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استدلال ریچارد داوکینز در دفاع از سقط جنین :گزارش ،تحلیل و نقد
رهام شرف

1

مسلم حاجی زاده 2

چکیده
ریچارد داوکینز یکی از حامیان نظریه تکامل است که اندیشمندانی بزرگ همچون آلوین پلانتینگا
و ریچارد سویین برن به تحلیل و بررسی دیدگاههاا و پرداتتاهاند .او یکی از مدافعان سااا ط
جنین بوده که بر مبنا نظریه تکامل از آن دفاع میکند .هدف پژوهش حاضااار این اسااات که با
روش توصیفی – تحلیلی ضمن ارائه گزارشی دقیق از مبانی فکر داوکینز و استدلال و در دفاع
از ساا ط جنینم م مترین ن دها وارد بر دیدگاه او در دفاع از ساا ط جنین را بیان کند .ازنظر اوم
چون جنین انساان از نیرو تفکر ب رهمند نیسات و از این نظر در سح حیوانا است و از ررفی
درک او از لذ و درد پایینتر از درک حیوانا از لذ و درد اساااتم همانرور که در ج ت
اهاداف انساااانی حیواناا را از بین میبریمم میتوانیم جنین را نیز در موارد کااه منفعاات آن از
ضاررش بیشاتر است س ط کنیم .یافتهها این پژوهش نمایانگر این است که استدلال داوکینز در
دفاع از س ط جنین ضمن مشکلا نظر م در عمل نیز ما را با مشکلا جد مواجه میکند که با
عملگرایی و پیامد گرایی موردنظر و در تعارض است.
واژگان کلیدی :جنینم س ط جنینم جنین انسانم تکاملم داوکینزم پیامد گرایی.
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مقدمه

س ط جنین 1یکی از مباحث بسیار م م در حوزه اتلاق است .به دلیل اینکه استدلالها
محرحشده در دفاع از س ط جنین متنوع هستندم این مسأله یکی از مسائل پیچیده در حوزه
اتلاق است (نیستانیم آلبویهم )131۱:۱1
با بررسی دیدگاهها مختلف در باب س ط جنینم میتوان همه آنها را تحت چ ار
رهیافت محافظهکارانه2م آزاد تواهانه3م فمینیستی 1و اعتدالی 5ت سیم نمود (اسلامیم
 .)311-31۱ :1381یکی از متفکرانی که مدافع حق س ط جنین و تواهان لغو همه
محدودیتها در رابحه با آن است (در ح ی ت از نوعی رویکرد آزاد تواهانه دفاع
میکند) ریچارد داوکینز۱م متفکر و زیستشناس تکاملگرا انگلیسی است .او متولد 2۱
مارس 1111م استاد بازنشسته دانشگاه آکسفورد است .داوکینز از پیروان داروین است و
تلاش کرده در همین چ ارچوب به تبیین م ولا مختلف زندگی انسان بپردازد.
داوکینز ازجمله افراد است که ع ایدش درباره س ط جنین تأثیرگذار بوده است .از
ررفی متفکران بزرگی همچون آلوین پلاتینگا7م ریچارد سویین برن8م کیث وارد 1و آلستر
مک گراث 10به تحلیل و بررسی مبانی فکر او پرداتتهاند که این مسأله حاکی از اهمیت
بالا اندیشه اوست.
با توجه به اهمیت رویکرد داوکینز در مواج ه با س ط جنین در این م اله ابتدا به
توضی و تبیین موضع و در رابحه با این مسأله پرداتتهم سپس به تحلیل و بررسی درستی
یا نادرستی ع اید پیامدگرایانه و تکاملی و در این تصوص میپردازیم.
1. Abortion
2. Conservative approach
3. Libertarian approach
4. Feminist approach
5. Equilibrium Approach
6. Richard Dawkins
7. Alvin Plantinga
8. Richard Swinburne
9. Keith Ward
10. Alister McGrath
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 .3مبانی اندیشه داوکینز

نحوه نگرش داوکینز نسبت به مسأله س ط جنینم با توجه به پیشفرضها م می که
در نظام فکر او وجود دارند مشخص میشود .نگرش تکاملی و پیامد گرایی دو مورد از
م مترین این پیشفرضها هستند که در اینجا به تشری آنها میپردازیم .درن ایت بر
مبنا این پیشفرضها پاسخ داوکینز به مسأله س ط جنین را بیان میکنیم.
 .3-3نگرش تکاملی

نظریه تکامل1م در اوایل قرن نوزدهم محرح شااد .بر اساااس این نظریه ریشااه اقسااام متنوع
جاانوران و گیااهاان باه یاک یاا چند نوع سااااده و پسااات بازمیگردد که براثر تغییرا
زیساااتمحیحی و فرآیند انتخاب ربیعی 2مسااایر تکاملی را پیموده و به شاااکل امروز
درآمدهاند .این دیدگاه در اصل به چارلز داروین نسبت داده میشود اما دانشمندانی چون
لاایالم لااماارکم بوفون و ...باه شاااکالگیر مباانی فکر او کماک کردهاند (باربورم
.)101-1371:103
داوکینز ازجمله مدافعان نظریه تکامل است .ازنظر او مولکولها و سلولها پیچیده
جانداران امروز محصول تکثیر مولکول اولیه پیچیدها هستند که در کنار مولکولها
ساده وجود داشته است .پیچیدگی این مولکول تصادفی بوده و از رریق همانندساز م
مولکولها همانند تود را به وجود آورده است ( .)Dawkins,1996:21ازنظر او
همانرور که شکل منظم و پیچیده ماسهها در کنار دریا در اثر برتورد امواج دریا با آنها
تصادفی استم پیچیدگی موجودا این ج ان نیز تصادفی بوده و از رریق نظریه تکامل
انواع قابل توجیه است (.)Ibid:43

1. Evolution
2. Natural Selection
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داوکینز در تبیین پیدایش موجودا زنده پیچیده دو نوع فرآیند انتخاب ربیعی را از
یکدیگر تمیز میدهد :انتخاب ربیعی تکمرحلها  1و انتخاب ربیعی انباشتی .2ازنظر او
موجودا زنده محصول انتخاب ربیعی انباشتی هستند .در انتخاب ربیعی تکمرحلها م
تکامل وجود ندارد .مثل ًا اگر چنین انتخابی در میان سنگریزهها یا ماسهها کنار ساحل
اتفاق بیفتد بهصور دفعی و برا همیشه آنها را دستهبند میکند؛ اما در فرآیند انتخاب
ربیعی انباشتیم موجوداتی که انتخاب میشوند تکاملیافته و مجدد در مسیر انتخاب ربیعی
قرارگرفتهم پیچیده و پیچدِ تر تواهند شد (.)Ibid,p:45
 .3-3-3تکامل و نفی وجود خدا

داوکینز متفکر ملحد اساات و در کتاب پندار تدا 3برهانها فلساافی اثبا وجود تدا
را ن اد کرده و از هماه آنهاا باا عنوان براهینی بیاعتباار یاد میکند .و از نظریه تکامل
بهعنوان دلیلی علیه وجود تدا استفاده میکند.
ازنظر داوکینز برا تبیین پیچیدگیها ربیعت و قوانین حاکم بر آن علم کفایت
میکند و نیاز به فرض وجود تدا نیست .و معت د است نظریه تکامل به نحو سادهتر
و مع ولتر نحوه پیدایش ج ان را تبیین میکند حالآنکه در نظر گرفتن تدا بهعنوان علت
فاعلی عالمم مسأله را پیچیدهتر میکند ( .)Dawkins,2006:129ازنظر او انتخاب ربیعی
فرآیند بدون غایت است که منشأ پیدایش ج ان است .داوکینز معت د است اگر ج ان
را ساعتی منظم در نظر بگیریم انتخاب ربیعیم ساعتساز کور و بدون هدف است
( .)Dawkins,1996:5ازنظر او نظریه تکامل نوعی ج انبینی است که بر مبنا آنم بدون
پیشفرض گرفتن تدا بهعنوان رراحی حکیم میتوانیم نحوه پیدایش عالم را تبیین کنیم
(.)Dawkins,1995:133
1. Single-Step Selection
2. Camulative Selection
3. God Delusion
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 .2-3-3اخلاق تکاملی

در نظریاه تکااملی و اتلاقی داوکینز مف وم ن 1ن ش محور دارد .ازنظر او سااالولها
گیاهان و حیوانا در اثر همانندسااااز

نها ایجاد شاااده و بهصاااور پیچیده امروز

درآمده اسااات .البته داوکینز معت د اسااات ما زمانم دلیل و چگونگی همانندسااااز

نها

برا ایجاد سالولها موجودا زنده را نمیدانیم .نهایی که همانندساز کردهاند در
بدن موجودا زنده بهصور یک کلیت هماهنگ شده عمل میکنندم به همین دلیل در
رفتار موجودا زنده نوعی وحد و تشااخص قابلمشاااهده اساات .از ررفی ربیعت نیز
نهاایی را انتخااب میکناد کاه همکاار ب تر با یکدیگر داشاااته و هماهنگتر عمل
میکنناد ( .)Dawkins,1989:46-47نهاا اندامها و سااالولها بدن موجود زنده را
باهگوناها برنااماهریز میکنناد کاه بتواند به ب ا تود آنها کمک کند .ازآنجاییکه
ب اا انادام موجود زناده به ب ا

نها کمک میکنندم نها این اندامها را تودتواهانه

برنامهریز میکنند؛ اما در برتی شرایط لازم است رفتار دیگرگرایانه و نیکوکارانه اتفاق
بیفتاد کاه درن اایات باه ب اا

ن کمک میکند .مبنا اینگونه رفتارها نیز تودگرایانه

اساات زیرا در موارد که نم بدن تحت ساالحه تود را رور برنامهریز میکند که به
تویشااااوندان تود کمک کندم در ح ی ت به تکثیر نها مشاااابه تود کمک میکند
()Dawkins,2006:216-217؛ بناابراین داوکینز بر مبناا نظریه تکامل از نوعی اتلاق
تودگرایانه دفاع میکند؛ اما چون اینگونه رفتارها بر اساااس عملکرد نها و بهص اور
جبر اتفاق میافتندم میتوان اتلاق تکاملی را با تود گرایی روانشاااناتتی پیوند زد که
بر مبنا آن ساارشاات انسااان بهگونها اساات که همواره بر اساااس لذ و نفع تود عمل
میکند و اعمال بهظاهر نوعدوستانه آدمی نیز تفسیر تودگرایانه دارند.
 .2-3پیامد گرایی

بر مبناا پیااماد گرایی تیر بر درساااتی و وظیفه ارجحیت دارد (.(Darwall, 2003.2

1. Gene
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ازنظر پیامدگرایان ارزشها اتلاقی محلق نیستند و ارزش اعمال به نتایج بیرون از اتلاق
وابساااته اسااات( .فرانکنام  )15 :137۱برا مثالم اگر هدف از اتلاق (الف) گساااترش
توشاابختی و رهایی از درد یا (ب) ایجاد بیشااترین م دار آزاد ممکن در ج ان یا (ج)
اداماه ب اا گوناه ماا اساااتم در این صاااور

پیااماد گرایی پاذیرفتهشاااده اسااات

(.)Hanies,2006:1
همانرور که در تحلیل اتلاق تکاملی داوکینز بیان گردیدم بر اساس گزارش و از
ن ش نها در اتلاق میتوان نظریه اتلاقی موردنظر او را تود گرایی دانست که نوعی
پیامد گرایی است.
اما از ررف دیگر داوکینز بر محوریت لذ و پرهیز از درد بهعنوان اصلی کلی یاد
میکند که باید محور تمامی رفتارها انسان باشد ( .)Colson,2004:167برتی از
شارحان و با توجه به نظریا

و درتصوص س ط جنین و اتاناز معت دند داوکینز

پس از ن د دین و انکار وجود تدا تلاش کرده تا نوعی سودگرایی را محرح کند که
لذ گرا بوده و افزایش دادن بیشترین تیر برا بیشترین افراد را در دستور کار تود دارد
( .)Grafen,2006:251با توجه به این مسأله میتوان گفت تود گرایی اتلاقی موردنظر
داوکینز درن ایت وقتی وارد حوزه مسائل عملی زندگی میشودم با توجه به محوریت اصل
لذ در آن به سودگرایی کلاسیک نزدیک میشود که بر مبنا آن باید بیشترین لذ را
برا بیشترین افراد به وجود بیاوریم و افراد چون جرمی بنتام و میل از بنیان گذران اصلی
این نوع سودگرایی هستند.
 .2استدلال داوکینز در دفاع از سقط جنین

داوکینز بر مبنا دو مسااأله

عدم برتوردار جنین از نیرو ع ل و عدم تفاو جنین

و حیوانا در درد کشیدن از س ط جنین دفاع میکند.
ازنظر داوکینز مخالفان س ط جنین معت دند س ط جنین کار درستی نیست زیرا با س ط
کردن جنینی که سیستم عصبیاش تشکیل شده او را آزار میدهیم؛ اما چرا زجر کشیدن
یک جنین که درک اندکی از لذ

و درد دارد تا این حد برایمان م م است اما از بین
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ما بیارزش است؟

( .)Dawkins,2006:297-298و مینویسد:
«احتمالاً اگر آن (جنین) پیش از اینکه سیستم عصبیاش تشکیل شده باشدم س ط
شودم (قادر به رنج کشیدن نیست)؛ اما حتی اگر سیستم عصبی آن تشکیل شده باشد محمئناً
کمتر از یک گاو که در کشتارگاه سلاتی میشودم رنج میکشد» (Dawkins, 2003:
)293

بهعبار دیگرم در نظر داوکینز ارزش اتلاقی یک جنین و حتی کودکی که هنوز
فاقد نحق است و بهصور بال وه نارق است با حیوانا دیگرم یکسان است؛ زیرا هردو به
یک اندازه از دنیا پیرامون تود دارا درک هستند .پس دلیلی نمیتوان یافت که
بهوسیله آن زجر کشیدن جنین انسان را بر زجر کشیدن حیوانا دیگر اولویت داد .ازنظر
او اگر درد کشیدن حیوانا دیگر برا ما بیاهمیت باشدم در این صور ما باید به یک
سؤال اساسی پاسخ بدهیم .ازآنجاکه بر اساس نظریه تکامل ما انسانها تکاملیافته اجداد
شبیه به میمون تود هستیم بنابراین با موجوداتی نیم انسان نیم حیوان روبهرو هستیم که
اجداد ما را تشکیل میدهند؛ موجوداتی که در روند تکامل ما از میمون به انسان در آن
میان قرار دارند و آهستهآهسته به انسان تبدیلشدهاند .ما چه زمانی از زندگی آنها را
میتوانیم در نظر بگیریم و بگوییم که شما تاکنون میمون بودهاید و از این به بعد انسان
هستید؟ مسلماً هیچ زمان؛ زیرا تکاملم هیچگاه نمیتواند تط و مرز

بین گونه

هموسپینس 1و گونهها دیگر بکشد.)Dawkins, 2003:41( ...
درواقع ازنظر داوکینزم بر اساس نظریه تکاملم حدفاصل میان انسان و سایر موجودا
مشخص نیست و ارتباری ناگسستنی بین او و سایر موجودا زنده وجود دارد .بر همین
اساس در نظر گرفتن تفاو

ماهو میان انسان و سایر جانداران غلط بوده و دلیلی در

دست نداریم تا تمایز ماهو میان انسان و حیوانا قائل شویم چه برسد به اینکه بخواهیم
جنین انسان را بر سایر جانداران برتر دهیم.

انسان هوشمندم یا انسان تردمند یا انسان نوین1. Homo sapiens:
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داوکینز معت د است بر مبنا نظریه تکاملم انسان بودن یک سلول جنینی نمیتواند
برا آن ح وق ثابتی را به وجود آورد چراکه ما با شامپانزهها دارا اجداد مشترک
نزدیکی هستیم و همچنین تویشاوند دور با دیگر گونهها حیوانا

زنده داریم .بر

این اساسم حتی اگر به پرسش از انسان بودن یا نبودن جنین پاسخ صریحی داده شودم
پیوستگی تدریجی میآنگونهها جانور که ویژگی اصلی نظریه تکامل است به ما ثابت
تواهد کرد حداقل چند گونه نزدیک به تط مرز میان انسان و میمون وجود دارند
که ترسیم تط مرز ا که جدایی انسان از گونهها دیگر را مشخص میکند را بارل
میسازد ) .) Dawkins,2006:300-301بنابراین مخالفان س ط جنین نمیتوانند برا
انسان بهصرف انسان بودنشم جایگاه ارزشی برتر در نظر بگیرند.
به اعت اد داوکینزم بیشتر مردمی که س ط جنین را بهعنوان یک گناه لحاظ میکنندم
به این مسأله فکر نمیکنند که گوشتتوار هستند و هیچ نگرانیا در مورد شامپانزههایی
که در باغوحشها زندانی و در آزمایشگاهها قربانی میشوند ندارند . (Dawkins,
)2004:291

ازنظر او حتی اگر علم نتواند درستی س ط جنین را تصدیق کندم میتواند مشخص
کند زنجیرها که جنین بدون ادراک را به انسان کامل تبدیل میکند شبیه به زنجیرها
است که انسانها را به گونهها دیگر پیوند میزند و اگر زنجیره پیوند جنین به انسان
بزرگسال ملموستر و یکپارچهتر به نظر میرسد صرفاً به این دلیل است که گونهها
میانی بین موجودا

بهوسیله «ان راض» ازمیانرفتهاند و زنجیره تکاملی مجزا شده است؛

بنابراین نمیتوان بدون دچار شدن به تناقض گفت که س ط جنین قتل است ولی کشتن
شامپانزه قتل نیست .ما نمیتوانیم هردو اینها را قبول داشته باشیم ( (Dawkins,
2003:41؛ چراکه نه در زنجیره جنین-انسان میتوان تط مرز میان جنین بودن تا انسان
شدن مشخص کرد و نه در زنجیره انسان و گونهها دیگر.
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 .1بررسی مسأله تشخص 3و تقدم حق جنین یا مادر

دو مساائله م م در اکثریت نظریا در باب ساا ط جنین محرح میشااود .اول اینکه آیا
جنینم شاخص یا انساان محساوب میشاود؟ اگر پاساخ مثبت است جنین چه زمانی مانند
دیگر اعضا جامعه دارا تشخص میشود و همانند دیگران باید از حقوح وق انسانیت
برتوردار شود؟ آیا ویژگیهایی همچون تودشناسیم داشتن تصور از گذشته و آیندهم
تواناایی انتخااب و حفا ارزشهاام همچنان که چالز تیلور معت د اسااات میتواند معیار
برا تشاخص باشاد؟ مساأله دوم اینکه اگر جنین «شخص» محسوب شودم آیا حق حیا
جنین بر حق کنترل مادر بر بدنش ت دم دارد یا بالعکس(.)Taylor,1985:97
 .3-1تشخص

اما در مورد مساائله تشاااخصم عدها جنین را از همان لحظه ل اح و شاااروع مراحل اولیه
رشااادم انساااان تل ی میکنند و تواساااتار حقوح وق مختص به او میشاااوند .عدها نیز
ملاکها دیگر را برا شاااخص بودن جنین نام میبرند .ازجمله این ملاکها میتوان
به تشاکیل سایستم عصبیم اصل علاقهمند 2م ذ شعور بودن و تودآگاهی و غیره اشاره
کرد .برا مثالم مار آنه ویرن 3یکی از مواف ان سا ط جنین در مسائله تشااخص است
که پنج مورد از تصوصیا شخص اتلاقی و عضو جامعه اتلاقی را برمیشمارد که به
ترتیب ازاینقرارند -1 :ذ شاااعور بودنم  -2تع لم  -3فعالیت اراد م  -1قوه ارتباط و
انت اال ارلااعاا از رریق معانی و پیامهام  -5تودآگاهی و ادراک نفس (اترکم :1311
.)57
یکی از تفاو ها م م ع یده داوکینز با دیگر ع اید درباره س ط جنین این
است که او هیچچیز را وابسته با تشخص جنین نمیداند .به سخن دیگرم همانگونه که
به آن اشاره شد به اعت اد داوکینزم انسان بودن یک سلول جنینی و ویژگیهایی که
1. Identity
2. Interest
3. Mary Anne Warren
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بهصور بال وه یا بالفعل به همراه دارد هیچگاه نمیتواند برا اوم ازنظر ح وقی و اتلاقیم
حق و جایگاهی را تعیین کند
 .2-1تقدم حقوق مادر یا جنین

در مورد ت ادم ح وق ماادر یاا جنینم ریچاارد داوکینز میگوید این تن ا مادر اسااات که
تعیین میکناد جنین تود را سااا ط کناد یا تیر .و در پاساااخ به زنی باردار که جنینش
مبتلابه سندروم دون 1است و نمیداند که چهکار باید انجام دهد میگوید:
«بدی ی است که این شما هستید که انتخاب میکنید (چهکار انجام دهید .جنین را
س ط کنید یا نکنید ...).یک زن شخصاً حق س ط جنین دارد و من او را به تارر این کار
او محکوم نمیکنم»()Richarddawkins.net,2014
و در ادامه میگوید که با توجه به اینکه میان س ط جنین و به دنیا آوردن یک بچه
ناقصم تن ا یک گزینه را میتوانید انتخاب کنیدم انتخاب مع ولانه و اتلاقیم س ط جنین
تواهد بود .دلیل داوکینز برا این پیشن ادم چیز جز تع د و به پیامد گرایی و
سودگراییا که مدنظر دارد نیست آنچنانکه مدعی میشود:
«برا افزایش مجموع شاد و کاهش رنج تصمیم به س ط عمد جنین بگیرید .در
غیر این صور تودتان را محکوم به یکعمر مراقبت از فرد بزرگسال با نیازها یک
کودک کرده اید .احتمال اینکه کودک شما زیاد عمر کند کم است اما با توجه به عمر
زندگی شمام باید پس از تودتان به فکر کسی باشید که از او مراقبت کند که این مسأله
هم برا شما و هم برا او دردآور تواهد بود» ).(richarddawkins.net, 2014

با توجه به رهیافت هایی که در رابحه با س ط جنین بیان نمودیمم داوکینز بر اساس
گفته تود در مورد ح وق مادرم رهیافتی آزاد تواهانه دارد که بر اساس مبانی
سودگرایانه شکل گرفته است؛ زیرا و به مادر که دارا جنین مبتلابه سندروم دون
 Down syndrome (DS or DNS) .1که در گذشته منگولیسم نیز نامیده میشدم یک بیمار

نتیکی است

که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم  21به وجود میآید که در اصحلاح
علمی تر زومی  21نامیده میشود.
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است هیچ ع یدها را تحمیل نکرده و از او تواسته که بر اساس علایق تود و اینکه او نیز
حق زندگی ب تر دارد عمل کند و اوست که باید در مورد س ط جنین تصمیم بگیرد.
 .4بررسی و نقد داوکینز

در این بخش اسااتدلال داوکینز در دفاع از ساا ط جنین را موردبررساای قرار میدهیم؛ اما
پیش از ن د و بررسی این استدلال لازم است برتی از مبانی فکر او را که در شکلگیر
این استدلال مؤثر بوده استم موردن د و بررسی قرار دهیم.
 .3-4نقد مبانی اندیشه داوکینز

چناانچاه گاذشااات نگرش تکااملی پیااماد گرایی ازجمله م مترین مبانی فکر داوکینز
هساتند .انساانشناسی و نیز یکی از مبانی م م اندیشه اوست که در شکلگیر استدلال
داوکینز در دفاع از ساا ط جنین مؤثر بوده اساات .در این قساامت به ن د و بررساای مبانی
فکر داوکینز میپردازیم.
در این بخش نظریه تکامل را هم از حیث فلساافی و هم از منظر مبانی زیسااتشااناتتی آن
موردبررسی و انت اد قرار میدهیم.
 .3-3-4بررسی مبانی فلسفی نظریه تکامل

متفکران بزرگی همچون پلااتنیگاام مک گراثم ساااویین برن و کیث وارد مبانی تکاملی
اندیشه داوکینز و براهین الحاد او را موردانت اد قرار دادهاند که در این بخش به ن دها
آنها میپردازیم.
مک گراث معت د است داوکینز شواهد قو برا دفاع از نظریه تکاملی تود ارائه
نکرده و مدعیا

و بیشتر بر حدس و گمان تکیه نموده است .در ح ی ت ازنظر مک

گراث نوعی شکاف جد میان حدسها داوکینز و نتیجهگیر ها قحعی او وجود دارد
که لازم است با ادلها مت ن پر شود ( .)McGrath,2007:57پلاتنیگا نیز ضمن تأیید
حدسی بودن مدعیا داوکینز معت د است حتی با فرض پذیرش نظریه تکامل این مسأله
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که تداوند علت این فرآیند باشد نفی نمیشود و اتفاقاً با تلأها موجود در تکامل و
پرسشهایی که این نظریه از پاسخ دادن به آنها ناتوان استم فرض وجود تدا فرضی
است که برا تبیین چگونگی پیدایش عالم ضرور است ( .)Plantinga,2011:46ن د
دیگر پلانتینگا بر داوکینز ساده بودن تبیین نظریه تکامل در نحوه پیدایش عالم را به چالش
میکشد.
ازنظر داوکینز فرض گرفتن وجود تدا ج ت تبیین پدیدهها پیچیده عالم غلط است
زیرا تود تدا حداقل بهاندازه این پدیدهها پیچیده بوده و محتاج تبیین است
( .)Dawkins,1996:316سویین برن نیز مسأله پیچیدگی فرض وجود تدا در نظریه
تکاملی داوکینز را موردانت اد قرار میدهد .ازنظر او دلیل اینکه داوکینز تدا را موجود
پیچیده میداند که نمیتواند نظم موجود در عالم را بر مبنا آن توجیه کرد این است که
علم و قدر ال ی را با انسان م ایسه میکند .چون مغز انسان که مبدأ قدر و علم اوست
با وجود محدود بودن این علم و قدر بسیار پیچیده استم پس تدا نیز بین ایت پیچیده
است (فرتی بالا جادهم  )1381:150و فرض وجود او برا تبیین پیچیدگی پدیدهها عالم
فرضی مناسب نیست.
اما تکامل نیز با معضل پیچیدگی مواجه است زیرا در این نظریه نیز عناصر اولیه
برا تبیین نظم عالم پیشفرض گرفته میشوندم حالآنکه درباره ماهیت دقیق آنها و
همچنین نحوه پیدایششان توضیحی ارائه نمیدهد .در ح ی ت اگر فرضیه تل ت با مشکلی
که داوکینز محرح میکند مواجه استم دیدگاه داوکینز نیز به دلیل ف دان شواهد کافی
نمیتواند چگونگی پیدایش ج ان و موجودا موجود در آن را بهرور دقیق تبیین کند.
کیث وارد نیز نگرش تکاملی داوکینز را موردانت اد قرار داده است .ازنظر اوم داوکینز
صرفاً می گوید بر مبنا نظریه تکامل و انتخاب ربیعیم نزاع بر سر ب اء وجود دارد و
گونها باقی میماند که به دلیل ویژگی منحصربهفردش در این نبرد پیروز میشودم اما
و توضی نمیدهد چرا و چگونه چنین ویژگیهایی در یکگونه به وجود میآید
( . )Ward,1996:68چنانچه گذشت داوکینز در تبیین اتلاق تکاملی این مسأله را
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میپذیرد که ما از نحوه همانندساز و چگونگی قرار گرفتن نها در کنار یکدیگر برا
پیدایش موجودا

زنده محلع نیستیم .از ررفی با توجه به مبانی اندیشه و هر ویژگی

فرد و درنتیجه هر ویژگی که در گونه وجود دارد ریشه در ویژگیها

نها و نحوه

همانندساز و چینش آنها داردم بنابراین چون از این مسأله ارلاع نداریم نمیتوانیم نحوه
پدیدار ویژگیها موجود در گونهها را توضی دهیم .بر همین مبنا میتوان از ن د کیث
وارد دفاع نمود.
 .2-3-4بررسی مبانی زیستشناختی نظریه تکامل

ازآنجاکه اسااتدلال داوکینز در دفاع از ساا ط جنین بر مبنا نظریه تکامل بنا ن اده شاادهم
لازم است مبانی زیستشناتتی نظریه تکامل موردن د و بررسی قرار گیرد .پرواض است
تضعیف مبانی زیستشناتتی نظریه تکاملم استدلال داوکینز در دفاع از س ط جنین را نیز
متزلزل تواهد کرد.
 .3-2-3-4فقدان شواهد تجربی کافی

بر اسااااس نظریاه تکامل از شاااباهت میان چند چیز میتوان این نتیجه را گرفت که آنها
مَبدَئی مشاااترک دارندم با توجه به این مساااأله نظریهپردازان حامی تکامل نتیجه میگیرند
کاه شاااباهتها میان جاندارآنگونهها مختلف این مساااأله را اثبا میکند که آنها
اجداد مشاترکی دارند؛ اما تن ا فرض ممکن در مواج ه با شباهت میآنگونه این نیست که
آنها اجداد مشاترکی دارند .بهعنوان نمونه میتوان دو نفر را فرض کرد که شباهت بسیار
زیاد به یکدیگر دارند و در یک سال نیز به دنیا آمدهاند .وقتی ما برا اولین بار آنها را
میبینیم اولین تحلیلی که برا تبیین شااباهت آنها به ذهنمان میآید این اساات که آنها
دوقلو هساتند؛ اما این فرضم یگانه فرض ممکن نیست چراکه میتوان فرض کرد این دو
نفر شاباهت نتیکی زیاد و درعینحال تصادفی دارند؛ بنابراین از اینکه میان امور مختلف
شاباهتهایی وجود داردم همواره وجود مَبدَئی مشترک برا آنها نتیجهگیر نمیشود.
لاازم اسااات برا اثباا نظریاه تکاامال و رد کردن ساااایر فروض برا شااابااهاتها
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میآنگونههام شواهد تجربی قو ارائه شود ( .)Friedman,2007:4-5شواهد تجربی که
بتواناد نظریاه تکامل را اثبا کند اندک بوده و بر همین مبنا این نظریه تا حد زیاد بر
حدس و گمان مبتنی است و قحعیت آن محل تردید است (هاچینسونم  .)85-1371:8۱از
ررف دیگر داروین برا نظریه تکامل شواهد تجربی ارائه می دهد که موردانت اد است
و شاواهد تجربی نیز وجود دارند که برتی اصول نظریه تکامل همچون انتخاب ربیعی
را ن ض میکنند .در اینجا به بررسی برتی از آنها میپردازیم.
به عنوان نمونه داروین مدعی شده تغییر در بال نوع مشخصی از حشرا

را به دلیل

تغییر ج ت باد مشاهده کرده و این مسأله شاهد تجربی برا تأیید نظریه تکامل است.
در ابتدا ج ت وزش باد به سمت ساحل بوده و در این شرایطم شانس زنده ماندن همه
اعضا گونه حشرا

برابر بوده است؛ اما به مد

چند سال ج ت وزش باد به سمت

اقیانوس تغییر یافته و این مسأله سبب شده تا شرایط برا زنده ماندن حشراتی با بالها
بزرگتر مساعدتر باشد .بااینوجود این ادعا

داروین هیچگاه تأیید نشده و روش

اندازهگیر او نیز در هیچیک از کتب او ثبت نشده است .از ررفی برا اثبا تغییر بال
این مسأله که این تغییر مؤید نظریه تکامل است لازم است اندازه بال

حشرا

و اثبا

حشرا

در م یاس بالا قبل و بعد از تغییر ج ت باد با استفاده از روشها آمار دقیق

اندازهگیر شود و تعصبها و پیشفرضها دانشمند نیز در این اندازهگیر مؤثر نباشد؛
اما داروین از چنین روش آمار در اندازهگیر بال حشرا استفاده نکرده به همین دلیل
وجاهت علمی این مشاهده تجربی زیر سؤال است ( .)Ibid:6-7این ن د نظریه داروین را
با چالش مواجه میکند زیرا عدم استفاده از روش آمار دقیق برا اندازهگیر اندازه بال
حشرا قبل و بعد از تغییر ج ت وزش بادم نهتن ا دقت علمی مشاهده تجربی و را زیر
سؤال میبرد بلکه میتواند نمایانگر تحمیل پیشفرضها داروین بر نتیجه مشاهدا
تجربی باشد.
 .2-2-3-4عدمجامعیت اصل انتخاب طبیعی

اصال انتخاب ربیعی ن ش محور در نظریه تکامل دارد و بارل شدن آن ضربها جد
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به این نظریه تکامل وارد میکند .بر اساااس این اصاال در تنازع برا ب اء موجوداتی زنده
میمانند که قو تر بوده و قدر ساازگار بیشاتر با تغییرا محیحی داشاته باشند؛ اما
شاااواهد تجربی علیه این اصااال وجود دارد .بهعنوان نمونه داروین اندازه نوک بزرگ
مرغهاا ماهیتوار را بر اسااااس انتخاب ربیعی توضااای میداد .ازنظر او آن دساااته از
مرغهاا مااهیتوار کاه نوک بزرگتر دارند چون این نوک به آنها کمک میکند
مااهیهاا را راحاتتر قحعاهقحعاه کننادم در م اایساااه باا مرغها ماهیتوار که نوک
کوچکتر دارند شااانس بیشااتر برا ب اء دارند .این مسااأله ممکن اساات در برتی از
مناارق کره زمین صاااحی بااشاااد اماا بیشاااتر مرغهاا مااهیتوار که به دریاچهها یا
اقیانوسها م اجر میکنند با ماهیها کوچک مواجه هسااتند و در این شاارایط نوک
بزرگ به دلیل قانون اینرسای 1برا مرغ ماهیتوار درد سااز تواهد شدم چراکه حرکت
دادن آن از حرکت دادن نوک کوچک ساختتر اسات .نمونه شیرها دریایی که در
میان آنها قانون چندهمسر وجود دارد نیز اصل انتخاب ربیعی را ن ض میکند .درست
اسات که برا ب ا گونه و انت ال اساپرم به نسال بعد نزاعی میان شیرها صور میگیرد
اما در این نزاع شایرهایی که قدر بدنی بالاتر دارند برنده نمیشااوند بلکه آن دسته از
شااایرها برنده میشاااوند که م اومت بیشاااتر در برابر گرسااانگی دارند زیرا این شااایرها
باهراحتی میتوانند ماهیها را شاااکار کنند و در اینجا قدر جسااامی برا ب اء اولویت
ندارد .این در حالی اسات که بر اساس انتخاب ربیعی حیواناتی در جنگ برا ب اء پیروز
میشاااوناد که قدر جسااامانی بالاتر دارند ( .)Ibid:11-13البته مدافع نظریه تکامل
میتواناد مادعی شاااود آنچاه برا ب ااء یاکگونه اهمیت دارد قدر ساااازگار افراد
آنگونه با تغییرا محیحی است و م صود از اینکه در تنازع برا ب ا افراد گونه قو تر
باقی میمانند نیز این اساات که در این افراد قدر سااازگار بیشااتر با تغییرا محیحی
وجود داشااته باشااد؛ بنابراین بر اساااس این تحلیل در نمونه شاایرها دریاییم وصااف
قو تر در مورد آن دساته از شایرها به کار میرود که م اومت بیشتر در برابر گرسنگی
1. Inertia
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دارند و درنتیجه قدر ساازگار بیشتر با تغییرا محیحی دارند .البته اگر تأکید نظریه
تکامل بر قدر فیزیکی و جسمانی بهعنوان ویژگی بنیاد برا ب ا یکگونه باشد ن د
مذکور بر این نظریه وارد تواهد بود.
اما چالش م متر که پیش رو انتخاب ربیعی و نظریه تکامل وجود دارد این است
که این نظریه چگونه پدیدار

تنوع در ویژگیها

جانداران را توضی میدهد تا

درن ایت بر مبنا آن انتخاب ربیعی گونه برتر را تبیین کند؟ همچنین چگونه و بر اساس
چه سازوکار

ویژگیا

که ب ا

یکگونه را تضمین میکند به نسل بعد انت ال

مییابد؟( .)Bateson,2006:556در رابحه با انت ال ویژگیهایی که موجب ب ا
یکگونه است به نسل بعدم لازم است به ن ش نها در نظریه تکامل توجه شود.
 .1-2-3-4جهش ژنتیکی

بسایار از ررفداران نظریه تکامل بر این باورند که بخش وسیعی از تغییراتی که در روند
تکااملی یاکگونه به وجود میآید محصاااول ج ش نتیکی 1اسااات .در فرآیند ج ش
نتیکیم نهااا تغییرا

مولکولی ناااگ ااانی پیاادا میکننااد یااا اینکااه جااا آنهااا درون

کروموزم عوض میشاود .با وجود اینکه علت و چگونگی این تغییرا در نها مشخص
نشااده اما این تغییرا موجب میشااوند صاافت جدید در یکگونه از موجودا ایجاد
شود .مسأله این است که بسیار از ج شها

نتیکی برا جانداران مضر است و بر این

مبناا مؤیاد نظریه تکامل نیسااات؛ اما مدافعان این نظریه معت دند ج ان ربیعت صاااحنه
جناگ و تناازع برا ب اء اسااات و گونها از موجودا زنده میماند که ج ش نتیکی
آنها مفید باشاد و اسااساً کار انتخاب ربیعی از بین بردن جانداران با ج ش نتیکی مضر
و ب ا جاندارانی با ج ش نتیکی مفید اسات؛ اما مسااأله این اسات که بر اساااس شاواهد
تجربی و بررساای فساایلها گونهها مختلف جانداران در رول تاریخ مشااخص شااده
ج ش نتیکی در صاافا بنیاد جانداران رن نمیدهد تا شااواهد زیسااتشااناتتی لازم
1. Mutation
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برا نظریاه تکاامال را فراهم کناد .بیشاااتر ج شها در صااافا تغییرپذیر چون رنگ
پوساااتم رنگ چشااام یا رنگ مو اتفاق میافتد و هیچگاه ج ش نتیکی در رنگ تونم
تعداد سااار یا دسااات و پا یکگونه از جانداران رن نداده اسااات (علو سااارشاااکیم
)۱0-13۱1:۱1؛ بنابراین گرچه در ابتدا به نظر میآید ج ش نتیکی شاهد به نفع نظریه
تکامل اساات اما بررساای دقیق این فرآیند نشااان میدهد که این نوع ج ش در صاافا
بنیااد جاانداران که تفاو ها اسااااسااای آنها از یکدیگر را مشاااخص میکند رو
نمیدهادم درنتیجه نمیتواند بهعنوان دلیلی برا دفاع از نظریه تکامل مورداساااتفاده قرار
گیرد.
بررسی مبانی زیست شناتتی نظریه تکامل نشان داد که این نظریه مصون از ن دها
علمی و زیستشناتتی نبود ه و بر سر صحت آن میان دانشمندان اتتلافا

م می وجود

داردم حال آنکه داوکینز بنیاد استدلال تود در دفاع از س ط جنین را بر مبنا این نظریه
پیریز کرده و بهگونها از این نظریه سخن میگوید که گویا اصلی مسلم در ج ان
علم است.
 .1-3-4بررسی و نقد پیامد گرایی

چناانچاه گاذشااات بر مبناا تحلیال داوکینز از نهاا و نحوه عملکرد آنها برا ایجاد
اندامها موجودا زندهم میتوان از نوعی تود گرایی ع لانی بر مبنا اندیشاااه او دفاع
کرد؛ اما در موارد متعدد بخصاااوص در دفاع از سااا ط جنین تود را بهعنوان ساااود گرا
معرفی میکند .اولین مسأله این است که داوکینز چگونه میان دیدگاه اتلاقی سودگرایانه
و تودگرایانه تود آشاتی برقرار میکند؟ از ساو دیگر و اتلاق را محصول عملکرد
نهاا و درنتیجااه امر جبر میدانااد حاالآنکااه بااا فرض جبر بودن اتلاااقم داوکینز
نمیتواند توصایه اتلاقی داشاته باشد و به ما بگوید باید در ج ت افزایش دادن تیر برا
اکثریت عمل کنیم؛ بنابراین اتلاق تکاملی مورد دفاع داوکینز و تحلیل و از ن ش نها
در اتلااق که به موجبیت اتلاقی و نوعی تود گرایی میانجامد در ت ابل با ساااودگرایی
اتلاقی قرار دارد .از ررفی پیامد گرایی سودگرایانه او یکی از مبانی م م استدلال و در
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دفاع از س ط جنین است؛ اما حتی با فرض عدم تعارض میان اتلاق تکاملی و سودگرایی
کلاسااایکم تود نظریه ساااودگرایی نیز با چالشهایی جد چون :نادیده گرفتن تکالیف
اتلااقیم عادم توجاه باه عادالاتم پیچیدگی و در برتی موارد غیرممکن بودن پیشبینی
نتایج عمل و ...مواجه است.
 .2-4بررسی و نقد استدلال داوکینز در دفاع از سقط جنین

پس از بررسای مبانی اندیشاه داوکینز که م دما اساتدلال و در دفاع از س ط جنین را
فراهم نمودهم ضرور است استدلال او در این مورد را بهرور مست یم بررسی کنیم.
 .3-2-4تفکیک بی مبنای جنین انسان از انسان

اما این پاسخ تن ا در نظر زیبا و جذاب به نظر میآید اما هنگامیکه وارد صحنه عمل شود
دارا عواقاب وتیمی تواهاد شاااد .عواقبی کاه ناهتن اا مساااألاه سااا ط جنین را تحت
تأثیرتواهد داد بلکه دارا نتایج دردناکی در دیگر حوزهها ازجمله علم پزشکی و قانون
و ساایاساات و غیره تواهد شااد که همه آنها پیامد قبول ع یده داوکینز درباره س ا ط
جنین تواهند بود.
با تحلیل دلایل ایشانم میتوان به این نتیجه رسد که اگر زجر کشیدن حیوانا

در

شرایط تاص تود بیمورد است بنابراین س ط جنین نیز در شرایط تاص تود بیمورد
تواهد بود؛ بنابراین برا جایز شمردن س ط جنین تن ا کافی است که جنین را نیز
درمجموع سایر حیوانا قرار دهیم .با نگاهی سححی به پاسخ ایشان درباره س ط جنین و
پذیرفتن فرضی این پاسخ که آزاد حق س ط جنین را در دنیا امروز به همراه دارد
در آینده شاهد این تواهیم بود که مجوز آوردن بلاهایی بر سر انسان را تواهیم داشت
که اکنون بر سر حیوانا میآوریم .به نظر میرسد که پاسخ داوکینز درواقع نوعی جدل
با کسانی است که ح وق حیوانا را ضایع میکنند اما به ح وق جنین احترام میگذارند.
این در حالی است که حتی با پذیرش پیشفرض تکاملگرایانه داوکینزم باید ح وق
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را نیز رعایت کنیم نه اینکه به استناد عملی غلط (در اینجا ضایع کردن ح وق

حیوانا ) اجازه س ط جنین بدهیم.
در نظام داروینیسم انسانم با سایر حیوانا ازلحاظ ارزش اتلاقی دارا م ام یکسانی
است .حتی اگر تفکر را برا انسان امتیاز محسوب کنیم تا از رریق آن تود را از سایر
حیوانا

جدا کنیم باز هیچ فرد نمی تواند تود را به دلیل داشتن این امتیاز از سایر

حیوانا جدا کند و ارزش اتلاقی بالاتر نسبت به سایر حیوانا برا تود قائل شود.
داوکینز در اساااتادلال تود با اشااااره به اینکه ذب و رنج حیوانا در ج ان ما موردقبول
واقع شاده اسات نتیجه گرفته اسات که پس رنج کشیده شدن جنین نیز باید پذیرفته شود.
و به شاکلی زیرکانه و حتی شااید ندانساتهم جنین انسان را از انسان بالغ جدا نموده و از
این م دمه که جنین با ساایر حیوانا یکساان اسات و آزار حیوانا دیگر جایز استم به
این نتیجه میرسااد که بنابراین آزار جنین نیز جایز اساات .پرسااشاای که در اینجا محرح
میشود این است که به چه دلیل انسان بالغ را جدا از جنین قرار داده و او را وارد میدان
نکرده اساات؟ اشاااره دوباره به این محلب ضاارور اساات که در نظریه تکاملم امتیاز
تفکر برا انساااان بالغ موجب تمایز او از ساااایر جانداران نمیشاااود و هیچگاه نمیتواند
ارزش اتلااقی او را حتی باهقدر ناچیز بالا ببرد .اگر جنین انساااان دارا ارزش اتلاقی
یکساانی نسابت به یک اورانگوتان یا گاو استم بیمورد است که انسان بالغ را شامل این
حکم نکنیم .بیتردیاد جنین و اورانگوتان و گاو نیز به همان اندازه حق زندگی دارند که
انسان بالغ دارد.
از ررف دیگر داوکینز معت د است بر مبنا

نظریه تکاملم انسان ویژگی

منحصربهفرد ندارد تا او را از سایر جانداران متمایز کندم اما حتی اگر بهواسحه ب رهمند
از ویژگیهایی چون تع ل و زبان انسان را از سایر جانداران برتر بدانیمم جنین انسان هنوز
به مرتبه تع ل نرسیده تا بتوانیم او را از سایر جانداران متمایز کنیم .داوکینز تلاش میکند
با استناد به این مسأله هرگونه برتر جنین انسان بر سایر جانداران را بارل نموده و درنتیجه
س ط جنین را در مرتبه کشتن حیوانا قرار دهد؛ اما در اینجا نکتها وجود دارد که و
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به آن توجه نمیکند .درست است که جنین انسان در مرتبه جنینی از قدر تفکر برتوردار
نیست و قدر تکلم ندارد اما باید توجه نمودم قوه و استعداد تفکر و تکلم در او وجود
دارد و بر همین اساس است که به آن جنین انسان میگوییم؛ بنابراین با از بین بردن جنین
انسان در ح ی ت یک استعداد و ظرفیت برا انسان بودن را از بین بردیم و همین نکته
تفاو

س ط جنین با از بین بردن سایر جانداران را مشخص میکند .در زندگی روزمره

نیز با نمونههایی مواجه هستیم که انسان یا موجود زندها به دلیل ظرفیت بال وها که در
آن وجود دارد برایمان از دیگر انسانها یا موجودا

زنده ارزشمندتر استم هرچند که

ازنظر ویژگیها بالفعل با آنها برابر باشد .در ح ی ت این ارزشمند ازاینج ت است
که معت دیم در شرایط مناسبم آن استعداد به فعلیت تواهد رسید .البته ممکن است اشکال
شود اگر بر این اساس که س ط جنین مستلزم از بین بردن قوه و استعداد برا انسان بودن
استم با س ط جنین مخالفت کنیمم آنگاه میتوان این مسأله را تعمیم داد و بر این مبنا
استدلال کرد که هر آمیزش جنسی باید به بچهدار شدن بینجامد چراکه در غیر این صور
امکانی برا انسان بودن را از نحفها که این قابلیت را دارد گرفتهایم .در پاسخ میگوییم
ما در اینجا از امکانی استعداد در جنین برا انسان شدن سخن میگوییم و امکان
استعداد امر تشکیکی است .پرواض است که در جنین استعداد بالاتر برا انسان
بودن وجود دارد زیرا تشکیل جنین پس از عمل ل اح و ترکیب نحفه زن و مرد است .در
ح ی ت با تشکیل جنین هویتی جدید تلق میشود که پیش از ترکیب نحفه زن و مرد
وجود نداشت بر همین مبنا نمی توان استعداد جنین برا انسان شدن را با استعداد نحفه زن
یا مرد بهتن ایی برا انسان شدن همرراز دانست .نحفه زن یا مرد مادامیکه با نحفه جنس
مخالف ترکیب نشود استعداد بسیار اندک برا انسان شدن دارد و لازم است فعالیتی
ایجابی صور

گیرد تا به جنین تبدیل شود؛ اما در مورد جنین اگر مسیر ربیعی رشدش

توسط انسان متوقف نشود به مرتبه انسانیت دست تواهد یافت .از ررفی اگر بگوییم با
توجه به استدلال ما نباید در هیچ آمیزش جنسی از بچهدار شدن ممانعت کرد چون مستلزم
از بین بردن استعداد برا انسان بودن استم میتوان این اشکال را تعمیم داد و مدعی
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شد انسان اگر ازدواج نکند نیز از استعداد برا ایجاد انسانی جدید جلوگیر کرده
است؛ اما در چنین شرایحی این اشکال غیرعملی شده و با ش ودا

متعارف ما سازگار

نیست .همچنین جلوگیر از بچهدار شدن در بسیار از آمیزشها جنسی برا برقرار
شدن توازن و تعادل در زادوولد و درنتیجه حفا نظم و ب ا جامعه انسانی که درن ایت به
تبلور ب تر استعدادها انسان میانجامدم پس نمیتوان این عمل را با س ط جنین که در
موارد تاص صور

میگیرد و در بسیار از موارد تشکیل جنین محصول انتخاب

والدین بوده است م ایسه کرد و در مورد هردو آنها حکمی واحد صادر نمود.
 .2-2-4جواز کشتن بیماران لاعلاج

باا نظر به این موضاااوع میبینیم که اگر اساااتدلال داوکینز برا آزاد حق سااا ط جنین
پذیرفته شااود در شاارایحی قرار میگیریم که در پی آن اجازه قتل انسااانها بالغ نیزم به
دلایل مشااابه با دلایلی که س ا ط جنین صااور میگیردم داده میشااود .برا مثال اگر ما
حق این را داشاته باشیم (چنانکه پیامد گرایی داوکینز این حق را به ما میدهد) جنینی را
به دلیل داشتن اتتلالاتی که موجب ن ص ذهنی و جسمی او پس از تولد شده را از داشتن
زنادگی محروم کنیم پس این حق را داریم کاه فرد بالغی را به دلیل ابتلا به بیمار ا که
در آینده قرار اساات موجب فلج ذهنی یا جساامی او شااود از بین ببریم .در هر دو مورد ما
مرتکب از بین بردن موجود شاادهایم و هدف ما برا از بین بردن آنها یکسااان اساات.
اجازه برا زنده به دنیا آمدن جنین ت ریباً همان عواقبی را تواهد داشااات که فرد مبتلا به
فلج ذهنی باید در انتظارشااان باشااد .نمیتوان گمان کرد که داوکینز موافق این باشااد که
همااه بیماااران لاااعلاااجم اعم از بزرگ و کوچاک را از بین ببریم ف ط بااه دلیاال اینکااه
وضعیتی شبیه به جنین بیمار دارند .در ح ی ت این مسأله با پیامد گرا بودن او نیز ناسازگار
اسااات و میتواند پیامدها ناگوار چون از بین بردن بیماران ذهنی یا افراد که مبتلابه
بیماار هاا لاعلاج هساااتند به همراه داشاااته باشاااد که انجام این اعمال با شااا ودا و
ارتکازا اتلاقی ما نیز سازگار نیست.
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البته ممکن است گفته شود جنین با انسان بالغ تفاو

دارد و تجویز س ط جنین

مجوز برا از بین بردن بیماران لاعلاج نمیدهد؛ اما باید توجه نمود اگر معیار انسان بودن
و وجه تمایز انسان از سایر موجودا

ب رهمند او از قوه تع ل و توانایی تفکر منح ی

باشدم جنین استعداد این را دارد که انسانی بالغ شود و از نیرو تع ل ب رهمند شودم بنابراین
با از بین بردن جنین امکان ری مسیر لازم برا رسیدن به مرتبه انسان بالغ را از او گرفتهایمم
پس نمیتوان از تفاوتی ماهو میان س ط جنین و از بین بردن بیماران لاعلاج سراغ گرفت.
از سو دیگر اگر معیار انسان بودن تفکر منح ی باشد جنین از معلولان ذهنی ارزشمندتر
میشود چراکه حداقل ظرفیت لازم برا برتوردار از قدر استدلال را دارد حالآنکه
معلول ذهنی چنین استعداد را نداردم پس چگونه میتوان س ط جنین را مجاز دانست
درحالیکه از بین بردن معلولان ذهنی را غیراتلاقی میدانیم؟ در ح ی ت چون داوکینز
مرز ماهو میان انسان و حیوان قائل نیست و ویژگیهایی چون زبانآور یا تع ل را دلیل
تمایز انسان از حیوانا

نمیداند وقتی میگوید میتوانیم حیوانا

را برا

اهداف

سودگرایانه از بین ببریمم چرا نتوانیم انسانها را برا چنین اهدافی از بین ببریم؛ اما مسأله
این است که حتی اگر داوکینز تع ل را ویژگی منحصربهفرد انسان میدانست بازهم س ط
جنین بر اساس قیاس با حیوانا صحی نبود زیرا جنین انسان نیز ظرفیت و استعداد برا
انسان شدن و ب رهمند از تع ل دارد و س ط کردن جنین از بین بردن این استعداد است.
 .1-2-4بیتوجهی به تمایز اساسی انسان از حیوان

یکی از م دما م م در پاساخ داوکینز به مساأله س ط جنینم انسانشناسی تکاملی است.
بر مبنا نظریه تکاملم انسان تفاو ماهو با سایر جانداران ندارد.
اما منت دان این نوع انسانشناسی معت دند تفاو ها انسان با سایر حیوانا آنچنان
زیاد است که نمیتوان پذیرفت نیا مشترکی داشته باشند .م مترین تفاو برتوردار
انسان از نیرو تع ل و تفکر منح ی است؛ اما ازنظر ررفداران تکامل گرچه تفکر منح ی
در میان انسانها قو تر از سایر جانداران است اما بههرحال این ویژگیم تصوصیتی نیست
که تفاو و مرز ماهو انسان از حیوانا را مشخص کند و در اینجا میتوان از اتتلاف
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رتبی و درجها قوه تع ل در انسان و حیوانا سخن گفت .داوکینز به استناد به این م دمه
ادعا میکند وقتی معیار برا برتر انسان از حیوان وجود ندارد پس چگونه میتوانیم
از برتر جنین انسان از حیوان سخن بگوییم؟ و درن ایت نتیجه میگیرد چون بهراحتی
حیوانا

را از بین می بریم پس س ط جنین نیز مانعی ندارد و به لحاظ اتلاقی نادرست

نیست.
اما به نظر میآید تبیین انسانشناسی تکاملی از ماهیت انسان و مرز میان انسان و سایر
جانداران ناقص باشد .گرچه ررفداران نظریه تکامل شواهد ارائه میدهند که نمایانگر
وجود قوه تع ل در سایر جانداران است اما این شواهد درن ایت میتوانند تبیین ارسحویی
در تحلیل وجه تمایز انسان از سایر موجودا زنده را با چالش مواجه کند .به نظر میآید
با توجه به مبانی اندیشه مارتین هایدگر بتوان معیار ارائه داد که بر اساس آن تمایز میان
انسان و حیوانا

مشخص شود .در صور

وجود چنین وجه تمایز یکی از م دما

بنیادین پاسخ داوکینز به مسأله س ط جنین بارل میشود و درنتیجه پاسخ و به این مسأله
نیز ناکارآمد تواهد شد.
فلسفه هایدگر اولاً و بالذا تح ی ی در باب معنا و چیستی وجود محض استم یعنی
وجود که تعین تاصی ندارد .و معت د است با تمام تلاشی که فیلسوفان برا پاسخ
دادن به این پرسش انجام دادهاندم تاریخ مابعدالحبیعهم تاریخ غفلت از وجود است و این
متفکران به چیز بیش از موجود (وجود که محض نیست و دارا تعین است) دست
نیافتهاند (هایدگرم  .) 8-1 :1315ازنظر هایدگر برا ف م معنا وجود لازم است از انسان
و تشری

ویژگی منحصربهفرد او آغاز کنیم (همان .)21:و

معت د است ویژگی

منحصربهفرد آدمی به نحوه تاص هستی او بازمیگردد که از سایر موجودا متمایز است.
هایدگر با توجه به هستی منحصربهفرد انسانم از او با عنوان دازاین 1یاد میکند .تفاو
دازاین با سایر موجودا این است که ف می از هستی تود دارد و هستی با همه امکاناتش
برا او گشوده است .ف م دازاین از هستی تودش و گشوده بودن هستی برا او یکی از
1. Dasein
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هستی دازاین بوده و درعینحال ویژگی منحصربهفرد است که او را از سایر

موجودا جدا میکند .گشودگی وجود برا دازاین به این معناست که همواره نحوهها
مختلف بودن برا دازاین امکان پذیر است و بر مبنا این امکاناتی که پیش رو او
قرارگرفته میتواند انتخاب کند و نحوه هستی تودش را مح ق کند؛ اما در سایر
موجودا

ماهیت و چیستی از قبل مشخص بوده و چیز نیست که توسط آن موجود

مح ق شود (همان)17-18:؛ بنابراین ازنظر هایدگر ویژگی منحصربهفرد انسان که او را از
سایر جانداران متمایز می کند به نحوه هستی تاص انسان و ارتباط منحصربهفرد
بازمی گردد که با هستی محض دارد .در ح ی ت هایدگر نیز مانند حامیان نظریه تکامل
معت د است انسان به ج ت برتوردار از قدر
دکار

معت د بود) از سایر موجودا

تفکر یا فاعل شناسا بودن (چنانکه

متمایز نمیشودم بلکه تفاو

اصلی او با سایر

موجودا در این است که آدمی برتلاف سایر موجودا میتواند نحوه بودن و ماهیت
تود را انتخاب کند و گشوده بودن هستی برا او چنین امکانی را برایش فراهم کرده
است .همچنین ظرفیت رشد و کمال انسان حد و ن ایتی ندارد .در ح ی ت از منظر اندیشه
هایدگرم انسان بهواقع نیست بلکه یک توانایی و ظرفیت برا بودن استم درحالیکه هستی
سایر موجودا تثبیت شدهم ماهیت آنها از قبل مشخص است و از حد که به نحو پیشینی
برایشان تعیینشده فراتر نمیروند؛ بنابراین با توجه به انسانشناسی هایدگر میتوان به
وج ی از ماهیت انسان اشاره کرد که او را از سایر موجودا زنده متمایز کرده و میتواند
دلیلی به نفع توجه اتلاقی ویژه به او باشد؛ زیرا بر مبنا نظام فکر هستی شناسانه هایدگر
که در آن ف م هستی بر هر چیز ت دم دارد و ارزش هر موجود بر مبنا ارتباری که با
هستی محض دارد تعریف میشودم انسان عمیقترین رابحه را با هستی دارد چراکه میتواند
نحوهها مختلف بودن را تجربه کند و هستی این امکانا را در اتتیار او قرار داده است؛
اما این امکان برا حیوانا

وجود ندارد که چنین مواج ه عمی ی با هستی داشته باشد

چراکه نحوه بودن او از پیش تعیین شده و محدوده مشخصی دارد .همچنین بر این مبنام
تفاوتی بنیادین میان از بین بردن حیوانا و س ط جنین به وجود آمده و یکی از م مترین
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استدلال داوکینز در دفاع از س ط جنین بارل میشود .البته ممکن است اشکال

شود که جنین ه نوز انسان بالغ نیست تا نحوه هستی تاص انسان را داشته باشد .در پاسخ
می گوییم جنین انسان این توانایی و استعداد را دارد تا به انسان بالغ تبدیل شود و درنتیجه
نحوه هستی منحصربهفرد را داشته و با امکانا

متعدد که هستی ج ت تح ق ماهیتش

پیش رو او قرار میدهد مواجه شود؛ بنابراین با س ط کردن جنین در ح ی ت این ظرفیت
و استعداد را از بین بردیم و اجازه شکوفایی در مسیر کمال ندادیم.
 .4-2-4ناکارآمدی نظریه داوکینز برای دفاع از سقط جنین

اساتدلالی که داوکینز برا حمایت از حق سا ط جنین ررح کرده اساات صورتی منح ی
ندارد؛ زیرا مدعا و به شکل استدلالی نیست بلکه نوعی جدلم برا به چالش کشیدن
مخالفان سا ط جنین اساات که آنها را با ع اید تودشااان انت اد میکند .اسااتفاده از چنین
دلایلی بههیچوجه برا دفاع از سا ط جنین کارایی ندارند بلکه این دلایل میتوانند دلایل
محکمی برا حمایت از ح وق حیوانا باشاااند .به ساااخن دیگرم اینکه مخالفان سااا ط
جنین مخالف تشاری زنده شاامپانزهها در آزمایشاگاه نیساتند اما برا جنین انسان ارزش
زیاد قائلاندم نمیتواند انت اد برا دفاع از س ا ط جنین باشااد؛ بلکه باید انت اد برا
دفاع از ح وق حیوانا باشاد .بدین شاکل که زجر کشایدن انسان و حیوانا دیگر باید
برا ما به یک اندازه اهمیت داشته باشد.
نتیجهگیری

داوکینز در اساااتادلاال تود باه نفع سااا ط جنینم نظریاه تکامل و پیامد گرایی اتلاقی را
بهعنوان دو مبنا اصااالی به کار میگیرد .با توجه به نظریه تکاملم تفاو ذاتی انساااان با
ساایر موجودا را رد کرده و معت د اساات هرچند جنین انسااان ظرفیتی برا انسااان بودن
داردم ازآنجااکاه ماا در شااارایحی کاه منفعت ایجاب میکند حیوانا را از بین میبریمم
میتوانیم جنین انساااان را نیز سااا ط کنیم .در ح ی ات بر مبناا پیامد گرایی اگر منفعت
س ط جنین برا اکثریت بیش از س ط نکردن آن باشد امکان س ط جنین وجود دارد .در
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تحلیل و ن د اساااتدلال داوکینز مشاااخص شاااد که این اساااتدلال با توجه به مبانیا که
مورداساتفاده قرار میدهد هم از منظر فلسافی و هم از منظر علمی و زیساتشناتتی مورد
مناقشااه قرارگرفته اساات .منت دان نظریه تکامل معت دند نهتن ا شااواهد تجربی کافی برا
حمایت از این نظریه وجود ندارد بلکه شاااواهد تجربی م می وجود دارد که ناقض نظریه
تکامل و اصاال انتخاب ربیعی اساات .از ررفی نظریه تکامل صاارفاً مدعی میشااود که در
تناازع برا ب ااء گوناه قو تر باااقی میماااناد امااا بااهرور دقیق توضااای نمیدهااد کاه
ویژگیهایی که سابب ب ا یکگونه است چگونه پدیدار میشوند؛ بنابراین این نظریه تا
حد مبتنی بر حدس و گمان بوده و ات ان فلساافی لازم برا حمایت از اسااتدلال داوکینز
در دفاااع از سااا ط جنین را فراهم نمیکنااد .تود داوکینز در تبیین چگونگی پاادیاادار
موجودا ج ان بر اساااس نها و نظریه تکاملم به عدم آگاهی ما از نحوه قرار گرفتن
نهاا در کناار یکادیگر و پیادایش ویژگیهاا منحصااارباهفرد آنهاا اعتراف میکند.
پیشفرض دیگر اساتدلال داوکینز در دفاع از سا ط چنین پیامد گرایی از نوع سودگرایی
کلاساایک اسااتم اما این پیشفرض با دیدگاه اتلاقی تودگرایانه و که در کتاب ن
تودتواه از آن دفاع میکند سااازگار نیساات .از ررفی نظریه داوکینز درباره س ا ط جنین
هیچگاه نمیتواند وارد عمل شاود زیرا ضرر عمل کردن به چنین دیدگاهی بسیار بیشتر از
سااود آن اساات چراکه همانگونه که بیان گردید اسااتدلال و در دفاع از ساا ط جنین
میتواند به صاادور مجوز برا از بین بردن انسااانهایی که بیمار ها لاعلاج داشااته یا به
لحاظ ذهنی ع بمانده هسااتند بشااود؛ اما راهحل داوکینز برا مسااأله سا ط جنین ثمرا
عملی مثبتی برا ح وق حیوانا دارد .و در م ایسااه س ا ط جنین با کشااتار حیوانا و
استفاده از آنها در آزمایشگاههام درن ایت تلاش میکند امکان س ط جنین را نتیجهگیر
کند .گرچه با توجه به ن دهایی که محرح شاد پاساخ او موجه نیسات اما این پاسخ به نحو
غیرمسات یم اساتفاده بیرویه از موجودا زنده در ج ت اهداف بشر را موردانت اد قرار
میدهد و از این منظر میتواند در مباحث اتلاق حیوانا و محیطزیسااات مورداساااتفاده
قرار گیرد .داوکینز در اساااتدلال تود برا دفاع از سااا ط جنینم گونه پرساااتی انساااان و
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بیتوج ی او به سایر موجودا زنده را بهعنوان م دمه محرح میکند اما درن ایت رعایت
ح وق حیوانااا را نتیجاه نمیگیرد .باااینوجود او بااهرور ضااامنی واقعیاات م می را در
تصااوص بیتوج ی بش ار به سااایر جانداران محرح میکند که میتواند راهنما مدافعان
ح وق حیوانا باشاد و به عنوان محرک وضع قوانین ح وقی و اتلاقی در ج ت محدود
کردن کشاتار حیوانا و اساتفاده بیرویه از آنها در راستا اهداف بشر مورد ملاحظه
قرار گیرد .همچنین این مسااأله میتواند آدمی را متوجه م ام تلیفهالل ی کند که بر مبنا
آن انساان جانشاین تداوند بر رو زمین بوده که بر اساااس آن نهتن ا انساان مجاز نیساات
نگاهی ساودجویانه و اساتثمارگرایانه به موجودا دیگر داشاته باشد بلکه موظف است با
آنهاا همانند پروردگار برتورد کند و نگاهی مراقبتگرایانه نسااابت به ربیعت و ساااایر
موجودا داشته باشد.
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