
 

  
  
  
  
  

  از منظر اخالق نیجن  استدالل استمرار وجودی بر نادرستی سقط
  2بويه عليرضا آل، 1نژاد حليمه يعقوب

  چكيده
ـ پد نياست. ا يدر اخالق پزشك زياز مباحث چالش برانگ يكي نيجن  سقط دهيپد بـا موافقتهـا و    دهي

 يكـ ياند.  استناد كرده يلياثبات سخن خود به دال يبرا كيمواجه است كه هر  ياديز يها مخالفت
 نيمعناكـه چـون جنـ    نيدر نظر آنهاست. بـد  نينداشتن جن تيشخص ن،يجن  موافقان سقط لياز دال

 نيكشـتن جنـ  . لذا رود يشمار م و تنها شخص بالقوه به ستيشخص را ندارد، شخص ن يها يژگيو
  .  ستينادرست ن يلحاظ اخالق به
 نيجنـ  يهـا  تيبه قابل ن،يجن  است كه در مقابل موافقان سقط ياز جمله كسان» شوارز فنياست« اما

را شخص  نيشخص داشتن، جن يشخص بودن و كاركردها انيقائل شدن م زيتوجه كرده و با تما
چـه  اسـت؛ گر  يشأن و منزلـت اخالقـ   يرااز لحظه لقاح، شخص بوده و دا ني. از نظر او جنداند يم

  شخص را ندارد.   ياكاركرده
ـ اسـت. در ا  ياستدالل استمرار وجود ن،يدر اثبات شخص بودن جن شانيا يها از استدالل يكي  ني

ـ ا يهـا  شباهت لياستدالل پرداخته و به دل نيا يمقاله به بررس اسـتدالل بـا دو اسـتدالل ذات     ني
 مراراستدالل اسـت  زيتما نيياند ـ به تب  پنداشته يكيآنها را  يلغزنده ـ كه برخ  بيو استدالل ش ينوع

  .شود يبا آن دو استدالل پرداخته م يوجود
  

اسـتمرار وجـودي، كاركردهـاي شـخص     اسـتدالل   ، شخص بـودن، نيجن  سقط واژگان كليدي:
  .داشتن، استدالل شيب لغزنده، استدالل ذات نوعي

  

                                                                                                                     
  yaghoobnejad94@gmail.com  كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه مفيد . دانشجو1
 Alireza.alebouyeh@gmail.com  . استاديار و عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي2

  

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397چهارم، زمستان سال پنجم، شماره 
 

 30/06/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 06/03/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ». از منظر اخالق نيجن سقط  يبر نادرست ياستدالل استمرار وجود). «1397بويه، عليرضا (نژاد، حليمه؛ آليعقوب نحوه استناد:
 .126-103)، ص4( 5، كمت اسالميح



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
تـرين موافـق و مخـالف را بـه خـود       يكي از موضوعات مهمي كه بـيش  ،اخالق پزشكيدر 

خواه و معتدل دربـاره آن   كار، آزادي جنين است كه سه ديدگاه محافظه  اختصاص داده، سقط
دانند و برخـي از   لحاظ اخالقي نادرست مي جنين را به  كاران سقط شده است. محافظه  مطرح

حتي در مواردي كه جان مادر در معرض خطـر باشـد.    ؛قائل نيستندآنها هيچ استثنائي در آن 
جنـين مطلقـاً     خواهان بـا سـقط   شود. آزادي ها مطرح مي اين ديدگاه عمدتاً از سوي كاتوليك

باشـد.   مانده  ياي به تولد جنين باق حتي اگر لحظه ؛اند و استثنائي براي آن قائل نيستند موافق
جنين را در مواردي مجـاز و    ديدگاه معتدل موضعي ميانه را اتخاذ كرده و سقط ،در اين ميان

 1اي تمايز ميان شخص و انسان ها عده داند. البته در تمام اين ديدگاه مجاز مي در مواردي غير
جوديـث جارويـث   « ،دانند. براي مثـال  اي آن را مهم نمي خود دانسته و عده  را اساس نظريه

مهم  نيجن  سقط مسئلهتمايز ميان شخص و انسان را در  ،اهي معتدل داردكه ديدگ 2»تامسون
داند و معتقد است حتي اگر جنين را از لحظه لقاح شخص به شـمار آوريـم، در مـوارد     نمي

اما مـادر نيـز    ،چه جنين مانند هر شخص ديگري حق حيات دارد گر ،هاي ناخواسته بارداري
در بـارداري   نيجن  بنابراين سقط .گيري دارد حق تصميمافتد  در مورد اتفاقي كه در بدنش مي

اما در بـارداري   .زيرا مادر حق استفاده از بدنش را به جنين نداده است ؛ناخواسته مجاز است
مـري آن  « ،از طرف ديگـر  .)Thomson, 1971, p. 48- 58جنين مجاز نيست (  سقط ،خواسته

                                                                                                                     
  درباره تمايز شخص و انسان مطالبي خواهد آمد.ادامه، در . 1

2. Judith Jarvis Thomson. 
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خود را مبتني بر تمايز ميان شخص و انسـان    نظريه ،دارد خواهانه يكه ديدگاهي آزاد 1»وارن
  ).Warren, 2002, p. 273( برد جنين را زير سؤال مي  قرار داده و استدالل سنتي بر ضد سقط

بلكـه   ،تنها جنين را انسـان  كه نه 3يكي از طرفداران ديدگاه معتدل است 2»استيفن شوارز«
چون  ؛اما شخص است ،كاركرد شخص را ندارد نكهيا نظر او جنين با داند. از شخص نيز مي

در  4چهار اسـتدالل  اوميان شخص بودن و كاركرد شخص داشتن تمايز اساسي وجود دارد. 
  :كه عبارتند از كند دفاع از شخص بودن جنين مطرح مي

واقعياتي علمي در مورد اينكه جنين در اولين مرحلـه از  (واقعياتي علمي درباره جنين . 1
 ؛)است وجودش انسان

تصاويري از جنين در شش تا هفت هفتگي، در هشـت و ده هفتگـي و در   . تمسك به 2
 ؛سه و نيم ماهگي

 5؛استمرار وجودي. 3

شده و  شخص متولد ميان» اندازه، ميزان رشد، محيط و ميزان وابستگي«چهار تفاوت . 4
 .(Schwarz, 1990, p. 1- 19)  همتولد نشد

است براي تحليل و بررسي استدالل استمرار وجـودي در پرتـو تمـايز     يمقاله تالشاين 
كـه بـا    بر اساس تفكر اسالمي آننقد نيز  و ميان شخص بودن و كاركردهاي شخص داشتن
ها بر اهميت نفس در وجود انسان، دو تبيين  توجه به ديدگاه ابن سينا و مالصدرا و تأكيد آن

ست؛ بـرخالف شـوارز كـه تنهـا بـر بعـد مـادي        غير مادي از استمرار وجودي مطرح شده ا
و  6به دليل اينكه اين استدالل با اسـتدالل ذات نـوعي   ،در ضمناستمرار وجودي تكيه دارد. 

                                                                                                                     
1. Mary Ann Warren. 
2. Stephen Schwarz. 

بودن جان زن، تنها مورد آخر اسـتثناء   خطر درشوارز، از بين موارد سخت تجاوز به عنف، زناي با محارم و  نظر از. 3
، بلكـه مـادر   شـود  ينمـ كشته  عمداًتوان نوزاد را پيش از موقع به دنيا آورد. يعني بچه  و براي نجات زن مي است

و كشتن عمـدي جـايز    نيجن  سقطبنابراين  و بچه ممكن است نجات پيدا كند يا نجات پيدا نكند. ابدي يمنجات 
  .(Schwarz, 1990, p. 145- 162, 165- 166, 167- 170)نيست، بلكه بايد سعي در نجات مادر و بچه داشت 

اي دفاع از شخص بودن جنين ، سه دليل به هم متصل برنیجن  فهم سقط عنوانبا  خود . البته شوارز در كتاب ديگر4
كه مخفـف چهـار ويژگـي انـدازه،      SLEDاستدالل  .2استدالل استمرار وجودي،  .1اند از:  كه عبارت آورد يم

باهم متفـاوت   ها يژگيشده و متولد نشده در اين و ميزان رشد، محيط و ميزان وابستگي است كه شخص متولد
 .(Schwarz, 2011, p. 47- 55) تمايز شخص بودن از كاركرد شخص داشتن .3هستند، 

5. Continuum argument. 
6. Species essence argument. 
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بـا يكـديگر    تفـاوت آنهـا  نـد،  ا  را يكي پنداشته آنهاايي دارد و برخي ه شباهت 1شيب لغزنده
  2شود. تبيين مي

   نسبت ميان شخص و انسان
اي  عـده  ،خواه و معتدل كار، آزادي هاي محافظه در ميان گروه ،مقدمه گذشتطوركه در  همان

راجـر « مـثالً  ؛اين تمايز را قبول ندارنـد نيز اي  اما عده .دارند به تمايز انسان و شخص اعتقاد
امـا   .)Wertheimer, 1971, p. 69( كند كه انسان و شخص باهم مترادفند مي ديتأك 3»ورتهـایمر

ـ   سـقط  مسـئله گرچه ميان انسان و شخص تمايز قائلند، ولـي در   ،نبرخي مانند تامسو  نيجن
 ،نيجن  خالف بيشتر مخالفان سقط اهميتي براي تمايز شخص و انسان قائل نيستند. تامسون بر

براي  .نقشي ندارد نيجن  معتقد است شخص بودن يا نبودن جنين در جواز يا عدم جواز سقط
گرچـه معتقـد    ؛كه جنين از لحظه لقاح شـخص اسـت   رديگ يهمين در استدالل خود فرض م

). در Thomson, 1971, p. 47 & 48شـود (  شـخص مـي   ،است جنين چند روز مانده بـه تولـد  
ـ   سقط مسئلهكنند و  اصالً شخص بودن جنين را مطرح نمي »يبراد«افرادي مانند  ،مقابل  نيجن

  ).Brody, 1989, p. 215( كنند را بر مفهوم انسان مبتني مي
شـوند:   دسته تقسـيم مـي   خود به دو ،افرادي كه قائل به اين تمايز هستند ،ز طرف ديگرا

وجـه برقـرار    عموم و خصوص مـن رابطه افرادي كه معتقدند ميان انسان و شخص  نخست،
هـا   و برخـي انسـان   )هـاي بـالغ   ماننـد انسـان  (ند هست ها شخص يعني برخي از انسان .است

ماننـد مـري    ؛گيرنـد  خواهان جاي ميافراد در گروه آزادي. اين )مانند جنين(شخص نيستند 
 دوم، .)Singer, 1993, p. 85& 86( 4) و پيتـر سـينگر  Warren, 2002, p. 275 & 276وارن (

هـر انسـاني   يعنـي   ؛دو عموم و خصـوص مطلـق برقـرار اسـت      افرادي كه معتقدند ميان آن
در گروه معتدل جـاي   »وارزش«مانند اين افراد  .ولي هر شخصي انسان نيست ،شخص است

هايي براي شخص در  دسته اول قائالن به تمايز، ويژگي ).Schwarz, 1990, p. 100( گيرند مي
آيـد   حساب نمي  ها باشد شخص به نظر آنها اگر موجودي فاقد آن ويژگي گيرند كه از نظر مي

                                                                                                                     
1. slippery slope argument. 

). Boonin, 2003, p. 23- 25( سـت را يكي دانسته ا دو  بين استدالل ذات نوعي و استمرار وجودي خلط كرده و آن »بونين«. 2
زيـرا اسـتمرار را بـه نحـو اسـتدالل       يكي دانسته است؛چنين او استدالل شيب لغزنده را هم با استدالل استمرار وجودي مه

  ).Ibid,p. 33كند ( ميشيب لغزنده تعريف 
3. Roger Wertheimer. 
4. Peter Singer. 
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ق حيـات  شخص محسوب نشـده و فاقـد حـ    ،ها را دارا نيستجنين اين ويژگي كه و ازآنجا
 .see: Warren, 2002, p. 274- 275; Tooley, 1972, p( آن مجـاز اسـت   كردن است و سقط

24; Singer, 1993, p. 149- 150, 160.(  

  تمايز ميان شخص بودن و كاركردهاي شخص داشتن
خواهان معتقد است كه جنين  خالف آزادي توجه به مباحثي كه تاكنون مطرح شد، شوارز بربا 

رابرت «خاستگاه اين انديشه به كه انسان است شخص نيز هست و اينعالوه بر  ،لقاحاز لحظه 
هـايي   شخص فردى است كه استعداد طبيعـي بـراي فعاليـت   او  نظر . ازگردد باز مي 1»جويس

داشـته باشـد.   را مانند استدالل كردن، اراده كردن، ميل داشتن و ارتباط برقرار كردن با ديگران 
شـخص را از   ،ولي اين تفـاوت  .باشد افتهيممكن است رشديافته يا رشدن اين استعداد طبيعى

اش را رشد دهد يا استعداد  يعني اگر فردي نتواند استعداد طبيعي .كند شخص بودن ساقط نمي
در  .)Joyce, 2008, p.47, 48شود ( از دايره شخص خارج نمي ،دهدباش را از دست  رشد يافته
 آيـد  شمار مي به شخص موجودينيادي در تعيين اينكه چه طبيعت يا ذات ارزشي ب ،حقيقت

هـاي مخصـوص بـه خـودش را دارد و      يعني شخص استعدادي طبيعي بـراي فعاليـت   .دارد
 گيـرد  بلكـه از طبيعـت او نشـأت مـي     ،شخص بودن چيزي خارج از وجود شخص نيسـت 

)Joyce, 1978, p.1(.   ؛داشـتن اسـتعداد طبيعـي اسـت     ،بنابراين اصل مهم در مـورد شـخص 
 شـخص دو معنـا دارد:   ،گـر يد  عبارت  به .باشد افتهيرشديافته يا رشدن تواند ياستعدادي كه م

    كاركرد شخص داشتن و استعداد كاركرد شخص داشتن.
هـايي دارد كـه بـه اشـخاص، از آن حيـث كـه        كاركرد شخص داشتن اشاره به فعاليـت 

درك  ،ي مانند فكـر كـردن، صـحبت كـردن، احسـاس     هاي فعاليت ؛ند اختصاص داردا شخص
چند برخـى   هر ؛جا فقط به كاركردهاى ذهن اشاره دارد . البته لفظ كاركرد در اين ... عشق و

خصوص كاركردهاى مغز جزء شرايط الزم كـاركرد شـخص هسـتند     از كاركردهاى بدنى، به
)Schwarz, 1990, p. 89(.  تعداد طبيعـي  كـاركرد شـخص داشـتن، همـان اسـ      ،در حقيقـت

 فاكننـده يا خواهان تحت عنوان نظريه شخصِ رشديافته فرد است. اين معنايي است كه آزادي
  :گيرند ) براي شخص در نظر ميfunctioning person theoryنقش (

. (See: Tooley, 1972, p. 55- 69; Warren, 2002, p. 273- 276; Singer 1993, p. 83- 87) 
                                                                                                                     

1. Robert Joyce. 
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كاركرد شخص داشتن يعني شخص استعدادي طبيعي و ذاتي از قبيـل  استعداد در مقابل، 
مربوط بـه شـخص را دارد. ايـن اسـتعداد      يها تياستدالل كردن و عشق ورزيدن براي فعال

 ابـد ي يداراي مبنايي جسمي، نوعاً مغز و دستگاه عصـبي اسـت كـه بـا رشـد بچـه رشـد مـ        
)Schwarz, 1990, p. 91اركرد شخص را هم نداشـته باشـد  فرد حتي اگر ك ،). طبق اين معنا، 

    .آيد شمار مي به هم شخص باز
 ،گيـرد  شوارز با تمايزي كه ميان شخص بـودن و كـاركرد شـخص داشـتن در نظـر مـي      

نظر او اگر ميان شخص و كاركرد آن تمـايزي   برد. از را زير سؤال ميخواهان  آزادياستدالل 
انسـان   ،مثالعنوان  . بهنخواهند بوداز اشخاص بالغ نيز شخص  بسياريدر نظر گرفته نشود، 

هاي شخص را ندارد؛ مثالً خودآگاه نيسـت يـا    از ويژگي كي  چيه ،بالغي كه در خواب است
پس بايد گفت انسان بالغ در حال خـواب هـم مثـل جنـين شـخص       .تواند استدالل كند نمي

 اگر گفته شود كه انسـان در حـال خـواب بـا     ،از طرف ديگر .مجاز است ن اونيست و كشت
صورت جنين هم بايـد   آيد، درآن حساب مي  هاي شخص را ندارد اما شخص به ويژگي نكهيا

شخص دانسته شود. پس شرط اوليه و اساسي براي شخص بودن، خود شخص بـودن و بـه   
خـواب،   انسان در حـال «افرادي مانند لذا  .است داشتن عبارت بهتر استعداد كاركرد شخص

چـون اسـتعداد    ؛آينـد  حساب مي  اما شخص به ،كاركرد شخص را ندارند »هوش و جنين بي
يكي از داليل شوارز در تأييـد ايـن مـدعا، اسـتدالل     . )Ibid, p. 89دارند ( كاركرد شخص را

  شده است.  استمرار وجودي است كه در ادامه به آن پرداخته

  استدالل استمرار وجودي
بـرد. او در بيـان    از استدالل استمرار وجودي بهره مي ،شخص بودن جنينشوارز براي اثبات 
پارچـه   ، استمراري يك1)انسان از لحظه لقاح تا مرگ (يا بعد از مرگ«گويد:  اين استدالل مي

وجـودي مسـتمر دارد و    ،انسان از لحظه لقاح تا لحظه مرگ ،). در حقيقتIbid, p.12» (دارد
ست مانند بادكنك كه از زماني كه باد نشده تا زماني كه باد . درآيد حساب مي يك موجود به

شود يك بادكنك است؛ فقط با اين تفاوت كه ابتدا كوچك بوده و بعد بزرگ شده اسـت.   مي
شخص  يهمان نيا، در مراحل گوناگون پارچهكي يستمرارا« اين استدالل داراي چهار مؤلفه

                                                                                                                     
در پايان اين بخش توضـيح مختصـري    .كند بر واقعيت انسان بعد از مرگ اصالً تكيه نمي ،شوارز در اين استدالل . 1

 داده خواهد شد. موضوعدرباره 
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اضافه   به ازيعدم ن و شخص بودن از لحظه لقاح ،راتييتغ رغم يعل يهمان نينرفتن ا نيو از ب
  پردازيم: ت كه در ادامه به شرح آن ميسا »شخص شدن يبرا نيبه جن يزيشدن چ

  پارچه در مراحل گوناگون استمراري يك
اينكه مراحل متفاوتي از قبيـل   انسان از لحظه لقاح تا مرگ استمرار دارد. انسان درعين وجود

پارچگي وجودي خود را از دست  كند، يك جواني و پيري را طي ميمرحله جنيني، نوزادي، 
زماني كه بچه بودم، وقتي هنوز بـه دنيـا نيامـده    « مييگو ياينكه گاهي اوقات م ؛ مثالًدهد نمي

حتي بـه تعبيـر   ؛ ها تصوري از استمرار وجودي نهفته استدر تمامي اين عبارت ،»... بودم و
وقتي مـن در شـكم مـادرم    «هاي كوچك نيز با گفتن جمالتي نظير  را بچه مسئلهاين  ،شوارز
  ).Ibid, p. 12, 13( كند درك مي يخوب  به...» و  بودم

  رغم تغييرات علي يهمان نيشخص و از بين نرفتن ا يهمان نيا
اسـتمرار، نقـش    يشـخص، دو معنـاي   يهمان نياست: ا يبررس  سه مطلب قابل مؤلفه در اين

  شخص. يهمان نيحافظه در ا

  شخص يهمان نيا )الف
جنين از لحظه لقاح تا لحظه مرگ يك وجود مستمر دارد. بچه در شكم مادرش همـان بچـه   

يك شـخص وجـود    ،است. در تمام اين مراحل ساله يساله و همان فرد بالغ س دوساله، هفت
كـاركرد  عنـوان يـك شـخص بـالغ اآلن       من بهمعناكه  بدين ؛دارد كه استعداد ايفاي نقش دارد

جنيني در شكم مـادرم بـودم. در   هم تر از آن  اما قبالً نوزادي كوچك و قبل ،دارم را شخص
مـوازات رشـد     هاي من بـه  اما توانايي ،عنوان يك شخص وجود دارم  من به ،تمام اين مراحل

هـا،   ييـر در توانـايي  ولـي ايـن تغ   .انـد  كـرده  سالي تغييـر  من از دوران جنيني تا دوران بزرگ
و اسـتمرار   يهمان نيزيرا ا ؛برد وجود من، يعني شخص بودن من را زير سؤال نمي يهمان نيا

وجود ذاتي مطلق من زيربناي رشد و تغيير توانايي من است. بـا شـخص بـودن اسـت كـه      
 ،بنابراين واقعيت مهـم  .گيرد عنوان يك شخص شكل مي  هاي من براي ايفاي نقش به توانايي

 ،عـالوه  بـه  .)Ibid, p. 93, 94كنـد (  خص بودن من است كه حق حيات را به من اعطـا مـي  ش
 .چقدر بزرگ شدي« :گويند آورند مي خاطر مي خيلي از اوقات افرادي كه كودكي انسان را به

    »؟بزرگ شدي قدر نيكوچولو بودي كه ا ماهه كييعني واقعاً تو همان نوزاد 
عنوان شخصي واحـد    دهد، به تغييراتي كه برايش رخ ميرغم  پس اين وجود مستمر علي

  فهم است.  ماند و اين چيزي است كه براي اغلب افراد قابل باقي مي
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  استمرار يدو معناي )ب
شخص است كـه فـرد از اول تـا     يهمان نييك معناي آن، استمرار و ا .استمرار دو معنا دارد

آيد و معناي ديگـر   حساب مي  خص بهاش يك ش در تمام مراحل متنوع زندگي و آخر وجود
) است كه واقعاً وجود دارد و بعدي از اسـتمرار  Biological continuumاستمرار زيستي ( ،آن
امـا   بعدي از شـخص انسـاني اسـت    ،زيرا ساختار زيستي انسان ؛شخص است يهمان نيو ا

 .اسـت شخص  يهمان نيبلكه مبناي استمرار شخص، ا .اصل و مبناي استمرار شخص نيست
  .)Ibid, p. 14( بنابراين استدالل استمرار وجودي فقط به استمرار زيستي اشاره ندارد

  هماني شخصنقش حافظه در اين )ج
تـوانم پـنج سـال قبـل      من مي ،هماني شخص نقش مهمي دارد. براي مثالحافظه در فهم اين
در ايـن يـادآوري، فقـط     به ياد داشته باشم. تر از آن راورم و يا حتي قبلبياخود را به خاطر 

عنـوان شخصـي كـه      بهنيز بلكه خودم را  ،آورم خاطر نمي بهرا ند ا هحوادثي را كه اتفاق افتاد
همـين شخصـي    م هستم.بنابراين من همين خود .آورم آنها را تجربه كرده است به خاطر مي

ه از گذشته تـا  كنم ك آورم و با اين يادآوري درك مي به خاطر ميرا را كه اآلن هستم، گذشته 
اشـخاص  البته اين يادآوري بـا توجـه بـه توانـايي      .)Ibid, p.13اآلن شخص واحدي هستم (

خـاطراتي   ،يعني حتي ممكن است برخي افراد خيلي بـاهوش  .متفاوت استآنها در مختلف 
تر (دوران جنيني، ولي قبل ،خود را به خاطر آورند )سالگي 2- 1مثالً (از دوران شيرخوارگي 

  و نوزادي) را به خاطر نياورند.تولد 
به اين معنا نيست كـه   ،توانم لحظاتي از تولد و قبل از آن را به خاطر آورم اينكه من نمي

لحظاتي از وجـود   آنها، اما آورم ينممن نبوده است. من اين تجربيات را به خاطر آنها تجربه 
يـاوردن حافظـه بـه معنـاي     اين به يـاد ن بنابراين بخشي از استمرار زندگي من هستند.  و من

ها نيست. اينكه من در حال حاضر خودم را همان شـخص بـا تجربيـاتم بـه      نبودن آن تجربه
تر از اين زمـان همـان موجـود و همـان شـخص      به اين معناست كه من قبل ،آورم يخاطر م
از حافظه واقعي كمك گرفت، بايـد از   توان ينمبراي دوران جنيني و تولد  كهازآنجااما  .بودم

ي ا شـرفته يپي ذهني ها تيقابلي فرضي استفاده كنيم؛ مثالً موجودي را فرض كنيد كه ا حافظه
ي بگويد من چه تجربيـاتي در  سال بزرگاو بتواند در  شوند يمباعث  ها تيقابلدارد كه همين 

ا، بـا ايـن تجربيـات بـه     من اكنون خودم را، همان شخص ر«درون رحم داشتم. يعني بگويد 
پس اگر ». وجود داشتم نيا از  شيپبنابراين اين به اين معنا است كه البته من  .آورم يمخاطر 
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به اين معنـا   ،آورم ادياي ندارم كه خاطرات دوران جنيني را به هاي ذهني پيشرفتهمن قابليت
ب واقعـي را بـه يـاد    بلكه به اين معنا اسـت كـه تجـار    .ندارمرا هماني واقعي نيست كه اين

ـ به فهم روشـني از ا  توان يم فرضي حافظهاين تجربه بنابراين به كمك  .آورم نمي  يهمـان  ني
ـ  و اآلن وجـود دارم  ،عنوان يك شـخص   گونه كه من به؛ همانافتي  دست ـ ا از  شيپ نيـز   ني

  ).Ibid, p. 13( ام وجود داشته

  شخص بودن از لحظه لقاح
اي از بافت باشد كه تبديل بـه يـك    انسان و شخص است، نه اينكه تكه ،جنين از لحظه لقاح

وجود تمـام تغييـرات رو بـه     اين شخص با ،طور كه قبالً گفته شد بلكه همان .شود انسان مي
شـخص واحـدي بـاقي     ،از لحظه لقاح تا لحظـه مـرگ   ،افتد رشد مهمي كه برايش اتفاق مي

از  . بلكـه خص نيست كه تبديل به شخص شـود ماند. اين موجود از اول چيزي غير از ش مي
 يبررسـ   در اين مؤلفـه چهـار مطلـب قابـل    ). Ibid, p. 13-14( همان ابتدا يك شخص است

ميـان   يفاصـل  حـد  ،شـود شخص بودن از لحظه لقاح آغاز مـي : اند از وجود دارد كه عبارت
تكون  ديگر اينكهجنين شخص بالفعل است نه بالقوه و  ،شخص و غير شخص وجود ندارد

شـود و بـه مـورد     پرداختـه مـي  دوم و سوم ، ولرد ااشخص تدريجي نيست. در اينجا به مو
  در بخش استدالل شيب لغزنده اشاره مختصري خواهد شد. آخري،

  شخص بودن از لحظه لقاحشروع  )الف
هـاي   جنين از لحظه لقاح شخص است، از داده نكهيخواهان براي تأييد اشوارز در برابر آزادي

شود كه سلول تخمك مادر بـا يكـي از    اي متولد مي كند. انسان در لحظههم استفاده مي علمي
صورت است كه يـك تخمـك تخمـدان     اين شود. اين فرايند به هاي اسپرم پدر بارور مي سلول

كند و آهسته لوله رحم را به سمت رحم در جريان آبي از مايع خـاص پـايين    مادر را ترك مي
شوند، اما قاعدتاً فقط يك اسپرم  ميليون اسپرم وارد اين جريان تند آب مي 200رود. بيش از مي
 90000عنوان حامل تمام غـذا و انـرژي حـدوداً      تواند تخمك را بارور كند. اين تخمك به مي

در نيمي از اطالعات ـ هر دو  ـ تخمك و اسپرم   ،وجود  نيا اما با .تر از اسپرم است برابر بزرگ
  ).Drama of Life Before Birth, 1965, p. 5شاركت دارند (ژنتيكي فرد جديد م

دهنـده مـرزي    كند و نشـان  مي زيچ  كيلقاح تغييري اساسي است كه دو چيز را تبديل به 
؛ باشد مي كنند خواهان ميان شخص و غير شخص مطرح ميواقعي در برابر مرزهايي كه آزادي

هـر دو  مرزي واقعي ميان اسپرم و تخمك كه مقدمات وجود انسان هسـتند نـه خـود انسـان.     
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داده و تبـديل بـه     دسـت  خود را از يهمان نيتخمك مادر و اسپرم پدر در اين تغيير اساسي، ا
شوند؛ فردي كه ژنتيكي مخصوص به خودش و متفاوت از اسپرم (و پـدر) و   فردي جديد مي

شده  دهد كه او از تخمدان جدا هماني تخمك وقتي رخ ميتغيير در اين تخمك (و مادر) دارد.
ميـرد و   چه بارور شود و چه بارور نشود. اگر بارور نشود، مـي  ؛رسد اش مي و به پايان زندگي

شـده و تبـديل بـه فـردي       اگر هم بارور شود، در فرايند بارورسازي به وجودش خاتمـه داده 
شـده اسـت. در    ونه است، اما زيگوت تـازه وجـودش آغـاز   گ شود. اسپرم نيز همين جديد مي
بنابراين لقاح آغاز زنـدگي  ). Schwarz, 1990: 68,69( لقاح آغاز وجود شخص است ،حقيقت

  شخصي جديد و پايان زندگي اسپرم و تخمك است.

  فاصل ميان شخص و غير شخص حدب) نبود 
است كـه   يفاصل تعيين حد ،آورند ميجنين   خواهان در دفاع از سقط يكي از داليلي كه آزادي

شـخص  تولـد را مـالك    »وارن« ،شود. براي مثـال  از طريق آن شخص از غير شخص جدا مي
زيرا تولد پايان و آغاز يك رابطه است؛ پايان رابطه نزديك مادر با جنين و آغاز  ؛داند ميشدن 

گرفته  تعارض با نوزاد قرار حقوق مادر در ،با اين تفاوت كه در رابطه اول. رابطه مادر با نوزاد
حساب   نيست و نوزاد عضوي از اجتماع انساني به گونه ني، اما در رابطه دوم اشود يو نقض م

كه اين سؤال كه  كند يم ديخواهان تأك اما شوارز در برابر آزادي. )Warren, 1989, p. 68( ديآ يم
زيرا مبتني بر اين فرض اشتباه است  ؛غلط استپرسشي  »آيد؟ چه زماني شخص به وجود مي«

كـه   درحـالي  .آيـد  اي در بارداري وجود دارد كه از آن مرحله شخص به وجـود مـي   كه مرحله
  .)Schwarz, 1990, p. 56(داشته است شخص از همان ابتداي بارداري وجود 

  (نه بالقوه) بودن جنين  شخص بالفعل ج) 
آورنـد،   حيـات جنـين مـي   حـق  براي دفـاع از   نيجن  هايي كه مخالفان سقط يكي از استدالل

چه جنـين از لحظـه   گر ،كهاز اين اين استدالل عبارت است .گي است هاستدالل از طريق بالقو
به اين معنا كه اگر شرايط رشد طبيعـي بـرايش    .اما شخص بالقوه است ،لقاح شخص نيست

گي جنـين بـه او    هبالقو بنابراين همين .شود يفراهم باشد، شخصي بالفعل، يعني انساني بالغ م
شخص بـالقوه حـق حيـات     ،نظر وارن اما از .دهد حقوق اخالقي اساسي برابر با فرد بالغ مي

ندارد و حتي اگر حقي هم براي شخص بالقوه در نظر گرفته شـود، در تعـارض ميـان حـق     
حيات شخص بالفعل (مادر) و شخص بالقوه (جنين)، حق بالفعل بـر بـالقوه ارجحيـت دارد    

)Warren, 2002, p. 278(، ).1390 ،بويه و جوادي ك: آلر(.  
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استفاده از اصطالح شخص بـالقوه دو صـورت دارد؛ صـورت درسـت و      ،نظر شوارز از
يعنـي   .شخص بالقوه با توجه به ايفاي نقش به كار رود درست اسـت بنابراين اگر نادرست. 

. بدين معنـا  بالقوه استشخص ـ تواند ايفاي نقش كند   كه ميـ جنين نسبت به شخص بالغ  
توانـد ايفـاي    بالفعـل نمـي   ليدر ايفاي نقش، استعداد و توان ايفاي نقش را دارد وكه جنين 
تنها ايفـاي   يعني جنين نه ،كه بالقوه در مورد شخص بودن به كار رود اما درصورتي .نقش كند
بالقوه را شوارز  اين استفاده از اصطالح .بلكه اساساً بالقوه شخص است ،تواند كند نقش نمي

بـالقوه شـخص   فقـط  آيد و  شمار نمي جنين شخص به ،صورت زيرا دراين ؛داند نادرست مي
نظر شخص بودن بالفعل است و تنها از جهت ايفاي نقـش بـالقوه    آنكه جنين از  حال .است

  .نظر شوارز، جنين شخص بالفعل است بنابراين از .)Schwarz, 1990, p. 99, 100است (

  اضافه شدن چيزي به جنين براي شخص شدن  بهعدم نياز 
 را خواهان براي تمايز ميان شخص و غير شخص از سوي آزاديمطرح شده  1شوارز ده مالك

اضـافه    نيـازي بـه   ،نظر او جنين براي اينكه شخص شود زيرا از ؛)Ibid, p. 42- 54( كند رد مي
از همان لحظه لقاح  ،وجود داردموجودي كه در دوران بارداري يعني  .شدن چيزي به او ندارد

  ).Ibid, p.14( شخص است و نيازي نيست چيزي به او اضافه شود تا تبديل به شخص شود

  تفاوت استدالل استمرار وجودي با دو استدالل ذات نوعي و استدالل شيب لغزنده
هـايي   استدالل ذات نوعي و شيب لغزنده نيز مانند استدالل استمرار وجودي ازجمله استدالل

اي ايـن سـه اسـتدالل را يكـي     اما عـده  .اند شده  مطرح نيجن  هستند كه در مخالفت با سقط
ابتدا به استدالل ذات نوعي و تفـاوت آن بـا    ،در اين بخش. كه يكي نيستند درحالي ،اندگرفته

  شده است.  استمرار وجودي و سپس استدالل شيب لغزنده پرداخته

  استدالل ذات نوعي
استدالل استمرار وجودي شوارز را با استدالل ذات نوعي يكـي در   كرده است تالش »بونين«

در تبيين استدالل ذات نوعي با تعريف شوارز در مـورد شـخص   ، نظر بگيرد. بر همين اساس
نقـش را دارد و   ياست كه استعداد ايفـا  تعريف كرده موجوديرا يعني شخص  .كند يآغاز م

                                                                                                                     
)، احسـاس  كنـد  يپذيري، جنبيدن (اولين باري كه مادر جنبش جنين را درون خود حس مـ  اند از: تولد، زيست ها عبارت مالك 1.

 يهـا  (كاشـتن)، تقسـيم (تقسـيم جفـت در دوقلـو     تن ضربان قلب، جـاي گـرف   كاركرد مغز، درد، ادراك، شكلي شبيه انسان،
 يكسان).
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كند كه اگر شوارز قصد دارد  خود بونين خاطرنشان مي ،دامهاحترام است. در ا  براي همين قابل
به استدالل ذات نوعي  انسان را به چيزي غير از گونه هوشمند (حيوان ناطق) معنا كند، مسلماً

است؛ يعني ويژگي ذاتي  منظورش چيزي بيش ازاين كند ياما او گمان م .اشاره نخواهد داشت
نقش شخص است. پس در صـورتي بـه فـرد     يايفا هر عضو زنده از گونه هوشمند، استعداد

نقش شخص داشته و عضـوي از گونـه هوشـمند     يكه استعداد ايفا شود يحق حيات اعطا م
نقش است، پـس حـق    يبوده و داراي استعداد ايفا گونه نيا جنين عضوي از كهباشد و ازآنجا

  ).Boonin, 2003, p. 23, 24حيات دارد و اين همان استدالل ذات نوعي است (
تا استدالل استمرار وجـودي شـوارز را بـا     متعاقد كردهشايد يكي از داليلي كه بونين را 

 ،اين باشد كه بخواهد بگويد شوارز با اسـتدالل ذات نـوعي   ،استدالل ذات نوعي يكي بداند
شود كـه   اما پذيرش اينكه هر انساني شخص است باعث نمي .تبعيض نوعي را پذيرفته است

). Kaczor, 2011, p. 92, 93احتـرام نباشـند (   ارزش اخالقي نداشته و مورد ،موجودات ديگر
ارزش اخالقي داشتن حيوانات و موجودات ديگـر تعارضـي    شخص بودن انسان با ،درواقع
  ندارد.

يكـي   موجـود در آنهـا  هـاي   شـايد ايـن دو اسـتدالل بـه دليـل شـباهت       ،از طرف ديگـر 
داننـد كـه    دو استدالل، شخص را موجـودي مـي   اند. شباهت اول اين است كه هر شده  گرفته

ماند كه  ثابت باقي مي زيچ  كينقش شخص دارد. شباهت دوم اينكه در هر دو  ياستعداد ايفا
شود.  ميتعبير به وجود  ،در استدالل استمرار وجودي وبه ذات نوعي  ،در استدالل ذات نوعي

بـه وجـود    انسان دفعتـاً  ،در هر دو استدالل .نحوه پيدايش انسان است مربوط به ،شباهت سوم
اين مطلـب در اسـتدالل شـيب لغزنـده بيشـتر توضـيح داده       (كند  رشد مي جيتدر  آيد و به مي
تفاوتي اساسي با يكديگر دارند. مالك شوارز بـراي   ،ها شباهت نيا وجود اما آنها با ).شود يم

تدالل استمرار وجودي اسـت  تمايز قائل شدن ميان شخص بودن و كاركرد شخص داشتن، اس
زند. استمرار وجـودي حـاكي از آن اسـت كـه وجـود       و هيچ حرفي از ذات نوعي انسان نمي

و در تمـامي مراحـل    انسان از لحظه لقاح تا لحظه مرگ يا بعد از مرگ وجـودي مسـتمر دارد  
 پـس  ،شخص تلقي شـود بودن بالغ در هنگام بنابراين اگر اين موجود  هماني صادق است. اين

 دهـد كـه   اين نشان مي .چون وجودي مستمر دارد ؛آيد شمار  شخص بهبايد در لحظه لقاح هم 
او در ارتبـاط اسـت. در   مستمر وجود  ارتباطي ندارد، بلكه با يبه نوع انسانشيوه اين استدالل 

يعنـي هـر    .حقيقت رابطه استدالل استمرار وجـودي و اسـتدالل ذات نـوعي، تسـاوي اسـت     
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با اين تفاوت كه استدالل  ؛استمرار وجودي دارد، ذات نوعي هم دارد و بالعكسموجودي كه 
 توجهي به ذاتيات او ندارداما استمرار وجودي  ،ذات نوعي به ذاتيات وجود انسان توجه دارد

  .هماني در مراحل مختلف است و صدق اين انسان مستمر توجهش وجودكانون  و

  استدالل شيب لغزنده
دارنـده سـيري در يـك     بـر  در نيجن  استدالل شيب لغزنده در مخالفت با سقط ي،كل طور به

كه در صورت عدم جواز كشتن آن موجود در يـك مرحلـه،   است موجود با مراحل مختلف 
  شود. مي مجاز ريكشتن آن در مراحل ديگر نيز غ

وي زيـرا   ؛گيـرد  بونين استدالل شيب لغزنده را هم با استدالل استمرار وجودي يكي مـي 
كـه  هـايي   جنـين يعنـي اگـر   و ايـن   كنـد  نحو استدالل شيب لغزنده تعريف مي استمرار را به

ـ ميـان  آيند حق حيات نداشته باشند، هيچ تفاوتي  بالفاصله بعد از لقاح پديد مي در  هـا  نيجن
يـك   تفاوتي با ها نيجناين  اگر اين سير را ادامه دهيم،و  دارداين لحظه و لحظه بعد وجود ن

ـ چه  صورت، چنان نخواهند داشت. دراين يك انسان بالغبا  تينها در نوزاد و حـق   هـا  نيجن
بنابراين براي جلـوگيري از ايـن    .ها نيز فاقد حق حيات خواهند بود آنحيات نداشته باشند، 

). Boonin, 2003, p. 33( نتيجه بايد پذيرفت كه زيگوت نيز مانند انسان بالغ حق حيات دارد
  ميان شخص و غير شخص وجود ندارد. يفاصل ر اين است كه حداين تبيين مبتني ب

، شباهت استمرار وجودي با شـيب  رديگ يشايد يكي از داليلي كه بونين اين دو را يكي م
با سيري از جنـين تـا فـرد بـالغ      ،لغزنده در داشتن يك سير و گستره باشد. در هر دو استدالل

و آن  داردنظر مـد نيـز  را ونين شباهت ديگـري  ا بممواجه هستيم و اين تنها شباهت آنهاست. ا
دفعـي. او بـا در نظـر     طور يابد نه به تكون مي جيتدر  در هر دو استدالل، وجود انسان به نكهيا

استدالل شـيب   ،نظر بونين پردازد. از نقد استمرار وجودي شوارز مي  به ،گرفتن همين شباهت
ـ «تـا   »الف«اي را از  گستره ]مثالً[زيرا  ؛لغزنده يا استمرار وجودي نادرست است در نظـر   »اءي

كـه   درحالي .باهم متفاوت باشند »ب«و  »الف«اي را يافت كه  توان در آن نقطه گيرد كه نمي مي
و يك دقيقـه   روز  مهيتواند بگويد تفاوت مهمي بين روشنايي در ن فرد مي مثالً ؛نيست طور نيا

تـوان روشـنايي    نمـي  وجود ندارد، اما مسـلماً  بش  مهيتر از آن تا ن قبل از آن و يك دقيقه قبل
را يكي گرفت. به همـين نسـبت در سـير     شب  مهيو تاريكي آسمان در ن روز  مهيآسمان در ن

 شخص و غيـر شـخص پيـدا كـرد     ميانتوان مرزي  رشد انسان از لحظه لقاح تا تولد هم نمي
)Ibid, p.35.(  
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استدالل شيب لغزنده را از استدالل استمرار داده است و پاسخ  به اين خلط بونين شوارز
استدالل شيب لغزنده بر اسـاس تكـون تـدريجي و     ]نظر او از[زيرا ؛ كند وجودي متمايز مي
امـا اسـتدالل اسـتمرار     .قبـول نيسـت    در مورد رشد انسان قابلاين فرايند جزءجزء است و 

كنـد.   رشد مي جيتدر  ولي بهآيد  وجود ميه ب وجودي مبتني بر اين است كه يك موجود دفعتاً
دهنـده مـرز    كه نشان اي نقطهوجودي از يافتن گونه نيست كه استدالل استمرار  نظر او اين از

عـاجز اسـت؛ زيـرا اگـر چنـين       شخص و غير شخص يا شخص بالقوه و بالفعل باشد ميان
جـودي  كه استدالل اسـتمرار و  مرزي وجود ندارد بلكه اصالً است. ارزش يبباشد، استداللي 

 ،براي استدالل استمرار وجـودي  يسال انيبنابراين مثال رشد انسان از كودكي تا م آن را بيابد.
اي يك وجود و شـخص   بدون هيچ تفاوت اخالقي ،معنا دارد كه در تمام مراحل رشدزماني 

توان همان مثال شـب و روز يـا    براي استدالل شيب لغزنده مي ،استمرار دارد. از طرف ديگر
آنكـه پيوسـتگي و اتصـالي در     وجـود  بـا ؛ زيرا گ از سياه تا سفيد را در نظر گرفتطيف رن

بـاهم متفاوتنـد و همـين    تمام مراحـل  و  در كار نيستاما وجودي مستمر  ،ها وجود دارد آن
اما رد اسـتدالل شـيب لغزنـده آسـيبي بـه       .برد مطلب استدالل شيب لغزنده را زير سؤال مي

زيرا مشخص شـد كـه ايـن دو     ؛)Schwarz, 1990, p. 14زند ( استدالل استمرار وجودي نمي
  .(See Schwarz, 1990, p. 113- 124 and Schwarz, 2011, p. 35- 39) استدالل يكي نيستند

  اشكاالت استدالل استمرار وجودي
پاسـخ داده   آنهـا اشكاالتي به استدالل استمرار وجودي وارد است كه خود شوارز به يكي از 

  :جمله ازاست؛ 

  از لحظه لقاحفرض تامسون در شخص بودن جنين  پيش
كه قائل به تمـايز ميـان    »تولي، سينگر و وارن«ممكن است گفته شود استدالل شوارز در برابر 

 زيـرا  ؛قبول نيستل تامسون قاب برابر اما در ،قبول است  ستند قابلهشخص و كاركرد شخص 
كـردن  سـقط  باز  ،فرض نيا وجود و باگيرد  فرض مي لحظه لقاحشخص بودن جنين را از  او

استدالل استمرار وجودي شـوارز و اثبـات شـخص     بنابراين .داند مجاز ميبه داليلي جنين را 
 تواند به كار آيد كه استدالل تامسون درست نباشـد و  بودن جنين از لحظه لقاح در صورتي مي

به اين  خود شوارز :د گفتدر پاسخ باي توجه نكرده است. مسئلهشوارز به اين  رسد يبه نظر م
از هر دو كتاب خود را به بحث تامسـون در مـورد    فصل  كيرو  نيهمو ازتوجه داشته  مسئله
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بويه،  : آلر. ك( است...و با چند دليل استدالل او را رد كرده حق زن بر بدنش اختصاص داده 
  .(See Schwarz, 1990, p. 113- 124 and Schwarz, 2011, p. 35- 39)). 60- 29، ص 1390

  چهارم استدالل استمرار وجودي  مؤلفهاشكال به 
شوارز در چهارمين مؤلفه خود براي شخص شـدن جنـين، اضـافه شـدن      كهاشكال ديگر اين

خواهـان    ي، او با رد كردن ده مالكي كه از سوي آزاددرواقعداند.  ويژگي ديگري را الزم نمي
شـدن ويژگـي ديگـري بـراي      اضافه  به، نيازي شده  مطرحشخص غيربراي تمايز شخص از 

اما اگر  بيند. اگر انسان تنها همين بدن مادي باشد، شايد حق با شوارز بود. شخص شدن نمي
عالوه بر ساحت بدن، ساحت ديگري به نام نفس يا روح نيز در كار بـوده و تمـام حقيقـت    

مانـد، سـخن او درسـت بـه نظـر       بـاقي مـي   آدمي نيز ساحت غير بدن باشد كه با مردن نيـز 
نفـس   مدار برهماني نيز  صورت تمام حقيقت آدمي نفس اوست و اين رسد؛ چون دراين نمي

گيرد كه تا بعد از مرگ نيز استمرار دارد و بدون حضور نفس، شخص بودن جنـين   شكل مي
جـودي خواهـد   اين نكته مطالب بيشتري در نقد اصل استدالل استمرار و دربارهمعناست.  بي

  آمد.
  استمرار وجودي بعد از مرگ

آيا توان به استدالل استمرار وجودي وارد كرد، اين است كه بذانيم  ترين اشكالي كه مي جدي
  ؟ قائل استشوارز به استمرار وجودي بعد از مرگ نيز 

اما  .مباحثي كه تاكنون در مورد استمرار وجودي مطرح شد، به جنبه مادي آن توجه داشت
پارچگي حيات انسان از لحظه لقاح تا مرگ (يا بعد از  با توجه به تبيين استمرار وجودي و يك

تبع آن به دو ساحتي نفس و بدن نيز   مرگ)، شايد شوارز به استمرار وجودي بعد از مرگ و به
تمـاالً  اح، او استمرار بعـد از مـرگ را داخـل پرانتـز قـرار داده      كهاعتقاد داشته باشد؛ اما ازآنجا

صورت اگر حيـات انسـان بعـد از مـرگ نيـز       استمرار بعد از مرگ را باور نداشته است. درهر
كه شوارز ترسيم كرده است درست  گونه استمرار داشته باشد، تحليل استمرار وجودي انسان آن

  ديگر خواهد بود. يا گونه  هماني او در سراسر حياتش به و اينرسد  به نظر نمي
اي از نفس و بدن باشـد و تمـام حقيقـت او را نفـس او تشـكيل دهـد،        هاگر انسان آميز

هماني ميان نفس بعد از مـردن   استمرار وجود آدمي را بايد تا بعد از مرگ نيز بسط داد و اين
شـود ولـي    ؛ چون با مردن و جدايي نفس از بدن، بدن نابود مـي برقرار است نيز و قبل از آن

واهد داد و پس از مردن نيز گذشته خود در دنيـا را بـه   نفس همچنان به حيات خود ادامه خ
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ـ زبا استمرار وجود انسان پس از مرگ و نابود شدن كالبد انسـاني در   نيبنابراآورد.  ياد مي  ري
تقرير شـوارز از   جهينت درتوان استمرار وجودي انسان را به بدن او دانست.  ، ديگر نميخاك

ي بر بدن مـادي انسـان بـود، درسـت بـه نظـر       هماني شخص كه مبتن استمرار وجودي و اين
اصلي زمان حضور نفس در بدن است و اگر حضـور نفـس    مسئلهرسد. از سوي ديگر،  نمي

در بدن متأخر از زمان لقاح باشد، شخص شدن جنين نيز متأخر از زمان لقـاح خواهـد بـود؛    
 صـورت، اسـتمرار وجـود نفـس و     كه گذشت، مالك شخص بـودن درايـن   گونه همانچون 
هماني نفس است نه بدن و حضور نفس نيز ـ بنا بر فرض ـ متأخر از زمان لقاح اسـت و     اين

اما اگـر زمـان    شود. هماني صادق شده و جنين شخص مي از زمان حضور نفس است كه اين
صورت جنين از همان زمان لقاح شـخص   حضور نفس در بدن همان زمان لقاح باشد، دراين

  ماني صادق است.ه بوده و از همان زمان اين

  بدن دوگانگي نفس واستدالل استمرار وجودي بر اساس  ي ديگر ازتقرير
نفس و بدن و استمرار وجود نفس پس از مرگ و نـابودي بـدن بـا جـدا شـدن از       دوگانگي«

، ص، 1380: وال، ر.ك( غربيبرخي از فيلسوفان اي است كه فيلسوفان اسالمي و مسئله »نفس
 در اينجا تنها با توجه به ديـدگاه فيلسـوفان مشـاء، اشـراق و     اند. كردهبدان توجه  ).495- 415

متعاليه درباره دوگانگي نفس و بدن، تقريرهاي ديگري از استدالل اسـتمرار وجـودي    حكمت
  شود. ارائه مي
 ؛اسـت » ذات  بـه   مفـارق از بـدن و قـائم   «دانـد كـه    مي» جوهري عقلي«نفس را  نايس ابن

  بـه  .زمان با حدوث آن است بلكه هم بوده،پيش از حدوث بدن نجوهري كه حدوثش بعد يا 
نفس عالوه  نايس نظر ابن از ،ديگر سويآيد. از نفس از لحظه لقاح به وجود مي ،گريد  عبارت

نفـس جـوهري    كـه ازآنجا نيبنـابرا  .نيـز هسـت   روحانیةالبقاءاست،  روحانیةالحدوثبر آنكه 
از بـين نرفتـه و    نـابودي بـدن  بـا  نفـس  ، نيسـت  گونه نيا بدن وذات است   به  مجرد و قائم

  .)55و  52- 51ص ،1383 ،نايس ابن( ماند يباقي مهمچنان 
نظر او نفس قبـل از   . البته ازداند يسهروردي نيز حدوث نفس را همراه با حدوث بدن م

(سـهروردي،   شـود با آن همراه شد، بالفعل مي كه ي اما وقت .آنكه به بدن بپيوندد، بالقوه است
، نفس را به علت باقي ماندن علـتش  نايس عالوه سهروردي مانند ابن هب .)421ص ،3ج، 1375

  .)496ص ،1(همان، ج داند ناپذير مي فنا ،بعد از فساد بدن
سينا و سهروردي، نفس را در ابتـدا بالفعـل مـادي و    خالف ابن مالصدرا بر در اين ميان
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 ،امـا بـا حركـت جـوهري     ،ه حدوث نفس جسماني استبه اين معنا ك .داند بالقوه مجرد مي
از ديگـر   ،داردرا شود. نفس انساني به سبب اينكه استعداد تعقل و تفكر مجرد و روحاني مي

رسـد   اسـتعدادي كـه بـا حركـت جـوهري بـه فعليـت مـي         ؛شـود نفوس حيواني متمايز مي
نفس در  ،تدر حقيق .)147و145، ص8ج ؛ همان،109ص ،6، ج1981، صدرالدين شيرازي(

 زيـرا از  ؛بلكه نياز نفس به بدن امري ذاتي بـراي آن اسـت   .ذات نيست  به  قائم خود حدوث
 روحانیـةالبقاء ،همين نفـس في هم اما از طر .است جسمانیةالحدوثنظر مالصدرا نفس انسان 

ـ ن ييعني به تجرد رسيده و ب .رود يزيرا با حركت جوهري از قوه به فعل م ؛است از بـدن   ازي
  .)221ص ،1360 ؛ همو،12ص ،8، ج1981صدرالدين شيرازي، ( شود يم

پس طبق هر سه ديدگاه مشاء، اشراق و حكمت متعاليه تمام حقيقـت آدمـي را نفـس او    
ـ ازا .قالبي براي نفس در حيات دنيوي اسـت  »بدن«دهد و  تشكيل مي نفـس بـا مـردن     رو ني

هروردي از لحظـه حـدوث مجـرد و    و سـ  نايس نظر ابن نفسي كه از ؛ماندميرد و باقي مي نمي
هرچنـد بـه    ؛يعني از ابتدا واجد تجرد عقالني بوده و نفس ناطقـه اسـت   .انسان بالفعل است

و  بـوده ابتدا مادي  ،نظر مالصدرا از .تواند كليات را درك كند علت فراهم نبودن شرايط نمي
  د از: . اين نشئات عبارتنشود يحركت جوهري مجرد م با طي مراحل يا نشئاتي در

كه نفس شامل مراحل عنصري و معدني و گياهي بوده و مـادي اسـت و    »نشئه طبيعت«
  .ادراك و حركت ارادي ندارد

بـا ادراك   دارنده مراحلي برخوردار از نوعي تجـرد مثـالي   بر كه نفس در »نشئه حيواني«
   است. جزئي و حركت ارادي و فاقد نفس ناطقه

آنكه ادراك عقلي خالص ندارد، امـا داراي نفـس    وجود كه در آن انسان با »نشئه انساني«
  باشد. ميناطقه 
دارنـده تمـام مراحلـي     بـر  كه نفس ناطقه، ادراك عقلي خالص داشته و در »نشئه عقلي«

 و 147، 146ص ،3، ج1391، تيعبود(ت است كه نفس در آنها واجد نوعي تجرد عقلي اس
433(.  

قبل از مرحله نفس ناطقـه، واجـد جـنس     حلِنظر مالصدرا جنين در تمام مرا از ،درواقع
بنـابراين   .)229ص ،1360 (صـدرالدين شـيرازي،   حيوان و فصل مميز انسانيت بالقوه اسـت 

ـ بو باشـد (آل  افتـه ي  انسان تحقق يماد ريكه ساحت غ شود يزماني آغاز م ازحيات انسان   ،هي
  .)17، ص1391
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دو  تـوان  يمورد نفس و بـدن، مـ  حال با توجه به نظر مشاء، اشراق و حكمت متعاليه در 
  تبيين متفاوت از استدالل استمرار وجودي ارائه داد.

وجود انسان بعد از  ،بنا بر حكمت متعاليه است كه بر اساس آناين تبيين  :نخستتبيين 
 همـاني  اينتا بعد از مرگ نيز ادامه دارد. پس استمرار وجود انسان و شده و  تجرد نفس آغاز
چـون نفـس سـاحت اصـلي      ،شـد  گفتهطور كه قبالً  زيرا همان شود؛ از مياو از اين زمان آغ

مـن   ،وجود انسان است، آغاز حيات انسان نيز به تحقق آن بستگي دارد. بر اساس اين تبيـين 
وجود من، از لحظـه تجـرد    يهمان نيهمان تخمك بارورشده، علقه و يا مضغه نيستم، بلكه ا

همان موجودي هستم كه واجـد نفـس    ،ان فردي بالغعنو  يعني من به .شود ينفس من آغاز م
   دارد. يهمان نياستمرار و اهم نفسي كه تا بعد از مرگ  ؛ناطقه شد

ـ بتوان بر اسـاس نحـوه بـه وجـود آمـدن نفـس در حكمـت متعال        ديشادر اين ميان،   ،هي
سـقط   ينادرسـت  زين هيكرد كه بنا بر حكمت متعال ريتقر يا گونه را به ياستدالل استمرار جود

 خيو شـ  نايس مالصدرا بر خالف ابن ،گذشتبيان آن گونه كه  از لحظه لقاح باشد. همان نيجن
ـ وجود  كيانسان  ي،. به اعتقاد وستيقائل ن ينفس و بدن دوگانگ انياشراق م و  پارچـه  كي

خـود بـا توجـه     يتكامل ريو در س شود يآغاز م افتهي نطفه لقاح يعنيمنسجم دارد كه از ماده، 
. بـه  رسـد  يمـ  زيبه تجرد ن يا در مرحله ،است انيكه در ذاتش در جر يا يت جوهربه حرك

 ؛شـود   ياش بـه او داده نمـ   يتكـامل  ريو س يخارج از نطفه آدم ينفس از عالم ،گريعبارت د
گفـت   توان يم بنابراين. رسد يبه مرحله تجرد م يبلكه همان نطفه است كه با تكامل و جهش

 يهمان نيو ا ام دهيرس نجاياالن به ا ،خود يتكامل ريهستم كه با س افتهي كه من همان نطفه لقاح
در لحظـه لقـاح برقـرار اسـت. پـس       مـن  من با وجـود  االنِ وجود انيم يو استمرار وجود

ـ بنا بر حكمت متعال ياستدالل استمرار وجود ريتقر نيبنا بر ا توان يم ـ   ،هي را از  نيسـقط جن
  .لحظه لقاح نادرست دانست

كرده  يمبتننكته خود را بر آن  يمغز تياستدالل فعال »يبراد« مِ قابل توجه اينكهنكته مه
ـ د ديبا يآدم اتيبردن به آغاز ح يپ يبرا ياز نظر براداينكه  ).See: Brody, 1989( است  دي
او رقـم    يسـت يو ن يهسـت  يژگـ ياست كه با بود و نبـود آن و  يدر انسان اساس يا يژگيچه و

بـا   كوشـد  يو مـ  پردازد يمرگ م ليبه تحل ي،اساس يژگيو نيبردن به ا يپ ي. او براخورد يم
  .ببرد يانسان پ ياساس يژگيبه و ليتحل نيا

گفت  توان يم دانند، يشده است مرده م يرا كه مرگ مغز يچون امروزه كس ي،نظر و از
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مغز و  تياز دست دادن فعال ،ديآ يشمار م كه انسان با از دست دادن آن مرده به يا يژگيآن و
 جـه ي. در نتشـود  يآغـاز مـ   يمغز تيبا فعال زيانسان ن اتيمردن مغز است. پس ح يبه عبارت
  .ستينادرست ن يلحاظ اخالق مرحله به نيااز  شيپ نيسقط جن

نقـد كـرده    يرا نقل و بر اساس استدالل اسـتمرار وجـود   ياستدالل براد نيانيز شوارز 
اشـكال   ،است انگارانه يدرباره انسان ماد يادشوارز و بر يچون مبنا رسد و به نظر مي است

ـ گ با الهام ،گونه كه گذشت اما همان .درست باشد يشوارز به براد ـ از ا يري  ينكتـه اساسـ   ني
به دست داد كـه الزمـه    يانگار انسان بر اساس دوگانه اتياز آغاز ح يريتقر توان يم ي،براد

 ).1396بويه و گودرزي،  (آل آن تكون انسان با حضور نفس است

جـدا شـدن    ياست كه چون مردن به معنـا  نيخالصه سخن ا مطلب مذكور،با توجه به 
قبل  جهيدر نت يابد.مردن صادق است كه نفس در بدن حضور  يپس زمان ،نفس از بدن است
ـ   و  تا از بـدن جـدا شـود    ستين ياصالً نفس ،از حضور نفس ـ  نيسـقط كـردن جن  نيدر چن

و قبح قتل نفس بر آن بـار شـود.    ديشمار آ  انسان به كيكشتن  يبه معنا تواند ينم يا مرحله
با سـقط   دينبا ،تكون نفس متأخر از لحظه لقاح است هيچون بر اساس حكمت متعال نيبنابرا

 يهمـان  نيا جهيدر نت .نفس از بدن صادق باشد ييمرحله مردن و جدا نيقبل از ا نيكردن جن
د از همان لحظه تكون نفس در نظـر گرفـت و سـقط كـردن     يانسان را با يو استمرار وجود

كه قبل  ستيبدان معنا ن نينادرست است. البته ا يلحاظ اخالق به ،مرحله به بعد نياز ا نيجن
در صـورت قبـول اسـتدالل    بلكـه   .ندارد يقبح چياصالً ه نيسقط كردن جن ،از تكون نفس

هر چنـد   ؛دانست حيقبنيز از به وجود آمدن نفس را قبل  نيسقط كردن جن توان يم يگ هبالقو
 .قبح قتل نفس را ندارد

نظـر آنهـا آغـاز وجـود      بنا بر حكمت مشاء و اشراق اسـت كـه از  اين تبيين  :تبيين دوم
و از سـوي   يابد زيرا نفس از لحظه لقاح تحقق مي ؛بالفعل و مجرد انسان از لحظه لقاح است

همـاني او نيـز از    استمرار وجودي انسـان و ايـن   بنابراين. يابد ديگر بعد از مردن نيز ادامه مي
چون از  .شده هستم من همان تخمك بارور«توانيم بگوييم  شود و ما مي همين زمان آغاز مي

از وجودم از آن زمان همچنان استمرار داشته و تـا بعـد   لحظه لقاح واجد نفس ناطقه شدم و 
  ».مرگ نيز استمرار خواهد داشت

طوركـه   يعنـي همـان   .دارد نفـس اسـت   يهمان نيچيزي كه استمرار و ا ،در هر دو تبيين
مانـد، بـا تحقـق آن نيـز وجـود انسـان آغـاز         شده و باقي مي نفس از بدن جدا ،هنگام مرگ
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عنصري كـه شـرط    ؛شود. پس نفس عنصري كليدي در فهم استمرار وجودي انسان است مي
  .باشد ميساسي براي آغاز وجود انسان و استمرار آن ا

ـ   سقطتوان گفت  طبق تبييني كه از استدالل استمرار وجود ارائه شد، ميبنابراين   از نيجن
اما از ديدگاه  .ديآ يحساب م  نظر فلسفه مشاء و اشراق از لحظه لقاح نادرست و قتل نفس به

. البته شايد بتوان آيد حساب نمي تل نفس بهقبل از تجرد نفس، ق نيجن  سقط ،حكمت متعاليه
را حتي از زمان لقـاح   نيجن  سقط، قبح گي هبالقوديگري مانند استدالل  هاي از طريق استدالل

 بـه قـبح كشـتن آن    هرچنـد و بالقوه انسـان اسـت   از لحظه لقاح،  چون جنيننيز اثبات كرد؛ 
  .)49، ص1392 ،هيبو نادرست است (آل ياخالققبح قتل نفس نيست، ولي از نظر  اندازه 

كـه شـوارز انسـان را از    چرا ؛نظر شوارز با حكمت متعاليـه متفـاوت اسـت    ،در اين ميان
نظر شوارز با اينكه يك  .داند مالصدرا انسان بالقوه مي ولي، داند يانسان بالفعل م ،لحظه لقاح

نظر   تفاوت عمده .ستها نبه آبسيار نزديك دارد، اما  حكمت مشاء و اشراق تفاوت عمده با
ـ شوارز در استمرار و ا كهشوارز با حكمت مشاء و اشراق در اين است  وجـودي   يهمـان  ني

بنا بر تبيينـي كـه از    كه درحالي دارد، مدنظرو وجود مادي انسان را  كند اي به نفس نمي اشاره
دارد نفـس  استمرار وجودي در حكمت مشاء، اشراق و متعاليه شد، تنها چيزي كـه اسـتمرار   

و ثباتش تـا   يهمان نيدهد و ا است؛ نفسي كه تمام هويت و موجوديت انساني را تشكيل مي
خالف نظر شوارز كه معتقد است نيازي نيسـت بـه    بنابراين بر .ماند يبعد از مرگ نيز باقي م

حكمـاي مشـاء، اشـراق و متعاليـه بايـد      نظر  جنين چيزي اضافه شود تا شخص شود، بنا بر
بلكـه   ؛خواهـان نيسـت   هـاي آزادي  از مالك كي چيهچيز اما آن  .جنين اضافه شودچيزي به 

خـاطر   رسـد شـوارز بـه    به نظر مي ،عالوه هكند. ب نفس است كه جنين را تبديل به شخص مي
اي كه دارد، بدون اشاره به ساحت نفس، تفسيري مـادي از وجـود مسـتمر     انگارانه ديد مادي

 .شـود  كـه تخمـك بـارور مـي     داند ياي م وجود انسان را لحظهو آغاز است انسان ارائه داده 
  .زند يشايد براي همين است كه درباره استمرار بعد از مرگ حرفي نم

از اسـتدالل   يرمـاد يبر اساس دو ساحتي بودن وجـود انسـان، تبيينـي غ   توان  مي بنابراين
دو سـاحتي بـودن    يعني اگر استمرار وجودي شوارز را با پذيرش ارائه داد. استمرار وجودي

حقيقـت وجـودش را   تمـام  نفسـي دارد كـه    ،وجود انسان تبيين كنيم، انسان عالوه بر بـدن 
فقط از لحظه لقاح يا بعد از لقـاح انسـان و شـخص      جنين نه ،و براي همين دهد يتشكيل م

نيسـت   مـردن يعني انسان با  .نيز ادامه دارد او بلكه اين شخص بودنش تا بعد از مرگ ،است
  .شود يود نمو ناب
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  گيري بندي و نتيجه جمع
استيفن شوارز با تمايز قائل شدن ميان شخص و كـاركرد شـخص، جنـين را جـزء افـرادي      

ندارند. يكي از داليل او براي شخص بـودن  را داند كه شخص هستند اما كاركرد شخص  مي
تـا لحظـه   انسان از لحظه لقـاح  وجود به اين معنا كه  .جنين، استدالل استمرار وجودي است

در ايـن  . هماني صادق است دارد و در تمامي مراحل وجود او اينپارچه  مرگ استمراري يك
مقاله، عالوه بر تقرير استدالل او و بيان تفاوت آن با استدالل ذات نـوعي و اسـتدالل شـيب    

، شـوارز  البته عالوه بر تبيـين مـادي از اسـتمرار وجـودي    لغزنده، اشكاالتي به آن وارد شد. 
كه مبتنـي بـر وجـود     شد نيز بنا بر حكمت مشاء، اشراق و متعاليه ارائهاز آن  يرمادييني غتبي

تـا بعـد از   از زمان حضور نفسِ مجرد در جنـين  وجود انسان بنابراين  .نفس در انسان است
هماني نيز از زمان حضور تا بعد از مـرگ   و استمرار وجودي انسان و اين داردمرگ استمرار 
  صادق است.
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