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 1«مفاهیم مربوط به پدري و مادري: اخالق و خانواده»نوشتار حاضر؛ ترجمه بخش اول از کتاب  کیده:چ

صفحه منتشر شده است. بخش اول  147در  Ashgateاز سوي انتشارات  0227است. این کتاب در سال 

در این بخش  -مولف کتاب–. مایکل آستین 11تا  1، از صفحۀ «فلسفه و خانواده»این کتاب عبارت است از: 

بیان کند. وي در خالل این بخش از  در خصوص ارتباط فلسفه با خانواده، را کوشد مباحثی کلیاز کتاب، می

نحوة تولد نوزادان تاثیر  ،تولد نوزاد در یك خانواده بیان می نماید: اهمیت ، سخنانیذیل کتاب، دربارة مباحث

مباحث طرح شده  ،در پایان وي .حقوق والدین و نوزدان ،ها در خصوص اعضاي خانوادهتغییر نگرش بروز در

 ،غربیان دهد و نمایی کلی از کتاب و بقولمیمورد اشاره قرار  به ترتیب مذکور را کتابِ بخش هاي مختلفدر 

 کند.می، ارائه خوانندة کتابچشم پرنده اي براي 

 

ها درج کنند. اما لوئیس براون، اسم نوزادي بود که وقتی معموال تولد یك کودك، رویدادي نیست که وقوعش را در روزنامه

 به روشدر بریتانیا  1177ژانویه سال  02ها انعکاس دادند. او اولین کودکی بود که در متولد شد، تولدش را اکثر روزنامه

سال پس از تولد وي، نوزاد دیگري به نام الیزابت به همین شیوه در ایاالت متحده متولد شد.  3شد. متولد می یآزمایشگاه

شود، اینکه ببینی نوزادي در محیط آزمایشگاه متولد می"گوید: شناس معروف دورة حاضر در این باب میآرتور کاپلَن زیست

شوند اما در آن آوان، این [ امروزه میلیونها نوزاد از طریق تلقیح مصنوعی متولد می1.]"آور بودانگیز و البته اعجاببسیار هیجان

 بسی اعجاب آور بود. ،کار

آورد. در برانگیز فراوانی را بوجود میآوري به هر روي مباحث بحثنماید، ولی این فنمیآور نُاعجاب ،گرچه امروزه این موارد

ماجراي خاصی روي داد که توجهات را به خود جلب نمود ویلیام و الیزابت استرن دو هزار دالر به خانم ماري  1172دهۀ 

باز زد و   اما وقتی نوزاد به دنیا آمد، خانم وایتهد از دادن کودك به آنها سر به دنیا آورد.  وي، نوزادي براي آنهاوایتهد دادند تا 

دادگاه  .روي داد آمیزي در حوزة فلسفه و حقوقینجا بود که مباحث مناقشهانگه دارد.  تصمیم گرفت نوزاد را پیش خود

سرانجام رأي به این داد که آن نوزاد به آقا و خانم استرن واگذار شود ولی در عین حال این حق براي خانم وایتهد نیز محفوظ 

 مادر قانونی آن نوزاد به حساب می آمد.بود که به طور منظم به آن نوزاد سر بزند زیرا او نیز به هر حال 
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در سی سال گذشته تامالت و تدقیقات فراوانی در خصوص تولید مثل و قضایاي مرتبط به آن طرح شده که در این میان، 

دار هاي جدید باعث شده، والدینی که توانایی بچهحقوق و اخالق خانواده مورد توجه ویژه قرار گرفته است. گرچه پیشرفت

ند، صاحب بچه شوند، ولی همین دسته از زوجها باعث بوجود آمدن مباحث غامض در حوزة فلسفۀ اخالق و حقوق رنداشدن 

فرزندي است. مثال در -مباحث مهمی که در این بین طرح شده، تدقیق بر ماهیت ارتباطات والدینی اند. یکی ازخانوادگی شده

ید بیاندیشیم؟ اهمیت والدین بلحاظ زیست شناختی به چیست؟ آیا ي و مادري، چگونه بارخصوص وارد شدن به مرحلۀ پد

اجازة فرزند دار  والدین، قبل از آنکه به هبراي صاحب خانواده شدن، یك حق غیرقابل انتقال وجود دارد؟ آیا در خصوص آیند

 مدارك خاصی از آنها طلب می شود؟ شدن داده شود، گواهی و

 مسئله طرح كليِ

اند. اصل و بنیانهاي دانیم شیوة زندگیِ ما در کل متاثر از طُرُقی است که والدین براي ما ترسیم و تعیین کردههمانطور که می

مان به جهان، دیگران و خودمان، از ارتباط با والدین تاثیر پذیرفته است. والدین تاثیري بینش ما در خصوص نحوة نگرش

شویم، همین گام گذارند. هنگامی که خودمان تبدیل به والدین میرجاي میما ب ارزشها و اهدافِ زندگیِ ،شگرف در باورها

بر والدین و تبدیل شدن  هنهادن به مرحلۀ پدري و مادري، تاثیري بسزا در اهداف و نحوة تامالتمان برجاي می گذارد. نحوة نگا

 اي است اساسی.به والدین، مسئله

توان تکیه نمود و در کنارِ ان و نیز درك مرحلۀ پدري و مادري، بر ابعاد خاصی میدربارة ابعاد اخالقی ارتباطات والدین و فرزند

دست یافتن به چنین فهم و ادراکی بسیار ارزشمند است زیرا روابط  نیز انگشت تاکید نهاد. شانتوان بر ابعاد اجتماعیِآن می

ده است. این امر، چارچوب و شاکلۀ خاصی را تعریف والدین و فرزند شاکلۀ اصلی اکثر زندگانی هاي ما را به خود اختصاص دا

گیرد. با تدقیق بر اخالق گنجد و شکل خاصی به خود میمان در آن میکند که به موجب آن، باورها و انتخابهاي زندگیمی

 شویم مثل ماهیت و توجیه حقوق اخالقی، منبع و منشأپدري و مادري، به موضوعات و مسائل جالب توجهی کشیده می

وظایف اخالقی و نیز روابط متقابل خانوادگی. این مسائل، ما را حتی به مسائل  ،تکالیف ،تکالیف اخالقی، ارزش خودگزینی

توان زندگانِی نیکویی محسوب نمود. اگر درك و نوع زندگی را، می مسازند مثال به این مسئله که کدادیگري نیز رهنمون می

 رزندان، حاصل آید، نتایج عملیِ قابل توجهی نیز آشکار خواهد شد. فهم مناسبی از ارتباطات والدین و ف

توان در باب موضوع والدین طرح کند، چیست؟ مفاهیم بنیاديِ مختلفی را میچیزي که یك فرد را تبدیل به پدر یا مادر می

کند. ایفا می "اخالق خانواده"کارکرد خاصی در مفهومی است که « والدین»شود. مفهوم می "اخالق خانواده"کرد که منجر به 

شوند یك فرد تبدیل به پدر یا مادر چرخد که بدانیم، کدام عوامل موجب میدر این بین، آنچه مهم است، حول این بحث می

گذارند. در این میان نباید از بحث مهم حق و حقوق والدین شوند و این تبدّل چه تغییراتی در حوزة اخالق خانواده برجاي می

، کامال وابسته به این "پدر و مادر شدن"به ترین شیوه در باب اندیشیدن راجعتکالیف آنها غفلت نمود. بزعم من، مناسب و نیز

است که چه نوع درك و ادراکی دربارة پرورش کودکان داشته باشیم. پس بایسته است در باب فلسفه، اخالق و خانواده تامل و 

 القی کودکان نظري بیافکنیم.تدقیق کنیم و در ابتدا به جایگاه اخ

 فلسفه، خانواده و فهم عرفي

کودکان باید به طور  اند. به طور مبرز، افالطون مدافع این دیدگاه بود کهفالسفه مباحث متنوعی در باب خانواده طرح نموده

[ فیلسوفان 0.]شودمهیا ترقی گروهی مورد تعلیم و تربیت قرار گیرند تا مثال تبدیل به جنگاور شوند و از این طریق مقدمات 
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توانند کردند که والدین حقوق مطلقی بر فرزندانشان دارند طوري که میدیگري مثل رابرت فیلمر و توماس هابز استدالل می

آید. کثیري از فیلسوفان ی و عقل سلیم موافق درنمیفانگاري، هر دو، با فهم عرگرایی و مطلق[ جمع3شند.]کودکانشان را بکُ

-)اباحه ثال طرفداران آزاديِ. مدانندانگاريِ فیلمر و هابز میگرایی افالطون و مطلقوره معاصر دیدگاهشان را جدا از جمعدر د

گري( کودکان، معتقدند، کودك، دقیقاً باید از همان حقوقی برخوردار باشد که والدین و انسانهاي بالغ از آنها برخوردارند و اگر 

هاي دیرین خانوادگی را اند تا سنت[ برخی دیگر کوشیده4عدالتیِ آشکاري وقوع یافته است.]شود، بیاین حقوق زیر پا گذاشته 

کند که زندگی خانوادگی و گروهی مشتمل است بر داشتنِ مسئولیتهاي مثال آنّه فرگوسن بسیار تاکید میکنند بازسازي 

علیه موارد بر  طرفدار آزاديِ زنان در حق و حقوقِ آنها ،ون[ شوالمیت فایر است2متقابل درقبال همدیگر و از جمله کودکان.]

[ وي معتقد است نباید التزامِ زیادي بر نَسَبِ خونی خانواده داشت و چنین 6مثل انجام می پذیرد.] تولید در که است ايظالمانه

ست. او معتقد است به جاي بها حساسیت و تکیه بر وراثت خونیِ خانواده ها هایی را باید منسوخ نمود و بسیار مخالفخانواده

دادن به چنین مواردي، بهتر است تمام اعضاي خانواده بکوشند تا صفا و صمیمیت در خانواده جاري شود و محبت در آن 

ی سست گردد و نباید طرح ف دوره حاضر، معتقد است نباید کاري کرد که زندگی خانوادگوبجوشد. جان راولز، فیلسوف معر

 [7هایی اِعمال گردد که موجب اختالفات شدید گردد.]

و آن را  بگذارندکند که فالسفه باید بر سنتهاي اخالقیِ خانوادگی احترام سامر در برابر این دعاوي، استدالل میکریستینا هاف

نایی بر آداب و رسوم و باورهاي خانوادگی در جامعه کند: اگر فلسفه اخالق، اعتدر کانون توجهشان قرار دهند. وي استدالل می

نداشته باشد، گستاخانه به نتایج و پیامدهاي زندگی اجتماعی پشت کرده است. زیرا این شیوة نگرش به لحاظ انسانی کامال 

 [7نامربوط می باشد.]

یگري نیز افزوده گردد، به این شکل که معتقدم در کنار این سخنان باید مورد د من تاحدودي با سخنان خانم سامرز موافقم اما

توانند به اندازة همان سنتهاي اخالقی، از اهمیت مان تاکید کنیم و شهودهاي اخالقی میما انسانها باید به شهودهاي اخالقی

اي ه توجه ویژهباورها و آداب و رسوم در جامع ،هازیادي برخوردار باشند. ولی در کنار اینها، باید بر مفاهیم مربوط به خانواده

 مبذول شود. تاکید ویژة من بر فهم عرفی و شهودهاي اخالقی در روابط خانوادگی است.

 پدري و مادري: تعريفي كارا

به لحاظ تاريخي كسي را كه از نماید. معنا و مفهوم یك پدر و مادر چیست؟ در نگاه نخست، این پرسش، آسان و سهل می

. ولی پیشرفتهاي چشمگیرِ صورت گرفته در عرصۀ تولید نامندفرزند باشد، پدر يا مادر مينظر ژنتیکي، نیا و سَلَِف يك 

مثل، مباحث عدیده اي را بوجود آورده که این نحوة نگرش را که ذکرش رفت، به چالش می کشاند. باید تمرکزمان براین باشد 

 چه چیزهایی، یك فرد را پدر و یا مادر می سازد؟ که بدانیم

توانند با فهم عرفیِ متداول که تاکید ت مختلفی در این باب طرح شود. فاکتورهاي رقیبِ دیگري وجود دارند که میشاید نظرا

و انگشت اشارة شان بر رابطۀ ژنتیکی و بیولوژیکیِ والدین با فرزندانشان است، رقابت کنند. مثال زوجی را در نظر بگیرید که 

دار شدن دارد، مبلغی بپردازند تا با رضایت وي، ی توانند به زن دیگري که توانایی بچهتوانایی بچه دار شدن ندارند، این زوج م

کنند، و تلقیح مصنوعی صورت گیرد و نوزادي براي این زوج متولد سازد و به آنها تحویل دهد. کسانی که گامت هدیه می

کنند از این طریق صاحب فرزندي که قبول می کنند از طریق تلقیح مصنوعی باردار شوند و نیز زوجهاییکسانی که قبول می
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پدر و اند. مثال یکی از سوالهاي عمده این است: اي شدهشوند، موجب بوجود آمدن مسائل و مباحث اخالقی و فلسفیِ عمده

 ست؟ینوزادي که از این طریق متولد می شود، کمادرِ حقیقی 

اي این چنینی، بوجود آید، اند پروسهدار شدن، موجب شدهدن براي بچهدار شدن ندارند، با به تکاپو افتازوجی که توانایی بچه

در بدنِ وي  از طریق تلقیح مصنوعی در بدنِ یك زن دیگر و با رشد ،مادر واقعی هستند؟ آن نوزد پدر و ،حال آیا این زوج

کنیم: آیا این زن، مادر واقعی نوزاد است؟ در بزرگ شده و توانسته پا به عرصۀ هستی بگذارد، حال باز همان سوال را تکرار می

 خیلیتاثیر  که بر تمهیدِ مقدمات جهتِ تولد نوزاد- اهدا شدة وي که سلولِّ شودمی طرحت نیز این بحث گامِباب اهداءکنندة 

 شود یا نمی شود؟آیا آن اهدا کنندة گامت، پدرِ واقعی محسوب می -است داشته يزیاد

 0221شود. در سال پدر و مادر می 4توان مشاهده نمود که آن نوزاد تازه متولد شده، صاحب ل، میابا تامل در این مث

[ پزشکان، از زنی که دارايِ 1باشد.]اند که به لحاظ ژنتیکی صاحب دو مادر میدانشمندان اعالم کردند که نوزادي متولد نموده

ند بچه دار شود، آن یاخته را جدا کردند و نیز از زن دیگري یاختۀ سلولی )میتوکوندريِ( خاصی بود که موجب می شد وي نتوا

برگرفتند و آن را وارد بدنِ زنِ اول کردند و از این طریق بنیانهاي ایجادِ یك نوزاد در  ايیاخته، داشتکه میتوکوندريِ سالمی 

بدنِ این زن مهیا شد و در این پروسه، برخی سلولهاي میتوکوندريِ زن دوم به سلولهايِ جنسی آن زن عقیم منتقل شد و 

 ،بر بدنش وارد گشت. از آنجا که هر میتوکوندريهاي خاصی نیز از همین زنِ عقیم بر میتوکوندريِ وارد شده همینطور ژن

DNA  خاصِ به خود را دارد، نوزادي متولد شد که هم واجد ژنهاي زن اول )که توانایی باردار شدن نداشت( بود و هم واجد ژن

 . این نوزاد به لحاظ ژنتیکی، صاحب دو مادر شده بود.هاي زن دوم

تواند پیچیده و غامض باشد. در چنین وقایعی و نیز در مثالی ماجراها تا چه حد می توان دریافت که این قبیلبا اندکی تامل می

-هایی که فنجور والدین باشد. با توجه به پیشرفت 4تواند صاحب دو مادر و یا نیز ذکر شد، شاهدیم که یك نوزاد می که قبالً

هاي آزمایشگاهی تولد نوزادانی باشیم که فقط از دستگاه اي نزدیك شاهدتوان تصور کرد که در آیندهها دارند، براحتی میآوري

 تري روي خواهند داد.صورت مباحث فلسفی پیچیدهبه دنیا بیایند و در آن

بگوییم: پدر و مادر، کسی اگر حال با توجه به مباحث فوق، چگونه باید دربارة پدري و مادري بیاندیشیم؟ شاید، عرفی باشد 

ارتباطی پویا و فعال داشتنِ  پدر و مادر بودن، منوط به ه با طرف مقابلش دارد یا مثال گفته شوداست که ارتباطی خاص و ویژ

ند، آنها را دوست ااي ویژه و خاص داشته باشند. والدین مراقب فرزندانشانهرکدام از زن و مرد با کودکشان رابطه باید و است

کنند. ما همگی شهوداً معتقدیم که والدین و آنها را راهنمایی و تربیت میکنند شان میورزند، تادیبدارند، به آنها عشق میمی

-اند. یك تعریف ابتدایی و شهودي که میبهرهحق و حقوقی خاص در رابطه با فرزندانشان دارند که افراد دیگر از این مورد بی

حق و حقوق و نیز تکالیفی را حداقل در  ،اي است پویا که بموجب آن، شخصتوان ذکر نمود، این است: پدري و مادري، رابطه

 قبال یك کودك داراست.

 جايگاه اخالقي كودكان

به موازات حقوق والدینی، باید از حقوق کودکان نیز بحث نمود که در این نوشتار اختصارا و در طول کتاب، تفصیال واکاوي  

د مراقبت و رحقوقی خاص می گردد و باید موگردد. نوزادي که متولد می شود، از همان آغازین لحظات، صاحب حق و می
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نگهداري قرار گیرد که در همین راستا نحوه نگرشهایی خاص از نقطه نظر فلسفی نیز باید بیان گردند و تبیین هایی خاص ارائه 

 شوند.

یك دي، به هرحال صاحب جایگاه خاصی در اخالق است و داراي اهمیتی خاص می باشد. طبق برخی تبیین ها، وهر موج

باشد. برخی معتقدند این منزلت، فقط از انسان به هر روي در مراحل مختلف رشدِ خویش صاحب منزلتی خاص در اخالق می

وجه نظري و تئوریك باید مورد لحاظ قرار گیرد ولی برخی تبیینها دال بر این هستند که این کار باید از لحاظ عملی صورت 

قی شدن، دقیقا از زمانی شروع می شود که یك فرد درك خاصی از خودش به پذیرد. گروهی معتقدند صاحب جایگاه اخال

دست آورد. بطور مثال، مایکل تولی یکی از اندیشمندانی است که میگوید نوزاد فقط از زمانی، بعنوان یك شخص شناخته 

روانی -اي برسد که اوضاع و شرایط روحیو به مرحله میشود که درك خاصی از خود و تجربیات و احساساتش به دست آورد

[وي ادعا می کند که والدین تا یك هفته پس از تولد نوزاد، می توانند وي را بکشند زیرا او هنوز 12خاص به خود را دارا شود. ]

البته مهمتري  . چنین بحث هایی ما را به سوي مسائل غامض تر و  پیچیده تر وتلقی نمی شود "یك هویت و یك شخص"

 هنمون می سازند.ر

من برخالف تولی، معتقدم نوزادان، از همان لحظات آغازین زندگی جایگاه اخالقی خاص به خود را دارند. آنها از نقطه نظر 

اند که مورد مراقبت و نگهداري قرار گیرند. من رو حق حیات دارند و نیز صاحب این حقاخالقی موجودي زنده هستند و از این

اي توصیفی تم که از نظریۀ خاصی دفاع و طرفداري کنم، بلکه فعاًل درصددم با ارائه مباحثی کلی که وجههاکنون در صدد نیس

دارند، دورنمایی از مباحث مربوط به تولد کودکان را تبیین نمایم زیرا با تولد کودکان، نهاد خانواده، معنایی خاص و ویژه می 

و نگاه فلسفی دراین خصوص، از اهمیتی باال برخوردار  -تامالت دقیق فکري–و دقیقا از این نقطه نظر است که فلسفه  یابد

کوشم دو نوع تبیین خاص در باب جایگاه اخالقی کودکان توصیف نمایم. اگر هر دوي این تبیینها  معقول شود. بنابراین میمی

م که نوزادان تازه متولد نیز حق دارند زنده آید تا باتوجه به آنها بگویو مقبول باشند، در آنصورت بنیانهاي مناسبی فراهم می

 بمانند و از حق حیات برخوردارند.

هاي خاص نوزادان است که با توجه به دو نوع جواب در قبال دیدگاه مایکل تولی طرح شده که تمرکزشان بر اوصاف و ویژگی

، تمرکزش بر روي اوصاف درونِی کودکان و دهند. اولین جوابهمین خصوصیات، موقعیت اخالقی نوزادان را مورد توجه قرار می

گوید: گیرد. یك موضع جالب توجهی وجود دارد که میجایگاه اخالقی درنظر می نوزادان است که آنها را به منزلۀ پایه هاي

 [11ها، هم شرط الزم اند و هم شرط کافی.]ها و عالقهجهت نیل به موقعیت اخالقی، داشتن علقه

ها و تمایالتی داشته باشد و البته در کنارِ اینها، داشتن آگاهِی که عالقه آیدزمانی یك موجود به شمار مییك موجود، دقیقًا 

توان داراي جایگاه اخالقی بشمار آورد که  بتواند شاد یا غمگین، آسوده درونی نیز بسیار حائز اهمیت است. زیرا موجودي را می

ریابد و آنها را اعالم بدارد. بطور خالصه باید بگویم، اگر اتفاقات پیرامونی براي یك یا مضطرب گردد، بتواند لذات و آالم را د

مهم باشد و در قبال آنها کنجکاو گردد، همین امر دال بر داشتن جایگاه اخالقی است. طبق رویکردِ این دیدگاه، میان  ،موجود

ها و داشتن انگیزه یآگاهی درونی است که مقتضیِآگاهیِ درونی و داشتن عالیق، ارتباط وثیقی وجود دارد. چون همین 

اش ها و غایات و اهداف است. یك موجودِ فاقد ادراکات و آگاهی، به هیچ روي دلمشغول رویدادهاي پیرامونیبندياولویت

ا تامل نماییم، بهره است. اگر از نقطه نظر این دیدگاه، به انسانها بنگریم و در باب آنهزیرا از داشتن این توانایی بی نیست

اند و وقتی بهرهاند، از جایگاه اخالقی بیدهیآن است که نوزادانی که هنوز به مرحلۀ تمیُّز نرس ،آیداي که به دست مینتیجه
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گردند. طبق برخی تحقیقات، نوزادان در دورة سه ماهۀ دوم کم کم این صاحب این قوّه شوند، صاحب جایگاه اخالقی نیز می

شود که همین شرایط، زمینه را براي نیل به مرحلۀ اخالقی ریزي میها در آنها پایهآورند و ُعلقهبه دست میقوة تشخیص را 

 شدن مهیا می سازند.

اي که از ترکیب چند معیار حاصل آمده است؛ یعنی ن ارائه شده که مبتنی است بر نظریهوارِآنهتبیین دیگر)دوم( از سوي ماري

-، معین سازد که یك انسان در چه برههکوشد از جمعِ میان این دو معیارهاي درونی. او میسَبی+ویژگیهاي نَاز ترکیب ویژگی

تواند ترین معیاري که در خصوص نوزادان، کودکان و نوجوانان می[ اصلی10صاحب جایگاهِ اخالقی می شود.] ،اي از زمان

هاست و منظور از فاعل، اصل اول، بیانگر جایگاه اخالقی فاعل مطمح نظر قرار گیرد، اصلِ حقوقِ فاعل و اصل حقوق بشر است.

را بلحاظ اخالقی مسئولِ اعمال تلقی کرد. طبق این اصل، فاعلهاي اخالقی از حق و حقوقی کامل  اوتوانیم کسی است که می

ان محدودیتهایی دارند، دارا هستند. حق و حقوقی مثل حق حیات، برابري. اصل دوم، مدعی است هرچند انسانها در ظرفیتهایش

هاي ست که علقهانها احترام نهاد. این اصول مستلزم آن آولی بلحاظ اخالقی موجوداتی واال هستند و باید به ارج و منزلت 

هاي دیگر انسانها برابر و مساوي است. طبق نظر خانم وارن، دیدگاهی که فقط متکی کودکان و انسانهاي علیل و ناتوان، با علقه

کند که این بحث زمانی نُماید. او استدالل مینابسنده می -جایگاه کاملی دارند ،گوید فاعلهاي اخالقیمیکه -بر این اصل باشد 

 ار دهیم.شود که نحوة فاعل اخالقی گشتنِ خویش را مورد ارزیابی قرآشکارتر می

بگذراند. در  ،اندشود که مراحلِ مختلفی را که دیگر انسانها، گذراندهاو معتقد است، یك انسان زمانی صاحب جایگاه اخالقی می

یابد. شد و رفتارهایش کمال و شخصیتش ترقی میاش رُآموزد، موقعیت روانیخالل این پروسه که انسان، سخن گفتن را می

 کند:استدالل میوارن در این خصوص چنین 

ولو هنوز به حدي نرسیده باشد که بعنوان فاعل اخالقی -بسیار شنیع و ناپسند است که یك انسان را 

آینده، انسانهایی وجود  فاقد هرگونه صالحیت اخالقی قلمداد کنیم. اگر آرزومند باشیم که در -تلقی شود

ین شانس را داشته باشند که زندگانی خوبی ا ،داشته باشند و نیز اگر دوست داشته باشیم که آن انسانها

داشته باشند، در آنصورت الزم است به سعادت و رفاه نوزادان و کودکان ارج نهیم. خوشبختانه، غریزه، 

عقل و فرهنگمان روي هم رفته این اطمینان را به دست میدهد که نوزادان و کودکان را همسان با دیگر 

و به جایگاه اخالقی آنها احترام  ال آنها موظف و مکلف بدانیمانسانها قرار دهیم و خود را در قب

 [13بگذاریم.]

خانم وارن  شود.تاکید نمی ،بر منع نوزادکشی ، به همان میزانشوداین دیدگاه که بر جایگاه اخالقی آدمیان تاکید می دراما 

در برخی فرهنگها »و نیز با توجه به اینکه  «ذاتِی آدمیان است احساساتمبتنی بر ،اخالق»دیوید هیوم که  طبق این سخنِ

احساسیِ ما ادمیان منجر به این میشود که نوزادان را -کند که ماهیت اجتماعی، استدالل می«نوزادکشی امري است عادي

خودِ شود. دار میصاحب جایگاهی اخالقی بدانیم و به این جایگاه احترام نهیم. ولی اگر کمی تامل کنیم، این استدالل خدشه

 ،هاییکند که با توجه به چنین فرهنگکند و تصدیق میها در برخی فرهنگها اشاره میخانم وارن بعداً به وقوع نوزادکشی

باید بر نهاد اخالقی انگشت  ،کند که در چنین مناطقیتاکید می و قویاً  وي نیازمند برخی توجیهات یا اصالحات است. استداللِ

با مادر خود دارد و در  ینوزادان هستند. یك نوزاد، ارتباط خاص ،هاي نهاد خانوادهترین پایهاز اصلیتاکید نهاده شود زیرا یکی 

سازد. وي معتقد است نوزادکشی فقط در برخی مواقعِ خاص جایز است کنارِ آن، ارتباطاتی نیز با دیگر اعضاي خانواده برقرار می

پس از و  شود که پس از مدت زمانی کوتاهمی دادهشود و تشخیص لد میمثالً آنجا که نوزادي، به صورت ناقص الخلقه متو
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تواند موازي با حقوق ن، نوزادکشی فقط در مواقعی خاص میوارِ فوت خواهد کرد. پس بزعمِ  -اندك و یا زیاد–تحملی رنجی 

 باشد. بشر باشد ولی در غیر آن مواقع مخالف می

ولو معتقدم که موضع یا –کنم که درصدد نبودم که از موقعیت خاصی دفاع کنم در این بخش از نوشتار، دوباره تاکید می

ام این بود که توصیفاتی از برخی واکنشها در برابر نهاد خانواده و طریقۀ تولد مقصود اصلی بلکه -مواضع قابل دفاعی وجود دارند

د و با فکر فلسفی در این قبیل موارد اندیشیدن، گذارمعتقدم که در این خصوص فلسفه پا به میدان می چوننوزادان بیان کنم 

 رو دو تبیین را به صورت خاص پیش نهادم و به صورت موجز بیان نمودم. مهمی بگشاید. از این يتواند راهکارهامی

کتاب اي شد، دورنمایی از مباحث مطروحه در اختصاراً به فلسفه و ارتباطش با خانواده اشاره در بخش اول این کتاب حال که

در خالل این کتاب استداللم این خواهد بود که والدین، دهم تا کلیاتی از مباحث پیشاروي مخاطبان ترسیم گردد. ارائه می

باشند. کسی را وکیل داري نوزادان و کودکان هستند و آنها در حکم وکالي تام االختیار کودکان میهتربیت و نگ ،مسئول رشد

گوید و چنین وکیلی و رازهایش را به او وامی یکه یك فرد اعتماد کامل به او دارد و همۀ دارایکنند تام االختیار قلمداد می

بهترین و بیشترین منفعتها را صاحب  ،موظف است مراقب همه چیز باشد و همواره همۀ جوانب را در نظر بگیرد تا موکلش

-یابد. مثال همسایهترین( تا مهمترین درجه، تغییر میاهمیتترین )بیشود. چنین موردي درجات بسیار مختلف دارد، از جزئی

سپارد اش میاش را به همسایهاي قصد دارد براي مدتی به مسافرت برود، فلذا نگهداري و رسیدگی به چمنزارهاي مقابل خانه

 ثال آنجا که یك فردِ توان نام برد م[ موارد بسیار مهمتري را نیز می14داند، به آنها رسیدگی کند.]ور که صالح میطتا هر

کند و در خصوص آنها مرا بعنوان آوري کرده به من اعتماد میا را جمعهکلکسیونر که مجموعۀ بسیار نابی از یك شیء گرانب

هاي مختلف این کتاب گیري کنم. در این کتاب و در خالل بخشکند تا در باب آنها تصمیموکیل تام االختیارش انتخاب می

بحثهاي  -وظایف والدین در قبال نوزادان و کودکان–وص مهمترین نوع این جور وکیل تام االختیارها کوشم تا در خصمی

 مبسوطی را ارائه دهم.

توان یك فرد را پدر یا مادر تلقی نمود و کنم که بموجب آنها میبه اموري صحبت میاز این کتاب راجع 3و  0در بخش 

کنم که براي تحصیل معناي پدري و تایید و تصدیق می یعنی باب معرفی خواهم کرد.گرایانه اي را در این هاي کثرتدیدگاه

انگارانۀ والدین را ردّ خواهم کرد. این مطلقانگارانه و شبههاي مطلق، دیدگاه4در بخش  هاي گوناگونی وجود دارد.مادري، راه

توانند در باب اند و به هر طریقی که بخواهند، میمطلق ها معتقدند که والدین در قبال کودکان و نوزادانشان صاحب حقِدیدگاه

 2ر خواهم داد که والدین، حق و حقوقی دارند ولی نه به شکل مطلق. در بخش انوزادانشان تصمیم بگیرند. در آن بخش، تذک

بحث خواهم کرد و  یالًبه تکالیف قانونی و اخالقی والدین به فرزندانشان سخن خواهم گفت و در این زمینه تفصکتاب نیز راجع

حق دارند، فرزندشان را تنبیه کنند. در  شرمی شود، والدینکنم مثال اگر فرزندِ کسی دچار جُنکاتی را در این خصوص ذکر می

این زمینه، وجوه سلبی و ایجابی را برخواهم شمرد. مثال استدالل خواهم کرد که والدین باید کمك کنند فرزندانشان روي پاي 

یند و هاي مناسبی براي رشد اخالقی کودکان مهیا نماهاي مختلف آماده گردند و زمینهخود بایستند و براي گرفتن مسئولیت

هایشان براي والدین شان بازگو کنند و نها دغدغهآبین خود و فزندانشان، صمیمت برقرار سازند جوري که کودکان با اعتماد به 

 مواردي از این دست.
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هاي کوشم با ارائۀ استداللمباحثی نظري را در قالب مباحث فلسفی بیان نمایم. بلکه می هدف اصلی من این نیست که صرفاً

توان براهین ها ارائه دهم و اعتقادم این است که میهاي اخالقی و عملی در خانوادههاي مناسبی براي بحث، زمینهفلسفی

 را تقویت کند. -در میان والدین و کودکانشان–فلسفی ارائه داد که باورهاي اخالقیِ مبتنی بر فهم عرفی 
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