زنـى چـه بايـد اش  اگر بعد از دو هفته بچه

چگونه بايد داوری اخالقى كنيم؟ آيا  ،زنده باشد گربه  گفت؟ همچنين اگر بچه مرده باشد و بچه
وجـدانى و خودخـواهى مـادر را   نهايـت بـى ىين اعمالمذموم نيست؟ آيا چن چنين اعمالى اخالقاً 

قـوی نيسـت كـه مـردن چنـين آنقـدر توان گفت كه حق استقالل مادر    دهد؟ به جد مى  نشان نمى
را با تمسك ی و برای چنين مادری بسيار مشكل است كه بتواند چنين رفتار ای را توجيه كند  بچه

موظـف بـه تغذيـه  ا توجه به اينكه چنين مادری اخالقاً ب ،توجيه كند. بنابرايناش  به استقالل بدنى
اختياری نيست و از سـوی اش  شود كه وظايف اخالقى مادر نسبت به بچه   نتيجه مى اش است بچه

 .شده تامسون وجود ندارد  تفاوتى ميان پس از تولد و پيش از تولد با توجه به مبنای پذيرفته ،ديگر

 تامسون و اخالق خانواده . 3. 4

ای برای اخالق خـانواده اسـت و الزمـه اسـتدالل او ايـن اسـت كـه مـادر  ستدالل تامسون فاجعها
 كلـى چيـزی بـه نـام اخـالق خـانواده وجـود نـداردطور   خاصى نسبت به فرزند ندارد و بهه وظيف

)Beckwith, 1996, p. 164(  مـا ديـون كـه   چـرا ،مردم اسـتعموم حال آنكه اين مطلب خالف تصور
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در حـالى كـه هـيچ نقشـى در پـذيرفتن نقـش فرزنـدی  ،كنيم   الدين خود احساس مىخاصى به و
ای بـه لحـاظ  ه همچنين برادران و خواهران نسبت بـه يكـديگر عنايـت و وظـايف ويـژ .ايم  نداشته

تصـريحى و نـه تلـويحى تعهـدی را نسـبت بـه يكـديگر صـورت   حال آنكه نـه بـه ،اخالقى دارند
    (Sommers, 1986, cited from: Beckwith, 1996, p.165).اند نپذيرفته

  نواز و مثال جنين و مادر تفاوت مثال ويولن.  4. 4
نيـز دارد  ىهـاي با مورد مادر و جنين دارد ولى تفاوتهايى  نواز تامسون گرچه شباهت  مثال ويولن

 و در سير بحث تأثيرگذارند. مهم بودهها  كه به لحاظ اخالقى اين تفاوت

  مادر مكان طبيعى تكون و رشد جنين رحم. 1. 4 .4
طـور   نـواز بـه  ويولنكـه   چـرا ،مثال مورد نظر تامسون با مورد جنين و مادر تفاوت اساسى دارد

طبيعـى جـانش طور   طبيعى و مصنوعى به شخص ديگری متصل شده تا جانش نجات يابد و به  غير
تـوان    مى ابسته به مادر اسـت و لـذاطبيعى وطور   وابسته به انسان خاصى نيست ولى حيات جنين به

جنين از بدن مادر به وجـود آمـده اسـت و  ،ديگر انيبگفت كه حقى نسبت به بدن مادر دارد. به 
رحمى را طى   اين سير درون ، بايدطبيعىطور   رشد طبيعى جنين در رحم مادر است و هر انسانى به

متصل شدن به نحـوی غيرطبيعـى و حال آنكه  ،كند و رحم مادر محيط زيست طبيعى جنين است
آيـد، پـس تفـاوت   نمى شـمار  نـواز بـه  مصنوعى به فردی بيگانه محيط زيست طبيعى بـرای ويولن

يعنـى  ،نواز وجود دارد و جنين حقى طبيعى نسبت به محـيط زيسـتش  فاحشى ميان جنين و ويولن
  در نگاه نخست دارد.  ،رحم مادر

طبيعى مادر اسـت يـا بـه ايـن دليـل كـه اعضـای ه يفپرورش جنين در رحم وظ ،از سوی ديگر
خانواده وظايف خاصى نسبت به يكديگر دارند و اين وظيفه ناشى از توافقات ارادی نيسـت و يـا 

انسـان های  در حـالى كـه كليـه ،به اين دليل كه رحم مادر برای حمايت از جنين ايجاد شده است
  4.بيمارنسبت به ن نه برای بيگانگااند   برای خود انسان طراحى شده

 كند  گير نمى  بارداری زن را زمين . 2. 4 .4

در زمـان  رزن بـاردامعمـوالً نـواز و زن بـاردار ايـن اسـت كـه   مهم ميـان ويولنهای  از تفاوت
به كارهای روزمره الزم نيست در بيمارستان بستری شود يا در بستر استراحت كند، بلكه بارداری 
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به مدت نه  شخصنواز   ولى در مثال ويولن ،مانع انجام كارهايش نيست پردازد و بارداری   خود مى
دارد. و اگـر    مـى  و را از انجام كارهای روزانـه بـازاو همين كار  دماه بايد در بيمارستان بستری باش

ن آنشـود در  شـخصاصـالح شـود كـه مـانع انجـام كارهـای روزمـره ای  گونه  نواز به  مثال ويولن
 نـواز بـدون اينكـه مـانع جـدی بـرای انجـام كارهـای  از ويولن شـخصا شدن بسا جد  صورت چه

توانـد   نمـى نيـز اخالقـاً جنـين   سـقطنتيجه   و در) Lotz, 2005, p.10( مجاز نباشد. باشد اخالقاً  ىشخص
 مجاز باشد.

  خودكشى استبودن   ديدگاه تامسون مجاز ۀالزم.  5. 4
بـه حيـات خـود اسـت بـه لحـاظ اخالقـى دادن   هخودكشى كه انتخابى كامًال عمدی بـرای خاتمـ

نادرست است، چون تصميمى مستقيم بر ضد ارزشى اساسى، يعنى حيات است. تامسـون از يـك 
در گيری  كند و از سـوی ديگـر، بـر حـق زن دربـاره تصـميم تأكيد مىها  سو، بر حق حيات انسان

درباره بدن حقـى مطلـق گيری  خصوص اينكه در بدنش و بر بدنش چه رخ دهد. اگر حق تصميم
تواند دست به خودكشى بزند و دست بـه خودكشـى زدن در واقـع نقـض    باشد، پس زن حتى مى

 اين دو اصل اگر به اطالق خود باقى بمانند متعارض خواهند بود.  ،رو اين  حيات خود است و از

 جان و سلب حياتدادن   تفاوت ميان نجات. 6. 4

مسـتلزم آن داشتن   نسان است و حق حيات دارد ولى حق حياتتامسون معتقد است گرچه جنين ا
نيست كه اگر برای استيفای اين حق، نياز به استفاده از بدن شخص ديگری داشتيم، حق اسـتفاده 

  از بدن ديگری را نيز داريم و آن شخص نيز بايد زمينه استيفای اين حق را برای ما فراهم آورد.
پذير   نجات جان كسى از طريق استفاده از بدن من امكاناين ادعا در صورتى درست است كه 

ای در چنين مواردی ندارم و آن شخص نيز هيچ حقـى بـه اسـتفاده از  گونه وظيفه باشد و من هيچ
مانـد    جنينى كه در آزمايشگاه رشد كـرده و تنهـا در صـورتى زنـده مى ،بدن من ندارد. برای مثال

بت به بدن هيچ زنى ندارد، اما اين مطلـب هـيچ ربطـى كه در رحم زنى جای گيرد، هيچ حقى نس
انحصاری از بدن خـودش، بايـد ه جنين مادر برای استفاد  زيرا در سقط ،نداردجنين   به مسئله سقط
  د و اين كامًال مطلب ديگری است.كنجنين را نابود 

حتـى در  ،ودشـ   تمايز قائـل مىدادن   باروخ برادی با ذكر اين مقدمه، ميان سلب حيات و نجات
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تر از   دوم را ضـعيفه دومـى باشـد. او وظيفـدادن   صورتى كه وظيفه ما انجام ندادن اولى و انجـام
دوم ه ولـى وظيفـ ،اول متوجه ما نشـودفه ممكن است در شرايطى وظيكه   چرا ،داند   اول مىه وظيف

م ا كه تمـام دارايـىاگر نجات جان ديگری مستلزم اين باشد  ،ما باشد. برای مثاله همچنان بر عهد
كند،   مندانه است ولى الزامى متوجه من نمى  چند شرافت  را صرف نجات جان او كنم، اين كار هر

توانم جان او را از طريق اعطای    توان درباره كسى اظهار داشت كه من مى   عين همين مطلب را مى
تهديـد كننـد بـه اينكـه اگـر  اجازه استفاده از بدنم به مدتى طوالنى نجات دهـم. امـا اگـر مـن را

تمـام دارايـى دادن    دسـت   كنيم، از   ت را مصـادره مـىا ىيـشخص مـورد نظـر را نكشـى تمـام دارا
  شود.  رساندن آن شخص نمى  ی برای به قتلوزمج

صـورت   نواز تامسون در مورد سقط جنين، استدالل او را به  برادی با جاری ساختن مثال ويولن
  :كند   زير تنسيق مى

 ،كنـد   ل مـىزنى كه او را حمدست    نشدن به  فرض كنيد حق حيات جنين شامل حق كشتهالف. 
  ؛شود   مى

  ؛ولى خودداری از كشتن جنين به معنای اجازه استفاده مستمر از بدن زن استب. 
بنابراين، فرض نخست ما مستلزم اين است كه حق حيات جنين حق استفاده مسـتمر از بـدن ج. 

  ؛گيرد  مى  بر  زن را در
  ؛ايم كه جنين حق استفاده مستمر از بدن زن را ندارد  ولى ما همه پذيرفتهد. 

 .زن مورد بحث نشوددست    بهشدن   تواند شامل حق كشته  حق حيات جنين نمى ،بنابراين

كسـى اسـتدالل دادن   تمـايز ميـان سـلب حيـات و نجـات Eخـود دربـار تۀگف  و سپس با نكته پيش
با پذيرفتن اينكه جنين هيچ حقـى نسـبت بـه اسـتفاده «كه   چرا ،كند   ا چالش مواجه مىتامسون را ب

به اين دليل نـدارد كـه اسـتفاده مسـتمر جـان او را  مستمر از بدن زن را ندارد، او اين حق را صرفاً 
اما ممكن است داليل ديگری وجود داشته باشـد بـر اينكـه چـرا او واجـد چنـين  ،دهد   نجات مى

جنـين از بـدن زن كشـتن ه اسـتفاددادن   ت. يك دليل اين است كه تنها راه بـرای خاتمـهحقى اس
در  )Brody, 1989,  p. 213(. »جنين است و اين كاری است كه نه او و نه ما حـق انجـام آن را نـداريم

جان جنـين محـل بحـث دادن   داند، كه نجات   را تنها در مواردی صادق مى »د«ه واقع برادی مقدم
  .د، نه در مواردی كه سلب حيات او محل بحث استباش
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را به اثبات نرسـانده اسـت، جنين   نتيجه آنكه از نظر برادی تامسون صدق ادعايش درباره سقط
ما نسبت به نجات جان و سلب حيـات نپرداختـه ه چون آنچنان كه بايد و شايد به تمايز ميان وظيف

شـود (كـه از نظـر    نى كه جنين به انسان تبـديل مىنظر گرفتن چنين تمايزی، از زما و با در 5است
آن كـردن تامسون طبق فرض از زمان لقاح است)، مادر برای بازيافتن كنترل بر بدنش حق سـقط 

  )Ibid, p. 214( .را ندارد

 جنينداشتن   معنايى حق حيات بى. 7. 4

هايى را  ر حـداقلجنين حق حيات دارد. حال پرسش اين است كه اگر مـاد ،اساس نظر تامسون  بر
معنا   كه جنين برای ادامه حيات خود به آنها نياز دارد در اختيار او نگذارد آيا حق حيات جنين بى

شك حيات جنين بسـتگى تـام و تمـام بـه مـادر دارد و بى )Levine and Cox, 2006, p. 6( .نخواهد شد
شـود جنـين ماننـد هـر انسـان كند. حال اگر گفته جنين از طريق بدن مادر تغذيه كرده و رشد مى

ای در قبال او نـدارد، مسـلماً حـق حيـات داشـتن او  ديگری حق حيات دارد ولى مادر هيچ وظيفه
 معناست.  بى

  رضايت به آميزش جنسى و رضايت به بارداری. 8. 4
، او حق ايد هايتان را به او نداده  نواز چون شما اجازه استفاده از كليه  در مثال ويولن ،از نظر تامسون
عنـف   های شما را ندارد و در مورد بارداری تنها موارد بارداری ناشى از تجاوز بـه استفاده از كليه

خواسـته بـاردار   خود تن به آميزش جنسى نداده اسـت و در واقـع نمىه است كه زن با ميل و اراد
هايتان را به   فاده از كليهتوانيد از او جدا شويد چون حق است   نواز شما مى  شود و اگر در مثال ويولن

شـدن از جنـين را   حـق جـداعنـف   ايد، زن نيز در موارد بارداری ناشى از تجاوز بـه ه او اعطا نكرد
گونه تمايلى به آميزش نيـز نداشـته اسـت تـا  بلكه هيچ ،خواسته باردار شود  تنها نمى  چون نه ،دارد

  .آمدن جنين است  گفته شود زن مسئول به وجود
خواهد باردار   ولى نمى ،دهد   مواردی كه زن با ميل و اراده خود تن به آميزش جنسى مىدر  اما

توان گفت چون او با ميل و اراده خود تن به آميزش جنسى داده است در واقـع خـود    شود آيا مى
بـه بـارداری دادن   به آميزش در واقع رضـايتدادن   آمدن جنين است و رضايت  او مسئول به وجود

اگـر  ،يافـت؟ بنـابراين   ای تحقـق مى داد، آيا بارداری  ؟ اگر او رضايت به آميزش جنسى نمىاست
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كـارايى دارد و تنهـا عنـف    نواز درست از كار درآيد تنها در موارد تجاوز به  مثال ويولن ،فرض بر
  به لحاظ اخالقى مجاز است. جنين    اساس نظر تامسون سقط در چنين مواردی بر

؛ شـود   ل مىئـبـه بـارداری تفكيـك قادادن   ه آميزش جنسـى و رضـايتدادن ب  ن تنتامسون ميا
رضـايت بـه  خود تـن بـه آميـزش جنسـى داده اسـت لزومـاً ه معنا كه زنى كه با اختيار و اراد  بدين

گونه قصـد و نيتـى بـرای  زيرا اگر زنى به آميزش جنسى بپردازد ولى هيچ ،نداده استشدن   باردار
هـای الزم بـرای جلـوگيری از بـارداری را انجـام داده  نداشته باشـد و تمـامى احتياطشدن   دار بچه

و حفظ و مراقبت از جنين نداده است شدن   گونه رضايت تصريحى يا تلويحى به باردار باشد، هيچ
  گونه مسئوليتى در قبال جنين ندارد.  زن هيچنتيجه   و در

 برای تعويضپنجره  و باز كردنهواى اتاق دم كردن  از مثالدگاهش يتامسون برای توضيح د
توانـد در  او مـى«كه  استفاده كرده و اين سخن را از طريق پنجره دزد ورود ناگهانىهواى اتاق و 
اى  كننده پنجره حق اسـتفاده از خانـه را بـه او داده اسـت و خـود او تـا انـدازه   را بازيخانه بماند، ز

رون يـتـر اسـت كـه ب ن گفته زمانى نامعقولي. اداند  مىنامعقول  »مسئول حضور دزد در خانه است
و تنها به سـبب  درى كنيجلوگ  تا كامًال از ورود دزدان به خانه ده باششدى نصب يها ها نرده پنجره

م ين اندازه نامعقول است اگر تصور كني. به همشده باشدها دزدى وارد خانه  نقصى در نصب نرده
گناهى اسـت  ال آمده و وارد اتاق شده است، بلكه شخص بىوار بايست كه از ديكه شخص دزد ن

اين مطلب را در مورد  تامسون در ادامه .ا در آن فرو افتاده استيبه آن خانه وارد شده  كه اشتباهاً 
ذرات سرگردان نطفه در هوا و ورود بدون اجـازه آنهـا از طريـق پنجـره بـه داخـل خانـه و ريشـه 

  )Thomson, 1971, p.  58-59(كند.   ها پياده مى  ها و رومبلى  ش  دواندن در فر
هـای ديگـری كمـك  دوناگ برای اينكه اين مطلـب را وضـوح بيشـتری ببخشـد از مثال مك 

بودن در جنگلى پـر از   خيز، يا سرگردان  ای طوفان كردن در منطقه  زندگى به گرفته است؛ رضايت
شـدن   فـتن مـال و امـوالش، يـا غـذای خـرسر  بـين  معنا نيست كه او به سرطان ريه، از  خرس بدين

د گويد فرض كنيد شخصى به نـام تِـ   ديويد بونين مى )McDonagh, 1999, p. 179( رضايت داده است.
بر حسب اتفاق پولش را بر روی ميزی در رستوران كه او و دوستش بيل ناهار خورده بودنـد جـا 

ت ولـى مطمئنـاً اظهـار ايـن سـخن گذاشته است. گرچه تد در ارتكاب چنين اشتباهى مقصـر اسـ
رضايت خـود را بـرای  خوردن تلويحاً   نامعقول است كه او با گذاشتن پول بر روی ميز هنگام غذا
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 Boonin, 2003, p. 157)( انعـام اعـالن كـرده اسـت.عنـوان   بـه خدمت شيپ یه شدن پول از سوبرداشت
آيـد و   نمى شـمار  ان ريـه بـهبـه سـرطدادن   گونه كه رضايت به سيگاركشيدن، رضـايت پس همان
شــدن نيســت همچنــين   بــه غــذای خــرسدادن   بــه ســرگردانى در جنگــل رضــايتدادن   رضــايت
  )Beckwith, 2007, p. 179( به بارداری نيست.دادن   به آميزش جنسى رضايتدادن   رضايت

نسى ميان آميزش ج اند  دوناگ و بونين كوشيده گرچه تامسون، مك  ،از نظر فرنسيس بكويت
 ت، هرچنـدولى تفكيـك ايـن دو از يكـديگر خيلـى روشـن نيسـ ،و بارداری تفكيك قائل شوند

 ّ مانند سـرگردانى در جنگـل و مـورد  ؛ى و معلولى با يكديگر داشته باشندچنين حوادثى رابطه عل
گذاشتن پول بـر روی   كشيدن سيگار، جا نتيجه  شدن در  شدن، مبتال به سرطان ريه  خرس واقعه حمل

نـواز   شـدن بـه ويولن  انعـام يـا متصـلعنوان   به خدمت شيپن از سوی آز در رستوران و برداشتن مي
رسد كه آميـزش جنسـى در    زيرا از نظر افراد بسياری معقول به نظر مى ،ارادی  طور غير  هوش به بى

شـده آن   طراحـىه واقع بخشى از بارداری است. آميزش جنسـى در واقـع عملـى اسـت كـه نتيجـ
گرچه ممكن است خواستى به آن تعلق نگرفته باشد. اما نه مانند سرطان ريه ناشى ، رداری استبا

يك ذات يگانه بـا اهـداف طبيعـى خـاص، عنوان   انسان را به واره  زيرا اگر اندام ،از سيگاركشيدن
ا توان گفت كه غايت (ي   ن صورت مىآدر  ،در نظر بگيريمها  ىگاستعدادهای اساسى، توان و ويژ

بـرای چنـين  چـون اسـپرم و اوول اساسـاً  .هدف) اعضای تناسلى توليد مثل (يعنى بارداری) است
ن از سـوی آگـذاری  اما سـيگار از مصـنوعات بشـری اسـت كـه هدفاند.  منظوری طراحى شده

سيگار يك موجود زنده و ذات يگانه نيست تا اجزايش با يكـديگر  شود.   مشخص مىاش  سازنده
بـه آميـزش جنسـى دادن   الزمـه رضـايت ،بنـابراين )Ibid., p. 180( ثر باشـد.ؤبرای هدف خاصـى مـ

البتـه آميـزش  )(.Ibid يا نه. را قصد كرده باشدای  ه چنين الزمهخوابه بارداری است، دادن   رضايت
  دارد. ضمن خودجنسى اهداف ديگری را نيز در 

بلكـه زن تنهـا مـانع را از  ،در مثال مهاجم، عمل زن موجب نشده است كه او داخل خانه شود
سر راه او برداشته است و اين خود فرد مهاجم است كـه بـا اراده و اختيـار خـود وارد خانـه شـده 

شدنش در خانه اسـت. امـا در بـارداری ارادی جنـين هـيچ نقشـى در   است و خود او مسئول وارد
ر هستند كه موجـب بـه آمدن خود يا حضورش در رحم مادر ندارد و در واقع اين مادر و پد  پديد

اگـر زن و شـوهر «توان گفت كه اين ادعای تامسـون كـه    رو، مى اين  اند. از آمدن جنين شده  وجود
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ــه ــرای بچ ــول را ب ــات معق ــامى احتياط ــاط   دار تم ــل ارتب ــه دلي ــا ب ــند، آنه ــيده باش ــدن انديش نش
» ين ندارنـدشان با جنينى كه به وجود آمده اسـت مسـئوليت خاصـى در مـورد جنـ ىشناخت  زيست

)Thomson, 1971, p. 58( .درست نيست)Beckwith, 2007, p. 183(  
مـوارد تجـاوز   استدالل تامسون را در غيـر ،استجنين   كه خود از موافقان سقط ،مری ان وارن

ك زن با اعمـال و ي ،در موارد متعارف باردارى ناخواسته«گويد:    داند و مى  كننده نمى قانععنف   به
اى رفتـار كنـد كـه  وهيرا اگـر الـف بـه شـيـز ،رفته اسـتين را پذيت جنيخودش مسئولرفتارهاى 

ك درصـد احتمـال دارد مسـتلزم يـوه، مـثًال، يداند كه آن ش توانست از آن اجتناب ورزد و مى مى
نكه وقوف داشته باشد كه ين ايوه رفتار كند در عيات باشد، و به آن شيجاد انسانى داراى حق حيا

نكـه الـف يفتد، آنگـاه آن انسـان تلـف خواهـد شـد مگـر ايدار شدن) اتفاق ب (بچهه ين قضياگر ا
سـت كـه يصـورت اصـًال روشـن ن نيـداشتن او انجام دهد، در ا كارهاى خاصى را براى زنده نگه

دانسـت بـراى زنـده  ش مـىيشـاپيفـى نسـبت بـه آنچـه پيگونـه تكل از هر »الف«فتد، يوقتى اتفاق ب
   )Warren, 2002, p. 226( »نه]. ايست فارغ است [داشتن آن انسان الزم ا نگه

گونـه اختيـار و  كـه زن هيچعنـف   وارن استدالل تامسون را تنها در مـوارد تجـاوز بـه ،در واقع
را مســئول بــه وجــود آمــدن جنــين  رفتــه و اويپذ خــودش نداشــته اســتشــدن   ای در بــاردار اراده
  داند.   نمى

كردن خـوردن قـرص ضـد بـارداری در يـك روز و  شدر پاسخ به اين اشكال كه فرامو وارن
با فـرض قبـول اينكـه جنـين « :گويد   مى ،موظف به تكميل بارداری ناخواسته بودن نامعقول است

 ».توانيم از جدی گرفتن اين سـخن نـامعقول اجتنـاب ورزيـم  حقوق اخالقى تام و تمام دارد، نمى
)Ibid., p. 225( فرض «كند كه:    صورت ترسيم مى  سون را بدينسپس با جرح و تعديلى مثال تام یو

مـارى هسـتند كـه تنهـا راه بهبـودى آنـان يخوش نـوعى ب  خصوص دست  نوازان به ولنيد كه ويكن
ل انجمـن دوسـتداران يـن دليگر به مدت نه ماه است و بـه همـيان خون شخصى دياستفاده از جر

مارى ينوازى به نوعى ب ولنينى كه ول شده است و آنان اتفاق نظر دارند كه هر زمايقى تشكيموس
كـه  بـود ق ممكن تنها و تنها فردى خواهـديد و بازنده به هر طريمبتال شود آنان قرعه خواهند كش

ار خـود در يـن صورت، اگر شـما بـا اختيمار] است. ُخب در اينواز ب ولنياو [ودادن   قادر به نجات
نـواز همكـارى  ولنيـن ويـر معالجـه اد بـود ديـا موظـف خواهيد، آين انجمن شركت كرده باشيا
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خود  كن شما عمداً ي، لديباشد كه موظف به همكارى يا ش از موعد قول ندادهيد؟ مسلماً شما پيكن 
دادن] او   اگر [در نجات ،د كه در آن ممكن است جان انسانى تلف شوديا تى قرار دادهيرا در موقع

ن فرض است كه شـما ينگاه نخست به سود الى در يكم دل  ل دستين دليد. مطمئناً ايهمكارى نكن
از قرعـه  د كـه نامتـان عمـداً يـا د شما كارى كـردهيد. فرض كنينواز بمان ولنيد در بستر با ويموظف

ــايب  در ــاً اي ــد؛ مطمئن ــر تقري ــاً ين ام ــيدل ب ــر ا ىل ــوى ب ــق ــاورن ي ــ ب اى  فــهين وظياســت كــه شــما چن
  ).Ibid( .»ديا داشته

نواز و مـورد   شده ويولن  هت قابل توجهى ميان مورد اصالحاو در مقابل اين سخن كه عدم شبا
زيـرا چـون  ،دهـد   كاهش مىگيری  چشمطور   بارداری ناخواسته وجود دارد كه مسئوليت زن را به

هستى بگذارد پـس خـود او ه خود زن با اعمال و رفتارهايى باعث شده است كه جنين پا به عرص
در حالى كه اگـر جنـين بـدون دخالـت زن  ،جلوگيری كندحيات او ه اين حق را دارد كه از ادام

صـورت    ايـن  داشت و در  مسلماً زن چنين حقى نمى ،آمد   مستقل و خودخواسته به وجود مىطور   به
 »الف«من  به نظر«گويد:    شد، مى   جنين در اثر اعمال ارادی زن برای تداوم حياتش وابسته به او مى

طور   آوردن موجودى داراى حقوق اخالقى تام و تمام (ب)، چه به گونه حقى براى به وجود چيه
توانست از آنهـا  اى كه او مى نى اعمال و رفتارهاى ارادىيب شيقابل په جينتعنوان   آگاهانه و چه به

داشـتن آن  دانسـت بـراى زنـده نگـه آنچه او از قبل مـىدادن   احتراز ورزد، و سپس امتناع از انجام
طور كه حق ندارد با شخص حاضرى (موجودى) به توافق برسـد   همان ندارد؛، موجود الزم است

اش را نجات دهد و او بـه  ىابد از او درخواست كند كه زندگيآن، آن شخص اجازه ۀ جينت  كه در
ات يـدر مـورد ح »الف«ت يمسئول ،نيقه كند. بنابرايآن مضادادن   ن درخواستى از انجاميهنگام چن

دهـد، در صـورتى كـه او مسـئول  كـاهش نمـى »ب«داشـتن  نگـه  را در زنـده اوه فـيظاهراً وظ »ب«
وارن  Ibid., p. 226)(»را نجـات دهـد. »ب«توانـد  تى باشد كـه تنهـا او مـىيدر وضع »ب«قرارگرفتن 

جنـين   سـقطبودن   شود كه اگر حقوق اخالقى تام و تمام جنين را بپذيريم، مجاز   ذكر مىتدوباره م
 كوشد با تفكيك ميـان انسـان ژنتيكـى و انسـان اخالقـى و   مى رو، اين  شود. از   پيچيده و دشوار مى

  .انكار كندعيار برای جنين را   لقاح حق حيات تمامه جنين از لحظبودن    انكار شخص

  و كشتن جنينجنين   سقطبودن   مجاز.  9. 4
 ،ارداری ناخواسـته نـداردبـه نسـبت بـه ادامـای  اخالقىه زن باردار هيچ وظيف«از اين استدالل كه 
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 »خاتمـه دهـداش  توانـد بـه بـارداری   پـس مـى ،چون حق استفاده از بدنش را به جنين نداده است
بلكه او بايد جنين را از رحم خـود بيـرون  ،توان استنتاج كرد كه زن حق كشتن جنين را دارد  نمى

و وسايل نگهداری جنين در خارج  اگر ابزار،  نتيجه  تكه كرده و بكشد. در كند نه آنكه آن را تكه 
از رحم آنقدر پيشرفت كند كه از همان لحظات اوليه بـارداری امكـان انتقـال جنـين از رحـم بـه 

ای  گونـه  در آن صورت زن بايـد بـه ،خوبى ميسر شود  دستگاه حفظ حيات و نگهداری از جنين به
متوجـه زن ای  چنين وظيفه ،ععمل كند كه جنين صحيح و سالم به اين دستگاه منتقل شود. در واق

عمـل كنـد تـا ايـن ای  گونـه  زن تنها حق كنترل بدن خودش را دارد و بايد بهكه   چرا ،باردار است
  شود.  یحق را تحقق بخشد و اعمال چنين حقى مسلماً نبايد مستلزم سلب حيات از موجود ديگر

د جنـين زنـده بمانـد در صـورتى خواهن  كنند نمى   را انتخاب مىجنين   اما زنان بسياری كه سقط
هنوز اين جنـين و شخصـى را  هانآچون  ،كه جنين بتواند مستقل از مادر به حيات خود ادامه دهد

خواسـته اسـت. ايـن   نمـى را كـه اوای  د، بچـهندان   خود مىه شود بچ   ن تبديل مىآكه اين جنين به 
يری جنين در خـارج از رحـم تعـداد پذ  پزشكى و زيستهای  دهد كه با پيشرفت   ديدگاه نشان مى

 ,Levine and Cox(. به تدريج كم شده و بـه صـفر خواهـد رسـيد ،به لحاظ اخالقى مجاز جنينِ   سقط

2006, p. 9(  

  متعارف به تامسون   پاسخى غير.  10. 4
مجـاز اسـت ولـى  نواز اخالقاً   شدن از ويولن  در حالى كه جدامعقدند مخالفان تامسون ه هم تقريباً 

شوند كسانى كه استدالل كننـد كـه چـون    ندرت يافت مى  مجاز نيست و بهجنين   ا اين حال سقطب
بايـد از جنـين نيـز  ،بنـابراين ،نواز را حفظ كـرد  نواز جدا شد و بايد جان ويولن  توان از ويولن  نمى

هـا:   و پيچيـدگىجنـين   سـقط«  در مقالـه ديويـد هرشـنووجايز نيست. جنين   محافظت كرد و سقط
از چنـين ديــدگاه  6»نــواز تامسـون  نــامربوط در آزمـايش خيـالى ويولن تحليلـى از عوامـل اخالقـاً 

نـواز   د كه جدا شدن از ويولنكنكوشد خواننده را قانع    اش مى كند. او در مقاله   نامتعارفى دفاع مى
  ظالمانه است.

نـواز   توانيم بدون اينكـه بـه ويولن  مىعقيده باشيم كه ن گويد: شايد بيشتر ما با تامسون هم   مى او
تـوانيم از او جـدا    هايمان را داده باشيم همراه او نه ماه در بستر بمـانيم و مـى    اجازه استفاده از كليه

ايـن بـدن مـن اسـت و «گرچه به مرگ او بينجامد و دليل متعارف آن نيـز ايـن اسـت كـه  ،شويم
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نـواز حـق حيـات دارد ولـى حـق   درست است كـه ويولن ».نواز حق استفاده از آن را ندارد  ويولن
كند. حق حيـات او مسـتلزم ايـن نيسـت كـه    ظالمانه حفظ مىشدن   حيات تنها او را در برابر كشته

  همه بايد در خدمت او باشند و هر كاری كه الزم است برای زنده ماندش انجام دهند. 
های خيـالى  ون مشـخص شـود داسـتانهای انحرافى آزمـايش خيـالى تامسـ هببرای آنكه جناو 

دهـد كـه   كند كه استقالل بدنى شخص و حق دفاع از خود به او اجـازه نمى   ديگری را تصوير مى
 او از نجات جان شخص ديگری كه به بدن او وابسته است استنكاف ورزد. نخستين مثـال نقضـى

از ساحل جهت تحقيقـات ست كه در دريا كيلومترها دور ا  كشتىمستقر در شناس دريايى   زيست
تمهيدات الزم برای قـايقى كـه او را چنـدين مـاه بـر روی آب نگـه دارد  یولنگر انداخته است. 

 ؛قيمـت  انديشيده بود. قايق او پر بـود از امكانـاتى ماننـد غـذا، آب، دارو و همچنـين لـوازم گـران
رده بـود و همچنـين آوری آنها وقت صرف كـ  گردبرای ها  صدها هزار دالر تجهيزات كه او سال

آوردن آنهـا   آوری كـرده بـود و دوبـاره فـراهم  كـه جهـت ايـن كـار جمـع یا اطالعات مقدماتى
سازی ايـن طـرح كـرده بـود. ايـن   آوری و آماده  تمام عمرش را صرف جمع یوپذير نبود.   امكان

  بخشد.   مى انيست كه اين طرح به زندگى او معنسخن گزاف 
بـاره انفجـاری  و مسافران سفر را آغاز كرد. دست بر قضا به يك شگرپژوهكشتى همراه با اين 

سيم نيز آسيب ديد و امكان مخابره اعالم خطر و درخواست كمـك   در كشتى رخ داد و حتى بى
هـای سـرد  بدرنگ از آ  كه اگر بى ىمگر كودك خردسال شدندرق غيا ند و افراد مرده نبود. هم

اما هيچ جايى برای او در قايق نبود مگـر اينكـه تجهيـزات  آمد.   شد از پا در مى  بيرون كشيده نمى
شـدند و بـرای هميشـه محـو    از قـايق بيـرون ريختـه مـى ريناپـذ قيمت و اطالعـات جايگزين   گران

بايسـت در    نيز قايق آنقدر شلوغ بود كه ايـن كـودك باالجبـار مـىصورت    اين  شدند. حتى در   مى
بنشيند و بخوابد كـه بـه كـودك ای  گونه  بايست به   شناس مى و يا زيستشناس بنشيند   دامن زيست

نـاراحتى بـه ميـزان هـا  ماه پژوهشـگرشد كـه يـا ايـن    اين تدبير موجب مى فشار زيادی وارد شود.
  نواز را.   بارداری را تحمل كند و يا وضع نامساعد ويولنهای  ماه

رسـد ايـن    كـودك غـرق شـود؟ بـه نظـر مـى مجاز است بگذارد اين اخالقاً  پژوهشگرآيا اين 
و  نجامدياش ب حياتىمهم و كار دادن   دست  ز بايد جان كودك را نجات دهد گرچه به ا پژوهشگر

اش  ناراحتى بدنى را تحمل كند و پس از آن نيز ديگر نتواند طرح انجـام نشـدهها  ماه شودمجبور 
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  .ريزی كند  بتواند يك بار ديگر برنامه چون نه وقتش را دارد و نه منابعى كه ،را انجام دهد
سـالم نبايـد های  بايد اينقدر برای ديگری ايثار كند ولـى شخصـى بـا كليـه پژوهشگرچرا اين 
به نظر هرشنوو بايـد در ايـن مسـئله ين دليل كه شخص سالم ربوده شده است؟ اآيا به  چنين كند.

تصـوير كنـيم كـه او نيـز ربـوده ای  گونه  هشناس را ب  توانيم ماجرای زيست   ، چون ما مىكردترديد 
شده باشد. تصور كنيد گارد ساحلى فاسـدی آنهـا را از مسـير اصـلى خـارج كـرده و بـه مسـيری 

گونـه  در صـورت بـروز هرنتيجه   كه تحت محافظت گارد ساحلى نيست و درباشند هدايت كرده 
تـوان گفـت كـه ايـن    امكان درخواست كمك وجود ندارد. آيا در چنـين صـورتى مـىای  حادثه

چون او مسئول قطـع ارتبـاط بـا پلـيس  ،تواند از نجات جان كودك استنكاف ورزد   مى پژوهشگر
  (Hershenov, 2001, p. 135) 7اقبالى آن كودك نبوده است؟ مطمئناً نه.  ساحلى يا بد

  فوندا یاشكال مثال هنر.  11. 4
ای متوجه او بـرای فوندا و اينكه هيچ وظيفهتامسون دربارE مثال دست سرد هنرمندی به نام هنری 

سفر كردن و گذاشتن دست سردش بر روی سر بيمار به جهت بهبودی او ندارد بر حق است. امـا 
هنری فوندا وجود ندارد:  و بيمارو جنين وجود دارد كه ميان هنری فوندا  زن باردارای ميان رابطه

ندارد ولى زن باردار در واقع سبب وجـودی و مـادر نسبت به بيمار بيگانه است و هيچ نسبتى با او 
تفاوت باشد. از سوی ديگر، اگر آن تواند در قبال سرنوشت جنين بىآيد و نمىجنين به شمار مى

هنرمند برای گذاشتن دست سردش بر روی سـر بيمـار الزم نباشـد سـفری طـوالنى را پشـت سـر 
ا در اتاق بيمار گذاشته و دست سـردش را بـر بلكه تنها بايد عرض اتاقى را طى كرده و پ ،بگذارد

گونـه وظيفـه توان گفت هيچروی سر بيمار بگذارد تا او بهبود يابد، آيا در اين صورت باز نيز مى
ای جـايى بـرای برخـى از ای متوجه اين هنرمند نيست؟ آيا با انكار چنين وظايف اخالقىاخالقى

  ماند؟مفاهيم اخالقى باقى مى

  يگر در استدالل تامسونتأملى د. 12. 4
شـوند و اعمـال ارادی    ارادی تقسيم مـى  به دو دسته ارادی و غيربندی  اعمال آدمى در يك تقسيم

ارادی همـان اعمـال جبـری   اعمال غيـراند.  نيز به اعمال اكراهى، اضطراری و اختياری قابل تقسيم
پـذير   ف از آن يكى نيـز امكانهستند كه در آنها پيش روی فاعل تنها يك راه بيشتر نيست و تخل
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كردن اسـت گرچـه علـم دارد بـه اينكـه دارد   كردن. كسى كه در حال سقوط  نيست، مانند سقوط
گونـه  كردن است؛ در اينجا هيچ  كند ولى يك راه بيشتر پيش رو ندارد و آن هم سقوط   سقوط مى

  در كار نيست.ای  اراده
روی فاعل بيش از يك راه وجـود دارد و فاعـل بـا  كه پيشاند   اعمال ارادی عبارت از اعمالى

را برگزيند، ولى با اين حال ممكـن اسـت بـا اكـراه يـا اضـطرار ها  تواند يكى از راه   اراده خود مى
اند از اعمالى كـه تهديـدی در  رو، اعمال اكراهى عبارت اين  دادن كار خاصى را برگزيند. از  انجام

ماننـد اينكـه كسـى را تهديـد  ،كننده انسـان ديگـری باشـد هديدباشد و عامل ت ميانانجام كار در 
دادن اين كار سـرباز زنـد خـودش را خواهنـد   ای كه اگر از انجام گونه  كنند به كشتن كسى، به   مى

متعددی پيش روی فاعل هست ولى عامـل طبيعـى های  چند راه  كشت. در اعمال اضطراری نيز هر
كند مانند كسى كـه در بيابـانى اضـطرار بـه خـوردن گوشـتن    مى را محدودها  (نه انسانى) اين راه

طبيعى او را مضطر به خـوردن گوشـت حيـوان های  كند. در اينجا محدوديت   حيوان مرده پيدا مى
  اين صورت خواهد مرد.  كه در غير  كرده است، چرا

تر در دو صورت اكراه و اضطرار، گرچه به يك لحاظ شـخص مكـره و مضـطر يـك راه بيشـ 
توانـد تـرك آن فعـل را اراده كنـد،    پيش روی خود ندارد تا يكى را اختيار كند ولى در واقع مى

توانـد در    اند از اعمـالى كـه فاعـل مـى شود. اعمال اختياری نيز عبارت   چند منجر به مرگش مى  هر
كـراه و ميان چند راه پيش روی خود يك راه را انتخاب كند و در برگزيدن ايـن يـك راه هـيچ ا

  اضطراری نيز در كار نيست.
گونه  چند هـر سـه  كه هر  تفاوت اعمال اكراهى و اضطراری با اعمال اختياری روشن است، چرا

ولـى اند   (و به تعبيری اعمال اضطراری و اكراهى نيز در واقع ارادیاند   عمل از اقسام اعمال ارادی
اختياری در اين است كه گرچه پيش روی اختياری نيستند) تفاوت اعمال اكراهى و اضطراری با 

را با اراده خود برگزيند ولى با ها  تواند هريك از راه   فاعل بيش از يك راه وجود دارد و فاعل مى
ديگر و چه از ناحيه طبيعت به يك معنا نـاگزير های  توجه به تهديدهای بيرونى چه از ناحيه انسان

كننـده انسـان ديگـری باشـد عمـل اكراهـى  ديدبه انتخاب يك راه خاص است كه اگر عامـل ته
كننده طبيعت باشـد عمـل اضـطراری نـام گرفتـه اسـت. در هـر  شود و اگر عامل تهديد   ناميده مى

  آيند و جبری در كار نيست.   شمار مى  صورت، هم عمل اكراهى و هم عمل اضطراری، ارادی به
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اسـته تقسـيم كـرده اسـت مـرادش داری را بـه بـارداری خواسـته و ناخورحال اينكه تامسون با
معنـا كـه زن   نظـر دارد، بـدين  ارادی بـه معنـای جبـری را مـدّ   چيست؟ آيـا بـارداری ارادی و غيـر

در بارداری ندارد و يا اينكه مراد از بارداری خواسته بارداری اختيـاری ای  گونه نقش و اراده هيچ
  است در مقابل بارداری اكراهى.

استه دو مصداق ذكر كرده اسـت؛ يكـى بـارداری ناشـى از تجـاوز تامسون برای بارداری ناخو
عنف و ديگری بارداری با توجه به اسـتفاده از وسـايل جلـوگيری از بـارداری. قسـم دوم را نـه   به

كـه   اختياری بـه معنـای اكراهـى، چـرا  ارادی به معنای جبری دانست و نه غير  توان بارداری غير  مى
ارادی نيسـت،   و تهديدی از جانب كسى متوجه زن نيست و ثانياً، غيـر اوالً، اكراهى در كار نيست

بودن عمل به آستانه آگاهى ما بستگى دارد و از آنجـا كـه مـا آگـاهى   كه خواسته و ناخواسته  چرا
كامل از وسايل جلوگيری از بارداری نـداريم و علـم پزشـكى نيـز عـاجز اسـت از اينكـه تمـامى 

ای  چنينـى  را در اختيار ما بگـذارد، پـس در واقـع هـر بـارداری ايـنوسايل جلوگيری از بارداری 
دهد و    شدن را مى  كه زن با انجام احتياطات الزم باز هم احتمال باردار  خواسته و ارادی است، چرا

ان ديگـر، اختيـار امـری يـهمين ميزان احتمال در خواسته و ارادی بودن بارداری كافى است. بـه ب
  تمامى اين موارد يك نحوه اختياری در كار هست.ذومراتب است و در 

آيـد ولـى    شـمار مـى  عنـف گرچـه اكراهـى بـه  اما قسم اول، يعنى بارداری ناشـى از تجـاوز بـه
گونـه كـه در  كـه همان  تواند ارادی باشد ولى از قسم اكراهـى آن، چـرا   ارادی نيست، بلكه مى  غير

پذيرنـد،   نى ما بدون خواست و اراده ما تحقق نمىعلم پزشكى اثبات شده است برخى از افعال بد
چند روده پر از فضـوالت باشـد ولـى تـا خواسـت انسـانى در كـار نباشـد   مانند قوه ماسكه كه هر

تـوان    شود و ظاهراً اين معنا در زن هنگام آميزش نيز صادق است. بنابراين، مـى  مدفوع خارج نمى
ارادی   مورد تجاوز قرار گرفته است ولى فعلش غير گفت كه در موارد تجاوز به عنف، زن گرچه

ممكن است در برخى از موارد تجاوز به عنف، عمل زن ارادی  بلكه ارادی اكراهى است. ،نيست
كردن در استدالل تامسون در اينجا مورد تجـاوز  به نظر نرسد، اما از آنجا كه محل بحث و مناقشه

  شود.  ىبه عنف نيست، از پرداختن به آن صرف نظر م
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 تو و دانشمندی كاشف داروی نارسايى كليه.  13. 4

سـود بسـيار او نواز، دانشمندی قرار دارد كـه در صـورت بهبـود يـافتن   فرض كنيم به جای ويولن
هايش در اختيـار ايـن دانشـمند نيـز   شود كه كليه   زيادی نصيب مردم از جمله خود اين شخص مى

سـت كـه در پـى كشـف و سـاختن دارويـى اسـت كـه در اين دانشمند كسى ا برای مثال،هست. 
سـفانه پـيش از بـه ثمـر رسـيدن أولـى مت ،بخشـد   را بهبـود مـىها  صورت موفقيـت نارسـايى كليـه

شـما های  به نحوی كه در صورت عدم استفاده از كليه ،تحقيقاتش خود دچار نارسايى كليه شده
هـای  كـه خـود از فرآورده(از اسـت شـما به لحاظ اخالقى مجـ نه ماه ديگر خواهد مرد. آيا واقعاً 

ام رسـيدن جسـران ، بـهكنيد تا او بهبود يابـد و بـانصبر پيشه ماه نه  )شويد   مند مى تحقيقاتى او بهره
 مند شود. بهرهاز آنها  ،از جمله خود شما ، وتحقيقاتش بشريت

بـاخبر سـاخته  بلكه شما و ديگران را از نارسـايى كليـه ايـن دانشـمند ،دهوحتى اگر شما را نرب
باشند و كسى را داوطلب، طلبيده باشند آيا بر شما و بر هر كسى كه اين خبر به گـوش او رسـيده 

تكليفى متوجه نيست كه در راه نجات جان اين دانشمند بكوشد حتى به قيمت نه ماه  باشد اخالقاً 
بـه ايـن  ؛البدل است على یتكليف به افراد در چنين موارد شدن  توجهمدر بستر خوابيدن همراه او. 

چنين تكليفى، تكليف از ديگران ساقط اسـت دادن   معنا كه در صورت قيام يكى از افراد به انجام
قابـل  بوده است اخالقـاً  هاكه اين تكليف متوجه آن افرادیه و در صورت عدم قيام به تكليف هم

  .اند  سرزنش
هـای  بسـياری از ايـن جنينحال آيا اين احتمال قوی نيست كه ممكـن اسـت يكـى يـا تعـداد 

سـود بسـياری متوجـه بشـريت اند   توانسـته   و مـىاند   شده   آينده دانشمندی بزرگ مى شده در  سقط
خـود را، های  نشـتين و ... بچـهياگـر مـادران افـرادی ماننـد اديسـون، ا ،ديگر انيببه  ؛كرده باشند

ره آنهـا چگونـه قضـاوت خصوص به جهت راحتى خود سـقط كـرده بودنـد، امـروزه مـا دربـا  به
  كرديم.   اخالقى مى

زند نه يك فرد معمـولى، نـاظر بـه    شايد اينكه تامسون مثالش را درباره موسيقيدانى مشهور مى
 شايسته د و اّال كن   واقع افراد بسياری را خرسند مى همين باشد كه لطف و كمك به موسيقيدان در

اذل و اوباش برای نجـات جـان يكـى از افرادشـان بـه زد، كه ار   گونه مى آن بود كه مثالش را اين
(و انـد   دليل نارسايى كليه شما را دزديده و جريان خـون او را بـه جريـان خـون شـما وصـل كرده
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حاضر بـه كمـك  كس  تناسب دارد) چون در چنين موردی شايد هيچ بيشتر دزدی نيز با كار آنان
   .به چنين اراذل و اوباشى نباشد

  ها نوشت پى

                                                        
نخستين بار در اولين شـماره مجلـه    (”A Defense of Abortion“)» در دفاع از سقط جنين« تامسون با عنوان مقاله1. 

Philosophy and Public Affairs  هاي اين مجلـه باشـد    مقاله شايد يكي از نادر مقاله اين منتشر شد. 1971در سال
ثرترين و ؤبلكـه يكـي از مـ    ،بـه آن داده شـده اسـت   كه نه تنها بارهـا تجديـد چـاپ شـده و ارجاعـات بسـياري       

  .جنين منتشر شده است  است كه تاكنون درباره سقط دانشگاهيهاي  بانفوذترين مقاله
 (Michael Levine and Damian Cox, (2006)“Violinists run amuck in South Dakota: Screen doors 

down in the badlands,” in: Philosophical Papers, 35, p. 267)  
آنگلويي ارجاعاتي به اين مقاله و اسـتدالل   -هاي جدي درباره سقط جنين در فلسفه آمريكاييو تقريباً در بحث

) ويراسـتار مجموعـه مقـاالت تامسـون، در     William Parent) ويليـام پرنـت (  .Ibid( .شوداصلي تامسون ديده مي
   Rights, Restitution, and Risk: Essay in Moral Theory, (1986), Cambridge: Harvardبراش  مقدمه

University Press,  در كل فلسفه معاصر بيشـتر از هـر مقالـه     1986داند كه تا سال اي ميمقاله تامسون را تنها مقاله
 ,See Louis P. Pojman and Francis J. Beckwith (ed.))ديگري به طور گسـترده تجديـد چـاپ شـده اسـت      

The Abortion Controversy, 2tn ed. (Wadsworth Publishing Company, 1998), p. 115)    و ديويـد بـونين
اصـالح كـرده اسـت معتقـد      اي انـدازه كه همواره كوشيده است به ناقدان تامسون پاسخ گويد و استدالل او را تا 

 David Boonin, A  تاست اين مقاله بيش از هر مقاله ديگري دربـاره سـقط جنـين مـورد بحـث قرارگرفتـه اسـ       

Defense of Abortion, (2003), p. 134  است  هايي همقاله تامسون مشهورترين مقال ،و به گفته كريستوفر كاكزور
كه درباره سقط جنين نوشته شده است و بيشترين تجديد چاپ را در ميان مقاالت فلسـفي قـرن بيسـتم بـه خـود      

  اختصاص داده است
 Kaczor, Christopher, The  Ethics of Abortion Women’s Rights, Human Life, and the Question of Justice, 

p. 145. 
طور جدى   اى است كه به دانم تنها نويسنده جوديث تامسون، در واقع، تا آنجا كه من مى«گويد:  . مري ان وارن مي2

را مبنى بر اينكه  جنين  ى مخالفان سقطكند كه، حتى اگر ما ادعادر اين فرض مناقشه كرده است؛ او استدالل مي
كـم در   تـوانيم اثبـات كنـيم كـه دسـت      هم مى ها، بپذيريم، باز جنين انسان است، با حق حياتى همانند ساير انسان

اى در مـورد بـه پايـان رسـاندن بـاردارى ناخواسـته        برخى موارد و شايد در بيشتر موارد زن هـيچ وظيفـه اخالقـى   
  ».ندارد

Warren, Mary Anne. “On the Moral and Legal Status of Abortion,” in: Tom L. Beauchamp and 

Leory Walters (ed.), Contemporary Issues in Bioethics, p. 223. 
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تـرين  چـون يكـي از مهـم    .نهـد . در واقع استدالل تامسون مشـكل خاصـي پـيش روي مخالفـان سـقط جنـين مـي       3

جايز رو  نسقط جنين از همينتيجه   ي بر اينكه جنين از لحظه لقاح انسان است (و درهاي استدالل آنها را مبن مقدمه
 .Beckwith, Francis) داندگيرد و با اين حال سقط جنين را به لحاظ اخالقي مجاز مي نيست) را مسلم فرض مي

Defending Life: a Moral and Legal Case against Abortion Choice, p. 172) .  كوكـل ( گرگـوريGregory 

Kouklگويد زماني كه براي نخستين بار استدالل تامسون را در حال رانندگي از يك ) از مخالفان سقط جنين مي
   .كردن ماشين شوم  ميزگرد راديويي شنيدم آنقدر شوكه شدم كه نزديك بود مجبور به متوقف

 Koukl, Gregory. “Unstringing the Violinist,” Stand to Reason, http://www.str.org/site/ News2? 

page=NewsArticle&id=5689 cited from: Poupard, Richard J., (2007) Christian Research Journal, 

in: volume 30, number 4.  
4 .see Beckwith, Francis J., (1992) “Personal Bodily Rights, Abortion, and Unplugging the 

Violinist,” International Philosophical Quarterly, IPQ 32, no. 1 Issue 125, pp. 112-114, and 

footnotes 14 and 18; Schwartz, Stephen, (1990) The Moral Question of Abortion, Chicago: Loyola 

University Press, p. 118 and Wreen, (1992) Michael, “Abortion and Pregnancy Due to Rape,” in:  

Philosophia, 21 (3-4), pp. 206-207. 
به اين تمايز با ذكـر مثـالي ديگـر پرداختـه      »در باب سقط جنين :تامسون«اي ديگر با عنوان . باروخ برادي در مقاله5

آيا ما حق داريم ميان نجات دادن جان جنين و  .كندگويد فرض كنيد جنين جان مادر را تهديد ميمي وي است.
ات دادن جان مادر دست به انتخاب بزنيم و آيا مادر چون مالـك بـدن خـود اسـت حـق تقـدم دارد؟ از نظـر        نج

در اينجا بايد ميان نجـات دادن جـان زن از   كه   حق زن به بدنش هيچ ربطي به مثال مورد بحث ندارد، چرا ،برادي
  .زد دست به انتخاب دادن جان زن  عجز از نجات نتيجه   طريق كشتن جنين و نكشتن جنين و در

Brody, Baruch, “The Morality of Abortion,” in: Tom L. Beauchamp and Leory Walters (ed.), 

Contemporary Issues in Bioethics, p. 339.  

6. “Abortions and Distortions” 
7  “Abortions and Distortions: An Analysis of Morally Irrelevant Factors in Thomson’s Violinist 

Thought Experiment,” p. 6. 
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