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 چکیده 

یقت اهم مختلف جوامع در که است یموضوعات جمله از و است تیجمع علم مهم یهاهمؤلف از ییک یفرزندآور
 آن از یناشق یهقاچقالش بقا و دارنقد ققرار یتقیجمع تعقادل عقدم حالقت در ینوع به جهان یکشورها اکثردارد. 

 تیقجمع یسقالخوردگ با تدریج ت، بهیجمع رشد ینزول روند بارهای شود که کشواین مسئله سبب می. مواجهند
و  یاجتمقاعی، ، اقتصقادی، حققوقیفقهق مختلقف جهقات از یفرزندآور. شوند مواجههای ناشی از آن و چالش
 در، امقا اسقت پرداختقه شقده یاخالقق کقردیرو بقا در ایران به مسئلۀ فرزندآوری کمتراست.  یبررس قابلاخالقی 

گرایی لتیفضق وگرایی فقهی، وظیقیگراتیقغا ماننقد یهنجقار اخقالقمختلقف  با رویکردهای وعموضاین  غرب
 بقر یتقوجه قابقل یهقااسقتدالل  - فقهیوظ یادا اصقل یبرمبنقا - انیقگرافقهیوظ، انیقم نیااست. از  شدهبررسی 

 یمختلفق یهقاریقتقر که یذاتی فرزندآور ارزش    یطر از استداللازجمله ، اندکرده ارائه یزندآوربودن فر یاخالق
گونقاگون آن  یرهقایتقر بقا یفرزنقدآورذاتقی  نققد اسقتدالل ارزش   و یمقاله به بررس نیا درآن ارائه شده است.  از
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 مقدمب

 یآورفرزنقد و نسقل اسقتمرار به ازین و عالقه وادهخان لیتشک و ازدواج یهاعلت ترینمهم از یکی
ّ ُح  و بقا به بشر یشگیهم عالقه   در توانمی را امر نیا شه  یر. است

)کهریقزی، حسقینی دانست ذات ب 
 یکمتقر رغبقت و گرفتقه قرار چالش موردمسئله  نیا ریاخ یهاسال در، اما (8 ، ص1393زاده و بستان، 

 یهقاسقال در کشقور در یبارور نرخ که است آن از یحاک ارهاآم. است داشته وجود آن به نسبت
 ییدهایقتهد - نقدهیآ یهقاسقال در -توانقد می خقود نوبه به کاهش نیا و است افتهی کاهش ریاخ

 نیقا. باشقد داشقته همراه به را … و تیجمع ید، سالخوردگمولّ و فّعال  تیجمع کاهش همچون
 نقوآور وفّعقال  جقوان یرویقن گیقری ازبهره ازمندین کهنیز  را یاجتماع توسعه و یاقتصاد رشد امر

 . (7۴ ، ص139۴ی، واخالق انیغفار، زادهیرضو) کندمی دیاست، تهد
مسقئله  نیقا، امقا است یبررس قابل ی(اخالق و یحقوق، یفقه) یمختلف جهات از یفرزندآور

 افقزون که حالی در ؛ستگرفته ا قرار یو بررس بحثمورد  یحقوق و یفقه دگاهید از رانیا در غالباً 
 غقرب جهانو در  بودهاهمیت  حائز اریبسمسئله  نیا ی بهاخالق کردی، رویحقوق ۔یفقه دگاهید بر

 نیتقرمهقم از یکقعنقوان ی ، بقهگراییفقهیوظشقده اسقت.  لیقتحلو  نییتب کردیرو نیهم با غالباً 
 هجملق ازاسقت؛  ه کردهتوجهی در این زمینه ارائ های قابلاستدالل هنجاری، اخالق یکردهایرو

 فقهی، وظیفرزندآورذاتی  ارزش استدالل به توانمیی، دربارۀ فرزندآورگرایانه ی وظیفههااستدالل
 کرد.  اشارهنسبت به خداوند  فهیهمسر، وظ به نسبت

 کقه اسقت مثقل دیقتول بقر انیگرافهیوظ ادله   نیترمهم از یکی یذاتی فرزندآور استدالل ارزش  
 انسقانذاتقی  ارزش بقر یمبتنق ریتقر کیاست،  گرفتهصورت  استدالل نیا از یلفمخت یرهایتقر

، موجقود در جهقان هسقتند یهقاارزشکننقدگان  فهم هاکه انسان ایناساس  بر دوم ریتقر واست 
 ارزشاسقاس  بقر یفرزنقدآورذاتقی  ارزش، سقوم ریتقر درو  کندیم یتلق ارزش با را یفرزندآور

گرفته است که این  نظر قرار گذاری پژوهشی به این دلیل مد ّ این هدف. شودمی نییتب یعاطف رشد
موضققوع تققا کنققون مققورد توجققه محّققققان واقققع نشققده اسققت و تنهققا در موضققوع فرزنققدآوری، 

منظر  اند و یا از(، با رویکرد دینی پرداخته139۵) (، پناهی139۴) (، شوبکالیی1393) کاظمی
بقارۀ فرزنقدآوری را بررسقی کقرده ی اخالققی فمینیسقتی درها( چالش1393) اخالقی، کهریزی

، مقالقه نیقا دراست. بر دیگر آثار موجود در مسقئله  فرزنقدآوری نیقز نگقاهی تربیتقی غلبقه دارد. 
 یبررسق بقرآن وارد ینقدها وشده  نییتب آن گوناگون یرهایتقر با یذاتی فرزندآور استدالل ارزش

. شود روشنذاتی  ارزش مراد از دیبا ابتدا رهایتقر نیا از یک هر به پرداختن منظور به. شودمی
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ذاتی  ارزش

یفق را درد و لقذت، افالطقون و سقراطاند. ذاتی نظرات متعددی ارائه کرده ارزشدربارۀ  فیلسوفان
معتقدند اینها تنها چیزهایی نیستند که ذاتًا خقوب و بقد باشقند و بقه ، اما دانندیم بد و خوب نفسه

ذاتی داشته باشند، بلکه چیزهایی دیگری مانند فضیلت و تفکر وجود دارنقد کقه  ن ارزشواسطه  آ
را بقد ذاتقی  «درد»ذاتقی و  را دارای ارزش« لذت» 1مبنتا یجرممانند  اند. برخیدارای ارزش ذاتی

ماننقد  اخقالق لسقوفانیاز ف گقرید یبرخ. (xvi-Rasmussen & Zemmerman, 2005, pp. xiv )2دانندمی
، اوالً  یاخالققلحاظ  ذاتی به ارزش که است معتقد - گرافهیوظ اخالقدر  شروپی - 3کانتانوئل ایم
 اراده   سقر ثانیًا، از ؛نباشد جینتا به وابسته آن یخوب و باشد خوب شرط و دیق بدون که است یزیچ

 ردنقدا یواقعق ارزش ز  یقچ چیهق آن بدون و استذاتی  ارزش منبع خوب   اراده  و  شود انجام خوب
(Korsgaard, 1986, p. 499)حتمقا کقه داشت انتظار ، نبایدشودیم تصور خوب که یزیچواقع،  . در 

دهد نباید بقه باشد. همچنین کسی که آن کار خوب را انجام می ی داشتهزندگ در یخوشبخت پیامد
تنهقا از  ی وزیقچ بهبودن  وابسته و وشرط دیق بدون دلیل حس  ترحم یا دریافت ُاجرت باشد، بلکه

که  دهدیذاتی ارائه م از ارزش یدوم  یالبته، کانت تنسسر اراده  خوب و انجام وظیفه انجام دهد. 
هسقتند ذاتقی  ارزش یدارادانقد کقه نفسه می ا غایت  فیر (هاانسان)عاقل موجودات تمامدرآنجا 

(Kant, 1785, p. 151).4 
 - و بوده گرید یزهایچ به وابسته آن یارزشمند که دارد ابزاری قرار ، ارزشذاتی ارزش مقابقلدر 

ء . در این صقورت، ارزش هقر شقی  گیردمی از چیز دیگری را خود ارزش - ذاتی ارزش خالف بر
. (303 ، ص1380ی بر)متغیر بوده و کاماًل وابسته به موجود ارزشگذار است 

  کرد: ابزاری و ذاتی را بدین گونه تعریف توان ارزشبنا بر آنچه گذشت، می
بقرای  -خواه با یک واسطه یا چند واسقطه  -نفسه مطلوب و خواسته ما نیست، بلکه آن را  آنچه فی

مثقال،  نام دارد؛ بقرای 5ابزاری، خواهیم که مطلوب ذاتی ماست، ارزشرسیدن به چیز دیگری می
زار و وسایل برای دست آوردن پول، پول درآوردن برای تهیه  ابزار و وسایل، تهیه  اب کردن برای به کار

1. Geremy Bentham

 گیرد.. ارزش و خوب ذاتی به یک معنا به کار رفته است که در مقابل آن بد ذاتی قرار می2
3. Immanuel Kant

.آمد خواهد اول ریتقر در مطلب نیا لیتفص. 4

5. instrumental value
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یک از امور ابزاری دارند و هیچ کردن، همه مطلوبیت و ارزش کردن و خوب زندگی خوب زندگی
خقواهیم کقه آن خواهیم، بلکه آنها را برای رسیدن بقه مطلقوبی میذکر شده را برای خودشان نمی

 شود. مطلوب  ارزشی ذاتی دارد و برای چیز دیگری طلب نمی
ء طلقب به معنای واقعی کلمه مطلوب است و انسان آن را برای خقود شقی  نفسه و  آنچه که فی

نقام دارد؛  1ذاتقی نفسقه مطلقوب اسقت، ارزشکند؛ نه برای رسقیدن بقه چیقز دیگقری کقه فیمی
خواهد تا بتواند ابزار و وسائل مورد نیقاز دست آورد. پول می کند تا پول بهمثال، انسان کار می برای

خواهد کقه خقوب زنقدگی کنقد. حقال، زنقدگی  ار و وسائل را نیز برای این میخود را تهیه کند. ابز
شود که آرامش را بقرای چقه خواهد؟ برای آرامش. در اینجا دیگر پرسش نمیخوب را برای چه می

طلبد، چون مطلوبیت و ارزش آرامقش، ذاتقی اسقت و انسقان  آرامقش را بقرای خقود آرامقش می
فرزنقدآوری نیقز از موضقوعاتی اسقت کقه فیلسقوفان اخقالق  خواهد؛ نه برای چیقز دیگقری. می

دانند و مطلوبیت ذاتی فرزنقدآوری را بقا تقریرهقای مختلفقی ذاتی می گرا آن را دارای ارزشوظیفه
 بقهدر ادامقه،  کقه دارد وجقود مهقم ریقتقر سقهفرزندآوری،  ذاتی   ارزش انیب یبرااند. مطرح کرده

. شودمی پرداخته آنها ی و نقدبررس

 یفرزندآور  یذات ارزش

دربقارۀ آن بحقث  یمتعقدد لسوفانیف که دارد یمختلف یرهایتقر یفرزندآورذاتی  ارزش استدالل
؛ انسققانعنققوان  کققودک بققه خققودذاتققی  ( ارزش1 عبارتنققد از: آن مهققم یرهققایتقر. انققدکرده

  .آنها عاطفی ُرشد و نیوالد یقیحقارزش ( 3؛ گریهای دکنندگان ارزش فهم ارزش (۲

  انسان ذاتی ارزش ی؛فرزندآور  ذاتی اول از ارزش ریتقر 

کقرده  مطقرح انسقانذاتقی  ارزش یمبنقا بقر را یفرزندآورذاتی  ارزش استدالل 2،اورال نیستیکر
 زیقن یاسقت، فرزنقدآورذاتی  ارزش یدارا انسان کیعنوان  به کودک خود چون، اواست. به گفته  

 از یطرفققدار درنیققز  3ینسققکیاسمل سققائول. (60Overall, 2012, p .) اسققتذاتققی  ارزش یدارا

1. intrinsic value

2. Christine overall

3. Saul smilanasky
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 اسقت   ارزشی دارا انسقان چقون، اواعتقاد  به. است کرده مطرح اورال مشابه یاستداللی، فرزندآور
. (Smilanasky, 1995, p. 46) اسقت ارزش خل    یفرزندآور؛ زیرا باشدیم ارزش یدارا زین یفرزندآور

 این مورد در البته، او. است انسان ارزش اساس بر یفرزندآور ارزش که است معتقد ینسکیاسمل
 موکقول را انسانذاتی  ارزش اثبات و نکرده بحث، ریخ ای استذاتی  ارزش یدارا که انسانمسئله 

: ریتقر نیا . بنا برکرده است یتر یدق یهابحث به
است؛ذاتی  ارزش یدارا یباشد، فرزندآورذاتی  ارزش یدارا انسان اگر-
است؛ذاتی  ارزش یاراد، انسان-
. استذاتی  ارزش یدارا« یفرزندآور» :جهینت-

ذاتی  فرزندآوری است و با توجه به اهمیقت  ترین و بحث برانگیزترین تقریر ارزشاین تقریر، مهم
مقدمقۀ ) انسقانذاتقی  ارزش کقهی به اثبات آن، ضروری است نسکیاسملمقدمۀ دوم و نپرداختن 

متعالیقه در  فیلسقوفان حکمقت و کانقت دگاهید از انسانذاتی  ، ارزشکه در ادامه شود اثبات( دوم
 . شودیم یبررساین زمینه 

 کانت دگاهید از انسان یذات ارزش

و نظقم در سقاختار  تیقتقوان جامعقرن هجدهم اسقت کقه می برجسته   لسوفانیجمله ف کانت از
های بقدیعی شود، اندیشهوارد میای از تفکر که او به هر حوزهوضوح مشاهده کرد.  او را به یفکر

گذارد. انسان یکی از موضوعات مورد توجه در اندیشه  کانت است کقه دربقارۀ او از خود به جا می
دوم او از   یمربقوط بقه تنسق کانقت از انسقان   ریقتقرهای بدیع و جدیدی مطرح کرده اسقت. ایده

شود. ح امر مطل  پرداخته می. برای تبیین بهتر و بیشتر مطلب، به توضیاست« مطل  امر»
ای لحقاظ اخالققی اراده  خقوب اسقت؛ اراده  خقوب اراده نظر کانت، مالک خوبی افعال به از

اسقاس تنسقی   است که با انگیزه  انجام وظیفه باشد؛ نه از سر تمایل یا نفع شخصی. وظیفه نیز بر
همیشقه بایقد بقه »تقه  کانقت: شقود. بقه گفدهد مشخص مقیاولی که کانت از امر مطل  ارائه می

این وظیفه را «. ای عمل کرد که بتوان همچنین اراده کرد که راه و روش من یک قانون عام شودشیوه
طوری که یک قانون عام بر همه باشقد و نقه یقک امقر  توان با مراجعه به عقل تشخیص داد؛ بهمی

. (109۔107 ، ص139۴)کانت، شرطی 
یققا  «اصققل غایققات»مققورد بحققث اسققت، مربققوط بققه  صققورت دوم امققر مطلقق  کانققت کققه
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ذاتقی انسقان  طور که از نقامش پیداسقت در مقورد ارزشاست. این اصل همان «انسانیت اصل»
توانقد منشقأ ققانون ذاتقی دارد و می کانت، انسان آن غایت مطلق  اسقت کقه ارزش نظر است. از

کند اگقر امقر مطلققی وجقود دارد ی. او بر این نکته تأکید م(7۲۔70 ، ص139۴) کانت، اخالقی باشد 
گویقد: باید اساس آن، این اصل باشد که موجود عاققل  غقایتی مسقتقل اسقت. در نتیجقه، او مقی

چنان رفتار کن که همیشه انسانیت را چقه در شقخص خقودت و چقه در هقر شقخص دیگقری، »
البتقه، اصقل  (Kant, 1785, p. 151). «ای صقرفآوری و نه هرگز وسقیلهشمار  عنوان یک غایت به به

 توان تفسیر کرد:کانت را به چهار صورت می نظر بودن انسان از غایت

 شانها بدون رضایت و آگاهیندادن انسان . وسیلب قرار1

بودن انسقان از سقخنان کانقت  توان برای توضیح اصل غایترسد یکی از تفاسیری که میبه نظر می
گقرفتن انسقان شان به کار نگیریم. به کاردون رضایت و آگاهیها را باستنباط کرد این است که انسان

کنند، استفاده ابزاری از آنهاسقت. که آنها بدانند در چه مسیری و برای چه هدفی کار می ها بدون این
دهد تا از دیگری ققرض بگیقرد، او انسقان را مثال، شخصی که به درو  خود را نیازمند جلوه می برای

گیرنقده او را  شقد کقه ققرضکه اگر شخص آگاه مقیبزار تلقی کرده است؛ در صورتیعنوان یک ا به
(. 178 ، ص139۲)اترک،  کردفریب داده است و واقعًا نیازمند نبوده، هرگز به او کمک نمی

 ها. رعایت اصل آزادی، اراده و استقالل انسان2

بقودن انسقان  ه منظور کانت از غایتمعتقدند ک -در تبیین اصل غایات کانت  -برخی از فیلسوفان 
ای از ها که مجموعهانسان« انسانیت  »ندهی، بلکه مراد او این است  این نیست که او را وسیله قرار

های خقاص نگیرد. آزادی، اراده و استقالل از ویژگی های مخصوص به اوست، وسیله قرارویژگی
 عنی احترام بقه اراده، آزادی و اسقتقالل انسقانبودن انسان بنا بر این تفسیر، ی انسانی است و غایت

(Johnson, 2004, p. 12)محاصره  پلیس ایستادگی  که بتواند در مقابلمثال، اگر دزدی برای این  . برای
قرف بقرای عنوان وسیله کند، افرادی را گروگان بگیرد، از انسانیت افراد گروگان گرفته شده به ای ص 

به کاری کرده است که هرگقز راضقی  اده کرده است و افراد را واداررهایی خود از دست پلیس استف
ای بقرای هقدف وسقیله هقا راواقع، آن دزد آزادی عمل را از افراد گرفته و گروگان به آن نیستند و در

 داده است.  خود قرار



۳۳ 

 ذات
ش

ارز
 ی

آور 
زند

فر
 ی

الق
اخ

ظر 
ز من

ا
 ی

ها. کمک بب سعادت و اهداف دی ر انسان3

اند به معنای درک منافع دیگران و کمک بقه آنهقا توهمچنین می -کانت  نظر از -بودن انسان  غایت
در جهت رسیدن به این منقافع باشقد. بقه اعتققاد او، هقر انسقانی دارای دو نقوع سقعادت اسقت: 

عنوان موجوداتی اخالقی موظفند بقرای  ها به( سعادت طبیعی. همه  انسان۲سعادت اخالقی؛  (1
این نوع سعادت، کمقال خقود شقخص واقع،  رسیدن به اهداف اخالقی خویش تالش کنند و در

کنقد. البتقه، آید و برخاسته از ذات اوست که برای رسیدن به آن تالش و کوشش میمی حساب به
واققع،  شمار آورد؛ زیرا سعادت خود فرد غایتی است که در توان تکلیف انسان بهاین غایت را نمی

و هرآنچه فرد الزامقًا طالقب آن باشقد، هستند  ها به موجب انگیزه  طبیعی خود واجد آنهمه  انسان
 گنجد. نمی «تکلیف»تحت مفهوم 

هقای خقاص خقود اسقت. اواًل، ایقن صورت دیگری از سعادت وجود دارد کقه دارای ویژگقی
شود؛ زیرا خود انسان عامل آن نیست، بلکه موهبتی اسقت نامیده می «سعادت طبیعی»سعادت، 

ای بقر دیگقران ایجقاب چنان که سعادت طبیعی وظیفهکه از خارج و طبیعت دریافت کرده است. 
های دیگر را برای رسقیدن بقه سعادتشقان کمقک کننقد. ثانیقًا، سقعادت کند تا حد توان انسانمی

عنوان غقایتی  توان بهاعتقاد کانت، وقتی وصول به سعادت را می طبیعی یک تکلیف است؛ زیرا به
سعادت دیگران تحّق  دارد که غایت آنها غایت ما نیقز  تلقی کرد که تکلیف باشد و این در رابطه با

کانت، باید با دیگران چنان رفتار کنیم که بتوانیم آنها را در رسیدن به سعادت طبیعقی نظر باشد. از
ایقم و در داده شان یاری کنیم. اگر رفتار ما در ایقن جهقت باشقد، انسقانیت انسقان را هقدف ققرار

عبقارت دیگقر،  . بقه(۴0۔۴3 ، ص1393)کانقت، ایم داده ن را وسیله قرارصورت، انسانیت انسااین غیر
طور کامل، غایت مستقل در نظر گرفته شقود، بایقد  کانت معتقد است که اگر بناست که انسان به

کمقک  -واققع  در -غایات او نیز تا جایی که ممکن است غایات ما باشد. کمک به غایات دیگران 
. (77 ، ص139۴)کانت، مستقل است عنوان غایت  به انسانیت به

. احترام بب انسانیت 4

انقد، احتقرام گذاشقتن بقه دادن انسقانیت بیقان کقرده تفسیر دیگری که فیلسوفان برای غایت ققرار
قمت و عنقوانی کقه دارنقد بایقد احتقرام  فار  از هر هاکه به انسانانسانیت است، یعنی این  گونه س 

قمت و  واقع، انسانیت خود گذاشت. در انسان باید احتقرام مقا را بقه آنهقا برانگیقزد؛ نقه شقغل، س 
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بودن و یقا حتقی  موقعیت اجتماعی آنها. اگر شخصی به خاطر پزشک بودن، استاد بودن، مهندس
کانت، بایقد بقه  نظر داده است. از بودن افراد به آنها احترام بگذارد، انسانیت آنها را وسیله قرار مادر

انسان بودنشان احترام گذاشت، نقه بقرای اینکقه برخقی از معیارهقا را بقرآورده  ها صرفًا برایانسان
 . (Johnson, 2004, p. 12) اند کرده

ارائقه شقد، در  -از نگاه کانقت  -بودن انسان  در مجموع، باید گفت همه  تفاسیری که از غایت
بقودن انسقان  او از غایتاند، اما منظور اهمیت بودن انسان بسیار حائز فهم منظور کانت از غایت

بنقا بقر ایقده   -رسقد؛ زیقرا کانقت ذاتی انسان به اثبات مقی هر یک از تفاسیر مذکور باشد، ارزش
ذاتی است و به استفاده  ابزاری دیگقران از  معتقد است که ارزش انسان، ارزش -بودن انسان  غایت

است و آن را در ارتباط بقا اراده و  ذاتی انسان عبارت دیگر، کانت قائل به ارزش او بستگی ندارد. به
 . (see Kant, 1785 )داند خودمختاری ذاتی انسان و عقالنیت او می

اسقاس دو  ذاتقی انسقان را بقر منطققی تقریقر او از ارزش صقورت توانمی ،کانت نگرش بنابر
 :کرد انیب استدالل زیر

 :(الف)اسادالل 
رد، اراده و استقالل ب ۔  نفسه است؛ اشد غایت فیهر موجودی که دارای خ 
رد، اراده و استقالل است؛ ۔  انسان، دارای خ 
نفسه است.  انسان، غایت فی نای ه: ۔

 :(ب)اسادالل 
 ذاتی است؛ نفسه باشد، دارای ارزشهرموجودی که غایت فی ۔
 نفسه است؛ انسان، غایت فی ۔
ذاتی است.  انسان، دارای ارزش نای ه: ۔

( از دیقدگاه کانقت، اثبقات شقد. ارزش ذاتی انسقانذشت، مقدمۀ دوم )گونه که گبنابراین و همان
ذاتی فرزندآوری از نگاه کانت از تقریر او دربارۀ انسان بهقره جسقت.  توان در مورد ارزشالبته، می

های بنیادی، آن را یقک نگقاه همانگونه که لرد وینستون در اعتراض به تولید کودک برای ارائه سلول
داند و در رد استفاده ابزاری از فرزندآوری از مبنای فلسفی کانت دربارۀ انسقان می ابزاری به کودک

 گوید: کند و میاستفاده می
تقوان از حکقم معقروف ترین اعتراض به این نوع نگاه ابزاری به فرزندآوری را میرایج
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یک وسقیله عنوان  نباید از انسان به»بارۀ انسان استخراج کرد. بنا بر حکم او، کانت در
 ,Boyle & Savulescu) «عنوان یک هدف تلقی کرد استفاده کرد و همیشه باید آنها را به

2001, p. 1241) . 

عنقوان ابقزاری  ذاتی برخوردار است، باید به وجود بیاید و نباید به واقع، چون خود کودک از ارزش در
 -اسقاس دیقدگاه کانقت  بقر - ی جامعه یا خقانواده بقه آن نگریسقت. فرزنقدآوریجهت رفع نیازها

 ذاتی است.  عنوان یک انسان  دارای ارزش اخالقی است؛ چون کودک به

متعالیب  فیلسجفان حکمت دگاهیداز  انسان یذات ارزش

اسقالمی در  اسالمی اسقت. فالسقفۀ کرامت انسان از جمله موضوعات مهم و مورد بحث در فلسفۀ
انقد، امقا پقیش از های زیادی ارائه کردهرامت انسانی، نظریهویژه ارزش و ک رابطه با جایگاه انسان و به

 -در لغقت  -و انواع آن، روشن شود. کرامت  «کرامت»پرداختن به آنها ضروری است که مراد از واژه  
در و  (1373)نقک: دهخقدا،  به معنای ارزش، حرمقت، بزرگقواری، شقرافت، انسقانیت و عقزت اسقت

اتی و اکتسابی است که هر یک تعریف خاص خود را دارند. کرامت اصطالح دینی نیز دارای دو نوع ذ
مت و شقغلی کقه  ها فار  از هرذاتی، حاکی از این است که همه  انسان گونه رن   پوست و زبان و س 

تواند کرامت ذاتی را از انسان سلب کند یا آن را دارند دارای حرمت یکسانی هستند و هیچ فردی نمی
کسب فضقایل و  دنبال اکتسابی یا ارزشی آن است که انسان با اختیار خویش به نادیده بگیرد. کرامت

واققع، کرامقت اکتسقابی و  شود. درگونه  خود به این نوع کرامت نائل می های خیرشکوفایی استعداد
های اخالقی و رفتارها و باورهایی است کقه فقرد بقا انجقام آنهقا ارزشی  انسان وابسته به وجود ارزش

. فیلسقوفان اسقالمی در (3۲ ، ص1389) خزاعقی،  کندسعادت و کمال یا تنّزل خود را فراهم میاسباب 
 اند. های مرتبط به آن نظرات گوناگونی ارائه کردهمورد کرامت ذاتی انسان و مالک

در تفکر صدرایی، کرامت انسان امری حقیقی و وجودی است؛ نه اعتبقاری و ققراردادی و چقون 
آیققد، پققس کرامققت نیققز امققری تشققکیکی و دارای مراتققب اسققت. می حسققاب بققهوجققود  ذومراتققب  

کرامت در نظام تکوین و با فطقرت انسقانی  ، یعنیانسان ذاتًا دارای کرامت ذاتی استاساس،  این بر
اسققاس منظومققه  فکققری مالصققدرا،  . بققر(۵۵3 ، ص139۵)درتققاج و محمدرضققایی،  عجققین شققده اسققت

ترین مصداق آن برای خداوند سبحان ثابت است که کامل نحوه  وجود و هستی خاصی «کرامت»
ترین درجه  وجود است و بلکه خود  هستی  مح  است. بر این مبنقا، چقون است که دارای عالی
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امری وجودی است، همانند وجود  دارای مراتب خواهد بقود و بقر همقین اسقاس، هقر  «کرامت»
 . (3۶ ، ص1 ، ج1981)مالصدرا، برتر است آنچه وجودش اتم و اکمل باشد، کرامتش شدیدتر و 

 اش، دارای کرامقت ذاتقی اسقت. های بالقوهاساس برخی توانایی از دیدگاه مالصدرا، انسان بر
 عبارتند از: هاییتوانا نیاز ا یبرخ

علقم و معرفقت  -از دیقدگاه مالصقدرا  -یکی از اسباب کرامت ذاتی . ظرفیت شگرف علمی: ۱
علم از سنخ وجود بوده و احکامی که بقر وجقود جقاری اسقت، بقر علقم نیقز اعتقاد او،  است. به

جاری خواهد بود و علم نوعی نورانیت برای انسان است و باالترین صفت انسان است کقه حتقی 
. مالصدرا بقا اسقتناد بقه آیقات (۲9۲ ، ص3، ج13۶8)مالصدرا، او را بر همه  فرشتگان برتری داده است 

ری انسان بر دیگر موجودات و از جمله فرشتگان را برتری معرفقت آدمقی ، کرامت و برتقآن  کآم 
داند؛ نه برتری از جنبه عمل و بقه همقین دلیقل، حیقات حقیققی انسقان را برتمامی موجودات می

. (1۴0 ، ص1، ج1۴19)مالصدرا، داند حیات معقول می

ر زمقین اسقت. یکی از اسباب کرامقت ذاتقی انسقان، جانشقینی خداونقد د خالفت الهی:. 2
گوید: بارۀ مقام خالفت انسان میمالصدرا در

شقکل خقویش معقین فرمقود و همقه   خداوند بزرگ برای کارسازی امور  جانشینی به
اسماء و صفات خود را به او خلعت داد و سامان امقور را بقه او آموخقت و بقر َمسقند 

تقا بتوانقد در ُملقک و نام نهقاد  «انسان»جانشینی خود جایگزین نمود و این خلیفه را 
. (30۲ ، ص13 ، ج1387) مالصدرا،  کند ملکوت تصّرف

انسقان نیسقت؛ زیقرا  چنین کرامتی که از ناحیه  خالفت الهی باشد، مقام انسان است و بهقره  غیقر
مالصدرا، حقیقت و ذات انسان  مظهر کامل اسماء الهی است و جامع تمقام صقفات حق   نظر از

نند سّبوح و قّدوس و هم صفات تشبیهی ماننقد خالقیقت و رازقّیقت، است؛ هم صفات تنزیهی ما
اما دیگر موجودات  مظهر برخی از اسماء ح  هستند؛ مانند فرشتگان که خقدا را تققدیس و تنزیقه 

براین، . بنقا(310 ، ص۲ ، ج13۶۶) مالصقدرا، کنند، ولی فاقد صفاتی نظیر خالقیت و رازقیت هستند می
 راافت و کرامت بخشیده و مقام خلیفقُ الّلهقی را بقه انسقان اعطقا کقرده و او ، به انسان شرخداوند

 یذاتق کرامقت نیقا او اگقر -ی قرآنق میمفقاه طبق  -و  کندیم یمعرف نیزم یرو بر خود نیجانش
 کقه کنقدیمق دایقپ دسقت یمقام بهند، نک دارخدشه را خود یفطر استعداد و کند حفظ را شیخو

 موجقودات  دیگقر  از ،کنقد دار خدشه را شیخو یذات عتیطب اگر و شد خواهد فرشتگان از باالتر
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. شد خواهدتر پست

انسقان  یهای کرامقت ذاتقهیقپا نیتقریاز اساسق یکقیانسقان  اریاخت و اراده اراده و اخایار:. ۳
تواند به مقامی دست یابد کقه بقاالتر آدمی به واسطه  همین اراده و اختیار می؛ زیرا رودمی شمار به

 خداونقد نقزد زیقچ چیهق»: اسقت مطلقب نیقا دؤیقم )ص( اکقرم پیامبر کالم واز فرشتگان باشد 
«یآر»: فرمقود حضرت فرشتگان؟ یحت :دندیپرس )ص( اکرم پیامبر از«. ستین انسان از تریگرام

محمقدی ) اسقت شقده دهیقآفر مختقار انسقان یولق مجبورنقد؛ ماه و دیخورش بسان فرشتگان چون
 . (300 ، ص1 ، ج1۴۲۲شهری،  ری

 کقه یاهیآ نیترمهمطباطبایی در تفسیر  نکات و نظرات عالمه توان ازدر تأیید کرامت ذاتی، می
قد آَدَم »بهقره جسقت. ایشقان در تفسقیر آیقۀ  کندیم داللت انسان یذات کرامت بر َنقا َبن  م  َوَلَققد  َکَرّ

ر  
َبح  ّ َوال 

َبر  د ال  َناُهم  ف  را مخقتص « کرامقت» هآیق نیقا معتقد است کقه (70آیقه  ، اسراءسوره  )« …َوَحَمل 
 نیق. اشقودیمق هاانسان همه   شامل، بلکه آنها از یگروهتنها که نه کندیم یمعرف )ع( فرزندان آدم

موجقودات  گقریکقه د دارنقد ییهایژگیوجه اختصاص کرامت نشانگر آن است که فرزندان آدم و
 بشقرحقال جقنس  ان  یقب هآیق نیطباطبایی، ا عالمه دگاهید زستند. این ییهایژگیو نیچن م واجد  عالَ 

ها انسقان خاص همه   یو معنو یفضایل روح ایها به کرامت هنظر از اختصاص آی است، و صرف  
در مقام امتنقان  هاین آیایشان،  نظر واقع، از در. شودیم شاملهم  را نافاسق و ارکّف  و نامشرک یحت

تعققل و  بخشقیدن ققّوه   واسقطه   هآدم را کرامت بخشیده و بق بنیخداوند،  و عتاب است که چگونه
اسققت  ت و برتققری دادهآنهققا را بققر دیگققر موجققودات مزّیقق، یققز حقق  از باطققل و خیققر از شققریتم

 1.(1۵۶ ، ص13 ، ج13۵9، ییطباطبا عالمه)
 گقرید از یالهق وجهقه   داشقتن، بلکقه ستینتعقل او  قّوه   بسب به تنها انسان یذات کرامت  البته، 

 کقرده خلق  شیخقو صقفات و اسماء نه  ئیآ را انسان است، یعنی خداوند انسان یذات کرامت علل
در تفسقیر  -طباطبقایی  د. عالمقهدار شیخو مخلوق با ارتباط و یوستگیپ ینوع انسان نیاو  است

یَن »آیۀ شریفه   د  د َفَقُعوا َلُه ساج  ن  ُروح  یه  م  ُت ف 
ُتُه َو َنَفخ  ی  ذا َسَوّ  فرماید:می (70 ص، آیه   )سوره  « َفإ 

تسویه  انسان به معنای تعدیل اعضای اوست؛ به این معنا که خداوند  اعضای بدنی او 
عیقار درآیقد و بقا صقورت انسقانی تمام دیگر ترکیب و تکمیل کرده است تا بهرا با یک

 رو، گذرا به آنها اشاره شد. ، مؤید رویکرد عقلی در رابطه با کرامت ذاتی انسان هستند و از اینقآن  کآم . آیاتی از 1
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شقده در داده است. خداوند، روح دمیده  ای قراردمیدن روح در آن، او را موجود زنده
کقه ایقن  «از روح خقود در او دمیقدم»انسان را به خود نسقبت داده و فرمقوده اسقت: 

دادن به آن روح است و سجده  مالئکه به سبب همان تسویه و نفخ  دهنده  شرافتنشان
 . (3۴۲ ، ص17 ، ج137۴، طباطبایی عالمه)روح الهی در اوست 

ن است که او حقیقتقًا از لحقاظ وجقودی آ دهنده   ننشا انسان   کرامت  الّله جوادی آملی،  از نظر آیُ
از  آدمقیحقاکی از آن اسقت کقه  دیگر،کرامقت انسقان   عبارت و برجستگی است. به دارای امتیاز

)جقوادی آملقی،  مقی رود شمار است و گوهر برین موجودات جهان بهبرخوردار کیفّیتی برتر و عالی 
هقای گونقاگونی ذاتی آدمقی اسقت، جلوهی هارامت انسانی که مربوط به ویژگی. ک(1۶1 ، ص1383

بقودن  ؛ ماننقد دارای روح الهقیبه آنها اشقاره کقرده اسقت در جاهای مختلف کآم  قآن دارد که 
در آیۀ مربوطه اسقت و در آن خداونقد  روح را بقه خقود نسقبت داد و تنها موجود شایسته انسان که 

کرد، و چون روح انسان را بقه خقود  منسوب «طین»جسم را که به خاک و طبیعت مرتبط است به 
 . (۶3 ، ص13۶9)جوادی آملی، نسبت داد این روح دارای کرامت است 

 یذاتق کرامقتکه  شودیم روشنی بیان شد، اسالم های برخی فیلسوفاندگاهیدناظر به  آنچه بنابر
ین راسقتا، همق . دراسقت شقده نهقاده عقهیود به او نهاد در که اوست یذاتهای یژگیو خاطر به انسان

 شتندا لیلد به - هاننساا تمامی که ستا فتیاشر عنوآن  انسقان ی  کرامت ذاتقتوان گفت که اواًل، می
 ین. اندرداربرخواز آن یکسقققان و ی فطر رطو به -لهی ا جهۀو و رختیااراده و ا تفکقققر،، تعقّل ناییاتو
 ممکنآن  ونبد ننساا نسانیتا رتصو یعنی ؛ستا ننسااز ا کنفکاا قابل غیر و تیذا مرا یک مت اکر

ی فطر قحقوو  نسانیا متاکراز ، ستا دقصااو  برآدم  بنیو  ننساا انعنو که مانیز تا ونیست 
اشقتباهاتی نسقبت بقه  بتکاار با که نیستی چیز ذاتیمت اکر، ثانیاً. ستا رداربرخواز آن  ناشی
 منجاا ننساا که ستا لقیفعو  رفتار، اسقت نشزسر قابل نچهآ، قع. در وادشو ائلز انیگرد یا خود
 . (1۲3 ، ص1390نژاد، )رحیمی ستاجداز ذات او  ننساا فعلو  ذات او نه ؛هددمی

ذاتقی اسقت کقه  ارزش یدارا لیقدل نیقبقه ای که فرزندآور دیآیبرم نیچن ،شد مطرح آنچه از
 اسقت کقه ذاتقاً  ییهقاانسان جادیا فرزندان   آوردن ایدن به و است یذات کرامت و ارزش یدارا انسان

ماننقد  ییهقایژگتر بیان شد، ویگونه که پیشهمان - منظر کانت ارزش و کرامت هستند. از یدارا
 ،متعالیقه حکمت لسوفانیو از نگاه ف شودیذاتی انسان م اراده و استقالل انسان سبب ارزش ،عقل

 یالهق و نفخه   انسان اریو اختاراده عقل،  ی،رف علمشگَ  تیو ظرف یالّله ُفیمانند خل ییهاویژگی
 انسقان کیقعنقوان  بقه فرزندچون براین، اند. بناذاتی انسان ارزش لیدلدمیده شده در وجود آدمی 
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. این نوع نگاه به فرزندآوری سبب ذاتی است ارزش یدارانیز  یاست، فرزندآورذاتی  ارزش یدارا
ارزشقمند  -به دنیا آمقدن بقه همقراه دارد  فار  از هر شرایط و لوازمی که با - شود تا خود کودکمی

 عنوان ابزاری جهت برآوردن نیازهای خانواده تلقی نشود.  باشد و به
 یخقالمطل   شکل به یذاتی فرزندآور ارزش یادعا که است گفته شود دیگر، ممکن سوی از

شکال ن  توانقدیم یکقیژنت ایقو  ی، اجتماعی، خانوادگیاقتصاد نامناسب طی؛ زیرا در شراستیاز ا 
 واسقطه   بقه هقایی کقهزوجبا توجه بقه شقرایط خقاص  آیا ،مثال براینشود.  یتلق ارزشمند امر نیا

 ایق اسقت شقتریب فرزندانشقان یبقرا مشابه یهایینارسا به ابتال وب، احتمالیمع یهاژنبودن  دارا
ّ  ریز که هاییزوج

رو تی بیشقتر روبقهو فرزندآوری آنها را با مشکالت معیش برندیم سر به فقر خط 
از  یدر برخق یطیشرا نی؟ وجود چنداردذاتی  ارزش ی،فرزندآور که گفت توانمی هم زبا کند،می

کقه  کندیممواجه  یچالش اخالق کیرا با آنها و  داده قرار یاخالق یرا بر سر دوراه ها، فردخانواده
. باید در مجالی دیگر به آنها پرداخت

 دو تقریر دی ر  مقابلامتیازات تقریر اول در 

تقریقر فهقم ارزش و تقریقر  ذاتقی انسقان در مقابقل اسقاس ارزش ذاتی فرزنقدآوری بقر تقریر ارزش
 است: عاطفی که در ادامه و به تفصیل  به آنها پرداخته خواهد شد، دارای دو امتیاز و نکته  برجسته ُرشد

ش  خود کودک اسقت؛ نقه ارزش اساس ارز بودن فرزندآوری بر امتیاز اول آن است که اخالقی
ذاتقی  عنوان یک انسان، چقون دارای ارزش دیگر افراد و نه حتی ارزش پدر و مادر؛ خود کودک به

توجهی برای این تقریقر اسقت کقه  ذاتی است و این امتیاز قابل است، فرزندآوری نیز دارای ارزش
ذاتقی باشقد،  شنقق  اسقت؛ چقون وقتقی موجقودی دارای ارز قابل دارای اساس محکم و غیر

رو، ایقن اش به خاطر خودش خواهد بقود. ازگیرد و خوبیمی های دیگر قرارعنوان منبع ارزش به
بقر ایقن،  اگر شخصی به این امر مهم توجه کند به اهمیقت فرزنقدآوری پقی خواهقد بقرد. افقزون

 وفانیلسقپقذیرش ف اسقت کقه مقورد ییانسقان مبنقاذاتی  گونه که به تفصیل بیان شد، ارزشهمان
 ریقتقر که توان گفتبراین، میبنااند. به آن پرداخته زین یاسالمفیلسوفان مانند کانت بوده و  یبزرگ

را  یو اسقالم یاخقالق غربق فالسفه   یاز سو رشیپذ تیاست که قابل یریتقر ،ذاتی انسان ارزش
دفاع است.  و ادعایی قابل دارد

ذاتی انسان از دیدگاه فیلسوفان اسقالمی فهقم  شاساس ارز توان برامتیاز دیگر این تقریر را می
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ذاتی برخوردار اسقت؛ زیقرا خلیفقه خداونقد در  کرد. از دیدگاه فیلسوفان اسالمی، انسان از ارزش
زمین است و همچنین واجقد روح الهقی اسقت. بقر ایقن اسقاس، فرزنقدآوری بقه وجقود آوردن 

دیگقر، بقه همقان دلیقل کقه  سقوی از فقرد. های ممتاز و منحصربههایی است با این ویژگیانسان
ها نیز شایسته است بقه همقان دلیقل  بقه فرزنقدآوری خدواند دست به خلقت زده است، ما انسان

داده اسقت  اهتمام داشته باشیم. خداوند کماالتی همچون علم، عقل و اراده را در وجود انسان قرار
ری مجقرای رسقاندن فقی  الهقی بقه تا آنها به کماالت نائل شوند و ما مخلوقات نیز بقا فرزنقدآو

واققع، امتیقاز خلق   خلیفقه الّلقه و مجقرای فقی  الهقی بقرای دیگقر  فرزندانمان خواهیم بود. در
 موجودات از دیگر امتیازات این تقریر است. 

  رید یهاارزش کنندگانفهمارزش ذاتی فرزندآوری:  تقریر دوم از ارزش

هقای ارزشکننقدگان  فهم ارزش ریتقر ،است شده امهاق یفرزندآورذاتی  که از ارزش یدوم ریتقر
: صقورت کقرده اسقت مطقرحصقورت  دو به را یفرزندآورذاتی  ارزش ی،نسکیاسمل. است گرید

 ارزش او ریقتقر دومصقورت  وتر بیان شقد، پیش آن حیتوض که است انسانذاتی  ارزش نخست،
 گقریدهقای کننقدگان ارزش مها فهقانسقان ،اعتققاد او اساس فهم ارزش است. بقه بر یفرزندآور

 یفرزنقدآورو بقر همقین اسقاس،  شقوندنمقی درک و فهقمها ارزش دننباشها انسان اگر و هستند
ها کنندگان بالقوه  دیگر ارزشمثابه ایجاد هر چه بیشتر فهم واقع، فرزندآوری به در. است ارزشمند

(. Smilansky, 1995, p. 46) است
زیسقت و حیوانقات و  انسانی در جهان مانند طبیعت و محیط غیرموجودات  ، ارزش  اودیدگاه  از

کقه  بقایز ینقاشق یتقابلوآثار هنری را در نظر بگیرید، مثال،  برای. شودیم دهیفهم انسان وجود با… 
، اما باید انسانی وجود داشته باشقد تقا آن را درک ارزش است ی، دارادهیکش ریتصو بهرا  زییپا عتیطب

ء ارزش دارد، ارزش آن فهمیقده چنقد اگقر معتققد باشقیم کقه آن شقی   صورت، هراین  کند و در غیر
 نیقا ییبقایز ارزش درک که دیدهستی را اگر لحاظ کنیم، خواهیم  معالَ  عتیطبطور شود. همیننمی

 درک را عناصقر نیقا ییبقایز ارزش تا باشند داشته وجودهایی انسانباید  که است نیا به وابسته جهان
 های موجود در جهان. هایی است برای درک ارزشمثابه ایجاد انسان این، فرزندآوری بهبنابر. کنند

بقر  افقزون مشقاهده اسقت کقه قابقل در محقیط اطرافمقانوضوح  به ها توسط افراددرک زیبایی
هقای ی بالغ، کودکان و حتی نوزادان تازه متولد نیز با محیط خود در ارتباط هسقتند و زیبقاییهاانسان
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هقا کنند. آنها از بازی در با  زیبا، شنیدن صدای مرغکان دریایی، آواز گنجشکدرک میآشکارا  آن را
برند. این مطلب حاکی از آن است که کودکقان نیقز در همقان سقنین پقایین بقه ارزش لذت می… و 

 . (Bulloc, 1994, p. 4) کنندهای موجود در طبیعت خویش توجه کرده و آنها را درک میزیبایی
در  وجقود ارزش ایقآ: دارد یشتریبحث ب جایکه  کندیباره مطرح م نیرا در ا یسؤال اسملینسکی

 یدارا یانسقان غیقر موجقودات ایقآدیگقر،  عبارت به؟ به فهم آن استوابسته  انسانی غیر موجودات
 گقرگونقه توضقیح داد کقه آیقا اتقوان اینرا میسقؤال  هستند؟ منظور اسمیلنسکی از اینذاتی  ارزش
ذاتقی  ارزش انسانی ارزشمندند به این دلیل که غیر صورت باز هم موجوداتنباشند، در این هاانسان

او در هقر دو  چنقد کند، ارزشقی ندارنقد؟ هقردارند یا اگر نباشند، چون کسی ارزش آنها را فهم نمی
و اگقر  (Smilansky, 1995, p. 46 )انقد هقا مهقمها بقرای فهقم ارزشصورت، معتقد است که انسقان

 شود. ها نباشند ارزش دیگر موجودات  فهم نمیانسان
. انقدهقای گونقاگونی ارائقه کقردهدیدگاهزیست  اخالق محیط لسوفانیفدر پاسخ به این سؤال، 

جان لرد، معتقد است که همه  عناصر طبیعت و از جمله آسمان، زمین، ابر و دریقا زیبقا هسقتند و 
کنقیم، امقا ان تعل  دارد؛ نه به این امر کقه مقا زیبقایی آنهقا را درک مقیها به خودشهمه  این زیبایی

شقود. ارزش ء یافت نمیعنوان خاصیتی در خود شی   ارزش، هرگز به»اعتقاد ویندلباند و جیمز  به
هقای کند یا به احسقاساش را ارضا میهای ارادهمنوط به ارتباط ذهنی شناساگر است که خواست

دهد. با کنار گذاشتن احساس و اراده، دیگر چیزی زیست واکنش می به محیط بخش نسبتلذت
تر، برخی معتقدند که طبیعت و عبارت دقی  . به(193 ، ص138۲)رولستون، « ندارد چون ارزش وجود

ذاتی هستند و برخی دیگر نیز بر این باورنقد کقه طبیعقت  تنهقا  انسانی  دارای ارزش موجودات غیر
 دارد و البته، پاسخ صریحی به این مسئله داده نشده است. ابزاری  ارزش

اعتققاد او،  بقه«. بودن خقود هقیچ تردیقدی نقدارم من در با ارزش  »گوید: می 1هلمز رولستون
ها از گقذاری انسقانبخشی به اشیاء را دارند. ارزشها بالقوه با ارزش هستند و توانایی ارزشانسان
ذاتقی  هایی که ارزشگیرد؛ چه تجربهاند، نشأت میزیست برگرفته یطهای با ارزشی که از محتجربه

ابزاری دارند. اتفاقات و رویدادهای طبیعی نیز ممکن است بقه ایقن  هایی که ارزشدارند و چه تجربه
رود و از درختقان گذاری کمک کنند؛ برای مثال، شخصی که برای تفرج به دامن طبیعقت مقیارزش

اساس خاطره  خقوبی  اش را تهیه کند، برعالقه کند تا غذای موردهیزم استفاده میکردن  برای درست

1. Holmes Rolston
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کند. همچنین شخصی که از سایه  درختان یقا گذاری میکه در آن روز از طبیعت داشته است، ارزش
گذاری درختقان و خورشقید اساس تجارب خویش از آنها به ارزش کند، برنور خورشید استفاده می

 . (Rolston, 1994, p. 13 ) زدپردامی
ء در شقود و ارزش یقک شقی  ء یافت نمقیاساس نظر ویندلباند نیز ارزش هرگز در خود شی   بر

واققع، او معتققد اسقت کقه  در. (Windelband, 1921, p. 215 )گر اسقت وجوذهن یک انسان جسقت
ری ذهن یقک انسقان مشقخص گذاابزاری اشیاء در ارتباط با ارزش ندارد و ارزش ذاتی وجود ارزش

وجوی ارزش اسقت و ارزش آن، زیسقت در جسقت شود. نوروتون نیز معتقد اسقت کقه محقیطمی
گقذاری یقک زیسقت بنقا بقر ارزش اعتقاد او، ارزش محیط چیزی مستقل از ارزش انسان نیست. به

زیابان ایقن گذاری طبیعت و ارها هستند که عامالن ارزشگیرد و انسانگذار صورت میعاقل ارزش
 . (Noroton, 1991, 251) ها هستندارزش

کقه ارزش موجقودات  های طوالنی در مورد ایقنشاید بتوان گفت اسمیلینسکی به دلیل بحث
بودن یا نبودن  واقع، ذاتی انسانی منوط به فهم آنها است یا اگر فهم نشوند نیز ارزش دارند و در غیر

آن را بققه خققود فیلسققوفان  هققای دقیقق و بحث شققان، ایققن مسققئله را مسققکوت گذاشققتهارزش
چقه  -کند که در هر صورت صراحت تأکید می زیست واگذار کرده است، اما او به محیط اخالق

فرزندآوری ارزشمند اسقت؛ چقون  -وجود ارزش به وجود انسان  وابسته باشد و چه وابسته نباشد 
. (SmilanSky, 1995, p. 46)ان های موجود در جههایی است برای فهم ارزشایجاد انسان
 :بندی منطقی این استدالل عبارت است ازصورت

 است؛ ارزشمند( یفرزندآور) آنها ایجادارزش باشند،  کننده  فهم هاانسان اگر ۔
  ؛ها هستندارزش کننده  فهم ،هاانسان ۔
 . است ارزشمند ی،فرزندآور: جهینت ۔

شکالی بر این تقریر وارد تر بیان شد، در این تقریر چقون فهقم گونه که پیششود؛ همان ممکن است ا 
عبقارت دیگقر،  ارزش دیگر موجودات وابسته به وجود انسان است فرزندآوری دارای ارزش است. به

ذاتقی  چه قائل بقه ارزش -های موجود در جهان وابسته به فرزندآوری است. بر این اساس فهم ارزش
ها، ارزش آنهقا در صورت عدم وجود انسقان -ابزاری آنها  به ارزشدیگر باشیم موجودات و چه قائل 

رسقد در کند، اما به نظر مقیدرک نخواهد شد و این همان چیزی است که فرزندآوری را با ارزش می
ها نباشقند موجقودات شقود؛ چقون اگقر انسقانها بیشتر فهمیده میصورت دوم، نیاز به وجود انسان

 د. جهان، دیگر ارزش ندارن
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چند ارزش فرزنقدآوری  تواند نقدی بر این تقریر باشد این است که هرای که ظاهرًا میالبته، نکته
کند؛ زیرا ذاتی آن را ثابت می توان گفت ارزشاما نمی شود،ها اثبات میاساس فهم دیگر ارزش بر

اققع، فرزنقدآوری و های دیگر و درفرزندآوری مطلوب است به خاطر درک ارزش× طب  این تقریر
 شود. به واسطه  چیز دیگری با ارزش تلقی می

شکال، می ذاتی  توان گفت که کشف حقیقت و درک ارزش خود دارای ارزشدر پاسخ به این ا 
ء ایقن کقار را کند تنها به خاطر خود زیبایی آن شی  ها را درک میاست؛ زیرا فردی که ارزش زیبایی

هقای هقا اشقارهسالمی نیز به َخل  انسان برای شناخت و درک ارزشانجام داده است. در الهیات ا
ّن الّلَه َجقّل »آمده است:  )ع( به نقل از امام حسین )ع( صادق فراوان شده است، در حدیثی از امام إ 

قتَ  َذا َعَبُدوُه اس  َذا َعَرُفوُه َعَبُدوُه َفإ  ُفوُه، َفإ  ر 
َیع  اّل ل  َباَد إ  ع 

ُرُه َما َخَلَ  ال  ک  قَواهُ ذ  َبقاَدم  َمقا س  قه  َعقن  ع  َباَدت  ع  ا ب 
َنو  ؛ غ 

خداوند بزرگ، بندگان را نیافریده مگر به این خاطر که او را بشناسند، هنگقامی کقه او را بشناسقند 
، 139۲ ،ی)مجلسق« شقوندنیاز مقیاو بی کنند و هنگامی که بندگی  او کنند، از بندگی غیرعبادتش می

روشن است، خداوند متعال هدف خلقت  را شقناخت خقودش معرفقی چنان که که . (۲9۴ ، ص10ج
بقردن بقه خقال    های عاَلم طبیعت، پیهاست و در رأس درک ارزشکرده است که باالترین شناخت

هقای آورنقد تقا ارزشوجود می هایی بهواقع، افراد با فرزندآوری  انسان دارد. در این جهان هستی قرار
 باالترین ارزش هستی که خداوند است را درک کنند و بشناسند. عاَلم هستی و در رأس آن  

 عاطفی ُرشد ارزش ذاتی فرزندآوری: سجم از ارزش ریتقر 
کردن نسقبت بقه آنهقا از جملقه نیازهقای بنیقادین  دیگران ومحّبت سوی نیاز به دریافت  محّبت از

یار نزدیک به فقرد هسقتند، از افراد بس -به لحاظ عاطفی  -آید و چون فرزندان می حساب انسان به
، در ایقن اورالآمیز والقدین دارنقد. محّبت عاطفی و توسعه احساسات سهم بسیار زیادی در ُرشد

، او . بقه گفتقه  است کرده مطرح 1سهرستورازالیند  دگاهید از را یفرزندآورذاتی  ارزش لیدل رابطه،
 یرا بقا ارزش تلقق یفرزنقدآور ،ددانقمی یققیارزش حق یرا دارا نیکه والد این لیهرستوس به دل

 رشقد بچون سب ؛ارزشمند است یفرزندآور ،هرستوساعتقاد  . به(0Overall, 2012, p. 60) کندمی
 هرسقتوس ،واققع در. ابنقدیمی دست عاطفی ُرشد به نیوالد و شودمی خانواده در یعاطف ارتباط

1. Rosalind Hursthouse
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و  اسقتد ارزشمن یخانوادگ یزندگ وکردن  محّبت که لیدل نیا به داندیم ارزشمند را یفرزندآور
.  (Hursthouse, 1987, p. 241) دکننقیمق دایقپ عقاطفی ُرشد نیوالد فرزندان   آمدن ایدن به باهمچنین 

گفته  او، اگر بخواهیم دربارۀ زندگی انسان صحبت کنیم، باید اذعان کنیم کقه محّبقت و زنقدگی  به
شوند مگر از طریق  چرخقه  طبیعقی ها حاصل نمیاند و اینعاطفی  دارای ارزش خانوادگی و ُرشد

از  -طقور خقاص  بقه -ری و مقادری و فرزنقدآو -طقور عقام  بقه -بقودن  او، پقدر نظقر زندگی. از
شقوند اش مقیذاتی برخوردارند؛ چون سبب شکوفایی احساسات فرد در زندگی خانوادگی ارزش

(Hursthouse, 1987, p. 245) . 
 به دوش کشیدن مسقؤلیت و یحاملگ جهت تحمل مشقات به دیاب زن کی که است معتقد او

 از یطرفقدار بقا و دانسته مردان از برتر ی،بارور ازیامت لیدل به را زنان او. شود نیتحسی، فرزندآور
 کقه جهت نیا از دارد؛زن  گاهیبه جا ژهیو نگاهی ،هرستوس. پردازدمی خود استدالل انیب به زنان

ویقژه  بقه و زن و مقرد کقه کندمی انیب او. دارد عهده بررا  حمل وضع و بوده بچه آورنده   وجودبه او
 مقردان از ارزشمندتر و بهتر زنان و ستندین تراز هم -لحاظ اخالقی  به -آورد به دنیا می بچه که یزن

 و یبردبقار ،شقجاعت مسقتلزم که شدن داربچه و یباردار خاطر به زنان چرا همه، این با ؛هستند
 بقرود نبردصحنه   به یمرد اگر که حالی در؛ رندیگینم قرار  یتشو و نیتحس مورد است متاستقا

 هرسقتوس  براین، . بنقاشقودمی نیتحسق - یبردبقار و شقجاعت اوصاف سبب برخورداری از به -
 و یبقاردار کقه اسقت باور نیا بر و کردهتأیید  و یبررس را حمل وضع و یباردار ظالمانه  های جنبه

امقر  نیااز  که یحال در ؛سازدیم برتر مردان از را زنان که است قهرمانانه کوشش کی ل  حم وضع
  (Overall, 2012, pp. 60-62) تاس غفلت شده

 بندی منطقی این تقریر:صور 

 عاطفی و روابط خانوادگی دارای ارزش باشد، فرزندآوری ارزشمند است؛ اگر ُرشد ۔
است؛ ارزش یدارا یخانوادگ روابط و عاطفی ُرشد ۔
 فرزندآوری، ارزشمند است.  نای ه: ۔

شکالی که به تقریر سوم می توان وارد کرد این است که این تقریر  ارزش فرزنقدآوری را ثابقت مقیا 
ذاتقی  ارزشهرسقتوس دربقارۀ  اصقل  گفتقه   اورال  گونقه کقه ذاتقی آن را. همقان کند، اما نقه ارزش

 چنقد هر ،اورالاعتقاد  . بهانگاردمی نادرست باره نیا در رااو  لدالستا ، اماردیپذمی رافرزندآوری 
ذاتقی  ارزش یمبنقا او ،حقال ایقن با ، امااستذاتی  ارزش یدارا انسان که است معتقد هرستوس
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یمق گقریدهقای ارزش به وابسته را آنذاتی  ارزش و دهدنمی قرار انسانذاتی  ارزش را یفرزندآور
 یگقریهقای ددیگقر، ارزش عبقارت و وابسته هستند. به یریهای غارزش کدام از آنها که هر داند

ذاتقی  ارزش یرا کقه هرسقتوس مبنقا یخقانوادگ یعاطفی، محّبقت و عشق  در زنقدگ مانند ُرشد
اسقتدالل  نیقا یبقرا یکقاف هیقتوج ذاتی نبقوده و ارزش یکدام دارا چیه ،دهدمی قرار یفرزندآور

  .(Overall, 2012, pp. 60-62)یستند ن
مسقئله  نیقبقه ا 1انقهیامدگرایپ دگاهیقاز دی، ذاتی فرزنقدآور ارزش یواقع، هرستوس با ادعا در

رسقد کقه هقر ذاتی این کار. به نظر مقی و به اهداف و نتایج آن توجه کرده؛ نه ارزش پرداخته است
کقردن  تنقد باشند؛ دالیلی مانند ارزش  محبّ  یک از اهدافی که او برای فرزندآوری بیان کرده قابل

کنند؛ زیرا بدون فرزنقدان عاطفی  فرزندآوری را توجیه نمی و ارزش زندگی خانوادگی و ارزش ُرشد
فرزندشان  عشق   چند غیر کردن را درک کرده و به افراد دیگری هر توانند ارزش  محّبتنیز افراد می

و هیجانقات مثبتقی را عاطفی نائل شوند و احساسقات  توانند به ُرشدبورزند و از این طری  نیز می
چند ممکن است با وجود آنها  چنین وجود زندگی بدون فرزند نیز ارزش دارد؛ هرتجربه کنند. هم

واققع، ممکقن اسقت  بر ارزش زندگی افزوده شود. این پیامدهای فرزندآوری از نگاه هرستوس در
تقوان گفقت ماهیقت براین، میشرط الزم استدالل فرزندآوری باشد، اما شرط کافی آن نیست. بنا

 ابزاری است؛ نه ارزش ذاتی.  ارزشی این تقریر ارزش
شقود توجقه بقه ُبعقد عقاطفی دیگر، نکته  مثبتقی کقه در ایقن تقریقر مالحظقه مقی سوی اما از

فرزندآوری و تشوی  والدین به فرزندآوری به جهت تجربه  عش  والدینی اسقت کقه در روابقط بقا 
محّبقت بقه او  نند. والقدین بقا مراقبقت از کقودک و ابقراز عشق  وتوانند آن را تجربه کدیگران نمی

توان گفت خقود  همقین مراقبقت از کقودک و عشق  بقه او نظیر خواهند داشت که میای بیتجربه
های دیگقر و ذاتی است؛ زیرا این کار  والدین تنها به خاطر خود کودک است نه انگیزه دارای ارزش

عاطفی بیان کرده  ذاتی فرزندآوری را از طری  ُرشد ای ارزششاید هرستوس بر همین اساس، ادع
ذاتقی ایقن تقریقر را هقم اثبقات کقرد.  رسد با اندکی تغییر در گفته  او بتوان ارزشاست. به نظر می

 عاطفی نائل شوند.  معتقد به فرزندآوری بود تا از این طری  والدین به ُرشد او
آوری ابقزاری اسقت جهقت ابقراز احساسقات و عواطقف دیگر، بنا به گفته  او، فرزند عبارت به

شقود کقه ذات آن امقر دارای آمیز والدین، اما اگر بگوییم فرزندآوری سبب انجام کاری میمحّبت

انگارند. فرزندآوری چنین رویکردی دارند و فرزندآوری را به سبب اهداف و پیامدهای آن، اخالقی می پیامدگرایی، به در. 1
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شود. با این توضیح که چقون فرزنقدآوری سقبب مقیذاتی آن اثبات می ذاتی است، ارزش ارزش
ند تنها به خاطر خود کودک، در این صقورت، شود والدین محّبت و مراقبت از کودک را داشته باش

محّبت به او را بقه  ذاتی است؛ زیرا مراقبت از کودک و ابراز توان گفت فرزندآوری دارای ارزشمی
دهنقد و دهند، بلکه تنها به خاطر خود کودک این کار را انجام مقیخاطر کسب منافعی انجام نمی

خیقر و  گونقه گفقت کقه والقدین از سقر اراده  کانت، این گرایانه  توان طب  اخالق وظیفهبه نوعی می
براین، فرزندآوری سقبب انجقام کنند. ، بناوظیفه  خود نسبت به کودک  به فرزند خویش محّبت می

 ذاتی است.  امری خواهد شد که دارای ارزش

 گیرینتیجب

 یعاطفی بقرا شدها و ارزش ُر ذاتی انسان و ارزش فهم ارزش ارزش ریسه تقر ،گذشت آنچه بنابر
یمق اثباتی را ذاتی فرزندآور ارزشاول،  ریتقر که شد روشنمطرح شد.  یذاتی فرزندآور ارزش

 دفقاع درذاتقی  ارزش تیماهدخل و تصرف،  یاندک با بتوان دیشا سوم و دوم ریتقر مورد در و کند
 کقهاسقت  ییهایژگیو حائز گرید ریاول نسبت به دو تقر ریاطالق کرد. تقر آنها به را یفرزندآور از

عنقوان  بقه کقودک خقود ارزش بهتوان صورت بارز می که به کندیم از دو تقریر دیگر متمایز آن را
 . کرد اشاره یفرزندآور لیدل نیتریاساس

 ارزش زیقن گقرید یهقاکننقدگان ارزشفهقم اساس بر یفرزندآورذاتی  دوم، یعنی ارزش ریتقر
 یدارا را ییبقایز درک و کشف که است نیا به منوط آنبودن  یذات ، اماکندیم اثبات را یفرزندآور

 تیقماه اول   چنقد ممکقن اسقت در وهلقه   هر زین نیعاطفی والد . ارزش ُرشدمیبدانذاتی  ارزش
تنها به خاطر خود کودک  او بهمحّبت  و مراقبت از کودک و یداشته باشد، اما اگر فرزندآور یابزار

بقودن  یاخالقق ،شقد مطقرح آنچقهتوان اثبقات کقرد. بنقا برمی زین را ریتقر نیاذاتی  ارزش ،باشد
شقد و روشقن  یمقالقه بررسق نیاذاتی آن، در  ارزش یرهایگرایی با تقرفهیوظ منظر از یفرزندآور

. ذاتی است ارزش یدارا ی،منظر اخالق از یفرزندآور که شد

 منابع فهرست

: پژوهشگاه علوم وفرهن  اسالمی. . قمگآامی اخالقی کانتوظیفه(. 139۲اترک، حسین. )
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