
 

  
  ي سقط جنین درباره

  آرش نراقی
  

)1(  
 : پرسش این است

  » اخالقا ً مجاز است که جنین خود را سقط کند؟ باردارآیا یک زن«
.  این مخالفت البته بر دالیل و انگیزه هاي متعددي مبتنی است. بسیاري افراد به این پرسش پاسخ منفی می دهند
بسیاري از دین . می در شکل بخشی به چنان حکمی داشته استخصوصاً دالیل یا انگیزه هاي دینی نقش بسیار مه

 می کنند که منابع یعنی ادعا. د می کنندنباوران مخالفت خود را با سقط جنین به حجیت مراجع و منابع دینی مست
 مؤمن سقط جنین را امري اخالقاً مذموم و شرعاً حرام دانسته است، لذا فرد) مثالً قرآن یا حدیث معتبر(معتبر دینی 

  . به اقتضاي تعهد دینی خود الجرم باید به آن حکم شرعی ملتزم باشد
به بیان دیگر، گاه مقصود از . یابم، ابهامی وجود دارد  در حدي که من درمی»حکم شرعی«البته در مفهوم 

 از ایم، و گاهی مقصود  که به نحوي براي آن حجیتی دینی قائل شده»حقوقی«یک حکم شرعی عبارتست از حکمی 
در غالب موارد، . باید باشد تعهد به آن است یا میورز اخالقاً م  که فرد دین»اخالقی«آن عبارتست از حکمی 

آور است و هم   هم اخالقاً الزامآمیزند، یا اجماالً معتقدند که واجب شرعی  ورزان این دو وجه را در هم می دین
  .  است،قانون، به معناي حقوقی آن

خوبست میان این دو وجه تفکیک اخالق و حقوق انکار ناپذیر است، ولی به گمانم ارتباط عمیق میان 
  در بسیاري موارد قوانینی در جامعه وجود دارد که به حکم قانون .اطالق نکردحکم یکی را بر دیگري قائل شد و

قوانین را اخالقاً مذموم  آن مستدالً افراد آن جامعهاي از  ا پاره، امند هستها موظف به تبعیت از آنافراد جامعهبودن 
اي از  یا دست کم پاره(ي امري ساکت باشد، ولی وجدان اخالقی جامعه   درباره قانوندانند، یا ممکن است می
شود، ولی قانون  همچنین بسیاري امور است که اخالقاً نیک تلقی می.  امري نکوهیده بداند راآن) هاي اجتماعی گروه

  . بنابراین، باید میان حکم اخالقی و حقوقی تفکیک قائل شد. کند، و نباید بکند نمیما را به انجام آنها مکلف 
هاي  ي سقط جنین کاري ندارم، بیشتر مایلم بر جنبه حقوقی مسأله/ هاي شرعی من در اینجا به جنبه

غیر مستقیم مستند به به نحو مستقیم یا ي اخالق، حجیت منابع دینی، نهایتاً باید  اما در حوزه. اخالقی آن تأکید کنم
در ).   است، و من در اینجا براي آن استدالل نخواهم کردانه معتزلی مآب کمابیش موضعیاین( حجیت عقلی شود

بنابراین، . اخالقی ممکن نباشد باید در حجیت دینی آن هم تردید کرد/ این صورت اگر دفاع عقلی از حکمی شرعی
باوران باید  ي غیر دین داران هم به اندازه اخالقی سقط جنین، دینبراي پاسخ به آن پرسش نخستین، یعنی حکم 

در اینجا من مایلم، استداللهاي . دنحساس و متعهد باشاین خصوص هاي عقلی در نسبت به نتایج بحث و فحص
  .ها، بررسی کنم اي جنبه اند، از پاره اي را که مخالفان سقط جنین مطرح کرده عقلی
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)2(  
  :الفان سقط جنین را می توان در قالب کلی زیر صورتبندي کرداستدالل اصلی مخ

  . است(person)جنین یک نفس انسانی )1(
حق حیات دارند، و این حق محترم اند، یعنی تمام نفوس انسانی  )2(

  .اخالقا ً محترم و سلب ناشدنی است
  :بنابراین

  .سقط جنین اخالقا ً نامجاز است )3(
جواز سقط جنین درگرفته است، عمدتا ً معطوف و متمرکز بر ي جواز یا عدم  بیشتر بحثهایی که درباره

دست (توان نفس انسانی دانست  اند نشان دهند که جنین را نمی موافقان سقط جنین کوشیده. ي نخست است مقدمه
یا دست کم (اند نشان دهند که جنین از بدو پیدایش  و مخالفان سقط جنین کوشیده) کم در چند ماه اول بارداري

حیات او محترم حق شود، و لذا  تبدیل به یک نفس انسانی می) کنند ودتر از آنچه موافقان سقط جنین ادعا میبسی ز
درگرفته تا حد زیادي در گرو تلقی ما از ي نخست  ي مقدمه سرنوشت مناقشاتی که درباره.  و سلب ناشدنی است

شخص « که مقومات نیمباید روشن ک ابتدا براي تعیین تکلیف آن مناقشه،یعنی .   است»نفس انسانی« یا »شخص«
توان  ، و چگونه میشود  می»شخص«اي از فرآیند تکون خود  ه مرحلهچ یک موجود در  بودن چیست، و»نسانیا

لذا بگذارید فرض کنیم که .  این بحث به غایت دشوار و در غالب موارد تیره و مبهم است.   کردینتحقق آن را مع
 »شخص«ي انعقاد نطفه یک   قرائت آن، صادق است، یعنی فرض کنیم که جنین از لحظه اول، در پررنگترینۀمقدم

  .  است»نفس انسانی«یا 
 پاسخ این »شود؟ ي مطلوب مخالفان سقط جنین حاصل می آیا با قبول این ادعا، نتیجه«سؤال این است که 

باشد، نتیجه حاصل خواهد شد ي دوم صادق  اگر مقدمه. ي دوم است پرسش، در گرو داوري ما درخصوص مقدمه
دي شده است، به لحاظ صوري دقیقاً معتبر نیست، اما رفع این نالبته برهان فوق، به شکلی که در اینجا صورتب(

ي آن  نقیصه به لحاظ فنی کار آسانی است،  من براي پرهیز از پیچیدگیهاي فنی زائد، آن را در همین شکل ساده
  ؟ مقدمه ي دوم صادق استآیا .)منطقا ً معتبر فرض می کنم

  
  

)3(  
اگر این ادعا را بر ظاهر آن حمل کنیم، به نظر .  ي دوم را می توان به چندین شیوه ي مختلف قرائت کرد مقدمه
  :ی کلی به قرار زیر استیرسد که متضمن ادعا می

نفوس انسانی حقی سلب ناشدنی نسبت به حیات دارند، یعنی کشتن  ):قرائت نخست(
  . به لحاظ اخالقی موجه نیستهرگزیک شخص 

  
  :رسد که در اینجا چند مشکل مهم وجود دارد ي دوم در این قرائت صادق است؟ به نظر می آیا مقدمه

یعنی این گروه معتقدند که دست .  بسیاري از مخالفان سقط جنین از مدافعان مجازات اعدام هستند،اوالً
ي دوم، با سقط  نابراین، کسی که برمبناي قرائت نخست از مقدمهب.  کشتن اخالقاً رواست،اي از موارد کم در پاره

  .کند، موضعی منطقا ً ناسازگار اختیار کرده است عین حال از مجازات اعدام دفاع می ورزد، اما در جنین مخالفت می
اي وجود ندارد، یعنی مخالف سقط جنین، با مجازات اعدام نیز   فرض کنیم که چنان ناسازگاري،ثانیاً

  بدون اشکال است؟)  قرائت نخستمطابق(ي دوم  آیا در این صورت پذیرش مقدمه.  الف استمخ
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فرض کنید که .  تصدیق این مقدمه با دشواریهایی روبرو استرسد که دست کم در یک مورد  به نظر می
 مادر را جداً به ي بارداري جان دهند که ادامه زنی باردار است، و بنا به دالیلی کامالً موجه، پزشکان تشخیص می

ي این موقعیت چه  درباره. تردید خواهد مرد به بیان دیگر، یا باید جنین سقط شود، یا مادر بی. افکند مخاطره می
مطابق قرائت . توان گفت؟ در اینجا گویی تعارضی میان حق حیات جنین و حق حیات مادر بوجود آمده است می

 از حق سلب ناشدنی حیات برخوردارند، ولی در اینجا میان حق دو به یکسان  مادر و جنین، هر ظاهراًنخست،
 ومادر حیات تعارض رخ داده است، و ظاهراً در اینجا باید گزینشی میان حق ) مادر و جنین(حیات دو نفس محترم 

با دیگري، از حق بیشتري نسبت به حیات برخوردار قیاس آیا یکی از آن دو، در . صورت پذیردجنین حق حیات 
  ن ترجیحی چیست؟  ی؟ چرا؟ مبناي چناست

براي مثال، ما براین . رسد که ما غالباً مایلیم در این موقعیت، مادر را بر جنین مقدم بداریم به نظر می
عهده دارد،  انواع مسئولیتها و نقشهاي اجتماعی، خانوادگی و غیره را برباوریم که مادر انسانی تکامل یافته است، 

است، اما خورده با زندگی او پیوند ) نظیر فرزندان دیگر، همسر، پدر و مادر او(نهاي دیگري احیاناً بهروزي انسا
پیوندي با محیط بیرونی نیافته است، و چیز چندان مهمی در عالم  جنین هنوز موجودي به دنیا نآمده است، هنوز

بنابراین، اگر . است راتب زیانبارترنیست، لذا فقدان مادر، برخالف فقدان جنین، امري به م خارج متکی به وجود او
گرایانه به این موقعیت بنگریم، مادر، در قیاس با جنین، از حق بیشتري نسبت به حیات  از موضعی صرفاً فایده
 جیحدهد، تر قرار میخطر لذا دست کم در مواردي که حیات جنین جان مادر را بجد در معرض  برخوردار است، و

  .ا ً رواستمادر، یعنی سقط جنین اخالق
ي اول،  فراموش نکنید که ما بنا به مقدمه: باشدی نهفته در این استدالل اشکاالترسد که  به نظر میاما 

یم، ظاهراً خود را به ربپذی جنین یک نفس یا شخص محترم انسانی است، لذا اگر استدالل فوق راایم که  پذبرفته
  :ایم چیزي نظیر ادعاي زیر متعهد کرده

  .ده ي بیشتر می رسانند، از حق بیشتري نسبت به حیات برخوردارندنفوسی که فای
بندي کنیم، کاري به  شود، رتبه ي معیاري که بر مبناي آن بتوانیم  فوایدي را که از افراد ناشی می  ارائه،اوالً

...)  ؟ ایتام؟به چه کسی؟ جامعه؟ خانواده(رساند؟  ي بیشتري از یک نانوا می آیا یک نجار فایده. غایت دشوار است
اي خود فردي تواناست،  فرض کنیم که پزشک در کار حرفهاکنون ي یک پزشک از یک باغبان بیشتر است؟  آیا فایده

اش از حدود چند باغ  اي گرچه خیر حرفه، و باغبان کار است  و بسیار طمع سنگدلحظه،مال اما اخالقاً فردي بی
در این حالت چه می توان گفت؟ آیا باید .   و اخالقاً واالسترود، اما فردي به غایت شریف، کوچک فراتر نمی

نصیب دیگران شده، مبناي داوري قرار گیرد؟ اگر تو آن باغبان بودي، حقیقتاً دو برآیند فوایدي که تاکنون از این 
  با خود قائل بودي؟  قیاس براي آن پزشک حق حیات بیشتري در 

 در تحقق  قابلیتهاي فرد بایداید خیر بالفعل او را منظور کنیم، یاي فواید یک فرد ب  آیا در محاسبه،ثانیاً
براي مثال، چه بسا برادر شریف ونسان ونگوگ، در قیاس با . هم در نظر بگیریمرا  فوایدي در آینده بخشیدن به

یافته مبناي یعنی اگر در آن هنگام فواید بالفعل و تحقق .   بود»سودمندتر« ساله، بالفعل فردي به غایت 25ونگوگ 
جست، اما اگر فوایدي را که در  آزمون فایده سنجی بر ونگوگ جوان پیشی می بود، برادر ونگوگ در داوري می

  چه بسا فواید بالفعل .آمد  میونریگرفتیم، چه بسا ونگوگ از آن آزمون پیروز ب تحقق بود، در نظر میقابل آینده 
  .داند، شاید موسایی در رحم مادر است مادر بسی بیشتر از جنین باشد، اما کسی چه می
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اما به هر حال، پاسخ موافقان سقط جنین کامل نیست، مگر براي .  این اشکاالت چه بسا قابل حل باشد
حقیقتاً مفید بودن تمام این مناقشات بنا بر این فرض است که  (.دشواریهایی از این دست نیز پاسخی تدارك کنند

  .)ایجاد کند، فرضی که خود به غایت محل تردید استتفاوتی در حقوق اساسی افراد 
ي بارداري در خطر است، سقط  ط جنین، چه بسا حتی هنگامی هم که جان مادر به واسطهمخالفان سق

  ه کنند؟یجتوتوانند این موضع را  اما آنها چگونه می. جنین را اخالقاً ناروا بدانند
نجات دادن پرهیز از« و »کشتن یک فرد«می که میان  عبارتست از توسل به تفکیک مه توجهیک راه جالب

اید که الجرم باید یکی از دو  فرض کنید شما در موقعیتی گرفتار شده.   وجود دارد»مرگدرحال یک فرد جان 
  : ي زیر را اختیار کنید گزینه

اي سمی را به خون فرد الف تزریق کنی، با علم به  توانی ماده  تو می:ي اول هگزین
  . دقیقه خواهد مرد5 نتیجه، آن فرد در عرض اینکه در

 را که بر Xداروي  دقیقه خواهد مرد، مگر آنکه تو 5 در عرض الف فرد :ي دوم گزینه
خودداري کنی اما تو از انجام آن کار .  بالین اوست به او بخورانی

  .)ي بعد آن فرد بمیرد  دقیقه5یعنی دارو را به او نخورانی، و البته (
  کاري ناشی ازوي  مرگمیرد، اما در حالت دوم، دهی، می ي کاري که تو انجام می ، فرد الف به واسطهدر حالت اول

 وي  جاننجات کشی، اما در حالت دوم، از در حالت اول، تو فرد الف را می.  زنی از انجام آن سرباز میتو  که است
گزیدي؟  ظاهراً شهود  گزینی، کدام را بر میاگر تو مجبور بودي که یکی از این دو گزینه را بر. زنی سرباز می

 »کشتن«ي   گزینهدر برابر دیگر، گویی وقتی که ما به بیان. دهد ي اول ترجیح می ینهي دوم را بر گز اخالقی ما گزینه
  .دهیم میترجیح بر اولی دومی را  واقع می شویم، به لحاظ اخالقی »استنکاف از نجات«و 

توانند استدالل کنند که وقتی جان مادر به  ی، مخالفان سقط جنین میاکنون با فرض این شهود اخالق
.  جان مادر پرهیز از نجات )2(جنین، کشتن ) 1: (ایم  در برابر دو گزینه قرار گرفتهاي بارداري در خطر است م واسطه

، مقدم بداریمر اولی ها به واقع این دو باشند، در آن صورت  به لحاظ اخالقی ما الجرم باید دومی را ب اگر گزینه
  .یعنی به جاي کشتن جنین، از نجات جان مادر پرهیز کنیم

بگذارید فرض .  مایدن این استدالل تاحد زیادي پذیرفتنی می ي این استدالل چه می توان گفت؟ درباره
 به طور کلی توان نتیجه گرفت که سقط جنین آیا بر مبناي این استدالل می. استدالل بواقع معتبر استکنیم که این 

توان گرفت این است  اي که از این استدالل می حداکثر نتیجه.  رسد که پاسخ منفی باشد اخالقاً نارواست؟ به نظر می
ي زن باردار اخالقاً  یعنی، براي مثال، پزشک مورد مراجعه. که براي شخص سوم اجراي سقط جنین اخالقاً نارواست

صورت مسأله کمابیش همانطوري است که ) در اینجا پزشک مربوطه(براي شخص سوم . نباید جنین را سقط کند
کشتن جنین و پرهیز از نجات جان :   یعنی او در برابر دو گزینه واقع شده است؛در استدالل فوق ترسیم شده است

 در اینجا پزشک(شود این است که شخص سوم  اي که حاصل می و اگر استدالل فوق را بپذیریم، تنها نتیجه. مادر
  . ي آن استدالل ملتزم باشد و از انجام سقط جنین سرباز زند اخالقاً باید به نتیجه) مربوطه

اي دارد؟ حقیقت این است که مادر به هیچ وجه در موقعیتی  ي اخالقی مادر نیز چنین وظیفهخود اما آیا 
.  نیست»ات جانجپرهیز از ن« یا »کشتن«راهی اخالقی  دو ، یعنی مادر برسرقرار نداردکه در آن استدالل ترسیم شده 

موقعیت مادر بیشتر شبیه به موقعیت کسی است که مورد حمله واقع شده، و جانش در معرض خطر قرار گرفته 
و اگر در یک جا کشتن به .  در این صورت، اجراي سقط جنین، از منظر مادر، مصداق دفاع از نفس است.  است

ي   اگر فردي در معرض حمله کهبه نظر می رسد. حین دفاع از خود است در  مهاجملحاظ اخالقی روا باشد، کشتن
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، و تنها راه نجات وي از خطر قرار گیردخطر ي این حمله در معرض   شود، و جانش به واسطه واقعفردي دیگر
می بنابراین، هنگا. کند که کشتن فرد مهاجم اخالقاً رواست مرگ کشتن فرد مهاجم باشد، شهود اخالقی ما حکم می
مادر مصداق دفاع از نفس و اخالقاً توسط دهد، سقط جنین  که بارداري بجد جان مادر را در مخاطره قرار می

آور است نه  مورد شخص سوم الزام بنابراین، همانطور که اشاره شد، استدالل فوق، به فرض اعتبار، فقط در. رواست
خالقاً حق سقط جنین را دارد، در آن صورت معلوم نیست اگر بپذیریم که مادر، در این موقعیت االبته . (خود مادر

 را براي استیفاي این حق ی پزشک نتواندکه چرا وي نتواند این حق خود را به شخص سوم منتقل کند، و براي مثال
  .)گیرد ببه وکالت

ایطی ي دوم، دفاع پذیر نباشد، یعنی دست کم در شر رسد که قرائت نخست از مقدمه بنابراین، به نظر می
  .ي بارداري در معرض خطر باشد، سقط جنین اخالقاً رواست که جان زن باردار به واسطه

  
  

)4(  
ي فوق را بپذیرند، یعنی سقط جنین را در شرایطی که جان مادر  اند نتیجه بسیاري از مخالفان سقط جنین آمادهظاهراً 
آنجا که بحث سقط جنین مورد نظر است، آنها تا بنابراین، . ي بارداري در معرض خطر است روا بدانند به واسطه

    :ي دوم را مبناي برهان خود قرار دهند توانند قرائت معتدلتري از مقدمه می
 دفاع از نفس برايهرگاه میان حق حیات دو نفس محترم تعارضی رخ دهد، ): قرائت دوم(

  . اخالقاً رواست کشتن مهاجمخود
شود، و فرد الف براي  ي فرد ب واقع می  که جان فرد الف در معرض حملهاي موارد، وقتی به بیان دقیقتر، در پاره

 ب ندارد، در این صورت حقی که فرد الف در دفاع از نفس خود  مهاجمس خود راهی جز کشتن فردفصیانت ن
 .بودتواند بر حقی که فرد ب نسبت به حیات دارد غلبه کند، و لذا کشتن ب توسط الف اخالقاً روا خواهد  دارد، می

  .)اي به قرائت اول تلقی کرد در واقع این قرائت را باید تبصره(
  :ي دوم، ادعاي مخالفان سقط جنین به صورت زیر تعدیل می شود برمبناي این قرائت از مقدمه  

سقط جنین اخالقا ً نارواست مگر در شرایطی که جان مادر 
  .جدي باشد به واسطه ي بارداري در معرض خطر

یعنی فقط هنگامی که میان (توان گفت؟ آیا سقط جنین فقط در یک مورد  ورتبندي جدید چه میي این ص درباره
  مجاز است؟) حق حیات مادر و جنین تعارض جدي رخ می دهد

.  ي بارداري در معرض خطر نیست مورد دیگري را در نظر بگیریم که در آن جان مادر به واسطهیائید ب  
آیا در شرایطی که بارداري زن . گردد ي آن باردار می شود، و در نتیجه واقع میفرض کنید زنی مورد تجاوز به عنف 

   تجاوز به عنف است، سقط جنین همچنان به لحاظ اخالقی نارواست؟  ناشی از
  بگویند که سقط جنین در این موقعیت نیزفرض کنیم که کسانی به این پرسش پاسخ منفی دهند، یعنی  

ي مخالفان سرسخت سقط جنین حداقل یک قید دیگر نیز به قرار زیر  تعدیل شدهرواست، یعنی باید به ادعاي 
  :افزوده شود

ي بارداري در معرض  سقط جنین اخالقا ً نارواست مگر در شرایطی که یا جان مادر به واسطه
  .ي تجاوز به عنف بسته شده باشد ي جنین در نتیجه یا وقتی که نطفه/  خطر جدي باشد، و
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توانند ادعا کنند که این  ان بدرستی مینتوانند بگویند؟ به گمانم ای ي این قید تازه چه می نین دربارهمخالفان سقط ج
کنند که  یعنی قائلین این قید تازه گویی تلویحاً ادعا می. ادعایی ناخوشایند استقید تازه به لحاظ اخالقی متضمن 

 بعضی نفوس انسانی از بعضی دیگر محترمترند، و ؛ برابر نسبت به حیات برخوردار نیستندینفوس انسانی از حق
ي وجود درآمده است، از حق حیات کمتري  ي فعل غیر انسانی پدر خود به عرصه براي مثال، انسانی که در نتیجه
این درست است که مرد تجاوزگر اخالقاً در خور نکوهش و مجازات است، ولی . نسبت به دیگران برخوردار است

  . تقصیر است ، از هر حیث موجودي معصوم و بیآمدهان پدید طفلی که در این می
ي خالف فاحشی که پدر او مرتکب شده به مجازات اعدام  آیا اخالقاً رواست شخصی را به واسطه

اي که موافقان سقط جنین  آید که قید تازه محکوم کرد؟ اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، در آن صورت به نظر می
اند فاقد وجاهت اخالقی است، و کمابیش مانند اعدام شخصی بیگناه به  فزودهي مخالفان ا به ادعاي تعدیل شده

  .ي جرمی است که پدر وي مرتکب شده است واسطه
 در تمام این مباحثات یک حق اساسی ظاهراًي این ادعاي مخالفان سقط جنین چه می توان گفت؟   درباره  

دست کم تا حد (رسد که هر انسانی  به نظر می.  به بدن خود داردحقی که مادر نسبت: مورد غفلت واقع شده است
گذرد، مختارانه تصمیم بگیرد، و مادر نیز به عنوان یک فرد   بدن او می»بر« و »در«ي آنچه  حق دارد درباره) زیادي

ن مورد تواند سقط جنین را در ای اما حق مادر نسبت به بدن خود چگونه می. انسانی از این حق برخوردار است
  اخالقاً موجه سازد؟

  :توان از تمثیلی بهره جست براي توضیح این معنا می  
یابید،  خیزید، در کمال شگفتی خود را بر تخت بیمارستان می فرض کنید که یک روز صبح وقتی که از خواب بر می

ت کناري آرمیده و به مردي ظاهراً بیهوش هم در تخ. اند در حالی که انواع تجهیزات پزشکی را به شما وصل کرده
شب «: دهد رسد و به شما توضیحات زیر را می در این بین، پزشک بیمارستان در می.  همان تجهیزات وصل است

فرد کناري شما . اند خواب از منزلتان ربوده و به اینجا آوردهحال گذشته انجمن دوستداران شعر و ادب شما را در 
که در حال مرگ بوده است، اما اکنون ما دستگاه گردش خون وي را به آور است  شاعري بسیار شیرین سخن و نام

اگر ما اکنون او را از بدن شما جدا . شود هاي سالم شما دفع می ایم، و سموم بدن وي از طریق کلیه شما وصل کرده
 سالمته  بتوانیم مییابد و ما  بهبود میتردید خواهد مرد، ولی جاي هیچ نگرانی نیست، در عرض نه ماه او  کنیم، بی

   ».از شما جدا کنیماو را 
واکنش شما در برابر این اقدام چه خواهد بود؟ آیا آن افراد اخالقاً مجازند شما را به پذیرش این وضعیت 

و ادب باشید، و لذا علی رغم آنکه این وضعیت را بدون اذن  وادارند؟  چه بسا شما فردي دلرحم و دوستدار شعر
 کار در این صورت البته. اند، این رنج موقت را تاب آورید و جان آن شاعر را نجات دهید ردهشما بر شما تحمیل ک

 اما آیا شما اخالقاً به انجام این کار موظف هستید؟ آیا اگر شما گفتید که این بدن بسیار پسندیده خواهد بود،شما 
درنگ آن شاعر را از  کنید، و اکنون باید بیاید بدون اذن من چنان باري را بر من تحمیل  من است و شما حق نداشته

کند که  رسد که در اینجا شهود اخالقی ما حکم می به نظر میاید؟  کب خطا شدهاخالقاً مرتبدن من جدا کنید، 
یعنی اگر شما این وضعیت را بپذیرید و جان آن شاعر .  پذیرش این وضعیت اخالقاً امري مستحب است، نه واجب

  .اید، اما اگر از انجام آن کار سرباز زنید، اخالقاً در خور نکوهش نیستید قا ً در خور ستایشرا نجات دهید، اخال
ي تجاوز به عنف بسته شده است،  ي جنین در نتیجه طور باشد، دست کم در شرایطی که نطفه اگر این

یل شده است، و لذا زن سقط جنین اخالقاً منعی ندارد، زیرا در این حالت، بارداري، برغم اختیار زن به او تحم
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به بیان دیگر، در مورد بارداري . ي حقی که نسبت به بدن خود دارد، اخالقاً به انجام سقط جنین مجاز است بواسطه
تواند حق جنین نسبت به حیات را تحت الشعاع قرار دهد،   حق مادر نسبت به بدن خود می،ناشی از تجاوز به عنف

    .جواز سقط جنین فراهم آوردقابل قبولی براي و مبناي اخالقی 
حق حیات : تحت الشعاع دو حق دیگر قرار گیرد ) دست کم(تواند  پس تا به اینجا حق حیات جنین می

  و حق مادر نسبت به بدن خود،)ي بارداري در معرص خطر است در شرایطی که جان مادر به واسطه(مادر
بنابراین، دست کم در این دو مورد سقط جنین ). استخصوصاً در شرایطی که بارداري ناشی از تجاوز به عنف (

  .اخالقاً رواست
  
  

)5(  
است؟ به گمانم مخالفان سرسخت سقط جنین بیش از این  منحصربه همان دو مورد  مجازآیا موارد سقط جنینِ
خصوص  گذریم، داوري در و حقیقتاً وقتی از حدود این دو مورد کمابیش روشن در می. همگامی نخواهند کرد

رسد که در حد فاصل موارد نسبتاً روشن و  اما به نظر می.  شود جواز یا عدم جواز سقط جنین به غایت دشوار می
.  تواند به نتایجی کمابیش روشنگر بینجامد ي آنها می  هم وجود دارد که بحث دربارهبینابینیموارد بغایت تیره، موارد 

  .سی قرار دهممن در اینجا مایلم یکی از آن موارد را مورد برر
سپارد، و کامالً آگاه است که این عمل  فرض کنیم زنی به میل و اختیار خود تن به مناسبات جنسی می  

کند، براي مثال، بهترین  تواند به بارداري او بینجامد، لذا تمام پیشگیریهاي الزم را براي باردار نشدن رعایت می می
را مورد ) بل اعتماد و در دسترس براي پیشگیري از بارداريیا سایر روشهاي قا(قرصهاي ضد بارداري موجود 

    آیا در این شرایط سقط جنین مجاز است؟.شود دهد، اما برغم این تمهیدات باردار می استفاده قرار می
ل بارداري و بوجود آمدن ؤومخالفان سقط جنین ممکن است بگویند که در این حالت زن به نوعی مس  
ري از یهاي پیشگ انسته که در مناسبات جنسی همیشه احتمال بارداري وجود دارد، و شیوهد او نیک می. جنین است

شود،  بارداري همیشه با درصدي خطاي اجتناب ناپذیر همراه است، بنابراین، هر زنی که وارد مناسبات جنسی می
  .  را هم پذیرفته استگیري میپیامدهاي محتمل این تصمتلویحاً 

بنابراین، . نید که احتمال تصادف وجود دارددا کنید، نیک می  در خیابانها رانندگی میبراي مثال، شما هرگاه
رانید، و تمام عالئم و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت  شما همواره در حین رانندگی بسیار با احتیاط می

آیا در این شرایط .  شود کشته میکنید، و در نتیجه آن فرد  اما از قضاي بد، یکباره با عابري تصادم می. کنید می
متوجه من لیتی ؤوم، و لذا در این مورد هیچ مسا ه را رعایت کردعرفیتوان ادعا کرد که من تمام مالحظات  می

اید، در آن صورت آنچه رخ داده مصداق قتل عمد نخواهد  ي خوب و با احتیاطی بوده راننده اگر شما حقیقتاً ؟نیست
 - من در اینجا به جنبه هاي حقوقی(کند  یر عمد آن عابر منتفی نمیغت شما را در قتل لیؤوبود، اما این امر مس

  .)اري نهفته استذگ اي است که در پس این نوع قانون کاري ندارم، غرضم ارجاع به شهود اخالقیقانونی این واقعه 
ی که بر افعال او حتمللیت فرد را نسبت به پیامدهاي مؤوبه بیان دیگر، رعایت احتیاطهاي عرفی لزوماً مس

ه مادر در این مورد توانند ادعا کنند که اگرچ جنین میبر همین قیاس، مخالفان سقط . کند  سلب نمیمترتب است،
لیت وي را در بوجود آوردن ؤواحتیاطهاي عرفی را براي پیشگیري از بارداري رعایت کرده است، اما این امر مس

وقتی که جنین در وجود مادر شکل می گیرد، مادر به طور ضمنی به او کند، و لذا به یک معنا  جنین سلب نمی
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.  ن خود داشته درگذشته استي استفاده از بدن خود را داده است، به بیان دیگر، مادر از حقی که نسبت به بد اجازه
.  د، شباهت نداردیاب به وضعیت فردي که خود را ناگهان و ناخواسته به آن شاعر متصل می لذا در اینجا موقعیت مادر

برخالف  (تواند نمیلذا   ورا به جنین داده است،ي استفاده از بدن خود  در اینجا مادر، ولو به نحو ضمنی، اجازه
 با استناد به حقی که نسبت به بدن خود دارد، جنین را از حق حیات محروم )حالت بارداري ناشی از تجاوز به عنف

     . سازد
توان گفت؟ بگذارید یکبار دیگر ادعاي این گروه از مخالفان سقط جنین را  یادعا چه مي این  درباره  

  :جزء مهم استدو ان متضمن نادعاي ای.  ي آن چیست بررسی کنیم، و ببینیم الزمه
 سقط جنین، در شرایطی که زن به میل خود وارد مناسبات جنسی می :اول

  رااي عرفی اخالقاً نارواست، حتی اگر زن پیشتر تمام احتیاطه،شود
  .براي پیشگیري از بارداري رعایت کرده باشد

، زیرا  ورود به مناسبات جنسی همیشه با احتمال بارداري همراه است:دوم
روشهاي متعارف پیشگیري از بارداري همواره با درصدي خطاي 

  .اجتناب ناپذیر همراه است
  :موظفند یکی از دو راه زیر را برگزینندبه نظر می رسد که با پذیرش این دو فرض، زنان ناگزیر اخالقا ً 

  .یا فقط هنگامی به مناسبات جنسی تن دهند که طالب فرزند هستند )1(
یا پیش از آنکه به مناسبات جنسی تن دهند کاري کنند که احتمال بارداري به صفر برسد؛  )2(

  .هاي تخمدان خود را ببندند، یا با عمل جراحی رحم خود را خارج کنند مثال ً لوله
  یازنان این گزینه ،  پذیرشبه فرض. کند  بر زندگی جنسی زنان تحمیل می راي نخست محدودیت شدیدي ینهگز 

، یا در طول حیات جنسی فعال خود بیش از چند بار درگیر مناسبات جنسی به دنیا آورندباید شمار زیادي فرزند 
شود، نه بر   فقط بر زنان تحمیل میهاودیتاین محد. (پوشی کنند نشوند، یا از مناسبات جنسی سالم و طبیعی چشم

  .) آزادي جنسی بیشترمردان بینجامد  نهایتاً بهودیت جنسی بر زنان، ممکن استدیل محمتح. مردان
همواره با درصدي دسترس پیشگیري از بارداري در هاي متعارف و  ي دوم هم، دست کم، در شرایطی که شیوه گزینه

کند که چه بسا به آسیبهاي  هایی ملزم می ت، الجرم زنان را به توسل به شیوهاز خطاي اجتناب ناپذیر همراه اس
  .جبران ناپذیري بینجامدو روحی جسمی 

.   را بپردازدهاي اخالقی زیستن هزینهآماده است تا  اما فرض کنیم زنی مایل است اخالقی زیست کند، و  
  :یان کندي شرطی زیر ب ممکن است این زن تمایل خود را در قالب گزاره

ي فوق است،  اگر اقتضاي اخالقی زیستن، انتخاب یکی از دو گزینه
  .ام که یکی از آن دو را برگزینم، و بر وفق آن زیست کنم من آماده

 یعنی »عبارت شرطی فوق صادق است؟ ي مقدم در آیا گزاره«: این استمهم پرسش اکنون براي این زن   
  صد در صد مؤثر در هاي آیا در غیاب شیوه« »یم؟تحمیل کنی را بر زنان یها ن هزینهیدارد که چن آیا اخالق روا می«

نوعی نقص عضو اخالقاً رواست که زنان را به ترك زندگی جنسی، یا محدودیت شدید آن، یا ز بارداري، پیشگیري ا
ید بپردازند تا از عدم اي که زنان با تمام این پرسشها مبتنی بر این فرض است که هزینه (»موقت یا دائم فرا بخوانیم؟

  .)  یابند، بسیار باالستکاملبارداري اطمینان 
ي سقط جنین را براي جنبشهاي  به گمانم پرسشهایی از این قبیل است که بحثهاي اخالقی درباره  
اي که با ذهنیت مردساالرانه پرورده شده است، تحمیل  در جامعه. بخش زنان بسیار مهم کرده است رهایی
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پذیر و  کامال ً هضم، )که معموالً با اعطاي آزادیهاي جنسی زیاد به مردان همراه است(جنسی به زنان محدودیتهاي 
توان  ي مردساالر براي کشف پاسخ آن پرسشها به هیچ وجه نمی بنابراین، خصوصاً در یک جامعه. نماید پذیرفتنی می

ات اخالقی جامعه در آنجا که پاي حقوق زنان کامالً ممکن است که شهود. صرفاً بر شهود اخالقی جامعه متکی بود
 - تغییر این قبیل باورها و احساسات راسخ شده در عمق ذهنیت جمعی.  مردان معوج شده باشدفعدر میان است به ن

البته این حقیقت به هیچ اما .  و فحصهاي عقلی و نظري حاجت داردتاریخی یک قوم به کارهایی بسی بیش از بحث
   .کاهد  و فحصهاي پیگیر عقلی نمیوجه از اهمیت نقد

ي زنان به شهادت بطلبیم، و سپس   شهود اخالقی خود را در موردي غیر از مسألهابتدابنابراین، بگذارید 
 بحث بناست در چه ي دانیم نتیجه البته چه بسا همین که پیشاپیش می(آن را بر موضوع مورد بحث اطالق کنیم 

   .) ودي طبیعی ما را مخدوش کندموردي بکار رود، تا حدي داوري شه
گشایید تا هواي پاکیزه  شما پنجره را می. فرض کنید که هواي اتاق شما بسیار آلوده و سنگین شده است  

آیا شما در این . کشد آید و خود را از پنجره به درون می در همین حین، دزدي از دیوار باال می. به درون اتاق بیاید
 در این اتاقم، آن دزدام، بنابراین، من تا حدي مسؤول حضور  ودم که پنجره را گشودهچون من ب«: گویید حالت می

یعنی من با گشودن پنجره به طور ضمنی به او این حق را دادم که به اتاق من وارد شود، و اکنون که او درآمده 
  ؟ »است، حق دارد که بماند

است، و با علم به این متحمل  به اتاقتان دانستید که ورود دزد هنگامی که شما پنجره را گشودید می
اما آیا اگر شما نخواهید آن دزد را در اتاق خود بپذیرید، و او را از آنجا برانید، اخالقاً . اید واقعیت پنجره را گشوده
رسد که در اینجا شهود اخالقی ما به نفع صاحبخانه و به زیان تازه وارد  اید؟ به نظر می مرتکب کار خالفی شده

 در مورد بارداري ناخواسته به رسمیت  براي زنان  رایحقچنین طوراست، چرا  اگر این. کند اخوانده داوري مین
 ممکن است مخالفان سقط جنین بگویند که این وضعیت با موقعیت زنی که دچار بارداري ناخواسته شده نشناسیم؟

شود، اما وقتی  دزد تمام نمیدام شما به قیمت جان رانید، این اق شما وقتی دزد را از اتاق خود می.  است فرق دارد
وابسته است، و لذا به مادر  حیات جنین .ستاند راند، اقدام وي جان جنین را از او می مادر جنین را از بدن خود می
  .اي دارد که تو در قبال آن دزد نداري مادر در قبال جنین خود وظیفه

اي دارد   وظیفهاًاخالق نسبت به جنین خود رسد که مادر  نظر میبه. نماید این ادعا تا حد زیادي درست می  
راي توجیه ناروا بودن سقط جنین کافی است؟ به نظر باما آیا صرف این وظیفه  .که ما نسبت به آن دزد نداریم

 بر من اي اخالقی دارم، انجام آن امر را اخالقاً صرف اینکه من نسبت به امري وظیفه.  رسد که پاسخ منفی باشد می
 اخالقاً وظایف: ي اخالقی تفکیک قائل شویم  براي روشن شدن این ادعا باید میان دو نوع وظیفه.کند نمیواجب 

ي مستحب امري است که انجام آن به لحاظ اخالقی پسندیده است، اما اگر  وظیفه.  اخالقاً مستحبوظایفواجب و 
 واجب امري است که ۀدر مقابل، وظیف. کرده استکسی از انجام آن سرباز زند، حق اخالقی کسی را ضایع ن

ي  استنکاف از انجام آن اخالقاً نکوهیده است و سرپیچی از آن همانا تضییع حقی است که دیگري یا دیگران برذمه
   .تو دارند

کند، اگر شما  کنید، و فرد فقیري از شما پولی طلب می براي مثال، فرض کنید که شما از خیابانی عبور می
اما فرض کنید که به هر دلیلی شما . اید ین فرد نیازمند کمک کنید، به لحاظ اخالقی کاري پسندیده انجام دادهبه ا

اید؟ آیا آن فرد  آیا در این صورت شما حقی را از آن فرد ضایع کرده. تصمیم گرفتید که به آن فرد کمک نکنید
راه نشین را با کسی  شما دریافت کند؟ وضعیت این فقیرپولی از  اخالقاً مجاز است گربیان شما را بگیرد، و به زور
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رسد که اگر شما به  به نظر می. اید اید، اما از پرداخت آن سر باز زده مقایسه کنید که مدتها پیش از او پولی وام گرفته
 از پولی و  بگیرد،را شما گریبانتواند  اخالقا ً نمی اوو اید،  لب نکردهآن فقیر راه نشین پولی ندهید، حقی را از او س

 اید و او  پولی را که بدهکارید نپردازید، حقی را از وي ضایع کرده آن رفیق طلبکار اگر شما بهکند، اماشما مطالبه 
ي شما در قبال آن فقیر راه  وظیفه. ي خود را مطالبه کند گریبان شما را بگیرد، و حق ضایع شده اخالقاً مجاز است
  .    استواجب اي ي شما در قبال آن رفیق طلبکار وظیفه وظیفه، اما  شماستي مستحب نشین، وظیفه

ي مادر در قبال  رسد که مخالفان سقط جنین بدرستی به وظیفه در بحث مربوط به سقط جنین، به نظر می  
رسند، به ي مطلوب خود ب ان براي آنکه به نتیجهن، اما ای)اي که ما در قبال آن دزد نداریم وظیفه(کنند  جنین اشاره می
یعنی در شرایطی که زن علی رغم (ان باید نشان دهند که در شرایط مورد بحث ن نیاز دارند؛ ایاینچیزي بیش از 

از نوع وظایف وع وظایف واجب است نه ي او در قبال جنین از ن ، وظیفه)تمهیداتی که اندیشیده، باردار شده است
انجام آن  تواند بدون آنکه اخالقاً درخور نکوهش باشد، از  میزیرا اگر آن وظیفه از نوع مستحب باشد، زن. مستحب
از نوع  یا  استي مادر در قبال جنین از نوع وظایف واجب اما آیا وظیفه.  سرباز زند)ي بارداري  ادامهیعنی (وظیفه

    ؟مستحبوظایف 
 شهر غریبی فرض کنید شما در .خوبست از تمثیل دیگري بهره بجوییمسؤال براي روشن شدن پاسخ این   
هاي اتاقتان را باز   در هوا پراکنده است، و هر گاه که شما پنجره»هاي تولید انسان گرده«در این شهر .  کنید زندگی می

 ي اتاقتانو پود فرش یا درز مبلها ها به درون اتاقتان راه یابد و در البالي تار بگذارید، ممکن است یکی از این گرده
خواهید فرزندي داشته باشید، بنابراین، بهترین توریهاي موجود در شهر را  ما نمیش. رشد کند ریشه بدواند و

این توریها اندکی نقص دارد و در نتیجه  اما از قضا یکی از. کنید هاي اتاقتان نصب می برابر پنجره خرید و در می
و وضعیت چنان است که اگر  (دواند ي فرش اتاق ریشه می  و در گوشهیابد راه میاتاق ها به درون   گردهیکی ازآن

اید، آگاهانه کف اتاق خود را  در این مورد شما به اختیار خود پنجره را گشوده. )او را از ریشه درآورید، خواهد مرد
 ،آیا در این شرایط. دناید که گاهی توریها کیفیت مورد ادعا را ندار دانسته خوبی میه ب اید، و نیز با فرش پوشانیده

  ي شما استفاده کند؟  ي اتاق شما در حال رشد است، حق دارد از خانه گوشهانسانی که در 
 مسؤول این امر هستید، البته ممکن است کسی ادعا کند که شما خود. رسد که پاسخ منفی باشد می به نظر

ن مبل و فرش بدوتوانستید  میي اتاقتان را کامالً گل بگیرید و مسدود کنید، یا  در و پنجرهتوانستید  میبراي آنکه 
گرانی بر دوش شما نیست؟ اگر شهود اخالقی شما در اینجا بیش از حد آیا این تکلیف نابجا و اما . زندگی کنید

برسمیت ي سقط جنین  حق مادر را دربارههم پاسخ مثبت دهد، در آن صورت باید در شرایط بارداري ناخواسته 
  . بشناسد

ي  جا پاسخ منفی دهد، و لذا بر آن قیاس حق مادر را دربارهاز سوي دیگر، اگر شهود اخالقی شما در این
 تواند سقط جنین فرد می: ماند سقط جنین در شرایط مشابه به رسمیت نشناسد، ظاهراً این منطق در اینجا متوقف نمی

خانه بیرون  از  زنانهرگاه کهه ناروا بداند، براي آنکمبناي همین منطق  بربارداري ناشی از تجاوز به عنف هم را در 
آیند، به  د باید بدانند که احتمال آنکه مورد تجاوز واقع شوند وجود دارد، و لذا نفس اینکه از خانه بیرون مینآی می

  .  مورد تجاوز واقع شدن استاآنها بمعناي موافقت ضمنی 
نتفی کنند، یا توانند مثالً با خارج کردن رحم خود بارداري ناشی از تجاوزبه عنف را م ن میبه عالوه، زنا

،  مطابق آن منطق،بنابراین. هرگز از خانه خارج نشوند، یا در هنگام ترك خانه ارتشی مسلح را با خود همراه کنند
لذا حق سقط جنین   به نوعی مسؤول بارداري خود هستند، وزنان هم مورد بارداري ناشی از تجاوز به عنفحتی در 
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اما . ي تصویب بنگرند کسانی این نتایج را به دیده  سنتی و مردساالري چه بسا در فضاي ذهنی یک جامعه. ندارند
در این .  ناپسند و غیر انسانی با ذهن و ضمیر یک انسان معتدل و اخالقی سازگار باشد بعید است که این نتایج خرد

 وضعیت در، نینکه شهود اخالقی ما بیشتر مایل به آن است که مسؤولیت مادر را در قبال جرسد  صورت، به نظر می
از نوع ، از نوع وظایف مستحب بداند نه )یما هدست کم در شرایطی که ما در اینجا فرض کرد(بارداریهاي ناخواسته 

اگر مادر جنین را در خود حفظ کند و بپروراند، اخالقاً کاري پسندیده انجام داده  در این صورت، .  واجبوظایف 
  .ز زند، و جنین را سقط کند، اخالقاً فعلی در خور نکوهش انجام نداده استي بارداري سربا است، اما اگر از ادامه

  
)6(  

اگر از این بحثها . توان نتیجه گرفت که سقط جنین، تحت هر شرایطی،  اخالقاً رواست از این بحثها هرگز نمی
از  ی که جنین راحتی وقت( اخالقاً رواست اي موارد پارهاي حاصل شود صرفاً این است که سقط جنین در  نتیجه

 فراختر از آن چیزيآن موارد احیاناً بسی ي  دامنه، اما البته .)همان مراحل اولیه تکون خود نفسی انسانی بشمار آوریم
  .   کنند است که مخالفان سرسخت سقط جنین ادعا می

    
   سانتا باربارا-کالیفرنیا

  2004 اکتبر 18
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