
31  

 

 

جن
ط 

سق
ن

ي
 

وع
ت ن

ذا
ل 

دال
ست

و ا
  ي

  
  
  
  
  

  سقط جنين و استدالل ذات نوعى
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عليرضا آل بويه
*

  

  

  چكيده

نبودن سقط جنين به لحاظ اخالقى از لحظه لقاح اقامه شده  متفاوتى بر مجاز های استدالل
است؛ از جمله استدالل ذات نوعى، استدالل از طريـق تقـدس حيـات انسـان، اسـتدالل 

شبيه آيند$ مـا و اسـتدالل از  ای آيندهشيب لغزنده، استدالل از طريق بالقوگى، استدالل 
 نگارانـه مادیر اساس ديـدگاه در اين مقاله، نخست استدالل ذات نوعى ب. طريق احتمال

شود و در ادامه بر اساس سـه مكتـب فلسـفى مشـاء، اشـراق و  فيلسوفان غربى بررسى مى
البته آنچه در اينجا در نظر است . گردد حكمت متعاليه تقريرهای جديدی از آن ارائه مى

صرف نظر از عوارضى مانند در معرض  ،حكم اخالقى سقط جنين در نگاه نخست است
  . بسا اين حكم اوليه تغيير كند شدن آنها چه ودن جان مادر كه با عارضخطر ب
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 درآمد

مباحث نظری دربار$ اخـالق اهميـت دارد، ولـى مباحـث عملـى اخـالق از اهميتـى هر چند 
شود كه با  دوچندان برخوردار است، زيرا در اخالق عملى به مسائل و موضوعاتى پرداخته مى

رفتار و كردار روزمره آدمى ارتباط دارد و آگاهى از آنها، تأثير مستقيمى بر رفتـار و كـردار 
  .ته باشدتواند داش مى ها انسان

امروزه در ميان مباحث مطرح در اخالق عملى، مباحث مربوط به اصل حيـات آدمـى، آغـاز، 
بررسـى  شناسـى زيستاستمرار و پايان آن اهميت بسزايى يافتـه اسـت كـه در اخـالق پزشـكى و 

  .بوده است، سقط جنين است  برانگيز از اين ميان، يكى از مسائلى كه بسيار مناقشه. شود مى
و  هـا موافقتشـدت مطـرح شـده و  خالقـى سـقط جنـين در چنـد دهـۀ اخيـر بهمباحث ا

يـافتن آن  شـايد يكـى از داليـل عمـد$ اهميت. بسياری را در پـى داشـته اسـت های مخالفت
مسـلمان، سـقط جنـين از ديـدگاه  متفكـراندر ميان . موضوع حّق حيات آدمى باشد  اهميت

از جنبه اخالقى آن بحـث چنـدانى  آنانفقهى و حقوقى همواره مورد بحث بوده است، ولى 
متفاوتى بر مجاز نبودن سقط جنـين از لحظـه لقـاح  های استداللاخالقى،  منظراز . اند كردهن

اقامه شده اسـت؛ از جملـه اسـتدالل ذات نـوعى، اسـتدالل از طريـق تقـدس حيـات انسـان، 
شـبيه آينـده مـا و  ای آينـدهاسـتدالل  1استدالل شـيب لغزنـده، اسـتدالل از طريـق بـالقوگى،

در اين مقاله به بررسـى و تحليـل اسـتدالل ذات نـوعى بـر اسـاس . استدالل از طريق احتمال
شود و در ادامه، تقريرهايى از ايـن اسـتدالل  فيلسوفان غربى پرداخته مى نگارانه مادیديدگاه 

در اينجا  البته آنچه. گردد بر اساس سه مكتب فلسفى مشاء، اشراق و حكمت متعاليه ارائه مى
در نظر است حكم اخالقى سقط جنين در نگاه نخست است، صرف نظر از عوارضـى ماننـد 

شدن آنهـا ايـن حكـم اوليـه تغييـر  در معرض خطر بودن جان مادر كه ممكن است با عارض
  . كند

فيلسوفان اخالق تقريرهای گوناگونى از استدالل ذات نوعى بر جايز نبودن سقط جنـين 
  .پردازيم در ادامه به بررسى دو تقرير از اين استدالل مى. اند ئه كردهاز لحظه لقاح ارا

                                                              
اسـتدالل از طريـق بـالقوگى بـر عـدم جـواز «، و محسن جوادی عليرضا آل بويه: برای مطالعه بيشتر درباره اين استدالل، نك. ١

 .1390، 2، ش�ستیفصلنامه اخالق ز، »سقط جنين
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  تقرير اول

از نظر بكويت انسان . است (Frances Beckwith)يكى از اين تقريرها از آن فرنسيس بكويت 
 -فاعـل اخالقـى عاقـل  -است، زيرا موجود انسانى واجد ذات نوعى خاصى  مند ارزشذاتاً 

حتى اگر نتوانـد بالفعـل  ،د دارد همان ذات و سرشت را همواره دارداست كه مادام كه وجو
از خود  دهيم مىاخالقى فعال و بالغ از نوع خودش اسناد  های فاعلكاركردهايى را كه ما به 

برای مثال، من و تو از ذات انسانيم؛ يعنى موجـودی هسـتيم بـا سرشـت و طبيعـت . بروز دهد
سـگ را از نـوع انسـان   گربه يا تولـه گاه يك بچه ما هيچ، اخوانيم مىخاصى كه آن را انسان 

  .)Beckwith, 2007: 132(دانيم  آوريم، بلكه آنها را ذاتاً از نوع گربه يا سگ مى شمار نمى به
، همچنان بـاقى اسـت و آيد مىيك موجود با تغييرات بسياری كه در طول حياتش پديد 

اهلى به دليل طبيعت خاصى كه  ای گربه بچه برای مثال،. آيد نمىهيچ تغييری در ذاتش پديد 
دارد استعدادهای خاصى برای رشد و نمو و كسب اوصـافى از جملـه خرخـر كـردن دارد و 

رد، بـاز يـمبو حتـى در همـين حالـت  نكننـدرشـد  اش توانـايىد و هرگز اين واگر بزرگ ش
كه فاقـد وصـفى   باره آن نتواند خرخر كند در ای قورباغهدر مقابل اگر . همچنان گربه است

كـه  ای گربه. خاص است، چون قورباغه بر اساس طبيعتش اصًال استعداد خرخر كردن ندارد
. )ibid.: 133(توان خرخر كردن ندارد، به دليل طبيعت خاصـى كـه دارد، بـاز هـم گربـه اسـت 

يا به دليل اينكه بسـيار نابـالغ اسـت يـا معلوليـت خاصـى (انسانى كه توان تعقل كردن ندارد 
  .باز هم به دليل طبيعتش انسان است) اردد

، همچنان در طـول حيـاتش گربـه بـاقى آيد مىوجود  افزون بر اين، گربه از زمانى كه به
اش روز به روز بيشتر و بيشتر شده باشـد  ذهنى و بدنى های توانايىگرچه وزن، قد و  ،ماند مى

ــاي ــد؛ موه ــه بودن ــدينش نياموخت ــه وال ــد ك ــه باش ــوری آموخت ــى ام ــد، و حت ــانه كن ش را ش
با تمام اين تغييرات ذات و طبيعت گربـه ثابـت اسـت و هـيچ . هايش را بچيند و غيره چنگال

  .آيد نمىای در گربه پديد  دگرگونى
. لحاظ وجودی مقدم بر اجزايشان هسـتند به بيان ديگر، موجودات زنده از جمله انسان به

يك كل هويت خود را همچنان حفظ كرده و با نبود برخى از اعضا،  عنوان بهاين موجودات 
؛ برای مثال، اگر انسانى دست يا پا نداشته باشد، باز هم انسـان كنند مىكل نقش خود را ايفا 

 و تواند نقش انسانى خود را ايفا كند؛ بر خالف مصنوعات بشـری ماننـد خـودرو است و مى

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


34  
  

 

 

 ه
ال

س
ج

م،
ده

 
ه 

ار
شم

70 ،
ان

ست
تاب

 
13

92
  

تنها آن اسـامى بـه طـور  هستند و با نبود برخى از اجزا نـه اجزا مقدم بر كل در آنها رايانه كه
بيان  بـه. توانند ايفا كنند شوند، بلكه نقشى را كه بايد ايفا كنند نمى حقيقى بر آنها اطالق نمى

ديگر، وجود اجزا برای چنين مصنوعاتى ذاتى است و بـا نبـود برخـى از اجـزا چيـز ديگـری 
  .).ibid(شوند  مى

طبيعى و فراينـد مصـنوعى تفـاوت قائـل شـد؛ مصـنوعات بشـری ماننـد بايد ميان فرايند 
وجــود  بــاره بـه شــوند و بـه يك نمــا و غيـره جــزء جـزء ســاخته و پرداختـه مى قطب ،سـاعت

تدريج رشـد و  باره پا به عالم هستى گذاشته و سپس به ، ولى موجودات زنده به يكآيند مىن
هر مرحله از رشدش بـه هـيچ وجـه شـخص به عبارت ديگر، موجود انسانى در . كنند مىنمو 

بسـا برخـى از آنهـا بـه دليـل  كه چه هايى بالقوگىبالقوه نيست، بلكه همواره شخص است با 
هنگام يا نقص در وضعيت جسمانى كه برای تحقق آن بالقوگى الزم اسـت هرگـز  مرگ نابه

ی زنـدگى ا برای مثال، فردی كـه فاقـد تارهـای صـوتى اسـت و در جامعـه. به فعليت نرسند
كند كه امكان پيوند تارهای صوتى وجود ندارد، به دليل نداشتن وضعيت جسـمانى الزم  مى

كـردن را نيـز  هرچند قـوه تكلم ،تواند تكلم كند رساندن قوه تكلم، هرگز نمى برای به فعليت
  .)ibid.: 134(دهد  هرگز از دست نمى

  
  تقرير دوم

او . شناسى ارائه داده است بر اساس مطالعات رويان) Patrick Lee(تقرير ديگر را پاتريك لى 
ــاره فراينــد  امــروزه مطالعــات . شــود انســان يــادآور مى گيری شــكلدر آغــاز نكــاتى را درب

كه در توليد مثل متعارف، حيات موجود انسـانى از زمـان بـارور  دهند مىشناسى نشان  رويان
لحـاظ ژنتيكـى و كـاركردی  هتخمك بارور شده ب. شود كامل آغاز مى طور بهشدن تخمك 

موجودی زنده و كامًال متمايز از اسپرم و اوول است و منابع و وضعيت فعالى برای رشد و نمو 
بيرونـى نيـازی نـدارد، بلكـه  های هـدايتبه سوی انسانى بالغ را دارد و برای چنين رشدی به 

سلول جنسى  متعارف يك های بارداریدر . درونى برای چنين سيری كافى است های هدايت
اين  های كروموزمدر . آميزند مىپدر، يعنى اسپرم با يك سلول جنسى مادر، يعنى اوول در هم 

وجود دارد كه حـاوی تمـامى اطالعـاتى  )DNA( ای. ان. دی های مولكولجنسى  های سلول
وجـود آمـده اسـت الزم  است كه برای هدايت رشد فردی كه با درآميختن اسپرم و اوول به

كروموزم از اوول در هم  23كروموزم از اسپرم با  23شود  ى كه تخمك بارور مىزمان. است
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وجود  كامًال جديد و متمايز از اسپرم و اوول به ای زندهدر پايان اين فرايند موجود . آميزند مى
با  گويند مىاين موجود زنده كه به آن رويان انسانى . كه اساساً يك سلول بيشتر نيست آيد مى

سلول و سپس  2اين سلول در آغاز به . كند فرايند معمول تقسيم سلولى رشد خود را آغاز مى
نيـز .  ...نيستند و در نتيجه مرحلـه سـه سـلولى و  ها تقسيماين . شود تقسيم مى... و 16، 8، 4به 

كند تا همه اعضا و  عضوی كه بـرای كاركردهـای  تدريج رشد مى اين رويان به. وجود دارد
اين فرايند رشد بسيار سريع در همان چنـد . مل موجود انسانى بالغ الزم است، شكل بگيردكا

گيرد و ظاهر  برای مثال، در هشت يا ده هفته اول جنين كامالً شكل مى. افتد مىهفته اول اتفاق 
گرچـه هنـوز ارتباطـات سيناپسـى آن (شود  ، مغز كامل مىافتد مىانسانى دارد، قلب به تپش 

كنـد، گريـه  ، جنين درد احسـاس مى)شوند مگر زمانى پس از تولد ت و كامل نمىكامل نيس
  .مكد مىكند و حتى انگشت شست خود را  مى

نخسـت، رويـان از همـان . شـود پاتريك لى سه نكته مهم دربار$ رويان انسان يادآور مى
مـان ايـن مطلـب روشـن اسـت، زيـرا رويـان از ه. آغاز از هر سلول مادر و پدر متمايز اسـت

رشـد رويـان رشـدی . كنـد هنگام باروری تخمك جهـت متمـايز رشـد خـودش را طـى مى
دوم، . از درون خودش به سوی بقا و بلوغ است و به هدايت بيرونـى نيـاز نـدارد شده هدايت

سـوم و  از همـه . است و خصيصه ساخت ژنتيكى موجودات انسانى را دارد انساناين رويان، 
رويان انسان از همان آغـاز برنامـه كامـل و . ، ولى نابالغ استآنكه رويان موجود زنده كامل

فعالى برای رشد و نمو خودش و رسيدن به مرحله موجود انسـانى دارد و اگـر مـوانعى ماننـد 
. بيماری يا خشونت خارجى پيش نيايد، براساس همين برنامه به رشد خود ادامـه خواهـد داد

ش، يعنى رحم مادر ممكن اسـت رخ دهـد، مهمى كه در محيط رشد های دگرگونىرغم  به 
در ايـن فراينـد و  افتـد مىهيچ يك از تغييراتى كه بعد از باروری تخمـك در رويـان اتفـاق 

را  شـده هدايتكند، بلكه تنها ايـن رشـد از درون  رشد رويان تغييری ايجاد نمى گيری جهت
  .)Lee and George, 2005: 14( اندازد مىكند و يا به تأخير  تسهيل مى

  
  بودن جنين شخص

كه جنين از لحظه لقاح انسـان  كنند مىتقرير از استدالل ذات نوعى، در نهايت اثبات  اين دو
كه جنين انسان  پذيرند مىو  كنند مىمطلب مناقشه ن است و بيشتر موافقان سقط جنين در اين

دانند؛ چون ميان انسان و شـخص  حال سقط جنين را از نظر اخالقى مجاز مى اين است، اما با
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 شـمار بهداننـد، ولـى شـخص  شـوند و در نتيجـه گرچـه جنـين را انسـان مى تفكيك قائل مى
» بودن شـخص«كنـد  آورند و معتقدند آنچه موجودی را واجد شأن و منزلت اخالقى مى نمى

از نظر اخالقى مجاز نيست، ولى كشـتن جنينـى  ، كشتن شخصرو ايناز . بودن است نه انسان
  .لحاظ اخالقى نادرست نيست نشده است، به كه هنوز شخص

تواند كاركردهـای  چون نمى ،آيد نمىشمار  كه جنين شخص به كنند مىبرخى استدالل 
گر، مايكل تـولى و مـری نيمانند پيترسبرخى . ذهنى شخص بالغ را از خود بروز و ظهور دهد

 شمار آيد، بايـد بـه مرحلـه خودآگـاهى برسـد تقدند جنين برای اينكه شخص بهمعوارن  آنه
(see: Singer, 1993: 167; Tooley, 2006: 124; Wareen, 1997: 178).  اينـان بـه الزمـۀ ديدگاهشـان نيـز

شده به يك اندازه فاقد خودآگاهى هستند و در نتيجه  د، زيرا جنين و نوازد تازه متولدان ملتزم
پـس حـد فاصـل ميـان . آيـد نمىتنها جنين شخص نيست، بلكه نوزاد نيز شخص به شـمار  نه

نـام  هـايى ويژگىبودن اسـت و بـرای شـخص  كسى كه واجد حق و فاقد حق است شـخص
اقـع معتقـد اسـت و در و دانـد مىبودن را وابسته به خودآگـاهى  اين ديدگاه شخص. برند مى

وجـود  ، ولى شخص انسانى ماننـد مـن زمـانى بـهآيد مىوجود  گرچه انسان در لحظه لقاح به
  .نمايد كه خودآگاهى رخ مى آيد مى

وجود آيد، ولى من در زمـانى بسـيار  از نظر پاتريك لى، اگر موجود انسانى در زمانى به
و آن موجود انسانى كه مـن بـا شود كه من چيزی هستم  متأخرتر به وجود آيم، نتيجه آن مى

؛ چون ما دو رسد نمىآن ارتباط تنگانگى دارم چيزی ديگر، ولى چنين چيزی درست به نظر 
بـرای مثـال، بـا . يكى اعمال بـدنى و ديگـری اعمـال غيـر بـدنى: دهيم مىگونه اعمال انجام 

يگـر، از وجـود روم و از سوی د شنوم و با پاهايم راه مى هايم مى بينم، با گوش چشماهايم مى
بينـد،  اسـت كـه مـى» مـن«در هـر دو حالـت، يـك . كنم مـىخود آگاهم و اموری را درك 

يك هويـت جـوهری و ذاتـى و يـك فاعـل  ،ينابنابر. كند و آگاه است ، درك مىشنود مى
پس آنچه من و تو با ضـماير . دهد متفاوت اعمال گوناگونى انجام مى های زماناست كه در 

  واره و فاعـل اعمـال آگاهانـه و عقالنـى اسـت، بـا انـدام كنيم مـىبـدان اشـاره » تـو«و » مـن«
ين، از ابنـابر. يكى است؛ منتها با اسـتعدادهايى غيـر جسـمانى شنود مىبيند و  جسمانى كه مى

واره  كـه انـدام آييم مـىوجـود  جسمانى هستيم، زمانى بـه آنجا كه من و تو اساساً موجوداتى
پس مـن و تـو در زمـانى . و اين زمانى نيست مگر در لحظه لقاح آيد مىوجود  جسمانى ما به
كه زمـانى  گونه همانايم، در زمانى رويان، در زمانى جنين، سپس نوزاد، دقيقاً  زايكوت بوده
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  .(ibid.: 15-16)ايم  كودك، نوجوان، جوان و بزرگسال بوده
شود، ولى آنچه پاتريك لـى از ايـن  خالصه آنكه معانى متفاوتى از واژه شخص فهم مى

  : گويد كند آن است كه مى واژه فهم مى
هـويتى جـوهری اسـت كـه بـا » شخص«روشن است كه معموالً مراد ما از واژه 

نتيجـه آنكـه شـخص . كنيم مـىضماير شخصى من، تو، او و غيره بـه آن اشـاره 
. كردن و انتخـاب آزادانـه اسـت طبيعى برای استدالل توانايىضوعى متمايز با مو

واره انسانى يكى اسـت و از ايـن  اين موضوع در مورد موجودات انسانى با اندام
حتـى  ،وجـود آيـد واره انسـانى بـه كه آن اندام آيد مىوجود  رو، انسان زمانى به

كردن و  بيعـى بـرای اسـتداللها طـول بكشـد تـا اسـتعدادهای ط ها و سال اگر ماه
تـر و از همـان  ای كـه پيش انتخاب آزادانه را فعليت بخشد، اسـتعدادهای طبيعـى

واره انسـان در يـك  معناست كه بگوييم انـدام ين، بىابنابر. اند آغاز وجود داشته
. يعنــى تــو و مــن در زمــانى متــأخرتر ،، ولــى شــخصآيــد مىبــه وجــود  زمــان

 آيـد مىشـمار  كشتن تو و من بـه ،انسانى كه تو باشى و من وار$ اندامنابودكردن 
  .)ibid.: 16(مان  حتى در مراحل اوليه حيات

بودن جنـين را از  استدالل ديگری كه برخى مدافعان سقط جنـين بـا آن در صـددند شـخص
همان مراحل اوليه بارداری انكار كنند، استداللى است كه بـر خـالف اسـتدالل قبلـى مسـلم 

، ولـى زمـانى ديرتـر از آييم مـىه موجوداتى مانند من و تو از زمان لقاح به وجود گيرد ك مى
كه توان خودآگاهى ما  برای مثال، زمانى ،شويم مىو واجد حقوقى اخالقى  مند ارزشلقاح، 

از نظـر آنهـا، مـا زمـانى كـه رويـان بـوديم . شـود با رشدمان فوراً و يا بـه نزديكـى فعـال مى
شدن يا فوتباليست  دان موسيقىبودن صفتى عرضى است؛ مانند  شخصاما . خودآگاه نبوديم

يـا  دان موسيقىآييد و در زمانى بسيار متأخرتر  كه شما در زمانى به دنيا مى گونه همان. شدن
وجـود  های جسمانى بـه هوار كه اندام آييم مى، من و تو هم زمانى به دنيا شويد مىفوتباليست 

) موجـودی بـا نـوع خاصـى از ارزش و حقــوق(، ولـى در زمـانى متـأخرتر شـخص آينـد مى
تفـاوت ايـن اسـتدالل بـا اسـتدالل . )see: Patrick Lee and Robert P. George, 1995: 16( شـويم مى

پيشين در اين است كه در آن استدالل مدافعان سقط جنـين در موضـوعى وجودشـناختى بـا 
، يعنى در اينكه رويان يا جنين انسانى چگونه موجـودی مخالفان سقط جنين اختالف داشتند

  .ارزشى است ای مسئلهاست، ولى در اين استدالل نزاع بر سر 
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دادن بر چنين ديـدگاهى اسـتدالل  جوديث تامسون با مقايسه ميان حق حيات و حق رأی
دادن  در آينـده حـق رأی. رشد معمولى خود ادامه دهند اگر اجازه دهند كودكان به«: كند مى

بر  .)ibid.: 17(» دادن دارند كند كه آنان اكنون نيز حق رأی خواهند داشت، ولى اين اثبات نمى
اساس اين ديدگاه درست است كه ما زمانى رويان و جنين بوديم، ولـى در آن زمـان ارزش 

و  منـد ارزشكه واجد حق حيات باشيم، بلكه زمانى متـأخر از آن مرحلـه  ايم نداشتهچندانى 
 .)ibid.( شويم مىحق حيات  دارای

با مقايسه دقيق حـق حيـات و  كوشند مىپاتريك لى و رابرت جورج با نقل اين استدالل 
از نظر آنها تامسون نتوانسته به اين واقعيت توجه . دادن خطای تامسون را نشان دهند حق رأی

و ديگـر عوامـل  توانـايىكند كه برخى از حقوق نسبت به مكـان، اوضـاع و احـوال، بلـوغ، 
دادن  گونـه كـه حـق رأی كنـد، آن اما حق حيات نسبت به مكان تفاوتى نمى. متفاوت هستند

دادن داشته باشد، ولى در كشور يا  بسا كسى در كشور يا شهری حق رأی چه. كند تفاوت مى
هـا بـرای  افزون بر ايـن، برخـى حقـوق و اسـتحقاق. دادن نداشته باشد شهر ديگری حق رأی

دهد، اما حق حيـات داشـتن  خاصى رخ مى های موقعيتيا  ها مكانيا  ها زمانتنها در افرادی 
به عبارت ديگر، حق حيات داشتن واجد هويتى . در واقع داشتن شأن و منزلت اخالقى است

هايى داشته باشد كه بـا آن حيـات را آغـاز  تواند حقوق و استحقاق خاص بودن است كه مى
دادن اساسـاً  رود ايـن حـق بـا حقـوق ديگـری ماننـد رأی ار مـىاز ايـن رو، انتظـ. كرده است

  .).ibid(متفاوت باشد 
ـــخص ـــرای ش ـــز ب ـــى ني ـــر كرده برخ ـــم ذك ـــد بودن دو قس ـــخص: ان ـــى ش بودن  يك

مرادشـــان از ). performance(بودن كـــاركردی و ديگـــری شـــخص) endowment(مـــوهبتى
رزش اخالقـى دارنـد و ايـن سبب نوعشان ا ذاتاً به ها انساناين است كه  بودن موهبتى شخص

دهد و به  ای مانند عقالنيت، استقالل و حرمت سوق مى اخالقى های ارزشموهبت آنها را به 
بودن  اما مـراد از شـخص. كنند مىهمين سبب، شايستگى ورود در اجتماع اخالقى را كسب 

از شوند كه كاردكرد خاصى  زمانى واجد ارزش اخالقى مى ها انسانكاركردی آن است كه 
 وری بهرهخود بروز و ظهور دهند؛ مانند خودآگاهى، عقالنيت، احساس، مطلوبيت، قوميت، 

اقتصادی، جنسيت، مليت، زبان محلى، زيبايى، سن، سـالمت، ديـن، نـژاد، بـاروری، تولـد و 
  .)kaczor, 2011: 93(خاستگاه ملى 

است و ديـدگاه كـاركردی انحصـاری ) inclusive(ديدگاه موهبتى در مورد انسان جامع 
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)exclusive ( است؛ بدين معنا كه بر طبق ديدگاه جامع)بـدون در نظـر  ها انسانهمۀ ) موهبتى
انـد، امـا طبـق  رو شايسـته احترام گرفتن چيز ديگری شأن و منزلت اساسى دارنـد و از همـين

منزلت برابـری ندارنـد، شايسته احترام نيستند و  ها انسان، همۀ )كاركردی(ديدگاه انحصاری 
ديـدگاه . يى واجد شأن و منزلت هسـتند كـه  خاصـى كسـب كـرده باشـندها انسانبلكه تنها 

برخى تنها . ى بايد داشته باشدهاي مؤلفهبودن چه  كند كه شخص انحصاری دقيقاً مشخص نمى
دانند، ولى در مقابل برخـى تعـدد ويژگـى را الزم  بودن الزم مى يك ويژگى را برای شخص

بسا كسانى كه خودآگاهى، عقالنيت يا  چه. دانند و در اين زمينه هيچ توافقى وجود ندارد مى
اقتصادی يـا  وری بهرهدانند، با كسانى كه مطلوبيت،  بودن مى شخص های مؤلفهاحساس را از 

داننـد بـه  بودن اساسـى مى شـخص گيری شـكلارتباط برقرار كردن با ديگران را در  توانايى
ازند و خود اينها ممكن است مخالف كسانى باشند كه به مليـت، زبـان محلـى يـا مناقشه بپرد

همۀ اينهـا نيـز امكـان دارد بـا كسـانى كـه . دهند مىبودن بها  فعاليت خودانگيخته در شخص
بودن نقش اساسى دارنـد در  معتقدند زيبايى، سالمت، دين، نژاد، باروری، يا تولد در شخص

 .)ibid.: 93-94(اختالف باشند 

بودن  كـه در شـخص هـايى ويژگىنكته قابل توجه در ديدگاه كاركردی اين اسـت كـه 
اند و شدت و ضعف دارند؛ مثالً هوش، احساس، خودآگاهى  كيفى هايى ويژگىمؤثرند اساساً 

وضوح طبق  به .و غيره شدت و ضعف دارند و برخى افراد اين امور را بيشتر از ديگران واجدند
بودن  بودن هستند، از دايره شخص مورد نظر شخص های مؤلفهيى كه فاقد ها انساناين ديدگاه، 

تنها  ين، الزمۀ اين ديـدگاه آن اسـت كـه نـهابنابر. آيند مىشمار ن اند و اصًال شخص به خارج
و دارای حقوق برابر نيستند، بلكه حتى اشخاص نيـز اساسـاً برابـر  اند شدهبرابر خلق ن ها انسان

شود شدت و ضـعف  مى ها انسانشدن  اگر آنچه موجب شخص. برابر ندارند نيستند و حقوق
گمان با كم و  بودن شدت و ضعف نداشته باشد؟ بى داشته باشد، چگونه ممكن است شخص

بـه . بودن نيز شدت و ضعف خواهد پذيرفت بودن، حقوق مبتنى بر شخص زياد شدن شخص
كند، بلكـه  به شخص و غير شخص تقسيم مى را ها انسانتنها ديدگاه كاركردی  بيان ديگر، نه

بودن احساس باشد، با توجه  برای مثال، اگر مؤلفه شخص. كند خود اشخاص را نيز تقسيم مى
بودنشان نيز متفاوت  بسيار متفاوتى برخوردارند، پس شخص های احساساز  ها انسانبه اينكه 

مشخص نيست كه مدافع اين خالصه آنكه . شده و حقوق مبتنى بر آن نيز متفاوت خواهد شد
  .)ibid.: 94(از حقوق برابر اشخاص دفاع كند؟  خواهد مىديدگاه چگونه 
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مراتـب اسـت،  دارایمدافع ديدگاه احساس ممكن است اظهار كند كه گرچه احسـاس 
ممكن است موجودی احساس داشته باشد يا نداشته باشد؛ ماننـد بينـايى كـه گرچـه مراتـب 

ين، هـر موجـودی كـه ابنـابر. ى ممكن است كسى بينا باشد يا نابينـادر مورد اصل بيناي دارد،
بـه . ).ibid(اصل حس را به هر ميزانى هرچند اندك داشته باشد، واجد ارزش اخالقـى اسـت 

بودن نقـش دارد، اصـل آن ويژگـى، صـرف نظـر از  عبارت ديگر، آن چيزی كه در شـخص
  .ميزان آن است

ها نيـز  ها و پشه است كه زنبورها، مورچگان، ملخ آندر اين صورت، اشكال اين ديدگاه 
اند و بنابر اينكه هر موجودی كه واجد احساس باشد، هرچند ضـعيف، ارزش  دارای احساس

برخـى از مـدافعان . )ibid(.اخالقى نيز دارد، اين حشرات نيز بايد واجد ارزش اخالقى باشـند 
 ,see: McMahan( انـد پذيرفتهرا  ها انانسـسقط جنين الزمه اين ديدگاه، يعنى نـابرابری حقـوق 

2008: 104 cited from kaczor, 2011: 95(.  
پـارچگى و انسـجام  الزمۀ ديگر ديدگاه موهبتى اين است كـه بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، يـك

نيسـت كـه  گونه اينشود و  مختلف حفظ مى های زماندر حاالت مختلف و  ها انسانبودن  شخص
ولـى بـر اسـاس . باشد و در حالت و زمانى ديگـر شـخص نباشـد انسان در حالت و زمانى شخص

ــاص  ــاركردی خ ــود ك ــورت وج ــود، در ص ــى ش ــاهرش مش ــق ظ ــر طب ــاركردی اگ ــدگاه ك دي
بودن نيـز نبايـد در كـار  بودن بايد تحقق داشته باشد و در صورت نبود آن كاركرد شخص شخص

از . مگر اينكه ديدگاه كاركردی به نحوی بر تقريری ناقص از ديدگاه مـوهبتى مبتنـى باشـد ،باشد
بودن انسـان نقـش دارد،  كس قائل نيست كه احساس لذت و الم بالفعل در شـخص همين رو، هيچ

كس معتقـد  هـيچ. كنـد بلكه در عوض استعداد احساس لذت و الم است كه انسان را شـخص مى
كند، بلكه استعداد تعقـل اسـت كـه انسـان را  يت تعقل، انسانى را شخص مىنيست كه داشتن فعال

شـود،  كند كه ميل بالفعل به چيـزی موجـب حـق حيـات مى كس اظهار نمى هيچ. كند شخص مى
بـه عبـارت ديگـر، هـر «. )kaczor, 2011: 107(شـود  بلكه ميل بالملكه است كه موجب حق حيات مى

های كاركردی محض موجه نيسـتند و ديـدگاه مـوهبتى  يينكم به طور تلويحى  كه تب كسى دست
موهبـت عقلـى . ).ibid(» ، بلكـه كـافى نيـز هسـتاستتنها الزم  نه) ، استعداد، ملكهتوانايى(خاصى 

  .چيزی جز استعداد، توان و ملكۀ انديشيدن نيست، گرچه ممكن است هرگز محقق نشود
، اشكاالت آيد مىشمار  انسانى شخص بهو از جمله روياِن  ها انسانبه اين ديدگاه كه همۀ 

  :اند، از جمله بسياری وارد كرده
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  مشابهت رويان و دانه بلوط

كه دانه بلوط ارزش درخت بلوط را ندارد، رويان نيز ارزش انسانى  گونه هماناند  اشكال كرده
بوده است، ولى از آن  1گرچه هر درخت بلوطى زمانى دانۀ بلوط«به تعبير سندل . بالغ را ندارد

بلـوط درخـت بلـوط هسـتند يـا اينكـه واكـنش مـا بـه از  های دانهتوان نتيجه گرفت كه  نمى
دادن دانه بلوطى كه توسط سنجابى در حيـاط جلـويى خـورده شـده اسـت، هماننـد از  دست
  .)George and Lee, 2005: 91- 92(» دادن درخت بلوطى است كه با توفان افتاده است دست

شدن را دارد، ارزش آن و احكامى كه بر نابودی آن بـار  ين جنين گرچه قوه انسانهمچن
از . نيسـت ،شـود شود همانند ارزش يك انسان بالفعل و احكامى كه بر كشـتن او بـار مى مى

كردن جنينـى  توان از آن نتيجه گرفت كه سقط اين رو، اگر كشتن انسان نادرست باشد، نمى
  .نيز نادرست است شدن را دارد كه قوه انسان

توان گفت تفاوت ميان درخت بلوط و انسان بسيار است، زيرا  در پاسخ به اين اشكال مى
واسطه كسب اوصافى عارضى نيست، بلكه ذاتى اسـت؛ در حـالى كـه ارزش  ارزش انسان به

از همـين . آورد درخت بلوط ذاتى نيست و به اوصافى بستگى دارد كه آنها را بـه دسـت مـى
هايشان، ارزش و حقوق اخالقى برابر و يكسان دارنـد و در  رغم تفاوت به ها نساناروست كه 

های بلوط ارزشى برابر ندارند و ارزش آنها به اوصافى ماننـد زيبـايى، انـدازه،  مقابل، درخت
 های خاصـهواسطه  اگر ارزش درختان بلوط به. كنند مىقدمت و غيره بستگى دارد كه كسب 

مـا . بلوط نخواهـد بـود های دانهصورت تفاوتى ميان درختان بلوط و شان باشد، در آن  ذاتى
برای درختان بلوطى كـه بـدقواره و نازيبـا و در حـال نـابودی هسـتند، ارزش چنـدانى قائـل 

خوبى رو بـه رشـدند،  و بـه اند رسـيدهنيستيم، در حالى كه برای درختان بلوطى كه به كمـال 
 ها انسـانو برای  كنيم مىرا ن هايى مقايسهاصًال چنين  ها انسانباره  ارزش بسيار قائليم، ولى در

برای مثال، . اند، ارزشى برابر قائليم اوصاف مختلف از آن نظر كه انسان اب در سنين مختلف و
بـه . ماند$ روانى، از ارزش و حقـوق اخالقـى برابـر برخوردارنـد انسان دانشمند و انسان عقب

تفاوتى ندارند، از آن  ديگر يكلحاظ نوع با  بلوط بهبيان ديگر، هرچند نهال بلوط و درخت 
شـان بـرای ماسـت ارزش متفـاوتى دارنـد، ولـى يـك  جهت كه ارزش آنها به دليـل كارايى

                                                              
 .زدن است مراد در اينجا، دانه بلوطى است كه كاشته شده و در حال جوانه. ١

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


42  
  

 

 

 ه
ال

س
ج

م،
ده

 
ه 

ار
شم

70 ،
ان

ست
تاب

 
13

92
  

نوجوان، كودكى نوپا و نوزاد ارزشى برابر دارنـد؛ چـون ارزش آنهـا بـه دليـل اوصـافى كـه 
  .هستند ع انساننواست كه از سبب  اين  به شان ارزشنيست، بلكه  كنند مىكسب 

 گـذاری ارزشدرخت بلـوط و انسـان تفـاوت بسـيار دارد؛  گذاری ارزشين، نحوه ابنابر
ســبب  به ها انســان گــذاری ارزشســبب كســب اوصــاف عَرضــى اســت و  درختــان بلــوط به

هـای بلـوط را  برای رشد و نمو بهتر درختان بلـوط نهـال رو، از همين. ذاتى است های خاصه
اگـر درختـان . دهنـد مىنين كاری را با نوزادن و كودكان نوپا انجـام ن، ولى چكنند مىنابود 

كرديم و برای آنها ارزش برابـر قائـل بـوديم، ديگـر  مى گذاری ارزش ها انسانبلوط را مانند 
را همانند درختان  ها انساندر مقابل، اگر . كرد نهال بلوط و درخت بلوط برای ما تفاوتى نمى

گمـان ميـان نـوزاد و  و برای آنها ارزشى برابر قائل نبوديم، بى كرديم مى گذاری ارزشبلوط 
كـرديم و دليلـى  يكسان رفتار نمى شديم و با آنها به كودك نوپا و انسان بالغ تفاوت قائل مى

داشتيم  ی بالغ از كار افتاده و شديداً معلول نمىها انسانبرای نادرستى كشتن نوزادن يا حتى 
)George and Lee, 2005: 93-94( .مجازبودن كشتن جنـين بـه دليـل مشـابهت آن بـا دانـه  ،ينابنابر

  .رسد نمىو درختان بلوط موجه به نظر  ها انسان گذاری ارزشبلوط با توجه به نحوه تفاوت 
برای مثـال، . پاسخ ديگر اينكه ارزش بالقوه هرچيزی به ارزش خود آن چيز بستگى دارد

اگر ارزش درخت بلوط برای ما چنان زياد باشد كه باوركردنى نباشد و چيزی نيز جايگزين 
آن نشود، برای دانه بلوط نيز تقريباً به همان اندازه ارزش قائل خواهيم شد و بـدون دليـل آن 

ارزش رويان نيز به اين بستگى دارد كه چه ارزشى بـرای انسـان قائـل . هيم كردرا نابود نخوا
هر قدر ارزش انسان برای ما بيشتر باشد، ارزش رويان نيز برای ما به همان اندازه بيشتر . باشيم

  .)see: Cooney, 1991: 162(خواهد شد 
درست . مبتنى استپاسخ ديگر اينكه اين اشكال بر ابهام در الفاظ درخت بلوط و انسان 

است كه دانه بلوط درخت بلوط نيست، ولى اين در صـورتى اسـت كـه مـراد مـا از درخـت 
رو، نهال بلوط نيـز درخـت بلـوط  بلوط درختان به كمال رسيده از نوع بلوط باشد و از همين

اما اگر مراد از درخت بلوط هر عضوی از اين نوع باشد، در آن صورت دانه بلوط يـا . نيست
؛ چـون از نـوع و ذات يكسـانى برخوردارنـد و آينـد مىشـمار  بلوط نيز درخت بلوط بهنهال 

سان كسى مدعى نيست كـه جنـين،  به همين. باشد ىان تنها در ميزان رشد و نموشان متفاوتش
انسانى بالغ است، بلكه جنين انسان است؛ انسانى كامل، ولى نابالغ كه عضوی از نـوع انسـان 

درسـت ماننـد نوجـوان،  ،فردی انسـانى در مراحـل اوليـه رشـد اسـت جنين. آيد مىشمار  به
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تنهـا در . آينـد مىشـمار  كودك نوپا و نوزاد كه افـراد انسـانى در مراحـل مختلـف رشـد بـه
عارضى مانند  های ويژگىتوان گفت جنين و انسان از نوع متفاوتى هستند كه بر  صورتى مى

  .قد، ميزان رشد و غيره تكيه كنيم
عارضى است تـا جنـين  های ويژگىتمام سخن در اين است كه آيا محور اساسى بحث، 

انسانى با انسان بالغ تفاوت داشته باشد يا محور بحث سرشت ذاتى آنان است تا تفاوتى از اين 
اعتقاد كسانى كه جنين را در مراحل اوليه رشدش انسان يا انسان كامـل . جهت نداشته باشند

شناسـى جديـد نشـان  زيست ناسى وش دانند، با آنچه جنين انسانى بالقوه مى دانند يا صرفاً  نمى
رويان از همان لحظـه ) 1(شناسى جديد حاكى از آن است كه  رويان. دهد سازگار نيست مى

لقاح متمايز از هر سلولى از مادر يا پدر است، زيرا جهـت رشـدش متمـايز اسـت و از درون 
اينكـه  تر مهم) 3(ست، زيرا ساختار ژنتيكى مستقلى دارد؛ رويان انسان ا) 2(شود؛  هدايت مى
رويان از لحظه لقاح برنامه رشدی كامل و از درون . ای كامل، ولى نارس است واره رويان اندام

دارد و در حالتى فعال برای گذراندن مراحل رشدش به مرحله بلوغ انسانى قـرار  شده هدايت
هـای محيطـى و غيـره پـيش نيايـد، مسـير طبيعـى  تدارد و اگر موانعى مانند بيماری، خصوم

  .)George and Lee, 2005: 94-5(رشدش را تا رسيدن به مرحله بلوغ طى خواهد كرد 
شود  ، ولى شخص تلقى نمىآيد مىشمار  بسا گفته شود درست است كه رويان انسان به چه

سـت كـه ا  یا مسئلهاين . بودن بودن است نه انسان لحاظ اخالقى مهم است، شخص و آنچه به
 .)see: ibid.: 95-96(اختصار درباره آن سخن گفته شد  ها به پيش از پرداختن به اشكال

  
  اندازه

تواند شخص انسانى بوده، ارزش اخالقى داشته باشـد، چـون بـيش از  زايكوت يا رويان نمى
 :Schwarz, 1990(سختى قابل ديـدن اسـت  زايكوت با چشم غير مسلح به. اندازه كوچك است

71 & kaczor, 1990: 125(. ؟ آينـد مىشـمار  تنهايى انسان به توان پذيرفت كه چند سلول به آيا مى
تواند اين همه اهميت داشته باشـد؟ زايكـوت و انسـان بـالغ  آيا موجودی به اين كوچكى مى

شـمار آيـد،  اندازه تفاوت دارند؟ ممكن است جنين در سه ماهه سوم بارداری شخص بـه چه
تواند انسـان يـا شـخص  ايكوت يا رويانى ناچيز و بسيار كوچك و ضعيف چگونه مىولى ز

  .(kaczor, 1990: 125)شمار آيد؟  انسانى به
شناسى اندازه يك موجود در تعيين اينكه آن موجود از چه نـوعى اسـت  لحاظ زيست به
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ست، ولى تر از يك كودك ده ساله و يك انسان بالغ ا يك نوزاد بسيار كوچك. نقشى ندارد
بودن و نادرستى قتل  اگر اندازه در شخص. آيند مىشمار  حال همگى انسان و شخص به اين با

، شويم مىمواجه  ها انسانكننده داشته باشد، در آن صورت با مشكل برابری  نقشى قاطع و تعيين
بودن و  بودن و شخص در نتيجه، در انسان. اند در قد، وزن و اندازه بسيار متفاوت ها انسانچون 

ين، نادرستى كشتن يك كودك ابنابر. بودن نيز بايد تفاوت داشته باشند واجد حقوق اخالقى
هيكل باشد؛ چون قد و وزنش كمتـر اسـت، در  بايد كمتر از نادرستى كشتن يك انسان قوی

تر است، چون كودك بسـيار  حالى كه غالباً گمان بر آن است كه كشتن يك كودك زشت
پيكری را تصور كنيد كه زمين ماننـد پرتقـالى در  موجود غول. (.ibid)دفاع است  ضعيف و بى
تر از يك زايكـوت نسـبت بـه مـا  هركدام از ما برای او بسيار ريزتر و ضعيف. دستان اوست

مان چيزی كم  بودن كم نداريم و از ارزش مان چيزی از شخص است، ولى ما به دليل ريز بودن
قد و اندازه چنان كوچك شويد كه به اندازه يك زايكوت شويد،  اگر شما از نظر. شود نمى

قد و اندازه نسبى است و هيچ نسبتى با شأن و . شود تان كم نمى بودن و ارزش چيزی از شخص
  .(kaczor, 1990: 71)منزلت شخص ندارد 

  
  دو قلو شدن

جـود تواند اثبـات كنـد كـه زايكـوت در لحظـه لقـاح يـك مو آيا دو قلو شدن زايكوت مى
وت در مراحـل كـ، زيـرا زاي(Warnock, 2004: 65-67; kaczor, 1990: 125- 127)انسانى واحد نيسـت 

  اوليه قوه دو قلو شدن را دارد و در نتيجه، استدالل ذات نوعى نادرست است؟
تواند مشكلى برای آغاز تكون فـرد انسـانى در زمـان لقـاح  آيا واقعاً قو$ دو قلو شدن مى

در واقـع، . وجـود آورد تـوان شـبيه او را بـه انسانى بالغ نيـز مى های سلولباشد؟ خير، زيرا از 
سازی  صورت ديگری از شبيه. وجود آوردن دو قلوهاست سازی صورتى مصنوعى از به شبيه
ين ابنـابر. ساعت بعد از لقاح به طور طبيعى رخ دهد 24از تكون هر انسانى از تواند در آغ مى

دهـد كـه جنـين پـس از لقـاح يـك فـرد انسـانى  وجود آمـدن دو قلوهـا نشـان نمى امكان به
 . (kaczor, 1990: 125- 127)نيست

بودن او را پيش از  اينكه ممكن است موجودی به دو موجود تبديل شود، فرديت و يگانه
 Lee, 1996: 93, cited from)ناپذيری نيست  الزمۀ فرد بودن تقسيم. تواند نفى كند تا شدن نمىدو 

kaczor, 2010: 127) .قطعه شدن به چندين گياه مشابه تبديل  توانند با قطعه بسياری از گياهان مى
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قطعه شدن يـك گيـاه  دهد كه آن گياه پيش از قطعه شوند، ولى تحقق چنين امری نشان نمى
تـوان كـرم را  در ميان جانـداران مى .(Liao, 2010: 59-72, cited from kaczor, 2010:127)بوده است ن

شـود و  در نظر گرفت كه با تقسـيم آن بـه دو يـا چنـد تكـه، بـه دو يـا چنـد كـرم تبـديل مى
دهد كه پيش از تقسيم، موجودی با هويت يگانـه  شدن آن به دو يا چند كرم نشان نمى تبديل

يا درونـى باشـد ونـىكننده بير كند كه عامل تقسيم پذيری تفاوتى نمى نبوده است و در تقسيم
(Beckwith, 2007: 79).  

  
  شدن جنسى برای انسان های سلولاشكال قوه 

بـه تمـامى تقريرهـای متفـاوت اسـتدالل ذات نــوعى از جملـه تقريـر لـى و جـورج، اشــكال 
شـدن بـه  اند مبنى بر اينكه اگر زايكوت و رويان به ايـن دليـل كـه قـو$ تبديل مشتركى كرده

تـوان دربـار$ اسـپرم و اوول  انسانى بالغ را دارند انسان هستند، پس عـين همـين سـخن را مى
شدن از جای اصلى خـود و  شدن را دارند و با خارج نيز قو$ انسان گفت؛ چون اسپرم و اوول

  . توانند انسان شوند و بارور شدن تخمك مى ديگر يكآميزش با 
اين اشكال وارد نيست، چون رويان اساساً سلول جنسى نيست، بر خـالف اسـپرم و اوول 

يش از آميـزش جنسى به تنهايى پـ های سلول يك ازروشن است كه هر . اند كه سلول جنسى
آنهـا . و بارور شدن تخمك موجودات زنـد$ كامـل دارای رمـز ژنتيكـى نيسـتند ديگر يكبا 
لحاظ كاركردی بخشى از پـدر يـا مادرنـد و قـو$ آنهـا بـرای  تنها از لحاظ ژنتيكى، بلكه به نه

 ديگر يــكضــعيف اسـت و مـادام كــه از جـای خـود خــارج نشـده و بـا  ای قـوهشـدن  انسان
در واقـع، آنهـا يـا بـه صـورت اوليـه . قوی نخواهد شد ای قوهشدنشان  و$ انسانزند، ق درنيامى

و بـا نـابود شـدن خـود موجـود جديـد و  آميزنـد مىدر ديگر يـكمانند و يا بـا  خود باقى مى
  .(Schwarz, 1990: 71)دهند مىمتمايزی را تشكيل 

ا هر دو، در صورت تنهايى و حتى ب گاه ميان انسان و اوول و اسپرم به از سوی ديگر، هيچ
توان گفت من همان  همانى برقرار نيست و نمى ، اينديگر يكبودن بدون آميختن با  كنار هم

ام، بلكه با درآميختن اسپرم و اوول و نابودی آنهـا موجـود  اسپرم يا همان اوول يا هر دو بوده
 ،همـان دارم ای ايـن يابد كه من با آن موجود رابطه جديدی با رمز ژنتيكى جديدی تكون مى

خـود و   يابد و رمز ژنتيكى خـاص بـه بر خالف زايكوت كه با بارور شدن تخمك تكون مى
  .هويتى مستقل و ممتاز از ديگر موجودات دارد
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نكتۀ شايان توجه اين است كه براسـاس اسـتدالل ذات نـوعى، زايكـوت انسـانى بـالقوه 
انسـان بـالقوه . ى روشن وجـود داردميان اين دو تفاوت. شدن را دارد است، نه اينكه قو$ انسان

ش بايــد شــكوفا شــود، ماننــد كــودك هــاي توانايىواقعــاً انســان اســت و تنهــا اســتعدادها و 
انســانى بسـياری اسـت كـه هنگـام تولــد  هـای توانايىای كـه واجـد اسـتعدادها و  شـده متولد
توانـد مجـوزی  نبودن اين اسـتعدادها نمى يك از آنها بالفعل در او تحقق ندارند و بالفعل هيچ

سان، زايكوت نيز واقعـاً انسـان اسـت منتهـا انسـانى  به همين. باشد بر اينكه او را انسان ندانيم
ها و استعدادهای فراوان كه اگر موانعى بر سر راه رشدش قرار نگيرد،  توانايىبالقوه و دارای 

در حال حاضر و مـن روست كه ميان من  از همين. يابند ها و استعدادها فعليت مى توانايىاين 
ام  توان گفت من همان زايكوتى بوده همانى برقرار است و مى ام، اين زمانى كه زايكوت بوده

كه ميـان مـن در مراحـل مختلـف كـودكى،  گونه همانكه در رحم مادرم تكون يافته است؛ 
  .همانى برقرار است سالى اين سالى و كهن جوانى، ميان

  
  شدن نسانبدن برای ا های سلولاشكال قوه 

شـدن بـه  اند كه اگر زايكوت و رويان به اين دليل كه قو$ تبديل همچنين برخى اشكال كرده
هستند بايد انسان  ای قوهبدن نيز كه واجد چنين  های سلولاند، پس  انسانى بالغ را دارند انسان

كـه  اين امكان فراهم آمده است شناسى زيستشمار آيند، زيرا با پيشرفت علوم پزشكى و  به
بدن انسـان  های سلولتوان از  پس مى. بدن انسان شبيه او ساخته و پرداخته شود های سلولاز 

بـدن انسـان قـو$  های سـلولوجود آورد و ايـن مطلـب حـاكى از آن اسـت كـه  شبيه او را به
بـدن مـا نيـز  های سـلولتواند انسـان شـود،  كه رويان مى گونه همانپس . شدن را دارند انسان

بدن ما را نيـز  های سلولتوان انسان ناميد،  كه رويان را مى گونه همانانسان شوند و توانند  مى
بدن  های سلولبدن نادرست است و  های سلولناميدن  حال آنكه انسان ،بايد بتوان انسان ناميد

، پس زايكوت نيز بـه مجـّرد آيند مىشمار ن شدن را دارند انسان به ما به مجّرد اينكه قو$ انسان
  .شدن را دارد، نبايد انسان تلقى شود اينكه قو$ انسان

لحـاظ كـاركردی  جنسـى بـه های سـلولبدنى همانند  های سلولاما بايد توجه داشت كه 
 ای قوهشدن  اند و وجود متمايزی از بدن انسان ندارند و قو$ آنها برای انسان جزئى از بدن انسان
دن فرايندهای غير طبيعى بسياری را بايد طى ش مستقيم است و برای انسان ضعيف، بعيد و غير

وجـود نخواهـد  گاه شبيه انسان به بدن به حال خود واگذار شوند، هيچ های سلولكنند و اگر 
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آمد، در حالى كه زايكوت از همان آغاز باروری تخمك منابع درونى و وضعيتى فعال برای 
ی كه الزم دارد محيطـى مناسـب شدن به بلوغى كامل را دارد و تنها چيز كردن و تبديل  رشد

شود، بلكه رويان از  هدايت زايكوت برای رشد از بيرون تعيين نمى. برای رشد و تغذيه است
كـه  گونـه همان. هدايتى درونى برای رشد و نمو و رسيدن به بلوغى كامـل برخـوردار اسـت

سالى  نگذشت ميان انسان در مراحل مختلف تكونش از مرحله زايكوت گرفته تا مرحله كه
بـه . همـانى برقـرار نيسـت ام اين بـدنى های سلولهمانى برقرار است، ولى ميان شبيه من با  اين

قـوی و قريـب اسـت، ولـى  ای قوهاش نيز  عبارت ديگر، زايكوت انسانى بالقوه است كه قوه
  .ضعيف و بعيد دارند ای قوهشدن را دارند،  بدنى هرچند قوه انسان های سلول

ت و رويان موجـوداتى متمـايز از انسـان نيسـتند، بلكـه از همـان آغـاز نتيجه آنكه زايكو
بسيار  های توانايىيى كه استعدادها و ها انسانمنتها  ،آيند مىشمار  شدن تخمك انسان به بارور

دارند كه در صورت مساعدبودن محيط شكوفا شده و به فعليـت خواهنـد رسـيد و آنچـه در 
  .موجودی انسانى همانند من و تو است، كشتن افتد مىسقط جنين اتفاق 

  
  تقريری ديگر از استدالل ذات نوعى

انـد و در صـورتى  نگارانه مادی، كامًال اند شدههايى كه برای استدالل ذات نوعى ارائه  تحليل
سـاحتى بـوده و تمـام حقيقـت او  نقص باشند كه انسان موجودی تك توانند درست و بى مى

همين رو، تمّسك به رمز ژنتيكى جنين از لحظه لقاح و تمايز  از. جسمانيت و ماديت او باشد
دهد، اما اگر جنين انسان  آن با رمز ژنتيكى ديگر موجودات قوت خاصى به اين استدالل مى

ساحتى نباشد و به غير از ساحت بدن ساحتى غير مادی نيز داشـته باشـد، ايـن  موجودی تك
تواننـد تـا  شـده گرچـه مى هـای ارائه تحليـل. ودگونۀ ديگـری اقامـه شـ استدالل كامًال بايد به

 ابرند؛ چون اگر سـاحت غيـر بـدن بـ تنهايى راه به جايى نمى حدودی سودمند باشند، ولى به
توان ارائه داد، ولـى اگـر  حدوث بدن حادث شود، تقريری مقبول از استدالل ذات نوعى مى

ای ديگر بايد تحليل شود  گونه حدوث ساحت غير بدن متأخر از حدوث بدن باشد، مطلب به
  .كه در ادامه خواهد آمد

لحـاظ  بودن انسان مسلم فـرض گرفتـه شـده و بـه اثبـات آن بـه در اين مقاله، دو ساحتى
: 3، ج1372؛ سـهروردی، 57-55: 1383سـينا،  ؛ ابن306-260 :8، ج 1410را، مالصد: نك(فلسفى نخواهيم پرداخت 

كـه انسـان دارای دو  حال بنابر اين . )244 -183 : ۱۳۸۹؛ يوسفى، 408 -395 :1371آملى،  زاده حسن؛ 424-426
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تـوان  ، مى)مـادی بـه نـام نفـس يـا روح ساحتى مادی به نام بدن و ساحتى غير(ساحت باشد 
ای ديگر تقرير كرد؛ گرچه ممكن است لـوازم ايـن تقريـر بـا  استدالل ذات نوعى را به گونه

  .سقط جنين تا حدودی متفاوت باشددربار$ نادرستى  نگارانه مادیتقرير 
منظور اتخـاذ موضـع دربـار$  دو سـاحت بـرای انسـان، بـه عنوان بهبا پذيرش نفس و بدن 

يك از ايـن دو  يكى اينكه كدام: درستى يا نادرستى سقط جنين دو مسئله بايد مشخص شود
؟ يابـد ديگر آنكه ساحت اصلى چه زمـانى تحقـق مى. ساحت اصلى و كدام غير اصلى است

بنابر هر سه مكتب فلسفى مشاء، اشراق و حكمـت متعاليـه آنچـه در انسـان اصـل اسـت و بـا 
دهد، نفس آدمى است و  است و به حيات خود ادامه مى شود و همچنان باقى مردن نابود نمى

امـا بنـابر مكتـب مشـاء و اشـراق بـه مجـّرد اينكـه لقـاح . بدن در واقع در خدمت نفس است
در واقـع، ايـن . شـود سانى منعقد شود، نطفه واجـد نفـس انسـانى مىصورت پذيرد و نطفۀ ان

  .نفس است كه تدبير بدن را از مرحله نطفه به عهده دارد
وجـود  وجود آمدن ساحت مادی، نفـس انسـانى نيـز بـه بنابر اين دو مشرب فلسفى، با به

؛ ۵۱: ۱۳۸۳سينا،  ابن(و نفس انسان از هنگام حدوث واجد تجّرد عقلى و عقل هيوالنى است  آيد مى

. )323: ۱۳۷۱آملى،  زاده حسن؛ 393، 391، 347، 146 -145 : 8و ج 109: 6، ج1410؛ مالصدرا، 421: 3، ج۱۳۷۲سهروردی، 
شود نفس انسان از هنگام حدوث قادر بر درك كلى است، بدين معناست كه  اينكه گفته مى

اند، از همان هنگام حدوث در  اگر صور خيالى، كه علل اعدادی حصول صور كلى در نفس
موجود باشند، نفس از همان آغاز قادر به درك كلى است، اما نفـس فاقـد ايـن صـور  نفس

های ادراكى است كه بدن در آغاز تكـونش  است؛ زيرا وجود آنها مشروط به آمادگى اندام
بـودن ن ين، ناتوانى نفس بر درك كلى در هنگام حـدوث بـه دليـل فراهمابنابر. فاقد آنهاست

خالصـه آنكـه از ديـدگاه . سـبب نـاتوانى نفـس از درك كلـى شرايط و معدات است، نه به
، رو ايـنفيلسوفان مشاء و اشراق نفس از هنگام حدوث واجد نفس ناطقه و عاقلـه اسـت و از 

و در واقـع،  آيد مىشمار  انسان از ابتدای پيدايش نفس كه از همان لحظه لقاح است انسان به
  .ن با فصل مميز ديگر موجودات از جمله حيوانات و نباتات تفاوت اساسى داردفصل مميز انسا

اما از منظر مالصدرا نفس انسان در آغاز تكون جسمانى است و با حركـت جـوهری بـه 
ين، نفس در هنگام حدوث نه واجد تجّرد ابنابر. )148-146، 11 : 8، ج۱۴۱۰مالصـدرا، (رسد  تجّرد مى

ای  از مراتـب تجـّرد مثـالى ترين مرتبه نطقى است، بلكه دارای ضعيفعقلى و نه تجّرد مثالى 
تواند واجد آن باشد و بـا حركـت جـوهری اشـتدادی واجـد تجـّرد  است كه هر حيوانى مى
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حال با توجه به اينكه قـوام انسـانيت انسـان بـه . تواند درك كلى داشته باشد نطقى شده و مى
بـر درك  توانـايىه آن، انسان و فصـل مميـزش تجّرد نطقى است و با تحقق آن ماهيت نوعي

پـيش از ايـن مرتبـه چـه  كه موجود مزبور آيد مىكلى خواهد بود، اين پرسش اساسى پيش 
و چه فصل مميزی دارد؟ پاسخ اين است كـه آنهـا نـوعى از جـنس حيـوان بـا  ماهيت نوعى

  .باشند فصل مميز انسانيت بالقوه مى
ء و اشـراق انسـان از لحظـه لقـاح ذاتـاً از ديگـر نتيجه آنكه بر اساس مشرب فلسفى مشـا

يافته از لحظه لقاح واجد فصل مميز بالفعل انسان اسـت  موجودات متمايز است و نطفه تكون
كردن آن در واقع ارتكاب قتـل  ين، سقطابنابر. كند و بر جنين از لحظه لقاح انسان صدق مى

اما از نظر مالصـدرا گرچـه نطفـه . شدبا لحاظ اخالقى نادرست مى و به آيد مىشمار  انسان به
. يافته بالفعل واجد فصل مميز انسانى نيست، ولى بالقوه واجد فصل مميز انسـانى اسـت تكون

توان گفت ماهيت نوعيه فرد انسانى در حال گذر از مراتب حيوانى ماهيتى است  مى بنابراين،
ودی ذاتـاً از ديگـر كه جنس آن حيوان و فصل مميز آن انسـانى بـالقوه اسـت و چنـين موجـ

لحـاظ اخالقـى نادرسـت  موجودات متمايز است و بنابر استدالل ذات نوعى سقط جنـين بـه
  .)149-146: 1391عبوديت، ( خواهد بود
دهد و مردن به معنـای  چنان به حيات خود ادامه مى نفس با مردن همكه  مبنا اين اما بنابر

در صورتى انسان به معنای واقعى بـر جنـين صـادق اسـت كـه در  ،جدايى نفس از بدن است
 ،)62-35: 1391آل بويـه،: نـك( بمانـداز او بـاقى ) نفـس مجـّردی(صورت مـردن، چيـزی 

كه جنين از لحظه لقاح واجد نفس انسـان (گفت الزمۀ ديدگاه فلسفه مشاء و اشراق توان  مى
نشده و به حيات خود ادامـه خواهـد كردن جنين، نفس او نابود  ، اين است كه با سقط)است

لحـاظ اخالقـى بـه  شـود و بـه كردن در واقع ارتكاب قتل نفس تلقى مى در نتيجه، سقط. داد
دليل ارتكاب قتل نادرست است، ولى الزمۀ مشرب صدرايى اين است كه اگـر جنـين پـيش 

در  .در كـار نيسـت تـا بـاقى بمانـد) نفـس مجـّردی(از مرحله تجّرد نفس سقط شود، چيزی 
نتيجه، مرتكب سقط جنين مرتكب قتل نفـس نشـده و زشـتى ارتكـاب قتـل شـامل حـال او 

جنين پيش از مرحله تجـّرد بايـد   ، بنابر اين مشرب برای نادرستى سقطرو ايناز . نخواهد شد
  .به استدالل از طريق بالقوگى تمسك كرد
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