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  اخالقى االهياتسقط جنين از منظر 

بويهعليرضا آل
*

  

  چكيده

تـوان به سقط جنين از منظرهای گوناگونى از جمله فقهى، حقـوقى و اخالقـى مـى

اخالقـى پرداختـه  االهيـات در اين مقاله به مسئله سقط جنـين از منظـر. نگريست

جنين و درستى يا نادرستى آن به لحاظ  كانون اصلى بحث در مسئله سقط. شود مى

آيد يا نه؟ چراكه ميان اخالقى اين است كه آيا جنين، انسان يا شخص به شمار مى

مخالفان و موافقان سقط جنين اختالفى در اين نيست كه كشتن انسـانى بـالغ بـه 

لحاظ اخالقى نادرست است، اما اينكه آيا جنـين يـا نـوزاد تـازه متولـد نشـده نيـز 

شود يا نه به اعتقاد برخى بستگى به اين دارد كه آيـا ل اين حكم اخالقى مىمشمو

اما به دليل ابهامى كـه در واژه شـخص وجـود . آيد يا نهجنين شخص به شمار مى

تـوان دارد و به همين دليل اختالفات بسياری درباره آن به وجود آمـده اسـت نمـى

، بلكه بايد محور بحث اوًال، انسان حكم اخالقى سقط جنين را داير مدار آن قرار داد

در خصوص اينكه آيا جنين انسان هسـت يـا نـه و اگـر . بودن يا نبودن جنين باشد

های شود، از لحظه لقاح يا در زمانى پس از لقاح، ديدگاهبلى، از چه زمانى انسان مى

در ايـن . متفاوتى، چه به لحاظ فلسفى و چه به لحاظ االهياتى، مطرح شـده اسـت

شود؛ و ثانيًا بر فرض انسان  له با توجه به االهيات قرآنى اين بحث پى گرفته مىمقا

گرچه در اين مقاله اشـاراتى . شودنبودن جنين حكم اخالقى سقط كردن آن چه مى

  .پردازيم به آن شده است ولى مستقيمًا به آن نمى

  .سقط جنين، انسان، شخص، االهيات اخالقى، قتل :ها واژهكليد
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  مقدمه

توان به سقط جنين نگريست، از جملـه از منظـر فقهـى، حقـوقى و  اندازهای مختلفى مى از چشم

داوری اخالقى است و شايد بتوان گفـت كـه ارزشداوری حقوقى متفاوت از ارزشارزش. اخالقى

هـای حقـوقى ثبـات داوریاكـه اوًال، ارزشداوری اخالقى از اهميت بيشتری برخوردار اسـت، چر

هـای داوریهـای حقـوقى بايـد تـابع ارزشداوریهای اخالقى را ندارند؛ ثانيًا، ارزشداوریارزش

چـون . اخالقى باشند نه برعكس و ثالثًا، حقوق يكسره با حق و درنتيجه بـا عـدالت سـروكار دارد

ق گرچه در مواردی با حق و به تبـع آن اما اخال. ها چيز ديگری نيستداشت حق عدالت جز پاس

كارش با احسـان و غـم ديگـران را خـوردن اسـت و  و با عدالت سر و سّری دارد، ولى بيشتر سر

  .رسد كه شايد با نگاه حقوقى قابل هضم هم نباشددرنهايت به عشق مى

در تفكر اسالمى گرچـه حقـوق ناشـى از فقـه اسـالمى اسـت و درنتيجـه ممكـن اسـت گمـان 

ــى چــه بســا شــود  ــاتى كــه در فقــه هســت در حقــوق نيــز ســاری و جــاری اســت، ول كــه ثب

های حاصـله در مباحـث اخالقـى در نـوع نگـاه فقهـى و درنتيجـه در اسـتنباط احكـام پيشرفت

رو يـا احكـام فقهـى را تعميـق بيشـتری بخشـد و از منابع مربوطه نيز تأثيرگـذار باشـد و از ايـن

در ايـن مقالـه بـه سـقط جنـين از منظـر االهيـات . شـوديا موجب تغييری در اسـتنباط احكـام 

زيرا، از سـويى، ايـن مسـئله از منظـر فقهـى بسـيار مـورد بحـث قـرار . شوداخالقى پرداخته مى

؛ ابـراهيم بـن محمـد قاسـم بـن محمـد 1419تـا؛ عبـدالفتاح، المحسنى، بـى.: نك(گرفته است 

الى كــه در ميــان متفكــران در حــ، )1384؛ موســوی بجنــوردی، 1388؛ بهشــتى، 1409رحــيم، 

مسلمان از منظر اخالقى چه به لحـاظ فلسـفى و چـه بـه لحـاظ االهيـاتى چنـدان مـورد توجـه 

ــوده اســت؛ ــات اخالقــى مــى از ســوی ديگــر، پى ١نب ــری ايــن بحــث از منظــر االهي ــد گي توان

انــد، ولــى خــود را متعهــد بــه مســايل اخالقــى  متــدينانى را كــه بــه هــر دليــل از فقــه گريزان

  .نند به سوی خود جلب كنددا مى

 های فقهى و اخالقى سقط جنينتفاوت جنبه. 1

برخى ممكن است بر اين گمان باشند كه تفاوتى ميان جنبه فقهى و اخالقـى در تفكـر اسـالمى 

اينان بر آنند كه . گرددای فقهى باز مىوجود ندارد و مسئله سقط جنين به لحاظ اخالقى به مسئله

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


ن از   یاتط  ی اال  اخال

37 

پردازيم و بر اين  ما به اين بحث در اينجا نمى. توان ترسيم كردو فقه نمى مرز مايزی ميان اخالق

گمان هستيم كه تفاوت آن دو تا حدی روشن است و امروزه فيلسوفان و االهيدانان مسئلۀ سـقط 

شـيوه بحـث در . دهند و هم به لحـاظ حقـوقىجنين را هم به لحاظ اخالقى مورد بحث قرار مى

ای متمايز از شيوه فقها در استنباط االهيات اخالقى در اين مقاله شيوه مسئله سقط جنين به لحاظ

تواند حاكى از تفـاوت جنبـه اخالقـى و شده در آن مى و همين شيوه و مطالب عرضه. فقهى است

  :شوددر اينجا تنها به چند نكته در تفاوت اخالق و فقه اشاره مى. فقهى اين بحث باشد

برند، ولى غالبًا احكام فقهـى منبع قرآن، سنت، اجماع و عقل را نام مىگرچه برای فقه چهار . الف

دينى و غالبـًا مبتنـى بـر منـابع دينـى  رو، فقه علمى دروناز اين. مبتنى بر قرآن و سنت است

است، ولى در اخالق گرچه آرا و انظار گوناگونى دربارۀ رابطۀ دين و اخالق مطرح شده اسـت، 

نمايـد و آن اخالق بر دين تفاوت مهمى ميان فقه و اخـالق رخ مـى ولى با اتخاذ عدم ابتنای

به عبارت . دينى است دينى است، ولى اخالق اوًال و بالذات علمى برون اينكه فقه علمى درون

شود، ولى در اخالق بـه ادلـه عقلـى، شـهودهای ديگر، در فقه غالبًا به ادله لفظى تمسك مى

  ... .اخالقى و 

هـای دنيـوی و صورت مخالفت با احكام فقهى مطـرح اسـت مسـئله مجـازات آنچه غالبًا در. ب

اخروی است، چه در باب عبادات كه در بسياری از مواقع فرد با انجام ندادن عبادتى عالوه بر 

ای مـالى عقوبت اخروی در صورت توبه نكردن، ملزم به قضای آن و حتـى پرداخـت جريمـه

امـا . شودهای مالى و غيرمالى ملزم مىتحمل عقوبت شود و چه در غير عبادات كه فرد به مى

چنينى مطرح نيست، بلكه فرد با مخالفت با احكام اخالقى  های ايندر مباحث اخالقى عقوبت

به عبارت ديگر، در اخـالق در پـى شـناخت امـوری هسـتند كـه . دهدنفس خود را تنزل مى

از مدح و ذم نيست، بلكـه اسـتحقاق استحقاق مدح و ذم را به دنبال دارد، ولى در فقه سخنى 

در واقع، غايت فقـه امتثـال امـر شـارع ) 123، ص1388جوادی، . (ثواب و عقاب مطرح است

  .مقدس است، ولى غايت اخالق تهذيب و تزكيه نفس است

پردازنـد، ولـى دامنـه موضـوع اخـالق گرچه فقه و اخالق هر دو به افعال اختياری انسان مـى .ج

اند كه البته برخى بر اين تصور بوده. پردازدحاالت اختياری انسان نيز مى تر است و بهگسترده

انـد روسـت كـه گفتـهپردازد و از همـيناخالق منحصرًا به حاالت و ملكات روحى انسان مى
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موضوع اخالق اعمال جوانحى است و موضوع فقه اعمال جوارحى، اما آنچه به لحاظ تاريخى 

انـد و هـم از كـردهق هم از افعال و رفتار آدمى بحث مـىمشهود است اين است كه در اخال

اما موضوع اصلى در فقه فعل مكلف است و بـه نـدرت بـه حـاالت روحـى . حاالت و ملكات

  )123-122همان، ص. (شود، مانند مباحث مربوط به نيتپرداخته مى

م فقهى واجب، محمول در احكا. های آنهاستتفاوت ديگر ميان فقه و اخالق در ناحيه محمول. د

حرام، مستحب، مكروه و مباح است، ولى در احكام اخالقى عالوه بـر بايـد و نبايـد سـخن از 

  ٢.حسن و قبح، خوبى و بدی و درستى و نادرستى افعال اخالقى است

  كانون بحث در مسئله سقط جنين. 2

جنين و درستى يا نادرستى آن به لحاظ اخالقى اين است كـه  كانون اصلى بحث در مسئله سقط

آيد يا نه؟ چراكه ميان مخالفـان و موافقـان سـقط جنـين  آيا جنين، انسان يا شخص به شمار مى

اختالفى در اين نيست كه كشتن انسانى بالغ به لحاظ اخالقى نادرست اسـت، امـا در اينكـه آيـا 

برخى بـر . شمول اين حكم اخالقى هست يا نه اختالف استجنين يا نوزاد تازه متولد نشده نيز م

آنند كه جنين از لحظه لقاح انسان به شمار آمده و نادرستى و قبح قتل نفـس شـامل جنـين نيـز 

شناختى انسان اما برخى ديگر برآنند كه جنين گرچه به لحاظ زيست. شود تا چه برسد به نوزادمى

انسان نيست و آنچه به لحاظ اخالقى مهم است انسان بـه آيد، ولى به لحاظ اخالقى به شمار مى

اين عده برای تفكيك انسان بـه . شناختى نيست، بلكه انسان به لحاظ اخالقى است لحاظ زيست

كننـد و انسـانى را شـخص بـه شـمار شناختى و اخالقى از واژه شخص استفاده مـىلحاظ زيست

. را از خود بروز و نمود دهد... اهى، عقالنيت و آورند كه كاركردهای انسان مانند ادراك، خودآگ مى

ها از نظر آنها، ميان انسان و شخص نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ برخى از انسان

ها شخص به شمار آيند، مانند جنين و نوزاد تازه متولد شده و برخى از انسانشخص به شمار نمى

ديگر، برخى از موجوداتى كه انسان نيستند شـخص بـه های بالغ، و از سوی آيند، مانند انسانمى

  ٣.آيند، مانند فرشتگانشمار مى
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  ابهام در معنای شخص. 3

ای را شك واژۀ شخص خالى از ابهام نيست و اينكه مراد از شخص چيست اختالفـات عديـدهبى 

اينكـه كنـد و يـا در پى داشته است و اينكه آيا در مفهوم شخص تنها يك مؤلفه نقش ايفـا مـى

دهند اختالف نظـر بسـياری وجـود دارد و برخـى های متعددی مفهوم شخص را شكل مى مؤلفه

اما واژۀ انسـان  (Larmer, 1995, p. 242) .اندتعريف آن را مشكل و حتى غيرممكن نيز دانسته

م توان نادرستى قتل به لحاظ اخالقى را بر مفهومى مـبهبنابراين، نمى. به اين لحاظ ابهامى ندارد

البته درست است كه در بدو تكون انسان و اينكه انسان از چه زمانى پا به عرصه هستى  ٤.بار كرد

رو، نوزاد تازه از اين ٥.ای در لفظ انسان نيستگذارد اختالف است، ولى چنين اختالف مفهومى مى

تـازه متولـد آيد و با توجه به عدم تفاوت جدی ميان نـوزاد متولد شده به يقين انسان به شمار مى

شده و جنين در مراحل آخر بارداری و پيش از تولد به يقين انسان بـر جنـين پـيش از تولـد نيـز 

  ٦.صادق است

 آغاز حيات انسان. 4

ای پس اما سخن اصلى در اين است كه آغاز حيات انسانى از چه زمانى است؛ لحظه لقاح يا لحظه

زيسـتى، بـه خصـوص زيسـتله، گرچه علـومبرای فهم اين مسئ. از لقاح و يا حتى پيش از لقاح

  .بخش نيستندگشا باشند، ولى مطمئنًا فيصله توانند راهپزشكى تا حدی مى

گونـه كـه علـوم زيسـتتمام سخن در اين اسـت كـه انسـان چگونـه موجـودی اسـت؟ آيـا آن

ســاحتى اســت، يــا اينكــه گوينــد انســان تنهــا موجــودی مــادی و جســمانى و تــك پزشــكى مى

ه و جسم، مؤلفه و ساحت ديگـری نيـز در انسـان مطـرح اسـت؟ اگـر تعريفـى را كـه غير از ماد

جنـين حـق بـا كسـانى  كنند بپـذيريم، شـايد در مسـئله سـقطپزشكى از انسان مى علوم زيست

چـون در ايـن لحظـه اسـت كـه بـا . داننـدباشد كه لحظـه لقـاح را ابتـدای تكـون انسـان مـى

ــاروری تخمــِك زن، موجــودی شــكل گرفتــه و ــا اســپرم و اوول نيــز تفــاوت اساســى دارد ب . ب

شـود؛ آغـاز حيـات انسـان طبق اين ديـدگاه، بـا مـرگ آدمـى، پايـان حيـات او نيـز اعـالم مـى

لحظه لقـاح و پايـان حيـات او مـرگ اوسـت و پـس از مـردن ديگـر موجـودی بـه نـام انسـان 

  .اصًال وجود ندارد
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نيـز داشـته باشـد ) ا غيرمـادیو چـه بسـ(اما اگـر انسـان غيـر از سـاحت بـدن سـاحتى ديگـر 

پزشـكى كـافى نيسـتند، در ايـن صـورت، تنهـا علـوم زيسـت. شـودای ديگر مـىمسئله به گونه

بــر . انــدهــای مابعــدالطبيعى و فلســفى و چــه بســا االهيــاتى نيــز الزم و ضــروریبلكــه بحــث

و هــای فلســفى و االهيــاتى دربــارۀ انســان و آغــاز و خاتمــه حيــات او، نظــرات اســاس ديــدگاه

در ايـن . تـوان عرضـه داشـتجنين بـه لحـاظ اخالقـى مـى های متفاوتى دربارۀ سقطاستدالل

بحـث از نظرگـاه االهيـات . شـودمقاله بـه بحثـى االهيـاتى دربـارۀ سـقط جنـين پرداختـه مـى

. قرآنى دربارۀ سـقط جنـين را بـا تحليـل خاسـتگاه و آغـاز حيـات انسـان پـى خـواهيم گرفـت

وری اسـت كـه آنچـه در ايـن مقالـه دربـاره نادرسـتى سـقط جنـين تذكر اين نكته الزم و ضـر

ای شود حكـم اوليـه و در نگـاه نخسـت آن اسـت، صـرف نظـر از عنـاوين ثانويـهپى گرفته مى

كه ممكن عارض شود و چه بسا حكم اوليـه را تغييـر دهـد، ماننـد اينكـه ادامـه بـارداری جـان 

  ... .شد و مادر را در معرض خطر قرار دهد و يا جنين ناقص با

تـوان مسـئله را بررسـى كـرد؛ يكـى بـا تحليـل مسـتقيم آغـاز حيـات در اين بحث به دو گونه مى

افتـد؟ آيـا بـا مـردن انسـان با مـردن چـه اتفـاقى در انسـان مـى ٧.آدمى و ديگری با تحليل مرگ

يــا بــا مــردن، نشــئه و مكــان ) گوينــد گونــه كــه علــوم پزشــكى مىآن(شــود نيســت و نــابود مــى

گونـه باشـد، حقيقـت انسـان را سـاحت بـدن و مـادی شـود؟ اگـر ايـنآدمـى عـوض مـىزندگى 

دهـد، چراكـه فـرض بـر ايـن اسـت كـه انسـان همچنـان بـه حيـات متعارف آدمى تشـكيل نمـى

دهـد و سـاحتى از او، يعنـى سـاحت بـدنى و جسـمانى، كـه ابـزاری بـرای انجـام خود ادامـه مـى

روسـت كـه ديگـر قـادر بـر انجـام  ت و از همـينكارهای مادی او بـود، نيسـت و نـابود شـده اسـ

كنـد، چـاق و الغـر پوشـد، گرمـا و سـرما احسـاس نمـىخـورد، نمـىنمـى: كارهای مادی نيسـت

  .دهد ولى ساحت ديگر او همچنان به زندگى خود ادامه مى... شود و نمى

 ای ديگـر زنـدگىدهـد و در نشـئهاگر انسان پس از مرگ همچنان بـه حيـات خـود ادامـه مـى

شــود كــه تمــام حقيقــت آدمــى، ايــن ســاحت اوســت نــه ســاحت كنــد، پــس معلــوم مــىمــى

مــادی در  جســمانى او؛ و بــا مــردن در واقــع ايــن دو ســاحت از يكــديگر جــدا شــده و ســاحت

پـس مـردن . دهـدپوسد و ساحت غير بدن همچنـان بـه زنـدگى خـود ادامـه مـىزير خاك مى

شـدن سـاحتى از سـاحت ديگـر و بقـای يـك به معنای نيست و نابود شدن نيست، بلكـه جـدا 

بـر اسـاس ايـن تقريـر، حيـات آدمـى بـا تكـون مـادی او . ساحت و نابودی ساحت ديگر اسـت
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شـود، خـواه تحقـق ايـن سـاحت شود، بلكه با تحقق سـاحت غيـر بـدن او شـروع مـىآغاز نمى

  .زمان با تكون ساحت بدن و مادی او باشد يا متأخر از آن هم

ق سـاحت غيـر بـدن در انسـان متـأخر از لحظـه لقـاح باشـد، پـيش از اگر بنـا بـر فـرض تحقـ

روسـت كـه  تحقق اين ساحت، هنـوز انسـانى پـا بـه عرصـه هسـتى نگذاشـته اسـت و از همين

با نابودی آن همه چيز از بـين رفتـه و موجـودی بـه نـام انسـان نيسـت تـا در نشـئه ديگـر بـه 

بـه معنـای واقعـى كلمـه صـادق حيات خود ادامـه دهـد و لـذا در ايـن صـورت مـردن و قتـل 

روسـت كـه مـردن  شـود و از هميننيست، ولى با تحقق ساحت غيـر بـدن، انسـان موجـود مـى

و بـا مـردن يـا قتـل ) گرچـه ايـن موجـود در رحـم مـادر باشـد(كنـد و قتل نيز معنـا پيـدا مـى

ای ديگـر ساحت غير بـدنى از سـاحت بـدنى جـدا شـده و همچنـان بـه زنـدگى خـود در نشـئه

  .شوددهد، ولى ساحت بدنى نيست و نابود مىمىادامه 

آيـد و سـقط كـردن جنـين قتـل نفـس بـه شـمار مـى) تحقق ساحت غير بـدن(در صورت دوم 

پـيش از حضـور سـاحت غيـر (امـا در صـورت نخسـت . به همين لحاظ اخالقـًا نادرسـت اسـت

اخالقـًا  گونه كه گفته شد، قتلـى در كـار نيسـت و درنتيجـه بـه لحـاظ قتـل نفـس، همان)بدن

ولى اين بـدان معنـا نيسـت كـه نـابود كـردن آن بـه لحـاظ اخالقـى اصـًال . قبحى وجود ندارد

تــوان نشــان داد كــه بــر هــيچ قبحــى نــدارد؛ چراكــه بــر اســاس اســتدالل از راه بــالقوگى مــى

فرض اينكه تخمـك بارورشـده، انسـان نباشـد، قـوۀ قريـب و فعـال انسـان شـدن را دارد و در 

شـود و بـا توجـه بـه شـأن و ريج بـا حضـور سـاحت غيـر بـدن انسـان مـىسيری طبيعى به تد

ــرآن مــى ــت انســان از منظــر ق ــز از ارزش و منزل ــال انســان ني ــوه قريــب و فع ــوان گفــت ق ت

تحليـل . اهميت وااليى برخـوردار اسـت و نـابود كـردن آن بـه لحـاظ اخالقـى نادرسـت اسـت

  .ى استديگر، تحليل مستقيم آغاز حيات آدمى و چگونگى تكون آدم

  تحليل از راه تفكيك مرگ از زندگى. 5

های مسلّم قرآنى است و آيات بسياری بر آن داللت دارد و لـذا  ى از آموزهكحيات اخروی انسان ي

ای در اصل تحقق آن و حيات  گونه شك و شبهه ه هيچكى از اصول اعتقادی اسالم معاد است كي

ه تحقق اين كحال پرسش پيش رو اين است . اردها در قيامت از منظر قرآن وجود ند دوباره انسان

شود و دوباره در سرای ديگر حيـات مجـدد  امر چگونه است؟ آيا انسان با مردن نيست و نابود مى
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ه مردن انتقال از دنيا به عالم ديگری است و كه مردن نيستى و نابودی نيست، بلكيابد و يا اين مى

ای به اگر مردن به معنای انتقال از نشئه. دهندادامه مىای به زندگى خود ها همواره به گونه انسان

دهد كـه بـا شود كه تمام حقيقت انسان را آن ساحتى تشكيل مىنشئۀ ديگر باشد، پس معلوم مى

دهـد و درنتيجـه انسـان در فرض مردن همچنان باقى است و به زندگى در سرای ديگر ادامه مى

بـر . گذارد كه آن ساحت در او تكون پيدا كندستى مىزمانى به معنای واقعى كلمه پا در صحنه ه

يكى استدالل بـه صـورت كلـى و : توان از منظر قرآن استدالل كرداين مطلب به دو صورت مى

  .ديگری استدالل به نحوی خاص

  لىكاستدالل به صورت . 1. 5

دارد، در  ه از نظر قرآن مسلم است و آيات بسياری بـر آن داللـتكاعتقاد به زندگى پس از مرگ 

ه با متالشى شدن و نـابودی بـدن كه در انسان حقيقتى وجود داشته باشد كصورتى صحيح است 

ه پـا در كـه هـر انسـانى كها در قيامت بدين معناست  آدمى از بين نرود؛ زيرا حيات دوبارۀ انسان

رتى پـس در صـو. گذارد، خودش در قيامت زندگى دارد و تا ابد نيز خواهد داشت سرای دنيوی مى

ه در قيامـت زنـده كـه انسـانى كـنـد ك لمه، تحقق پيدا مىكحيات دوبارۀ انسان به معنای واقعى 

همانى ميـان  زيسته است و به تعبيری هويت و اين ه در دنيا مىكشود عين همان انسانى باشد  مى

آخرت برقرار باشد و انسـان بـا مـردن نيسـت و نـابود   شخص موجود در دنيا و شخص موجود در

ه از آن به روح، نفس، كنشود و همان چيز مالك هوهويت انسان در دنيا و انسان در آخرت باشد 

ها با مردن به سـرايى ديگـر منتقـل خواهنـد شـد و ايـن بـدن  لذا انسان. شود تعبير مى ...جان و 

ای  پوسد ولى ساحت ديگری از آنها همچنان به نحـوه گيرد و مى ه در زير خاك قرار مىكآنهاست 

توان گفت از منظر قرآن بنابراين، مى. شان باقى خواهد ماند از حيات غير از حيات اين بدن دنيوی

نيست، بلكه به معنای جدا شدن دو ساحت بدن و غير بدن از مرگ به معنای نيست و نابود شدن 

يكديگر است و ساحت غير بدن اصل است و ساحت بدن فرع، چراكـه بـا نـابودی سـاحت بـدن، 

  .دهد ساحت ديگر همچنان به حيات خود ادامه مى

  استدالل به نحو خاص. 2. 5

ى داّل بر ناميرايى انسان و اينكه اما به غير از اين استدالل كه به صورت كلى بيان شد، آيات قرآن

و به تعبيری مرگ يعنى جدا شدن سـاحت بـدن از (شود انسان با مردن به عالمى ديگر منتقل مى
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طور خاص و مستقيم  ای از آيات، به  دسته. 1: توان به دو دسته تقسيم كرد را مى) ساحت غير بدن

دسته . 2شود؛  ردن به طور كامل اخذ مىبر حقيقتى غير از بدن در انسان داللت دارند كه هنگام م

به حقيقتى غير از بدن داللت ندارند، ولى الزمۀ آنكه الفاظ به كار رفته   دوم از آيات، گرچه صريحاً 

 رغم متالشـى داشته باشد آن است كه انسـان، علـى) ...در برابر مجازی و (در آنها معانى حقيقى 

  .شدن بدنش پس از مرگ بقا داشته باشد

  شود آيات دال بر وجود ساحتى در آدمى كه هنگام مردن به تمام و كمال اخذ مى. 1 .2. 5

در آياتى از قرآن از مردن به توّفى تعبير شده است كه در برخى از آنها توفى به خـدا نسـبت داده 

: سـجده. (الموت و در برخى ديگـر بـه ملـك )97: نساء(در برخى به مالئكه  )42: زمر(شده است؛ 

تِى لَْم َتُمْت ِفـى َمَناِمَهـا َفيْمِسـُك «: جمله آيات شريفهاز  ٨)11 ُ يتََوفى اْألَنُْفَس ِحيَن َمْوتَِها َو ال اّهللاٰ

ُرونَ  ِفى ٰذلَِك َآليـاٍت لَِقـْوٍم يتََفكـ ى ِإن تِى َقَضى َعَليَها الَْمْوَت َو يْرِسُل اْألُْخَرى ِإلَى َأَجٍل ُمَسم ؛  »ال

خـوابش ] موقـع[روحى را كه در ] نيز[ستاند، و  هنگام مرگشان به تمامى باز مىخدا روح مردم را 

دارد، و آن  مرگ را بر او واجب كرده نگـاه مـى را كه] نفسى[؛ پس آن ]كند قبض مى[نمرده است 

] امـر[قطعـًا در ايـن . فرسـتد بازپس مى] به سوى زندگِى دنيا[را تا هنگامى معين ] ها َنْفس[ديگر 

 :مائده ؛104 :؛ يونس60: انعام .:نك( .ست] از قدرت خدا[هايى  انديشند نشانه كه مى براى مردمى

فرشته مرگى كـه  ؛ بگو  »ُقْل يتََوفاُكْم َمَلُك الَْمْوِت الِذی ُوكَل بُِكْم ُثم ِإلَى َربُكْم ُتْرَجُعونَ «و ) 117

. شـويد پروردگارتـان بـاز گردانيـده مـىستاند، آنگاه بـه سـوى  بر شما گمارده شده، جانتان را مى

َة بَِمـا ُكْنـُتْم « )11: سجده( اُهُم الَْمَالئَِكُة َطيبِـيَن يُقولُـوَن َسـَالٌم َعَلـيُكْم اْدُخُلـوا الَْجنـِذيَن َتتََوف ال

] و بـه آنـان[سـتانند  انـد مـى ؛ همان كسانى كه فرشتگان جانشان را در حـالى كـه پاك »َتْعَمُلونَ 

َو « )32: نحـل. (»داديد به بهشت درآييـد آنچه انجام مى] پاداش[درود بر شما باد، به « :گويند مى

ِذيَن َكَفُروا الَْمَالئَِكُة يْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َو َأْدَباَرُهْم َو ُذوُقـوا َعـَذاَب الَْحرِ  ؛ و   »يـقِ لَْو َتَرى ِإْذ يتََوفى ال

:] گوينـد[زننـد و  ستانند، بر چهره و پشت آنان مى ا مىاگر ببينى آنگاه كه فرشتگان جان كافران ر

   )37: ؛ اعراف97: نساء.: نك) (50: انفال. (عذاب سوزان را بچشيد

ِديـن از مـديون كـه بـه » تـوّفى«طـور كامـل اسـت ماننـد  گرفتن چيـزی بـه » توّفى«معنای 

، 1417، طباطبـايى(. همان معنـای اسـتيفای ِديـن، يعنـى بـه تمـام و كمـال گـرفتن آن اسـت

ـــى، 351، ص16ج ـــام  )150و149، ص3؛ ج445، ص1ج ،1372؛ طبرس ـــات هنگ ـــن آي در اي
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حـال پرسـش ايـن اسـت كـه هنگـام مـردن، . بـه ميـان آمـده اسـت» تـوّفى«مردن سخن از 

شـود؟  طـور كامـل گرفتـه مى اسـت، پـس چـه چيـزی بـه  جان روی زمين افتاده بدِن انسان بى

ذكـر شـده اسـت، » تـوّفى«نيـز هنگـام خوابيـدن  42جالب اينجاست كـه در سـورۀ زمـر، آيـه 

پـس، در حـال خـواب چـه چيـزی . در حالى كه بدن انسان در حـال خـواب در بسـتر قـرار دارد

تـوان اسـتنباط كـرد كـه انسـان دو  شود؟ بـا تأمـل در ايـن آيـات مى به تمام و كمال گرفته مى

ــدن گرف ــدن هنگــام مــردن و خوابي ــر از ب ــه مىســاحت دارد كــه يــك ســاحت او غي شــود و  ت

تفـاوت مـردن و خوابيــدن تنهـا در ايــن اسـت كــه نفسـى را كــه مـرگ بــرای او حتمـى شــده 

. گرداننــد هــا را كــه مــرگ آنهــا حتمــى نشــده اســت برمى دارنــد و ديگــر نفس اســت، نگــاه مى

شود كه به غير از سـاحت بـدن، سـاحت ديگـری نيـز در انسـان وجـود دارد كـه  پس معلوم مى

ــ ــرگ و خوابي ــام م ــذ مىدر هنگ ــود دن اخ ــده  ش ــس ش ــه نف ــر ب ــا از آن تعبي ــه در اينج ك

ها  هــايى اســت كــه بــه بــدن و مــراد از آن نيــز روح )265، ص17، ج1417طباطبــايى، (٩.اســت

  )269همان، ص(. تعلق دارند

زمــين ناپديــد ] خــاك[گوينــد آيــا چــون در «ســوره ســجده در پاســخ بــه كســانى كــه  11آيــه 

ــازه ــرينش ت ــا آف ــديم آي ــواهيم يا ش ــت؟ای خ ــد مى» ف ــما را «: فرماي ــرگ ش ــته م ــو فرش بگ

ای باشـيد كـه بـا مـردن و خـاك  ؛ يعنى چنـين نيسـت كـه شـما همـين بـدن مـادی»گيرد مى

شــدن در زمــين ناپديــد شــويد بلكــه حقيقــت اصــلى شــما كــه همــان روح و جــان شماســت 

» ُهـم«يـا ] شـما[» ُكـم«در ضـمن تعبيـر . شـود و او همچنـان بـاقى و زنـده اسـت گرفته مى

، كه در اين آيـات انسـان بـا آنهـا مـورد خطـاب قـرار گرفتـه اسـت، عـالوه بـر اثبـات ]ايشان[

كنـد كـه هويـت اصـلى انسـان همـان حقيقتـى اسـت كـه  وجود حقيقتى غير از بدن اثبـات مى

بنـا بـر ايـن دسـته از آيـات، مـرگ  )451، ص1373مصـباح يـزدی، ( .مانـد الموت مى  نزد ملك

  .يست، بلكه جدا شدن دو ساحت آدمى از يكديگر استبه معنای نيستى و نابودی ن

  آيات دال بر بقای انسان پس از مرگ به داللت التزامى. 2. 2. 5

به حقيقتى غير از بدن داللت ندارند، ولى الزمۀ اينكه الفـاظ بـه   دسته دوم از آيات گرچه صريحاً 

 رغم متالشى باشند اين است كه علىداشته ) ...در برابر مجازی و (كار رفته در آنها معانى حقيقى 

  .شدن بدن انسان بقا داشته باشد
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هـا در قرآن از حقـايقى پـس از مـرگ پـرده برداشـته شـده اسـت، از جملـه سـخن گفـتن انسـان

پس از مـرگ و تقاضـای بازگشـت بـه دنيـا، ديـدن مالئكـه پـس از مـرگ، نـزول فرشـتگان بـر 

ها پـس  ، مخاطـب واقـع شـدن انسـانهـا پـس از مـرگ و بشـارت دادن بـه بهشـتبرخى انسان

ها بعـد از مـرگ و قبـل از برپـا شـدن قيامـت، زنـده بـودن  از مرگ، عرضه آتش بر برخـى انسـان

ای بعـد از مـرگ بـه نـام بـرزخ، امـر بـه خـارج كـردن  شهدا و روزی خـوردن آنهـا، وجـود نشـئه

از  هـا و پشـت كـافران پـسنفس هنگـام جـان دادن، چشـيدن مـرگ، زدن فرشـتگان بـر چهـره

مرگ، رجوع بـه خـدا بـا مـردن، تعلـق خلـق كـردن بـه مـوت، لعنـت بـر كفـار پـس از مـرگ و 

الزمـه معنـای حقيقـى ايـن آيـات ايـن اسـت . بخشوده نشدن آنها و پذيرفته نشـدن فـدا و غيـره

-121، ص1389بويـه،  آل.: نـك(دهـد  كه انسـان بـا مـردن همچنـان بـه حيـات خـود ادامـه مى

دا شــدن ســاحت بــدن از ســاحت غيــر بــدن و اســتمرار حيــات و درنتيجــه مــرگ يعنــى جــ) 150

  :شود هايى از اين آيات اشاره مىدر اينجا جهت اختصار تنها به نمونه. ساحت غير بدن

 ها پس از مردن و تقاضای بازگشت به دنيا سخن گفتن انسان

ْعَمُل َصالِحًا ِفيَما َتَرْكُت َكال ِإنَها َكلَِمـٌة ُهـَو لََعلى أَ *  َحتى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم الَْمْوُت َقاَل َرب اْرجُِعونِ «

 :گويـد ؛ تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسـد، مـى  »َقائُِلَها َو ِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ ِإلَى يْوِم يْبَعُثونَ 

ين است، ايـن نه چن. ام كار نيكى انجام دهم شايد من در آنچه وانهاده* پروردگارا، مرا بازگردانيد 

سخنى است كه او گوينده آن است و پيشاپيش آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواهنـد 

َو َأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن يْأتِى َأَحَدُكُم الَْمْوُت َفيُقـوَل َرب لَـْو « )100-99: مؤمنون(. شد

ْرَتنِى ِإلَى َأَجٍل َقِريٍب  الِِحينَ َال َأخ َق َو َأُكْن ِمَن الص د ايم، انفاق  ؛ و از آنچه روزِى شما گردانيده  »َفَأص

مرا ] اجل[پروردگارا، چرا تا مّدتى بيشتر : كنيد، پيش از آنكه يكى از شما را مرگ فرا رسد و بگويد

؛ 27: انعـام.: و نيـز نـك) (10: منـافقون(به تأخير نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشـم؟ 

  )97: ؛ نساء12: سجده

ها پـس از مـرگ مطـرح شـده اسـت و در آيـه اول تمنـای  در هر دو آيـه سـخن گفـتن انسـان

بازگشت به دنيا و انجـام اعمـال صـالح و در آيـه دوم اعتـراض بـه اينكـه چـرا مـرگ مـرا بـه 

ت واضـح اسـ. تأخير نينداختى تا بتـوانم صـدقه دهـم و از شايسـتگان باشـم، ذكـر شـده اسـت

كــه در صــورتى ســخن گفــتن و تمنــای بازگشــت بــه دنيــا پــس از مــرگ درســت اســت كــه 
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پـس الزمـۀ بـه معنـای حقيقـى گـرفتن ايـن دو آيـه و . انسان بـه نحـوی وجـود داشـته باشـد

آياتى از اين قبيل و سخن گفتن واقعـى انسـان پـس از مـرگ بـا توجـه بـه قـرار گـرفتن بـدن 

ا مـردن بـاز هـم بـه نحـوی وجـود داشـته باشـد و جان بر روی زمين اين است كه انسان بـ بى

  .شود، به حيات خود ادامه دهد در سرايى ديگر، كه از آن به برزخ تعبير مى

 ه پس از مرگكديدن مالئ

يْوَم يـَرْوَن الَْمَالئَِكـَة َال ُبْشـَرى «: در برخى از آيات، ديدن مالئكه آمده است، از جمله آيه شريفه

؛ روزى كه فرشتگان را ببينند، آن روز براى گناهكاران »َو يُقولُوَن ِحْجرًا َمْحُجوراً  يْوَمئٍِذ لِْلُمْجِرِمينَ 

كه ايـن  در اين باره  اما )97: فرقان(. ]از رحمت خداييد[دور و ممنوع : گويند بشارتى نيست، و مى

مالئكـه يكى اينكه ظرف ديدن : كند دو احتمال مطرح شده است امر در چه زمانى تحقق پيدا مى

. و ديگر آنكه پـس از مـرگ و در عـالم بـرزخ اسـت )261، ص7، ج1372طبرسى، (قيامت است 

كـه دربـارۀ اوصـاف مـرگ و پـس از  محمدحسين طباطبايى با توجه به سياق آيات و ساير آياتى

. دهــد ، احتمــال دوم را تــرجيح مى)30: ؛ فصــلت93: انعــام.: نــك(مــرگ در قــرآن آمــده اســت 

بنا بر اينكه مراد از اين آيه ديدن مالئكه پس از مـرگ باشـد ) 200، ص15ج ،1417طباطبايى، (

توان نتيجه گرفـت كـه انسـان  مى) آيد نيز به دست مى سوره مباركه انعام 93كه اين معنا از آيه (

  .بهره نيست پس از مرگ نيز از حيات بى

 گها پس از مرگ و بشارت به بهشت پس از مر نزول فرشتگان بر برخى انسان

ُل َعَليِهُم الَْمَالئَِكُة َأال َتَخاُفوا َو َال َتحْ « اْسَتَقاُموا َتَتَنز ُثم ُ ِذيَن َقالُوا َربَنا اّهللاٰ ِة ِإن ال َزُنوا َو َأْبِشُروا بِالَْجنـ

تِى ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن  ْنيا َو ِفى اْآلِخَرِة *  ال َو لَُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهى َأْنُفُسُكْم َو نْحُن َأْولِياُؤُكْم ِفى الَْحياِة الد

ُعونَ  سـپس ايسـتادگى »پروردگار مـا خداسـت«: ؛ در حقيقت، كسانى كه گفتند  »لَُكْم ِفيَها َما َتد ،

هان، بـيم مداريـد و غمـين مباشـيد، و بـه «:] گويند و مى[آيند  كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى

در زندگى دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم، و هـر چـه *  باشيد بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد

. شماست، و هر چه خواستار باشـيد در آنجـا خواهيـد داشـت براى] بهشت[هايتان بخواهد در  دل

  )31-30: فصلت(

ــه مى ــانى ك ــر كس ــتگان ب ــزول فرش ــداری  ن ــن راه پاي ــت و در اي ــا خداس ــار م ــد پروردگ گوين

ن آنان به بهشـت و ايـن سـخن آنـان كـه مـا دوسـتداران شـما ورزند با توجه به بشارت داد مى
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، 17، ج1417طباطبـــايى، (. در زنـــدگى دنيـــا و در آخـــرت هســـتيم پـــس از مـــرگ اســـت

ها پــس از مــرگ نيــز  شــود كــه انســان پــس معلــوم مى )17، ص2، ج1372؛ طبرســى، 394ص

ــه بهشــت بشــار ــان را ب ــازل شــده و آن ــان ن ــر برخــى از آن ــه فرشــتگان ب ــده هســتند ك ت زن

ــد مى ــك(. دهن ــام: .ن ــلت93 :انع ــس ؛30: ؛ فص ــزول  )27-26 :ي ــران ن ــى از مفس ــه برخ البت

ـــرگ  ـــام م ـــه را هنگ ـــب، (مالئك ؛ 262، ص5، ج1408؛ جصـــاص، 431، ص11، ج1378طي

ــى، بى ــا، ج طوس ــيوطى، 121، ص9ت ــه ) 363، ص5، ج1421؛ س ــر س ــا در ه ــت ي ــا در قيام ي

؛ 163، ص7، ج1419، كثيــــر دمشــــقى ؛ ابن485، ص1419ســــبزواری نجفــــى، (موضــــع 

  .اند  دانسته) 350، ص12، ج1998طنطاوی، 

 ها پس از مرگ مخاطب واقع شدن انسان

ِذيَن َتَوفاُهُم الَْمَالئَِكُة َظالِِمى َأْنُفِسِهْم َقالُوا ِفيَم ُكْنُتْم َقالُوا ُكنا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفى ا« ْألَْرِض َقالُوا َأ ِإن ال

ِ َواِسَعًة َفُتَهاجُِروا ِفيَها َفُأولٰئَِك َمْأَواُهْم َجَهنُم َو َساَءْت َمِصـيراً لَْم َتُكْن َأْرُض  بـر  ؛ كسـانى كـه» اّهللاٰ

پاسـخ » بوديد؟] حال[در چه «: گويندگيرند، مى اند، فرشتگان جانشان را مى خويشتن ستمكار بوده

خـدا وسـيع نبـود تـا در آن  مگر زمـين«: گويند مى .»ما در زمين از مستضعفان بوديم«: دهند مى

  )97: نساء. (بد سرانجامى است] دوزخ[پس آنان جايگاهشان دوزخ است، و » مهاجرت كنيد؟

ــُتْم َتْعَمُلــونَ « ــا ُكنْ ــَة بَِم ــوا الَْجن ــيُكْم اْدُخُل ــوَن َســَالٌم َعَل ــيَن يُقولُ ــاُهُم الَْمَالئَِكــُة َطيبِ ــِذيَن َتَتَوف ؛   »ال

ــتگان ج ــه فرش ــانى ك ــان كس ــه پاكهم ــالى ك ــان را در ح ــى انش ــد م ــتانند  ان ــان[س ــه آن ] و ب

  )32: نحل. (داديد به بهشت درآييد آنچه انجام مى] پاداش[درود بر شما باد، به : گويند مى

) تتوفـاهم المالئكـه/ توفـاهم(وگو بعـد از قـبض روح بـه وسـيله مالئكـه  با توجـه بـه اينكـه ايـن گفـت

  گويند؟ نباشد، فرشتگان با چه كسى سخن مى دهد، اگر انسان پس از مرگ باقى رخ مى

 زنده بودن شهدا و روزی خوردن آنان

ــزد  ــودن شــهدا پــس از شــهادت و روزی خــوردن آنهــا در ن ــده ب ــرآن زن ــاتى از ق مضــمون آي

ِ َأْمَواتــًا َبــْل َأْحيــاٌء ِعْنــدَ «: پروردگــار اســت از جملــه ــِذيَن ُقتُِلــوا ِفــى َســبِيِل اّهللاٰ  َو َال َتْحَســَبن ال

ِذيَن لَـْم يْلَحُقـوا بِِهـْم ِمـْن * َربِهْم يْرَزُقوَن  ـ ُ ِمـْن َفْضـلِِه َو يْسَتْبِشـُروَن بِال َفِرِحيَن بَِما آَتـاُهُم اّهللاٰ

ــونَ  ــْم يْحَزُن ــيِهْم َو َال ُه ــْوٌف َعَل ــْم َأال َخ ــته  »َخلِْفِه ــدا كش ــه در راه خ ــانى را ك ــز كس ؛ هرگ
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بـه آنچـه *  شـوند نـد كـه نـزد پروردگارشـان روزى داده مـىا اند، مرده مپندار، بلكـه زنـده شده

اند و  اند، و بــراى كســانى كــه از پــى ايشــان خــدا از فضــل خــود بــه آنــان داده اســت شــادمان

كننـد كـه نـه بيمـى بـر ايشـان اسـت و نـه انـدوهگين  انـد شـادى مـى هنوز به آنـان نپيوسـته

ِ َأْمـَواٌت َبـْل َأْحيـاٌء  َو َال َتُقولُـوا لَِمـنْ « )170-169: عمـران آل( .شـوند مى يْقَتـُل ِفـى َسـبِيِل اّهللاٰ

ــُعُرونَ  َو لكــن ــد، بلكــه  ؛ و كســانى را كــه در راه خــدا كشــته مــى  »َال َتْش شــوند، مــرده نخواني

  )154: بقره(. دانيد اند؛ ولى شما نمى زنده

هـا را مـرده انـد و نبايـد آن ميرنـد و زنده اند در اينكـه شـهيدان بـا شـهادت نمى  هر دو آيه صريح

اند، ولــى  خورنــد و از برخــورداری از نعمــت االهــى شــادمان انــد و روزی مى خوانــد، چراكــه زنده

ــه. فهمنــد نحــوه حيــات آنهــا را زنــدگان نمى ــودن، (كار رفتــه در ايــن دو آيــه  تعــابير ب ــده ب زن

ــورداری از نعمت ــادمانى از برخ ــار ش ــوردن،  اظه ــا، روزی خ ــدن آنه ــرده نخوان ــى، م هــای االه

همه داللت بـر آن دارد كـه حيـات آنهـا حيـاتى حقيقـى اسـت نـه ) درك نحوه حيات آنهاعدم 

ای  گونـه سـازگاری ، چراكـه تعـابير ذكرشـده هيچ)از قبيل زنـده بـودن نـام و يـاد آنهـا(مجازی 

و شـهدای بـدر ) آيـه اول(ايـن دو آيـه گرچـه دربـارۀ شـهدای احـد . با معنای مجـازی ندارنـد

شـود و  ولـى شـأن نـزول موجـب محـدوديت مفهـوم دو آيـه نمى نـازل شـده اسـت،) آيۀ دوم(

ــر مى ــۀ شــهدا را در ب ، 1417؛ طباطبــايى، 366، ص1، ج1420بالغــى نجفــى، (. گيــرد هم

  )352، ص1ج

شــهادت  البتــه، نبايــد تــوّهم شــود كــه حيــات پــس از مــرگ تنهــا خــاص شهداســت، چراكــه

شــهادت باشـد و چــه غيــر و لــذا مـردن چــه بـا  شـود مىتوانـد موجــب انقـالب حقيقــت آد نمى

بلـى، بـر طبـق ايـن دو . كنـد شهادت تفاوتى در زنـده بـودن انسـان پـس از مـرگ ايجـاد نمى

خورنـد و  ای دارنـد كـه در آن نـزد خـدا روزی مى آيه شريفه، شهدا در عـالم بـرزخ حيـات ويـژه

  .اند  های االهى شادمان به دليل برخورداری از نعمت

 برزخ

ها پس از مرگ عالمى به نام بـرزخ پـيش روی است به اينكه انسانتنها در يك آيه تصريح شده 

؛ و پيشاپيش آنان برزخى است تا روزى كه »...َو ِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ ِإلَى يْوِم يْبَعُثوَن ... «: خود دارند

  )100: مؤمنون(.  برانگيخته خواهند شد
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اغــب ر ؛338، ص4، ج1410 ،فراهيــدى(بــرزخ بــه معنــای حائــل ميــان دو چيــز اســت 

ـــــن؛ ا118، ص1412 اصـــــفهانى، ـــــور، ب ـــــى، ؛  8، ص3، ج1414 منظ ، 2، ج1375طبرس

يْبِغيــانِ «: فرمايــد ســوره الــرحمن مى 20كـه در آيــۀ  چنان )429ص ايــن آيــه . »َبيَنُهَمـا َبــْرَزٌخ ال

ها پــس از مــرگ و قبــل از قيامــت در عــالمى بــه نــام بــرزخ بــه  كنــد كــه انســان تصــريح مى

ــود  ــات خ ــه مىحي ــت  ادام ــين معناس ــد هم ــز مؤي ــات ني ــد و رواي ــى، بى(دهن ــا، ج طوس ، 7ت

ــــى، 392ص ــــبزواری نجف ــــايى، 354، ص1419؛ س ــــه ) 68، ص15، ج1417؛ طباطب البت

خــوانى  احتمـاالت ديگـری نيــز دربـارۀ مــراد از بـرزخ بيــان شـده اسـت كــه بـا ســياق آيـه هم

  )همان(. ندارد

 ردن نفس هنگام جان دادنكامر به خارج 

الُِموَن ِفى َغَمَراِت الَْمْوِت َو الَْمَالئَِكُة َباِسـُطوا َأيـِديِهْم َأْخِرُجـوا َأنُْفَسـُكُم الْيـْومَ َو « ؛ و  »لَْو َتَرى ِإِذ الظ

هايشـان را دسـت] به سـوى آنـان[ديدى كه فرشتگان  هاى مرگ مىكاش ستمكاران را در گرداب

» اخرجـوا انفسـكم«تعبيـر ) 93: انعـام(. ون دهيـدهايتـان را بيـرجـان:] زنند و نهيب مى[اند  گشوده

داللت دارد بر اينكه نفس آدمى غير از بدن اوسـت و  ١٠)های خود را بيرون كنيد يا تسليم كنيد جان(

مردن در واقع قطع عالقه روح از بدن است و نفس پس از مـردن همـواره بـه زنـدگى خـود ادامـه 

ِ َغيـَر ... «: فرمايد دهد و لذا در ادامه آيه مى مى الْيْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب الُْهوِن بَِما ُكنُْتْم َتُقولُوَن َعَلـى اّهللاٰ

بسـتيد و در  آنچه به ناحق بر خدا دروغ مـى] سزاى[امروز به  ...؛  »الَْحق َو ُكنُْتْم َعْن آياتِِه َتْسَتكْبُِرونَ 

  )285، ص7، ج1417طباطبايى، ( .يابيد كرديد، به عذاب خواركننده كيفر مى برابر آيات او تكبر مى

شـود كـه نفـس غيـر از بـدن اسـت و نحـوۀ وجـودش بـا نحـوه  خالصه آنكه از آيه استفاده مى

نحـوی بـا آن متحـد  كنـد و تنهـا در دنيـا تعلـق بـه بـدن داشـته و بـه  وجود بـدن تفـاوت مى

  )همان(. كند است و با مردن با بدن قطع ارتباط مى

 رجوع به خدا

رجوع و بازگشت به سـوی «خورد تعبير  كه بسيار زياد در آيات قرآن به چشم مىيكى از تعابيری 

؛ بازگشـت همـۀ شـما بـه سـوی »جميعـاً  اّهللاٰ مرجعكم الى «در برخى آيات آمده است . »خداست

يـا َأيُتَهـا «: فرمايـد ای نفس مطمئنه را مورد خطـاب قـرار داده و مى در آيه )48: مائده(. خداست

؛ اى نفس مطمئنّـه، خشـنود و خداپسـند بـه  »اْرجِِعى ِإلَى َربِك َراِضيًة َمْرِضيةً * ئِنُة النْفُس الُْمْطمَ 
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كنـد  ديده نقل مى و گاهى از زبان گروهى از مؤمنان مصيبت )28: فجر( .سوى پروردگارت باز گرد

ِ َو ِإنا ِإلَيِه َراجُِعونَ «: كه و  )156: بقـره(. گـرديم ى او باز مى؛ ما از آِن خدا هستيم، و به سو»ِإنا ِهللاّٰ

ْجَعى«: فرمايد گاهى هم مى َك الرِإلَى َرب ؛ در حقيقت، بازگشت بـه سـوى پروردگـار توسـت»ِإن .

: ای ديگر بازگشت به عالم غيب و شهادت پس از مردن را مطرح كرده اسـت  و در آيه )48: علق(

وَن ِمْنهُ « ِذی َتِفرالَْمْوَت ال وَن ِإلى ُقْل ِإن ُتَرد ُه ُمالِقيكْم ُثمُئكْم بِمـا   َفِإن هاَدِة َفيَنبـ عالِِم الَْغيِب َو الش

آيد آنگاه بـه سـوى  گريزيد، قطعًا به سر وقت شما مى آن مرگى كه از آن مى ؛ بگو »كْنُتْم َتْعَمُلونَ 

كرديد، آگاهتان خواهد  مى ] در روى زمين[داناى نهان و آشكار بازگردانيده خواهيد شد، و به آنچه 

آيد كه مردن پايان زندگى نيست، بلكه رجـوع  از تأمل در اين آيات به دست مى ١١)8: جمعه(. كرد

دهد كه ساحت ديگری از آدمى غير از  و بازگشت به سوی خداست و بازگشت در صورتى معنا مى

  .بدن پس از مردن و جدا شدن از بدن باقى باشد

ای اسـت از   شـود كـه از منظـر قـرآن انسـان آميختـهين قبيـل معلـوم مـىتأمل در آياتى از ا با

بــدن . بــدن و غيــر بــدن و مــرگ، از نظــر قــرآن، جــدايى بــدن از ديگــر ســاحت آدمــى اســت

ولـى سـاحت ديگـر آدمـى همچنـان بـه حيـات خـود در عـالم ديگـری كـه  شـود،  متالشى مى

برنــد ولــى  شــادی بــه ســر مى در آنجــا مؤمنــان در. دهــد  بــرزخ ناميــده شــده اســت، ادامــه مى

رسـى هـر   اند تا زمـانى كـه قيامـت كبـری برپـا شـود و بـا حساب كافران و گنهكاران در عذاب

  .كسى به سزای عمل خود برسد

بنابراين، اگر مرگ به معنـای جـدا شـدن سـاحت مـادی انسـان از سـاحت ديگـری اسـت كـه 

ــاقى مــى ــدن اوآن ســاحت پــس از مــرگ ب ــد، ولــى ســاحت مــادی و ب ــين  مان ــا مــردن از ب ب

مانـد اصـل اسـت و بـدن فـرع و بـه شـود كـه آن سـاحتى كـه بـاقى مـىرود، معلـوم مـى مى

بـا در نظـر گـرفتن ايـن . دهـدعبارتى تمام حقيقت انسان را سـاحت غيـر بـدن او تشـكيل مـى

تـوان گفـت كـه آغـاز حيـات انسـان نيـز زمـانى اسـت كـه ايـن حقيقـت در واقعيت به جد مى

كند و تا زمانى كه ايـن معنـا در جنـين انسـانى تحقـق پيـدا نكنـد مـردن مىانسان تحقق پيدا 

بنـابراين، بـا توجـه بـه . شـوديا قتل صادق نيست و در نتيجه قـبح قتـل نفـس شـامل آن نمـى

عدم تحقـق قتـل، سـقط كـردن جنـين پـيش از تحقـق سـاحت اصـلى در آن، كـه منجـر بـه 

ى نادرسـت نيسـت، گرچـه ممكـن شـود از حيـث قتـل بـودن بـه لحـاظ اخالقـمرگ جنين مى

  .است به لحاظ ديگری نادرست باشد
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ــه شــريفه  ــا آي ــن معن ــْوُؤَدةُ  ِإَذا وَ «شــاهد اي ــَأی الَْم ــئَِلْت، بِ ــبٍ  ُس ــْت  َذْن ــو ؛ پرســند»ُقتَِل  زان چ

چـون دختـر . اسـت) 9-8: تكـوير(اسـت؟  شـده شـتهك گنـاه دامينكـ بـه گور؛ به زنده دخترك

گيــرد، مگــر اينكــه مبعــوث شــود و كســى مبعــوث نمــى گور شــده مــورد ســؤال قــرار زنــده بــه

موجـودی كـه بـا نـابود كـردن پـس . شود كه در زمان حيـات روح در او دميـده شـده باشـد مى

كنـد تـا روح از بـدن جـدا شـده و روح انسانى در او دميده نشـده باشـد قتـل تحقـق پيـدا نمـى

جنـين در زمـانى كـه  پـس سـقط. در قيامت برانگيخته شود و مورد چنـين پرسشـى قـرار گيـرد

  .آيدگور كردن و قتل به شمار نمى روح در آن دميده نشده باشد زنده به

 فرزنـدان ؛ و»ِإيـاُهمْ  وَ  مْ كَنـْرُزقُ  َنْحـنُ  ِإْمـالقٍ  ِمـنْ  مْ كـَأْوالدَ  َتْقُتُلـوا ال وَ «همچنين آياتى ماننـد 

: ؛ اســرا151: انعــام(رســانيم  مــى روزى را آنــان و شــما مــا شــيد؛كم دســتى تنگ بــيم از را خــود

تــى الــنْفَس  َتْقُتُلــوا ال وَ «يــا آيــه شــريفه ) 31 مَ   ال َحــر  ُ  خداونــد هكــ را نفســى ؛ و» بـِـالَْحق ِإال  اّهللاٰ

در مـورد جنـين تـا زمـانى كـه در آن روح ) 33: اسـرا. (شـيدكم حـق بـه جـز اسـت ردهك حرام

چنــين مــواردی قتــل  گونــه كــه گذشــت، درچــون، همــان. دميــده نشــده باشــد صــادق نيســت

ــى ــل صــدق نم ــات قت ــن آي ــل در اي ــراد از قت ــه م ــود ك ــه ش ــى اقام ــه قرائن ــر اينك ــد، مگ كن

حـال ايـن پرسـش مطـرح اسـت كـه در  ١٢.اصطالحى نيست، بلكه مطلـق نـابود كـردن اسـت

  .شودشود؟ به اين پرسش بعداً پرداخته مىچه زمانى در جنين روح دميده مى

  انسان از انسانتحليل از راه تفكيك خاستگاه . 6

ْنسانَ  َخَلْقَنا لََقدْ  وَ «: در آياتى از قرآن نحوۀ خلقت انسان بيان شده است از جمله آيۀ شريفۀ  ِمنْ  اْإلِ

 َلْقَناَفخَ  ُمْضَغةً  الَْعَلَقةَ  َفَخَلْقَنا َعَلَقةً  النْطَفةَ  َخَلْقَنا يٍن، ُثم كمَ  َقرارٍ   فى ُنْطَفةً  َجَعْلناهُ  طيٍن، ُثم  ُساللَۀ ِمنْ 

ُ  كَفَتبارَ  آَخرَ  َخْلقاً  َأْنَشْأناهُ  ُثم  لَْحماً  الِْعظامَ  َسْوَناكفَ  ِعظاماً  الُْمْضَغةَ  يقـين،  به و ؛»الْخالِقينَ  َأْحَسنُ  اّهللاٰ

 قـرار اسـتوار جايگـاهى در اى نطفه]  صورت به[ را او سپس. آفريديم گِل از اى عصاره از را انسان

 گردانيـديم، و مضـغه]  صورت به[ را علقه آن پس. درآورديم علقه صورت به را نطفه آنگاه. داديم

] در را جنين[ پوشانيديم، آنگاه گوشتى با را هااستخوان ساختيم، بعد هايىاستخوان را مضغه آنگاه

  )14-12: مؤمنون(. است آفرينندگان بهترين هك خدا بر باد آفرين. آورديم پديد ديگر آفرينشى

ا الَْبْعـثِ  ِمـنَ  َريـبٍ   فـى ْنُتمْ ك ِإنْ  الناُس  َأيَها يا« و ُتـراٍب  ِمـنْ  مْ كَخَلْقنـا َفِإنـ  ُنْطَفـةٍ  ِمـنْ  ُثـم  ُثـم 

  ِإلـى َنشـاءُ  مـا اْألَْرحـامِ  ِفـى ُنِقـر  وَ  مْ كـلَ  لُِنَبـينَ  ُمَخلَقـةٍ  َغيـرِ  وَ  ُمَخلَقـةٍ  ُمْضـَغةٍ  ِمنْ  ُثم  َعَلَقةٍ  ِمنْ 
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ــلٍ  ى َأَج ــم ــم  ُمَس ــِرجُ  ُث ــال  مْ كُنْخ ــر ؛ اى»...ِطْف ــردم، اگ ــه م ــارۀ برانگيخت شــك  در شــدن درب

علقـه،  از نطفـه، سـپس از ايـم، سـپس آفريـده خـاك از را شـما مـا هكـ] بدانيـد[ هستيد، پـس

 شــما بــر] را خــود قــدرت[ نــاقص، تــا خلقــت] احيانــاً [ و امــلك خلقــت مضــغه، داراى از آنگــاه

 دهـيم، آنگـاه مـى قـرار هـارحـم در معـين مـدتى تـا نـيمك مـى اراده را آنچـه و. گردانيم روشن

  )5: حج... . (آوريم  مى بيرون ودكك]  صورت به[ را شما

خـاك، نطفـه، علقـه و مضـغه بيـان شـده /در اين دو آيـه مراحـل خلـق كـردن انسـان از گـل

ای از گــل آفريــديم و در آيــه نخســت، ســخن ايــن اســت كــه مــا انســان را از عصــاره. اســت

ــ ــه ســپس آن را ب ــه را ب ــم و ســپس آن نطف ــرار دادي ــه در جايگــاهى اســتوار ق ه صــورت نطف

صــورت مضــغه در آورديــم و ســپس مضــغه را بــه علقــه تبــديل كــرديم و مضــغه را اســتخوان 

خداونـد تـا ايـن مرحلـه از خلـق انسـان بـه تحسـين . ساختيم و بر استخوان گوشت پوشـانديم

ثــم (از آفرينشــى ديگــر اســت خــود نپرداختــه اســت، بلكــه پــس از طــى ايــن مراحــل ســخن 

» احســن الخــالقين«و بعــد از ايــن آفــرينش اسـت كــه خــود را بــه عنــوان ) أنشـأناه خلقــًا اخــر

ايـن آفـرينش ديگـر، كـه از . كند كه احسنت بر مـا عجـب موجـودی خلـق كـرديمتحسين مى

» خلقنـا«تعبير شده اسـت، غيـر از مراحـل تكـون مـادی اسـت كـه از آن بـه » أنشأناه«آن به 

  .»فتبارك اّهللاٰ احسن الخالقين«: فرمايد  ير شده است و پس از اين مرحله است كه مىتعب

ســوره مباركــه  29و  28و همچنــين آيــات » انشــأنا«بــه » خلقنــا«بــا توجــه بــه تغييــر تعبيــر 

ســوره مباركــه ســجده كــه پــس از بيــان خلقــت انســان از گــل و تســويۀ آن  9حجــر و آيــه 

) جسـمانى انسـان/خلقـت ُبعـد غيربـدنى(مسـئله نفـخ روح ، )جسـمانى انسـان/خلقت ُبعد بدنى(

ــرح مى ــخ روح و  را ط ــان نف ــاهرًا هم ــريفه، ظ ــه ش ــن آي ــر در اي ــرينش ديگ ــراد از آف ــد م كن

، 1417طباطبـايى، (. آفرينش ساحت ديگر آدمـى اسـت و روايـات نيـز مؤيـد ايـن معنـا هسـتند

در ايـن مرحلـه اسـت به عبـارت ديگـر، در واقـع انسـان بـه معنـای واقعـى كلمـه ) 2، ص15ج

گـذارد و اّال پـيش از آن در مرحلـه نبـاتى يـا حيـوانى بـوده اسـت و كه پا به عرصه هستى مـى

آيــه دوم مؤيــد . بــرای آن دو مرحلــه بــه معنــای واقعــى كلمــه صــادق نيســت» انســان«تعبيــر 

  .اين معناست و البته با وضوح بيشتری
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ــى ــريفۀ دوم م ــه ش ــددر آي ــان «: فرماي ــر درای انس ــا اگ ــت شــك و  ه ــى روز قيام برانگيختگ

ترديــدی داريــد آگــاه باشــيد كــه مــا شــما را از خــاك و ســپس از نطفــه و ســپس از علقــه و 

شـكنى بـه منكـران خواهـد پاسـخ دنـداندر واقـع خداونـد مـى. »سپس از مضغه خلـق كـرديم

و نطفـه و ) خـاك(جـان ای بـىمعاد بدهد و آن اينكـه همـان خـدايى كـه قـادر اسـت از مـاده

انسـان ) شـودكه گرچه حيات دارنـد ولـى حيـات انسـانى در آنهـا مشـاهده نمـى(و مضغه  علقه

قــوت ايــن . همــان خــدا قــادر بــر انجــام همــين كــار در روز قيامــت نيــز هســت. را خلــق كنــد

ــاده ــا انســان را از م ــده اســتدالل در ايــن اســت كــه خــدا در دني ــا از موجــود زن ای جمــادی ي

هـای جـوهری و اصـلى انسـان را رده اسـت كـه خاصـهخلـق كـ) نطفه، علقه و مضغه(ديگری 

  )269، ص1409ياسين، . (ندارند

بـه » مـن«از سوی ديگر، آيه شريفه درصـدد بيـان منشـأ خلـق انسـان اسـت و لـذا بـا تكـرار 

گونـه همـان. فرمايد ما انسـان را از خـاك، نطفـه، علقـه و مضـغه خلـق كـرديممى» از«معنای 

گونـه آيـد، بـه همـينت خـاك انسـان بـه شـمار نمـىكه چون انسان از خاك خلـق شـده اسـ

توان گفت كه چون انسان از نطفه، علقـه و مضـغه خلـق شـده اسـت پـس نطفـه، علقـه و نمى

بـه عبـارت . نطفـه، علقـه و مضـغه منشـأ خلقـت انسـان هسـتند. آيندمضغه انسان به شمار مى

شـود كـه مـا انسـان  مى ديگر، اگر نطفه، علقه و مضغه انسان به شـمار آينـد، معنـای آيـه ايـن

  )همان. (را از انسان خلق كرديم

   ِإنـىّ «: مؤيد اين برداشـت از آيـه نحـوۀ خلقـت حضـرت آدم اسـت كـه دربـارۀ آن آمـده اسـت

وِحـى َفَقُعـواْ لَـُه َسـاجِِدينَ  يُتُه َو َنَفْخـُت ِفيـِه ِمـن ر ن ِطيٍن َفِإَذا َسـو بشـرى ؛ مـن»َخالُِق َبَشًرا م 

ــل از را ــواهم گِ ــد خ ــس. آفري ــون پ ــ[ را او چ ــت] امالً ك ــ درس ــويش روح از و ردمك  آن در خ

در ايـن آيـۀ شـريفه، پـس از خلـق ) 72: ص( .بيفتيـد]  خـاك بـه[ او بـراى نـانك دميدم، سجده

بشری از گل، دميـدن روح بيـان شـده و پـس از آن دسـتور سـجده بـر آدم صـادر شـده اسـت 

ــز خــاك صورتگری ــزی ج ــده شــدن روح چي ــيش از دمي ــا  و پ شــده وجــود نداشــته اســت و ب

ــه و واجــد خــون و گوشــت و حيــات انســانى شــده  دميــدن روح در آن اســت كــه حيــات يافت

) 271، ص1409ياسـين، : ، بـه نقـل از255، صالتبيـان فـى اقسـام القـرآنن القـيم، ابـ(. اسـت

شـود و جنـين بـا دميـده شود كه حيـات انسـان بـا دميـده شـدن روح آغـاز مـىپس معلوم مى

  .آيد شدن روح در او انسان به شمار مى
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 آيۀ ديگـری كـه داللـت دارد بـر اينكـه بـر جنـيِن داخـل شـكم مـادر انسـان صـادق اسـت، آيـۀ

ــيَنا وَ «شــريفه  نْســانَ  َوص ــهُ  بِوالَِديــهِ  اْإلِ ــهُ  َحَمَلتْ و پــدر دربــاره را انســان ؛ و »َوْهــن  َعلــى َوْهنــاً  ُأم 

؛ و نيـز 14: لقمـان(سسـتى  روى بـر شـد، سسـتى بـاردار او بـه مـادرش رديم،كـ سفارش مادرش

شـود جنينـى مـىپـس معلـوم . گـرددبـه انسـان برمـى» َحَمَلتْـهُ «ضـمير . است) 15: احقاف.: نك

. كنــد انســان بــر آن اطــالق شــده اســتكــه در شــكم مــادر قــرار دارد و مــادر آن را حمــل مــى

نْسـانَ  َخَلْقَنـا لََقـدْ  وَ «همچنين، در آيه شـريفه    فـى ُنْطَفـةً  َجَعلْنـاهُ  طـيٍن، ُثـم  ِمـنْ  ُسـاللَةٍ  ِمـنْ  اْإلِ

ايـن اسـت كـه انسـان را بـه  گـردد و مفـاد آيـهبـه انسـان برمـى» جعلنـاه«ضـمير » ينٍ كـمَ  َقرارٍ 

ايـن آيـه نيـز داللـت دارد بـر اينكـه انسـان بـر . ای در جايگـاه اسـتوار قـرار داديـمصورت نطفـه

امـا ظـاهر ايـن دو آيـه ايـن اسـت كـه در كـل . جنين در حالـت نطفـه بـودن نيـز صـادق اسـت

. مدت حمل انسـان بـر جنـين صـادق اسـت و ايـن معنـا بـا آيـاتى كـه گذشـت سـازگاری نـدارد

توان در جمع ميان اين آيات گفـت كـه آيـات گذشـته بـا توجـه بـه اينكـه در مقـام بيـان ولى مى

چگــونگى خلقــت انســان اســت و مفــاد آنهــا ايــن اســت كــه جنــين قبــل از دميــده شــدن روح، 

ا«انسان به معنای واقعى كلمـه نيسـت و حتـى در آيـه شـريفه  ُتـراٍب  ِمـنْ  مْ كَخَلْقنـا َفِإنـ  ِمـنْ  ُثـم 

تصـريح شـده اسـت بـه اينكـه خـاك، » ُمَخلَقـةٍ  َغيـرِ  وَ  ُمَخلَقـةٍ  ُمْضـَغةٍ  ِمـنْ  ُثم  َعَلَقةٍ  ِمنْ  ُثم  ُنْطَفةٍ 

نطفــه، علقــه و مضــغه منشــأ خلــق آدمــى اســت، اطــالق انســان در ايــن دو آيــه و آيــاتى مشــابه 

  .آنها بر كل مدت حمل از باب غلبه و مجاز است به قرينه آن آيات

ای اســت از ســاحت بــدن و غيــر بــدن و آنچــه واقعيــت ه بــه اينكــه انســان آميــزهبنــابراين، بــا توجــ

روســت كــه بــا مــردن بــه  دهــد ســاحت غيــر بــدنى اوســت و از هميناصــلى انســان را تشــكيل مــى

دهـد، تـا زمـانى كـه سـاحت غيـر بـدن تحقـق پيـدا نكنـد انسـان بـه معنـای حيات خود ادامـه مـى

آيـد و از منظـر قـرآن ايـن كـردن آن قتـل بـه شـمار نمـى واقعى كلمه به وجود نيامده اسـت و نـابود

رو،  از ايــن. كنــدســاحت بعــد از مرحلــه مضــغه و پوشــاندن گوشــت بــر اســتخوان تحقــق پيــدا مــى

آيــد و درنتيجــه بــه لحــاظ اخالقــى نادرســت ســقط جنــين پــس از ايــن مرحلــه قتــل بــه شــمار مــى

تـوان گفـت كـه قـبح و حيـث مـى آيـد و از ايـناست، اما پيش از ايـن مرحلـه قتـل بـه شـمار نمـى

  .ای نداشته باشد زشتى قتل را ندارد، ولى الزمۀ آن اين نيست كه اصًال هيچ قبح و زشتى

پس پرسش در اينجا اين اسـت كـه آيـا سـقط جنـين پـيش از ايـن مرحلـه نادرسـت اسـت يـا 

گونـه كـه در مقدمـۀ ايـن بحـث گذشـت، بـا  نه؟ و در صورت مثبت بودن به چـه دليـل؟ همان
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تـوان گفـت كـه بـر نادرسـتى سـقط جنـين، مـى ١٣جـه بـه صـحت اسـتدالل از راه بـالقوگىتو

ــدريج  ــه ت ــال انســان شــدن را دارد و ب ــب و فع ــوۀ قري ــاح، ق تخمــك بارورشــده، از لحظــۀ لق

شـود و بـا توجـه بـه ارزش انسـان از منظـر قـرآن و دميـده شـدن روح االهـى در او، انسان مى

كــردن موجــودی كــه پــا در راه انســان شــدن نهــاده  كــه حكايــت از ارزش آدمــى دارد، نــابود

ای كـه قـوۀ قريـب و قـوی بـرای انسـان شـدن تخمـك بارورشـده. است اخالقًا نادرست است

ــدكرا دارد و مــى ــى  رود كــه در ان ــده شــود مســلمًا از ارزش واالي زمانى روح االهــى در او دمي

  .برخوردار است و نابود كردن آن به لحاظ اخالقى مجاز نيست

شـود ايـن اسـت كـه جنـين پـيش از علقـه و گونه كه گذشت، آنچه از قرآن اسـتفاده مـى نهما

آيــد و در زمــانى پــس از پوشــاندن گوشــت بــر اســتخوان مضــغه بــودن انســان بــه شــمار نمــى

شود، اما اينكـه ايـن زمـان بـه طـور دقيـق در چـه مرحلـهاست كه روح االهى در او دميده مى

امـا در روايـات متعـددی تحقـق چنـين امـری در . آيـدىای است از قرآن چيزی بـه دسـت نمـ

  :توان به اين روايات اشاره كرداز جمله مى. چهارماهگى بيان شده است

ان النطفه تكون فى الرحم ثالثين يومًا و تكون علقه ثالثين يومًا و ... «: عن الرضا عليه السالم. 1

ثين يومًا و اذا تمت األربعه أشهر بعث تكون مضغه ثالثين يومًا و تكون مخلقه و غير مخلقه ثال

؛ نطفـه در »اّهللاٰ تبارك و تعالى ملكين خالقين يصورانه و تكتبان رزقه و أجلـه شـقيًا أو سـعيدا

رحم سى روز و علقه سى روز و مضغه سى روز و حالت مخلقه و غيرمخلقـه سـى روز اسـتقرار 

فرسـتد تـا او را صـورتگری دارد و هنگامى كه چهار ماه كامل شد خداوند دو ملك خالق مـى

 ١٤)154، ص5تا، ج مجلسى، بى. (كرده و روزی و أجلش را كه سعيد است يا شقى بنويسند

: قال أبو جعفر عليه السالم: يقول«قال الحسن بن الجهم سمعت أبا الحسن الرضا عليه السالم . 2

ير مضغه أربعين يومـًا أن النطفه تكون فى الرحم أربعين يومًا ثم تصير علقه أربعين يومًا ثم تص

يـا رب مـا تخلـق ذكـراً أو أنثـى؟ : فإذا كمل أربعه أشهر بعـث اّهللاٰ ملكـين خالقـين فيقـوالن

 )13، ص6تا، ج كلينى، بى. (»فيؤمرون

فتصل النطفه إلى الرحم فتتردد فيه أربعين يومًا ثم تصير علقـه ... «: عن أبى جعفر عليه السالم. 3

عين يومًا ثم تصير لحمًا تجری فيه عروق مشتبكه ثم يبعـث اّهللاٰ أربعين يومًا ثم تصير مضغه أرب

ملكين خالقين يخلقان فى األرحام ما يشاء اّهللاٰ فيقتحمـان فـى بطـن المـرأه مـن فـم المـرأه 
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و فيها الروح القديمه المنقوله فى اصالب الرجال و أرحام النساء فينفخان  –فيصالن إلى الرحم 

ان له السمع و البصر و جميع الجوارح و جميع ما فى البطن بـإذن فيها روح الحياه و البقاء و يشق

  )همان. (»اّهللاٰ ثم يوحى اّهللاٰ إلى الملكين اكتبا عليه قضائى و نافذ أمری

در اينجا در مقام تحليل دقيق معنـای ايـن روايـات و روايـاتى از ايـن دسـت نيسـتيم، بلكـه در 

سـنى شـهرت بسـيار دارنـد و بـر طبـق مجموع از اين سنخ روايات، كه ميـان فقهـای شـيعه و 

؛ ابـراهيم 1419عبـدالفتاح،  تـا؛بـى المحسـنى،: .نـك(انـد آنها فتوا به حرمت سـقط جنـين داده

ــيم،  ــد رح ــن محم ــم ب ــد قاس ــن محم ــتى، 1409ب ــوردی، 1388؛ بهش ــوی بجن ) 1384؛ موس

توان اسـتنباط كـرد كـه ميـان جنـين پـيش از چهارمـاهگى و پـس از چهارمـاهگى تفـاوت مى

روسـت كـه ديـه  از همـين. شـوداست و در چهارمـاهگى اسـت كـه روح در جنـين دميـده مـى

كامل در جنين مذكر و نصـف ديـه بـرای جنـين مؤنـث بـا سـقط كـردن آن از ايـن زمـان بـه 

شــود و پــيش از دميــده شــدن روح در جنــين ديــه كامــل واجــب نيســت و در بعــد واجــب مــى

متفـاوت اسـت و شـايد تفـاوت ديـه پـس از مراحل مختلف بسته بـه رشـد جنـين ميـزان ديـه 

چهارماهگى و پيش از آن حاكى از آن باشد كـه بـا دميـده شـدن روح اسـت كـه انسـان پـا بـه 

شـود، رو در صـورت سـقط كـردن ديـه كامـل واجـب مـى صحنه هستى گذاشته است و از ايـن

امــا از آنجــا كــه پــيش از دميــده شــدن روح، انســان تحقــق نيافتــه اســت ديــه كامــل واجــب 

يافتــه اســت كــه بــه انســان تبــديل خواهــد شــد در  نيســت، ولــى چــون نطفــه موجــودی تكون

  .مراحل مختلف پيش از دميده شدن روح ميزان ديه متفاوت است

با اين تحليل مفـاد روايـات بـا مفـاد آيـات سـازگاری داشـته و تنهـا تفاوتشـان در بيـان زمـان 

يــان نيامــده اســت، ولــى در دميــده شــدن روح اســت كــه در آيــات قــرآن ذكــری از آن بــه م

در ضـمن بـا توجـه بـه اينكـه پـيش از دميـده شـدن روح، پـرداختن . روايات بيان شـده اسـت

تـوان اسـتنباط كـرد كـه شـارع شـود مـىمقداری از ديـه در صـورت سـقط كـردن واجـب مـى

مقدس راضى به سقط كردن جنينى كـه هنـوز بـه معنـای واقعـى كلمـه انسـان نشـده اسـت و 

به عبـارت ديگـر، تفـاوت ديـه پـيش و پـس از دميـده شـده . دن است، نيستدر حال انسان ش

روح در جنين حـاكى از آن اسـت كـه سـقط كـردن جنـين پـس از دميـده شـدن روح بـه ايـن 

دليل است كه جنين انسـان شـده اسـت، ولـى پـيش از دميـده شـدن روح گرچـه جنـين هنـوز 
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ا بــه دليــل اهميــت و ارزش شــود، امــرو ديــه كامــل واجــب نمــىانســان نشــده اســت و از ايــن

  .شودسقط كردن آن موجب مقداری از ديه مى) جنين(شود موجودی كه دارد انسان مى

 گيری نتيجه

و ذكر شد كه به دليل ابهامى كه  ؛گرفته شدمنظر االهيات اخالقى پىدر اين مقاله سقط جنين از 

مدار آن قرار داد، بلكه بايـد توان حكم اخالقى سقط جنين را داير در واژه شخص وجود دارد، نمى

با توجه به االهيات قرآنى اثبات شد كه از  همچنين. محور بحث انسان بودن يا نبودن جنين باشد

اما اينكـه از . انسان بر جنين صادق است كه روح در او دميده شده باشداطالق ن زمانى آمنظر قر

اما يك مطلب . ه ميان نيامده استن بآشود سخنى از آن در قرچه زمانى در جنين روح دميده مى

مسلم است و آن اينكه اين زمان متأخر از زمان علقه شدن، مضغه شدن و پوشـاندن گوشـت بـر 

توان گفـت مى ،بنابراين. البته اين زمان در روايات چهار ماه ذكر شده است. استخوان جنين است

كند و پيش از آن صدق مى قبح قتل نفس از زمان دميده شدن روح در جنين در مورد سقط جنين

شود بر اينكه پيش از ايـن ولى اين مطلب دليلى نمى. سقط جنين از جهت قتل نفس قبيح نيست

قبح سقط جنين پـيش از صـدق انسـان بـر جنـين در مقالـه . زمان سقط جنين هيچ قبحى ندارد

 .است شده نوشت آمده، بررسىديگری كه مشخصات مأخذشناختى آن در پى

 :ها نوشت پى

                                                            
سقط جنين از ديدگاه فقهى و حقوقى در ميان فقهای اسالمى همـواره مـورد بحـث بـوده اسـت، ولـى از جنبـه . ١

دربارۀ آن نشده است و شايد بتوان ادعا كرد كه كتاب مستقلى دربارۀ اخالق سقط جنـين اخالقى بحث چندانى 

نشده است و تنها مقاالتى بسيار انـدك در ايـن زمينـه وجـود ) و حتى ترجمه نيز(به زبان فارسى تاكنون تأليف 

ه است و مقـاالت و های بسياری دربارۀ سقط جنين از ديدگاه اخالقى صورت گرفتزمين بحث اما در مغرب. دارد

برای پى بردن به پيشـينه آن در غـرب تنهـا كـافى . استهای بسياری در اين زمينه تأليف و منتشر شده كتاب

. نگـاهى انداختـه شـودای كه دربارۀ سقط جنين به زبان انگليسى منتشر شده است نيماست به دو مأخذشناسى

سـقط جنـين از  :االهياتى و اخالقى دارد عبارت است ازعنوان يكى از آنها كه اختصاص به سقط جنين از منظر 

ايـن (cf.: Johnston, 2003) .صـفحه دارد 263منتشـر شـده و  2003كـه در سـال نظرگاه دينى و اخالقـى، 

در ايـن كتـاب . مأخذشناسى به صورت توصيفى است و هر منبعى در يك يا چنـد سـطر توصـيف شـده اسـت

در فصل هفتم كتاب كـه بـه مĤخـذ . له درباره سقط جنين آمده استكتاب يا مقا 1243مشخصات مأخذشناختى 

  . اندمأخذ معرفى و توصيف شده 291فلسفى و اخالقى اختصاص دارد 
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 اسـت شناسى و راهنمای تحقيق دربارۀ منابع اينترنتـىسقط جنين، فرهنگ پزشكى، كتابكتاب ديگر كه عنوانش 

 ,cf. James N. Parker and Philip M. Parker (eds.)). صفحه منتشر شـده اسـت 364در  2003در سال 

بـارۀ سـقط جنـين گونه كه از عنوان كتاب نيز مشخص است تنها بـه معرفـى منـابع اينترنتـى درهمان (2003

. پـردازدهای اينترنتى مىهای موجود در فضای اينترنت و فروشگاهپرداخته و در فصل هفتم نيز به معرفى كتاب

شده منابع بسياری دربارۀ مباحث فلسفى و اخالقى نـاظر بـه سـقط جنـين  های معرفىكتابها و در ميان سايت

  .انداست و منابع منتشرشده تا آن سال در آن معرفى شده 2003انتشار اين دو اثر در سال . شودديده مى

  .1388فر، ضيايى.: های ميان اخالق و فقه، نكبرای اطالعات بيشتر دربارۀ تفاوت. ٢

3. See: Singer, Peter, 2000, Writings on an Ethical Life, New York: Eco Press, p. 127, cited 
from Kaczor, 2011, p.7; and Warren, 2002, p. 226.  

آوردند و برخى اين ابهام به حدی است كه برخى نوزاد متولدشده را يك هفته بعد از تولد شخص به شمار مى. ٤

شمارند كودك هايى را كه برای شخص شدن برمىلد و به اعتقاد برخى ديگر، برخى از ويژگىيك ماه بعد از تو

  .آوردتا دو سالگى نيز آنها را به دست نمى

(See S. I. Benn, “Abortion, infanticide and respect for persons,” In: The Problem Of Abortion, 
(ed.) Feinberg, J. (Belmont, California, Wadsworth, 1973) cited from Ellen Frankel Paul, 
Jeffrey Paul, and Gerard J. Hughes, “Self-Ownership, Abortion and Infanticide [with 
Commentary],”Journal of Medical Ethics, Vol. 5, No. 3 (Sep., 1979), p. 133.) 

ولى شخص از  ،انسان از مفاهيم ماهوی و ناظر به واقع است روست كه مفهوم مبهم نبودن مفهوم انسان از آن. ٥

رو ابهام در آن راه يافته آيد، از اينارزش است و با تأمالت فلسفى به دست مىمفاهيم ثانيه فلسفى و ناظر به 

  .ای ديگر خواهد پرداختنويسنده به اين مطلب در مقاله .است

با فرض انسان بـودن جنـين » در دفاع از سقط جنين«ر مقاله ممكن است گفته شود جوديث جارويث تامسون د. ٦

شـده  ارائه رو، استداللاز اين (Thomson, 1971, pp. 47-66). باز بر نادرستى سقط جنين استدالل كرده است

نويسـنده در مقالـه ديگـری . تواند كارساز باشد كه استدالل تامسون پذيرفتنى نباشددر اين مقاله در صورتى مى

  .ر دست انتشار دارد به تفصيل به نقد و بررسى استدالل تامسون پرداخته استكه د

برادی برای  ۀشيو. (See: Brody, 1999, pp. 215-217) امشيوۀ اين تحليل را از باروخ برادی الهام گرفته. ٧

به نظر نفسه درست شيوۀ تحليل او فى. استرسيدن به آغاز و خاستگاه حيات انسان از طريق تحليل مرگ 

كه چون با خاتمه يافتن فعاليت مغزی  يردگو نتيجه مى هكرد چون او مرگ را با مرگ مغزی تحليل .رسدمى

تحليل او صرف نظر . شوديابد پس با آغاز فعاليت مغز است كه حيات انسان آغاز مىحيات آدمى نيز خاتمه مى

تواند درست تنها در صورتى مى پرداخته خواهد شدای ديگر به آن وارد است و در مقالهكه به آن  تىاز اشكاال

ولى اگر انسان واجد بيش از يك  ،باشد كه انسان تنها يك ساحت داشته باشد و با مردن همه چيز خاتمه پذيرد

بلكه جدا شدن  ،مرگ ديگر از كار افتادن قلب يا مغز نيست ،)ساحت بدن و ساحت غير بدن(ساحت باشد 

رو، مرگ را بايد به از اين. هايى برای مردن باشندتوانند نشانهو اين دو تنها مىساحتى از ساحت ديگر است 

باشد، ساحت بدن و غير بدن و ساحت اصلى نيز داشته كم دو ساحت اگر انسان دست. ای ديگر تحليل كردگونه

ن زير خاك در آن صورت مردن عبارت خواهد بود از جدا شدن ساحت بدن از غير بدن كه بد ،غير بدن باشد
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با در نظر گرفتن چنين تحليلى دربارۀ . ولى ساحت ديگر همچنان به حيات خود ادامه خواهد داد ،پوسيدخواهد 

زمانى كه ساحت ديگر كه ساحت اصلى نيز هست در جنين : توان پى به آغاز حيات انسان برده و گفتمرگ مى

تى خواهد گذاشت و بدون حضور ساحت اصلى، وجود پيدا كند به معنای واقعى كلمه انسان پا به عرصه هس

  . انسان به معنای واقعى كلمه تكون پيدا نكرده و مردن و كشتن به معنای واقعى كلمه درباره او صادق نيست

چراكه اين  ؛هيچ اشكالى ندارد) الموت و مالئكه خداوند، ملك(نسبت دادن توفى در اين آيات به چند فاعل . ٨

ای كه اعوان و  الموت و مالئكه كند و ملك خداوند باالصاله توفى مى ،واقع در. تندها در طول هم هس  فاعل

 )269، ص17ج ،1417 طباطبايى، :.نك(. كنند انصار اويند با امر خدا توفى مى

ولى آيا اين ساحت عين همان نفسى  ،توان استفاده كرد كه ساحتى غير از بدن وجود دارد از اين سنخ آيات مى. ٩

چراكه نفس فيلسوفان در دو حالت خواب و  ؛گونه نيست ند يا نه، ظاهر آن است كه اينا است كه فيلسوفان قائل

ولى ساحتى غير بدن كه از  ،شود بيداری در آدمى وجود دارد و تنها هنگام مرگ است كه نفس از بدن جدا مى

و تفاوت خواب و  ؛شود و هم هنگام مردن خواب به تمام و كمال گرفته مىشود هم هنگام  قرآن استنباط مى

ولى كسى كه مرگش  ،گردد مرگ تنها در اين است كه كسى كه نمرده است ساحت غير بدنش به بدن باز مى

 .گردد فرا رسيده است ديگر به بدن باز نمى

چراكه مرگ و زندگى در  ؛هستند نه تشريعىامر در اين جمله امری تكوينى است كه مالئكه يكى از اسباب آن . ١٠

 )285، ص7، ج1417طباطبايى، ( .دست خداست

اند   را به بازگشت به خدا در روز قيامت تفسير كرده» تردون الى عالم الغيب و الشهاده«برخى از مفسران . ١١

ين نكته كه اين بدون ذكر ا ،به اسرار و نهان ،و برخى بازگشت به خدای عالم )534، ص10ج ،1372طبرسى، (

افتد، ولى ظاهر آيه شريفه اين است كه اين اتفاق بالفاصله پس از مرگ رخ   رجوع در چه زمانى اتفاق مى

 .گردد  دهد و ساحتى از انسان با مردن او به سوی خدا باز مى  مى

] از بدن[ن روح آ القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح؛ قتل فعلى است كه با«اند كه  در تعريف قتل نيز آورده. ١٢

  )1416عبدالفتاح،  :به نقل از ،150، صالتعريفاتجرحانى، ( .»رود بيرون مى

: در، »استدالل از طريق بالقوگى بر عدم جواز سقط جنين«، 1390بويه و محسن جوادی، عليرضا آل.: نك. ١٣

  .1، شفصلنامه اخالق زيستي

سند اين روايت را . ديگر روايات چهل روز آمده استعدد سى روز تنها در اين روايت ذكر شده است و در . ١٤

 )66تا، صالمحسنى، بى: .نك( .اندولى برخى ديگر در اعتبار آن خدشه كرده ،اندگرچه برخى صحيح تلقى كرده

  فهرست منابع

دفتـر (تهـران، هيئـت علمـى دارالقـران الكـريم ، ١4١5فوالدونـد،  محمدمهدی: ، ترجمهقرآن مجيد .١

 ). مطالعات تاريخ و معارف اسالمى

  .، مجله الحكمهاحكام االجهاض فى الفقه االسالمى، 1409ابراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،  .2
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