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معيار فرديت جنين
محمد عباس زاده جهرمي1، لطف اله دژکام2

مقدمه: يكي از سؤاالت مطرح در رابطه با جنين و درمان هاي ناباروري سؤال از فرديت جنين و معيار انسان بودن آن 
 )Selection( است. تنقيح اين موضوع، عالوه بر تعيين حكم سقط جنين و ديه مترتب بر آن، درخصوص انتخاب جنين
نيز راهگشا خواهد بود. جنين مراحل مختلفي چون زيگوت، موروال، پيش رويان، رويان و... را پشت سر مي گذارد، لذا الزم 
اس��ت تعيين ش��ود كه در كدام مرحله از مراحل فوق، مي توان آن را فردي از افراد انسان محسوب و احكام انسان ها را بر 

آن مترتب كرد؟ تا قبل از آن مرحله، حفظ جنين و احترام آن الزم است يا نه؟
مواد و روش تحقيق: اين پژوهش به صورت كتابخانه اي و تحليلي صورت پذيرفته اس��ت. ابتدا معيارهاي فرديت از 

منظر دانشمندان غرب مطرح، سپس از ديدگاه اسالم - فقه و حكمت- بررسي شده است.
بحث و يافته ها: دانشمندان غرب براي فرديت جنين معيارهاي متفاوتي - چون لقاح، تشكيل جفت، فعاليت امواج 
مغزي، پايائي جنين و جدايي از مادر - مطرح كرده اند. تفاوت اين معيارها، نش��ان از نبودن مباني مورد قبول و معياري 
مناس��ب در ش��ناخت و معرفي مراحل وجودي انسان اس��ت. حكمت متعاليه ضمن تنقيح مباني مورد نياز براي معرفي 
انسان، مراحل مختلفي را كه يك موجود براي انسان شدن پشت سر مي گذارد، تبيين نموده است. انسان مراتب مختلف 
وجودي - چون صورت معدني، حيات گياهي، حيات حيواني- را طي مي كند تا انسان بالفعل شكل بگيرد. فقهاي شيعه 
همگام با مباني مطرح در حكمت متعاليه، ديه س��قط جنين را در مراتب مختلف وجودي انس��ان تبيين نموده اند كه بر 

طبق آن مي توان به پاسخ سؤال اين پژوهش پي برد. 
نتايج: حفظ حرمت جنين و جلوگيري از سقط هاي بي مورد از يك سو و فاقد ويژگي هاي انسان بودن جنين از سوي 
ديگر باعث شده كه دانشمندان آراي غير قابل جمعي در خصوص معيار فرديت ارائه كنند. اين مشكل در اسالم بوجود 
نيامده، چرا كه فقه غني آن از ابتدا معياري دقيق ارائه كرده است. مقايسه بين جواب فقها و حكمت متعاليه بر هماهنگي 
اين مكتب با فقه شيعه، صحه مي گذارد. فقه در جواب به اين سؤال به فلسفه نياز ندارد و خود پاسخگوست، اما جوابي را 
كه با روش خود بيان مي كند، با جواب فلسفه مالصدرا - با روشي ديگر- كامال هماهنگ است. برخالف دانشمندان غرب 
كه براي پاسخ به فرد بودن جنين دست به دامن فلسفه شده اند و فلسفه آن ها نيز از بيان جواب متقن عاجز بوده است.

واژگان كليدي: رويان، جنين، انسان، حيات، نفس،  حقوق

چکيده 
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Email: m_abas12@yahoo.com.2-  دکتري کالم اسالمي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي جهرم

پاييز 1392، دوره 22، شماره 3، صفحه 71 تا 76

در اين مقاله به دنبال پاس��خی برای اين پرسش هستيم، 
كه »آيا رويان انسان يك فرد است؟« و »جنيِن در حال تكامل، 
از چه موقع دارای حق حيات است و در نتيجه حرمت، حقوق و 
احترام يك انسان را دارد؟ از اولين ساعات لقاح اسپرم و تخمك 

يا زمان به شكل انسان درآمدن و يا بعد از تولد؟«   
گرچه تعيين زمان فرديت انس��ان سابقه ای بس طوالنی 
دارد، اما به دنبال پيش��رفت فن آوری های نوين توليد مثل و 
طرح س��ؤاالتی پيرامون آن، تعيي��ن زمانی كه جنين حقوق و 
حرمت يك انس��ان را پيدا می كند اهميت بس��زايی پيدا كرد؛ 

مقدمه
پيش��رفت های چشم گير علم پزش��كی در چند دهه اخير 
خصوصا در زمينه توليد مثل انسانی و شبيه سازی باعث ايجاد 
دغدغه هايی فلس��فی، اخالقی و حقوقی در حوزه پزشكی شده 
است. از آنجا كه در بعضی از اين درمان ها تيم پزشكی می بايست 
ب��ه گزينش جني��ن (Selection) اقدام كند و اين كار منجر به 
حذف تعدادی از رويان های توليد شده می گردد. پرسش هايی 
در اين زمينه به وجود آمده اس��ت كه پاسخ به آن ها از ديدگاه 

فلسفه و حقوق اسالمی ضروری است.
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معيار فرديت جنين

چرا كه قتل انس��ان نزد هر فرد صاحب انديشه ای غيرمجاز و 
ناصحيح اس��ت. لذا الزم است روشن ش��ود كه سقط جنين از 
چه زمانی قتل نفس انسانی محسوب می شود. پاسخ به سؤال 
پژوهش از اواس��ط قرن بيس��تم به بع��د در دادگاهها و مجامع 
حقوقی آمريكا و اروپا مد نظر قرار گرفته اس��ت. يكی از نتايج 
مهم اين پژوهش، تعيين احكام حقوقی مترتب بر جنين است؛ 
سقط جنين در چه مرحله ای قتل عمد محسوب می شود؟ و آيا 

پيش رويان منجمد – هم چون ديگر افراد- حق حيات دارد؟
آيا فعل گزينش جني��ن باعث نقض حق حيات، از فرد يا 
افرادی نخواهد ش��د؟ اگر جواب مثبت اس��ت، ناقض كيست و 

برعهده او چه خواهد بود؟
پيش از ورود به بحث الزم است با مفاهيم رويان و جنين 

آشنا شويم: 
در جنين شناسی به محصول تركيب موفقيت آميز اسپرم 
و تخمك، زيگوت1 - به معن��ای تخمك بارور- گويند. زيگوت 
شروع به تقسيم كرده، به دو، چهار، هشت سلول و بيشتر تقسيم 
می شود. زيگوت را در طی اين مراحل »موروال«2 و »بالستوال«3 
می نامن��د. معموال وقتی عمرش بين يك تا چهار هفته باش��د، 
»پيش رويان«4 و بين چهار تا هشت هفته »رويان«5 می نامند. 

)موارد كالسيك در اخالق پزشكی، ج2، ص127(
اصطالح جنين6 عنوان عامی است كه از زمان آغاز حمل تا 
پايان آن و تولد طفل را شامل می شود. البته در تعيين زمان آغازين 
جنين اختالفاتی وجود دارد، برخی آن را هنگام تشكيل زيگوت 
و برخی ديگر هنگام استقرار آن در رحم و به اصطالح النه گزينی 
آن دانس��ته اند. )ر.ك:»وضعيت حقوقي كودك آزمايش��گاهي«، 

روش هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق(
گرچه به نظر می رس��د طبق ديدگاه مسلمانان جنين با 
استقرار در رحم محقق می شود، اما از آنجايی كه عنوان عامی 
را كه از زمان لقاح اس��پرم و تخمك تا بعد از تولد و جدايی از 
مادر را ش��امل ش��ود، نيافتيم، برای اين نوشتار به ناچار عنوان 

جنين را انتخاب نموديم.
 فرديت جنين و معيار آن در غرب

تعيي��ن معياری برای زم��ان تحقق فردي��ت يك جنين، 

1- Zygote 
2-  Morula
3- Blastula
4- Pre-Embryo
5- Embryo
6- Fetus

بخصوص در دادگاه - جهت رفع دعاوی سقط جنين- از ديرباز 
مورد توجه بوده اس��ت. در اين خصوص معيارهای متفاوتی در 
ميان انديشمندان غرب مطرح شده كه به برخی از آن ها اشاره 

می نمائيم:
1- لحظه لقاح: برخ��ی قائلن��د كه از زمان تش��كيل لقاح 
انسان، فرد انسان به وجود می آيد. هنگامی كه ژن های والدين 
با يك ديگر تركيب ش��وند، يك شخص با ويژگی های منحصر 
بفرد بوج��ود می آيد. اين نظريه تحت عن��وان ديدگاه ژنتيكی 
حيات شناخته می شود. )Medical Ethics. P149( برطبق اين 
نظريه، وسائل درون رحمی IUD كه از جايگزينی زيگوت ها يا 
پيش رويان ها جلوگيری می كنند، وسائل قتل انسان ها محسوب 

می شوند و عمل كورتاژ معادل قتل يك انسان است. 
مخالفان اين نظريه، با نفی ويژگی های انسان – هم چون 
هوش، خودآگاهی و حتی ش��كل انسانی- از پيش رويان، آن را 
انسان بالقوه دانسته اند. در مقابل موافقان، به منظور مخالفت با 
سقط جنين بدين نظريه تن داده اند. اما با اين حال، اگر هم حق 
زندگی برای پيش رويان، قائل باشيم، باز نمی توانيم كسی را كه 
حق بر گردن اوس��ت، مش��خص نمائيم؛ كدام زن مؤظف است 
پيش رويان های منجم��د را در رحم خود پرورش دهد؟ )موارد 

كالسيك در اخالق پزشكی، ج2، ص60(
2- پايائی:7 برخی »پايائی« را نشانه توانايی بر زنده ماندن 
به عنوان يك انس��ان دانس��ته اند. ديوان عالی ايالت متحده در 
سال 1973 در خصوص پرونده روو عليه ويد اعالم كرد، جنين 
زمانی قابليت ادامه حيات دارد كه توان بالقوه زندگی در خارج 
رحم مادر را - هرچند به كمك وسايل مصنوعی- داشته باشد 
ك��ه از آن تحت عنوان »پايايی« ياد می ش��ود. اين ديوان، آغاز 
زم��ان پايايی جنين را بين 24 تا 28 هفتگی- يعنی بين س��ه 
ماهه دوم و س��وم حاملگی-  تعيين نمود. )موارد كالسيك در 

اخالق پزشكی، ج2، ص135-137( 
اين نظريه قابل دفاع نيس��ت. معي��ار دقيقی برای تعيين 
فرديت انسان ارائه نمی كند، چرا كه اوالً مفهوم پايايی مفهومی 
مبهم است و به صورت دقيق نمی توان زمان آن را تعيين كرد و 
چه بسا بتوان زمان آن را از آغاز تشكيل نطفه دانست. ثانيا طبق 
نظر برخی متخصصين جنين را در 12 هفتگی برای مدتی كمی 
می توان در خارج رحم زنده نگه داش��ت. ثالثا اين معيار ممكن 
است برای افراد مختلف، متفاوت باشد، برخی موارد حتی تا 40 
هفتگی نمی توانند زنده بمانند. لذا از همان زمان اش��كال های 
مختلفی بر اين معيار مطرح ش��ده اس��ت. )موارد كالسيك در 

7-  Viability



ه 3
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ز 2

ئي
پا

ه 3
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ز 2

يي
پا

73
محمد عباس زاده جهرمي و همکاران

اخالق پزشكی، ج2، ص151(
3- زمان جدايی از مادر: طبق اين معيار جنين تا هنگامی 
كه در ش��كم مادر است، فرد انسان محسوب نمی شود و با جدا 
ش��دن از مادر، جنين به فرد تبديل می شود. ايمونولوژيست ها، 
معيار فرد انس��ان ب��ودن را ادراك تمايز بي��ن خود و غير خود 
دانسته و آن را حدود لحظه تولد بيان كرده اند. فيزيولوژيست ها 
پا را فراتر گذاش��ته و وابس��ته نبودن نوزاد در سيستم غذايی و 
تنفس به مادر، تكميل فيزيولوژی بدن انس��ان را - بعد از قطع 
ناف-  معيار گرفته اند. جاستيس بلكمن، ويد كيس و... از قائلين 
به نظريه هس��تند، لذا در نوشته های خود آورده اند كه »نيازی 
به تعيين زمان آغاز حيات نيست.« پس از طرح اين نظريه در 
دادگاه عالی آمريكا، دانش��مندان راه های مختلف از بين بردن 

 (Medical Ethics, P150) .جنين را پيشنهاد كردند
طبق ديدگاه مايكل تولی1 و همفكرانش جنين هرچه باشد 
انس��ان نيس��ت، بدين معنا كه همانند يك كودك حق حيات 
 Rosalind Hursthouse, Reproduction and ethics,) .را ن��دارد

(Routledge Encyclopedia of philosophy, P7419
اين معيار هم، حقوق حياتی جنين را نفی كرده، بابی برای 
تجويز بی مورد سقط جنين گش��وده، لذا به شدت مورد نقد و 

انكار دينداران قرار گرفته است. 
4- برهان موارد بينابينی: طب��ق اين نظريه، هيچ مرزی 
ك��ه عق��ال بتوانند  جنين ) انس��ان بالقوه( را از نوزاد ) انس��ان 
بالفعل( جدا كند وجود ندارد؛ چرا كه تكامل جنين، يك دست 
و تدريجی است و حالت جهش ناگهانی - به عنوان نقطه مميز 
بين جنين و انس��ان - وجود ندارد. تعيين معيار و زمان خاص 
به عنوان نش��انه و زمان تبديل جنين به يك فرد انسانی صرفا 
قراردادی است و تعيين معيار واقعی ممكن نيست؛ چرا كه هر 
زمانی پيشنهاد شود، ويژگی های جنين همان ويژگی های هفته 
قبل خواهد بود، لذا اين سؤال مطرح خواهد بود كه: چرا هفته 
قبلش نه؟ و چرا يك نشانه ديگر نه؟ )موارد كالسيك در اخالق 

پزشكی، ج2، ص153(
اين ديدگاه نيز از منظر منتقدانی مورد نقد قرار گرفته و آن 
را سفسطه ای مشتمل بر نوعی پارادوكس دانسته اند. به وضوح 
می دانيم كه بين  جنين هشت روزه و نوزاد هشت روزه تفاوت 
بس��يار وجود دارد، حال كه اين تفاوت ه��ا به صورت تدريجی 

حاصل شده است دليل بر تفاوت نداشتن نيست. )همان(
5- فعال بودن امواج مغزی: طب��ق اي��ن نظري��ه، برای 
تعيين معيار فرد بودن جنين الزم است به معيار فرد بودن در 

1-  Michael Tooley.

انتهای زندگی توجه داشت. تا چه موقع يك انسان، فردی زنده 
محس��وب می شود؟ هر معياری كه رفع آن نشان پايان زندگی 
باشد، وجودش نشان از آغاز حيات است. نشانه مرگ يك انسان 
آن است كه امواج مغزی وی فعال نباشد؛ پس معيار فرد بودن 
داشتن امواج مغزی فعال اس��ت. طبق نظر عصب شناسان در 
خصوص جنين تقريبا حدود پانزده روز پس از حاملگی، امواج 
مغزی جنين فعال می شود. اين نظريه به ديدگاه عصب شناسانه 

(Medical Ethics, P149) .حيات مشهور است
بعده��ا اين معيار هم مورد نقد قرار می گيرد و »برگش��ت 
ناپذيری حالت بيهوش��ی« جای خود را ب��ه »فعال بودن امواج 
مغزی« می دهد. طبق معيار جديد، انس��ان ت��وان بالقوه برای 
زندگی عادی را از دس��ت می دهد. اگ��ر اين معيار برای حيات 
فرد ش��ناخته شود، جنين در آغاز راه - كه اين معيار را دارد - 
بايستی دارای حقوق كامل انسان ها باشد. )موارد كالسيك در 

اخالق پزشكی، ج2، ص153( 
6- زمان تشکيل جفت:2 رويان شناس��ان، آغ��از حيات و 
فرديت يك انس��ان را به ايجاد جفت جنين دانس��ته اند. گرچه 
جفت در كنار جنين دو فرد3 ش��بيه به همند، اما دو ش��خص 4 
متفاوت محس��وب می ش��وند و روح و حيات ب��ه جنين تعلق 
می گيرد. معموال جفت پ��س از دوازده روز پس از لقاح بوجود 
می آيد. البته دانش��مندانی چون رن فری،5 گروبس��تين6 توليد 
جف��ت را قبل از اي��ن زمان - قبل از پيش رويانی- دانس��ته اند 
و الهی دانانی چون فورد،7 ش��انون،8 ولت��ر9 و كورميك10 آن را 
پذيرفته اند. اين نظريه به ديدگاه رويان شناس��ی حيات مشهور 

(Medical Ethics, P149) .شده است
هورستوس11 می نويسد: »از هر يك اين ديدگاهها نه تنها 
دفاع منطقی نش��ده اس��ت، بلكه هر يك ديگری را مورد نقد و 
اعتراض قرار داده اس��ت. هيچ يك در پاس��خ به اينكه وضعيت 
اخالقی جنين چيس��ت؟ پاسخ مستدلی ارائه نكرده تا ديگران 
 Rosalind Hursthouse, Reproduction and) ».را قان��ع س��ازد

2-  Producing twining
3-  Individuality
4-  Personality
5-  Renfree (1982)
6-  Grobstein (1988)
7-  Ford (1988)
8-  Shannon (1990)
9-  Wolter (1990)
10-  McCormick(1991)
11-  Rosalind Hursthouse
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(ethics, Routledge Encyclopedia of philosophy, P7419
بنابراين ريشه سرگردانی و تعدد نظريات دانشمندان غرب در 
باب فرديت  جنين را می توان در رفع تعارض بين حق حيات جنين، 

قباحت سقط آن و تعيين كسی كه حق برعهده اوست، يافت. 
فرديت جنين از ديدگاه حکمت متعاليه

طبق مبانی مالصدرا، حيات انسانی امری ثابت و تغييرناپذير 
نيست كه در يك آن حاصل شود، بلكه  جنين برای نائل شدن 
به حيات انسانی مطلوب، مراحل و مراتب مختلفی را پشت سر 
می گذارد؛ حيات  جنين در ابتدا در حد يك گياه و ش��بيه آن 
است. با فراهم بودن شرائط، رشد كرده به حيات حيوانی و باالتر 

از آن می تواند دست پيدا كند. 
يكی از مبانی مهم فلس��فی دخيل در اين ديدگاه، حركت 
جوهری است بدين معنا كه شیء موجود، دائم در حال سيالن، 

تغيير و نوبه نو شدن است. شهيد مطهری ره می فرمايد:
»عالوه بر حركات ظاهری و عَرضی محسوسی كه بر سطح 
عالم حكمفرماست يك حركت جوهری و عمقی و نامحسوس 
بر جوهر عالم حكمفرماس��ت و آن حركت اس��ت كه اصل اين 
حركت های ظاهری و محس��وس است؛ اگر ماده و صورتی ]در 
تكون روح و ارتباط روح با بدن[ بايد فرض كرد از طريق همين 
حركت بايد فرض كرد نه از طريق ديگر؛ پيدايش و تكون انواع 
جسمانی روی قانون حركت است نه كون و فساد؛ نفس و روح 
هم به نوبه خود، محصول قانون حركت است. مبدأ تكون نفس 
ماده جسمانی است. ماده اين استعداد را دارد كه در دامن خود 
موجودی بپروراند كه با ماوراء طبيعت هم افق باشد. اساسا بين 
طبيعت و ماوراء طبيعت ديوار و حائلی وجود ندارد. هيچ مانعی 
نيس��ت كه يك موجود مادی در مراح��ل ترقی و تكامل خود 
تبديل ش��ود به موجود غير مادی. ... رابط��ه روح و بدن از نوع 
رابطه يك بعد اس��ت با ساير ابعاد؛ يعنی ماده در سير تحولی و 
تكاملی خود، عالوه بر سه بعد جسمانی - كه از آن ها به »ابعاد 
ثالثه مكانی« تعبير می كنيم- و عالوه بر بعد زمانی- كه مقدار 
حركت ذاتی جوهری اس��ت-  در جهت ديگر بس��ط می يابد؛ 
اين جهت جديد مس��تقل از چهار جهت ديگر است كه زمانی 
و مكانی می باش��ند و البته بعد نامي��دن اين جهت از طرف ما، 
نه به اين معناس��ت كه واقعا از سنخ امتداد است و مانند ساير 
متكمم ها )اشياء ذی مقدار( قابل تجزيه ذهنی است، بلكه ناظر 
به اين اس��ت كه ماده جهت تازه ای می يابد و در سوی ديگری 
بسط و گس��ترش پيدا می كند، در جهتی كه به كلی خاصيت 

ماده بودن را از دست می دهد.« )مقاالت فلسفی، ص18(
بنابراين حقيقت و ذات انس��ان - طبق حركت جوهری- 

اشتداد وجودی پيدا می كند تا باالخره به مرحله ای می رسد كه 
به بدن نياز ندارد و خود می تواند قائم به ذات و بدون بدن، سير 
خود را ادامه دهد، پس تعلق خود را از بدن قطع می كند كه از 

آن به مرگ و انتقال به آخرت تعبير می شود.
مراحل تكون و تكامل انسان را از منظر حكمت متعاليه و 

مالصدرا می توان به ترتيب زير دانست:
1-  اولين مرحله از حيات انس��انی، را می توان صورت گياهی 
دانست  كه از آن به نفس نباتی نيز تعبير می كنند چراكه  
قوا و توانايی های بالفعل انس��ان در اين مرتبه، در حد يگ 

گياه است. ) العرشيه، ص33 و اسرار اآليات، ص135(  
مالصدرا می فرمايد:

»درج��ه نفس آدمی، تا هنگامی ك��ه به صورت جنين در 
رحم مادر است، درجه نفوس نباتی به مراتب آن می باشد و اين 
مرتبه زمانی حاصل می شود كه طبيعت انسان از درجات قوای 
معدنی تجاوز كند، پس جنين انس��ان، گي��اه بالفعل و حيوان 
بالق��وه و نه بالفعل می باش��د؛ چراكه حس و حرك��ت ندارد.« 

)الحكمه المتعاليه فی االسفار االربعه العقليه ، ج 8، ص 136(
اما تفاوت اين حيات جنين انسان، با ساير گياهان چيست؟

تفاوت��ش با س��اير گياهان در اين اس��ت ك��ه اين جنين، 
اس��تعداد و توانايی ب��ه مراحل باالتر رس��يدن را دارد برخالف 
نفوس گياهان، كه درهمان حد گياه، باقی می مانند. به عبارت 
ديگر جنين در اين مرتبه حيوان بالقوه است كه همين امر آن 
را نسبت به گياهان، متفاوت قرار می دهد و معموال كسی به آن 

گياه نمی گويد.
2- مرتبه بعدی آن، نفس حيوانی است كه هنگام ولوج روح در 

بدن جنين، ابتدای تعلق اين نفس به آن است.
مالص��درا می نويس��د: »هنگامی كه طفل از ش��كم مادر 
خارج می شود، تا هنگام بلوغ، نفس او در درجه نفوس حيوانی 
می باش��د و ش��خص در اين زمان حيوان بالفعل و انسان بالقوه 

است.« )همان(
ق��رآن كريم نيز به طی اطوار وجودی و مراتب مختلف در 
خلقت انس��ان اشاره دارد: »ش��ما را چه شده است كه از شكوه 
خدا بيم نداريد؟ و حال آن كه ش��ما را مرحله به مرحله خلق 

كرده است.« )نوح/ 13و14(
البته در آيات متعدد ديگری جداگانه هر يك از اين مراحل 
مختلف را بيان می كند كه عالقمندان می توانند به كتب علمی 

در باب اعجاز قرآن مراجعه نمايند.
3- انسان بعد از اين مرتبه، اگر تا زمان چهل سالگی با اكتساب 
ملكات و اخالق باطنی، رش��د معنوی پيدا كرد به مرحله 

معيار فرديت جنين
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محمد عباس زاده جهرمي و همکاران

انسان نفسانی بالفعل می رسد و در غير اين صورت در زمره 
شياطين يا بهائم و حش��رات قرار خواهد گرفت. )الحكمه 

المتعاليه فی االسفار االربعه العقليه ، ج 8، ص136(
4- انسان، بعد از اين مرتبه با به  كاربردن عقل نظری و عملی خود 
در مسير صحيح، تا مرحله عقل بالفعل و عقل فعال می تواند 
صعود كند و درحقيق��ت ملكی از مالئكه گردد و برعكس 
با پيمودن راه ضاللت و گمراهی ش��يطانی از ش��ياطين و 

حيوانی از حيوانات تبديل می شود.)همان، ص137(
برخی بزرگان )شرح االشارات و التنبيهات، ج2، ص305( 
مثال زير را برای تبيين اين مراتب مختلف نفس بيان كرده اند:

هنگامی ك��ه زغالی در كنار آتش قرار می  گيرد، ابتدا مواد 
سوختنی از آن آتش تأثير می پذيرند، سپس زغال قرمز شده و 
خود حرارت پيدا می كند؛ كم كم اين زغال هم شعله ور و شبيه 

به آتش مجاور خود می شود، نور و حرارت توليد می كند. 
طبق اين مثال تأثيرپذيری ابتدايی مواد زغال از آتش را به 
افاضه نفس نباتی، تغيير رنگ و قرمز شدن آن را به افاضه نفس 
حيوانی و توليد نور و حرارت را به مرتبه بعدی آن و افاضه نفس 
انسانی تشبيه شده  است. )ش��رح المنظومه، ج5، ص118( در 
تمامی اين مراحل، يك حقيقت است كه اشتداد پيدا می كند و 

به حيات مناسب خود نائل می شود.
به عبارت ديگر نفس، در طی حركت جوهری اين تطورات 
وجودی را به صورت لَبس بعد از لبس )پوششی بر روی پوششی( 
نه به صورت خلع و لبس )كون و فساد( می پذيرد؛ يعنی جوهر 
انس��ان از آغاز ت��ا انجام دارای يك وجود اس��ت كه صورت آن 
س��يالن و تغيي��ر دارد، نه اين كه صورتی را از دس��ت بدهد و 
صورت جديد جايگزين آن بشود. به عبارت ديگر تغييرات نفس 

تدريجی است و مرحله به مرحله، نه دفعی و ناگهانی.
بنابراي��ن، فرد بالفع��ل پس از تعلق نفس به بدن ش��كل 
می گيرد و قبل از آن، انسانی بالقوه است و توانايی آن را دارد كه 
با فراهم شدن شرائط، به انسان بالفعل تبديل می شود. بنابراين 
گرچه مالك فرديت، تعلق روح به بدن اس��ت اما جنين از قبل 

هم احترام و حرمت دارد.
فرديت جنين از ديدگاه فقه

الف- فقهای شيعه : مسأله فرديت  جنين به خوبی در فقه شيعه 
قابل تبيين اس��ت، به طوری كه ضمن حفظ احترام  آن، س��قط 
آن قبيح شمرده شود و هم با توجه به بالقوه بودن حيات انسانی  
جنين، تفاوت آن با انسان بالفعل مالحظه شود. قبل از تبيين اين 

ديدگاه به مراحل مختلف تكامل جنين توجه می كنيم:

به اس��تناد روايت معتبره ظريف،1 )الكافی، ج7، ص343( 
مشهور فقها خلقت جنين و مراحل تكامل آن را چنين دانسته 
اند:  )جواهر الكالم، ج43، ص356 و بحوث فقهيه هامه ص288(

1- قبل از كامل شدن خلقت به شكل انسان.
2- بعد از اتمام خلقت به صورت انسان و قبل از ولوج روح 

3- بعد از ولوج روح 
جني��ن در مرحله اول - قبل از اين كه به ش��كل انس��ان 
درآيد- مراتب مختلفی، چون نطفه، علقه، مضغه و استخوان را 
پشت سر می گذارد. اگر فردی جنين را در يكی از مراحل فوق 
از بين ببرد، معصيت كرده و بايس��تی ديه  بپردازد. ديه اسقاط 
نطفة مستقر در رحم، بيست دينار - معادل دو درصد ديه يك 
فرد كامل- ديه اس��قاط علقه چهل دينار، ديه اس��قاط مضغه 
شصت دينار و بعد از آن كه استخوان شكل گرفت، هشتاد دينار 
است. تا اين مرحله جنين هنوز به شكل انسان در نيامده است. 
زيبايی اين حكم آن است كه چه در هزار سال پيش - كه 
وسايل آزمايشگاهی كنونی وجود نداشت- و چه در حال حاضر 
با كمترين اطالعاتی قابل اجراس��ت. ضم��ن اين كه در برخی 
روايات، زمان هريك از اين مراحل نيز ذكر شده است. )وسائل 
الشيعه، ج 29، ص312( عالوه بر اين تكامل تدريجی جنين در 

نوع جريمه ی – ديه ی- از بين بردن جنين لحاظ شده است.
پس از آن كه استخوان تشكيل شود و جنين شكل انسان 
را به خود بگيرد تا قبل از ولوج روح - قس��م دوم از اقس��ام سه 
گانه فوق - ديه اسقاط آن، صد دينار- ده درصد ديه فرد كامل- 

تعيين شده است.  
پ��س از ولوج روح به جنين، ديه فرد كامل - هزار دينار - 
برای س��قط آن تشريع شده است. در اين حالت، عالوه بر ديه، 

كفاره و آن هم، كفاره قتل عمد بر جانی واجب است. 
بنابراي��ن ب��ا ول��وج روح، جنين فردی كام��ل چون ديگر 
انسان هاس��ت و همه احكام آن ها را دارد. قبل از آن گرچه فرد 
 بالفعل انسان نيست، اما به جهت قابليت انسان شدن، نباييستی 

1- » َع��ْن أَِمي��ِر الُْمْؤِمنِيَن ع  َقاَل َجَعَل ِدَيَة الَْجنِيِن ِمائَ��َة ِديَناٍر َو َجَعَل َمنِيَّ 
وُح  ُجِل إِلَى أَْن َيُکوَن َجنِينًا َخْمَس��َة أَْجَزاٍء َفإَِذا َکاَن َجنِينًا َقْبَل أَْن تَلَِجُه الرُّ الرَّ
لٍَة َو ِهَي النُّْطَفُة  َ َعزَّ َو َجلَّ َخلََق اْلِنَْس��اَن ِمْن ُس��الَ ِمائََة ِديَناٍر َو َذلَِک أَنَّ اللَّ
َفَه��َذا ُجْزٌء ُث��مَّ َعلََقًة َفُهَو ُجْزَءاِن- ُثمَّ ُمْضَغًة َفُهَو ثاََلثَ��ُة أَْجَزاٍء ُثمَّ َعْظمًا َفُهَو 
أَْربََعُة أَْجَزاٍء ُثمَّ ُيْکَس��ى لَْحمًا َفِحيَنئٍِذ تَمَّ َجنِينًا َفَکَملَْت لَُه َخْمَس��ُة أَْجَزاٍء ِمائَُة 
ِديَناٍر َو الِْمائَُة ِديَناٍر َخْمَسُة أَْجَزاٍء َفَجَعَل لِلنُّْطَفِة ُخُمَس الِْمائَِة ِعْشِريَن ِديَناراً َو 
لِلَْعلََقِة ُخُمَسِي الِْمائَِة أَْربَِعيَن ِديَناراً َو لِلُْمْضَغِة ثاََلثََة أَْخَماِس الِْمائَِة ِستِّيَن ِديَناراً 
َو لِلَْعْظ��ِم أَْربََعَة أَْخَماِس الِْمائَِة ثََمانِيَن ِديَناراً َفإَِذا ُکِس��َي اللَّْحَم َکانَْت لَُه ِمائَُة 
وُح َفُهَو ِحيَنئٍِذ نَْفٌس ِفيِه أَلُْف ِديَناٍر  ِديَناٍر َکاِملًَة َفإَِذا نََشَأ ِفيِه َخلٌْق آَخُر َو ُهَو الرُّ

ِدَيٌة َکاِملٌَة إِْن َکاَن َذَکراً َو إِْن َکاَن ُأنَْثى َفَخْمُسِمائَِة ِديَناٍر َو ...
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بدون عذر مقبول آن را از بين برد و در صورت از بين بردن 
آن، جريمه ای متناسب با تكامل آن تعلق می گيرد.

ب - فقهای اهل سنت: اه��ل س��نت كمتر به مراتب مختلف 
جنين در تعيين ديه سقط آن اشاره كرده اند. مالكيه و شافعيه 
برای جنينی كه به همراه مادرش كشته شود، ديه ای جداگانه 
قائل نش��ده اند و به صرف ديه مادر بس��نده كرده اند. )القوانين 
الفقهيه، ج1، ص228( لذا يكی از ش��رائط تعلق ديه به جنين 
سقط ش��ده اين اس��ت كه مادرش در اثر ضربه ای كه جنين، 
س��قط شده، س��الم بماند، دليل اين فتوا را روايتی از ابوهريره 
نقل كرده اند. )بداي��ه المجتهد و نهايه المقصد، ج1، ص732( 
آنان ميزان ديه جنين را 5 درصد )نصف ُعشر( ديه مادر - كه 
معادل پنجاه دينار يا پانصد درهم نزد ابوحنيفه و ششصد درهم 
نزد جمهور اس��ت- تعيين كرده اند. )المهذب، ج2، ص198 و 

المغنی، ج9، ص536(
مالكی  ها، اولين مرحله تعلق ديه را علقه، دانسته اند برخالف 
شافعی و حنبلی كه ديه را برای علقه نفی كرده و از مضغه، قائل 
به ديه شده اند. حنفی ها زمان تعلق ديه را پس از اين و هنگام 
آشكار شدن مو يا ناخن بيان كرده اند. )الفقه االسالمی و ادلته، 

ص675- 678(

نتيجه گيری
خاس��تگاه سؤال از فرد بودن  جنين در غرب بوده، چراكه 
از منابع وحيانی كامل برای رفع مشكالت خود، محرومند. اين 
سؤال در بين مسلمانان كمتر مورد توجه بوده؛ چرا كه از منظر 
آن��ان - طبق منابع دينی- اين امر مس��لم بوده كه آغاز حيات 

انسانی به تعلق روح به بدن خواهد بود.
دانشمندان غرب برای فرديت جنين معيارهای متفاوتی - 
چون لقاح، تشكيل جفت، فعاليت امواج مغزی، پايائی جنين و 
جدايی از مادر- مطرح كرده اند. حفظ حرمت جنين و جلوگيری 
از س��قط های بی مورد از يك سو و نداشتن ويژگی های انسانی 
جنين از س��وی ديگر دانشمندان را به اين آرای بسيار متفاوت 
كش��انده است. اين مشكل در اسالم بوجود نيامده، چرا كه فقه 

غنی آن از ابتدا راه ايجاد اين مشكل را مسدود كرده است.
مقايس��ه بين جواب فقها و حكمت متعاليه بر هماهنگی 
اين مكتب با فقه ش��يعه، صحه می گذارد. فقه در جواب به اين 
سؤال به فلسفه نياز ندارد و خود پاسخگوست، اما جوابی را كه 
با روش خود بيان می كند، با جواب فلسفه مالصدرا - با روشی 
ديگر- كامال هماهنگ است. برخالف دانشمندان غرب كه برای 
پاسخ به فرد بودن جنين دست به دامن فلسفه شده اند )موارد 

كالس��يك در اخالق پزشكی، ج2، ص60( و فلسفه آن ها نيز از 
بيان جواب متقن عاجز بوده است.
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Abstract:

Introduction: One of the questions, Related to Fetus and barrenness curement, is about the criteria 
of being a human and Fetus as a single sole. Clarification of this subject, besides the determination of 
a verdict for abortion and its blood money, will be helpful in the discussion of fetus selection. The Fetus 
undergoes stages such as Zigoot, morulla, pre-fetus, and Fetus. So it is vital to determine in which of these 
stages, it can be considered a mean of single sole and a proper verdict will be driven from it. Again, before 
that stage, is it imperative to respect the fetus and to protect it.

Materials and method: This research is analytic and library-oriented. At first we have discussed the 
criteria of a single sole from western’s points of view. Then we did the same regarding Islamic Jurisprudent 
and theology.

Discussion and Finding: Western thinkers-to consider Fetus a single sole-have suggested various 
criteria such Fecundation, placenta, the brain waves reflection, Fetus durability, and its birth. So, great 
diversities in their criteria tell us they don’t have any acceptable criteria to determine what human really is. 
Rather, Divine theology, besides clarifying necessary principles to identify human being, has determined 
the stages that a being passes to become a man. He undergoes various stages such as: minerals, plant life, 
animal life, till envolves into an actual man. Based on these foundations, in theology, Shiite; jurisprudents 
have determined the verdicts of abortion in any above named stages.

Conclusion: To respect Fetus and to protect unnecessary abortion on a hand, and its lack of human 
characteristics, on the hand, has led to diversal opinions, among western thinkers, of what a single sole 
is. Islam has not faced this problem since its perfect Jurisprudence has primarily introduced a very exact 
criterion. The comparison between what the Jurisprudents say and what Divine theology claims, indicates 
the harmony between Shiite Jurisprudents and this school of thought. Jurisprudent doesn’t need to rely on 
philosophy to solve this problem. It is responsive by itself. However, its answer is in the agreement with that 
of Mulla Sadra; of course, each follows its own method. Rather, western thinkers, to find a solution to the 
question of “fetus as a single sole”, have clung to philosophy but philosophy is not capable of providing an 
accurate answer.
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