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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به اهمیت و نقش منحصر به فرد انسان در نظام آفرینش ،آغاز و فرجام زندگی
او ،همواره مورد مطالعه اندیشمندان و ادیان الهی بودهاست .سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده
ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکالت اجتماعی است .سقط جنین به عنوان پدیدهای اجتماعی و
درمانی ،از دیرباز در اکثر جوامع و ملل مرسوم بوده است و بخصوص نوع اجتماعی آن در قرن اخیر ،در
جوامعی که از حیث اقتصادی و صنعتی پیش رفتهاند ،هرچه بیشتر فزونی یافته و کماکان در حال افزایش
است .علی رغم همه تالشهایی که دانشمندان و عالمان دینی جهت جلوگیری یا کاهش آن داشتهاند،
نتیجه مطلوبی حاصل نشدهاست و این مسئله همچنان دغدغههای فراوانی را برای دولتها ،ملت ها،
خانوادهها و زنان ایجاد کردهاست .در گستره تمدن اسالمی ،این اعتقاد عمومیت دارد که قرآن کریم و
دین اسالم ،با جامعیت ویژهای که دارد ،آخرین و برترین شیوهها را برای عبور از معضالت اجتماعی و
غیره فراروی بشریت قرار میدهد .بنابراین برای همه متدینان به دین اسالم و از منظر فقه شیعی ،باید
ناهنجاریهای فردی و اجتماعی؛ از جمله معضل سقط جنین را با تکیه بر تعالیم دین مقدس اسالم،
درمان کرد .از آنجا که موضوع مورد بحث بسیار وسیع و پردامنه بوده در این مقاله ،سعی بر آن گردیده
که از تشریح جزئیات خودداری شود و مسئله سقط جنین و مجاز یا غیر مجاز بودن و جنبه های مخلتف
آن از دیدگاه فقه شیعی مورد بررسی قرار گیرد و امکانات روش شناختی مناسبی برای بررسی موضوع
مزبور فراهم ساخته شود .هدف از انجام این تحقیق بررسی مسئله بسیار مهم و حیاتی سقط جنین و مجاز
یا غیر مجاز بودن آن از دیدگاه فقه شیعی و بیان نظرات عالمان وفقهای منتسب به این فقه و همچنین
بررسی آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیه اهلل خامنه ای (مدظله) ،در موضوع سقط جنین
می باشد .همچنین با بررسی و تحلیل نظرات و دیدگاههای فقهای شیعی بدنبال پاسخ به این سؤال
اصلی هستیم که آیا سقط جنین از منظر فقه شیعی مجاز می باشد یا خیر؟ و در صورت مجاز بودن ،تحت
چه شرایطی عمل سقط جنین باید انجام پذیرد و در صورت غیر مجاز بودن ادله فقهای شیعی چه
میباشد؟ پاسخ به این سواالت فرعی و وجوه مختلف آنها نیز مد نظر است :اسقاط جنین در چه صورتى
قتل به شمار مىآید (پس از تعلق روح به آن یا قبل از تعلق روح)؟ آیا فقه شیعی ،سقط جنین را قبل از
تعلق روح به آن ،جایز دانسته و یا اینکه به اعتبار امر دیگری ـ به جز قتل نفس محرّمه ـ آن را حرام
شمرده است؟ آیا روایات متواتر شیعی که داللت بر وجوب پرداخت دیه برای سقط جنین کنند وجود دارد
یا خیر؟ نظر فقه شیعی در خصوص رضایت پدر و مادر در باب سقط جنین چه می باشد؟ نظر فقه شیعی
در خصوص سقط جنین برای حفظ سالمتی جسمی و روانی مادر چیست؟ در صورتی که قطعاً جنین
ناقص الخلقه باشد ،فقهای شیعی ،آن را مجوز سقط جنین می دانند یا خیر؟
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روش شناسی :با توجه به عنوان تحقیق ،این بررسی به روش مروری انجام پذیرفته و در این راستا به
بررسی منابع و مستندات موجود در حوزه مبانی فقه شیعی و دیدگاههای فقها و عالمان شیعی و در زمینه
سقط جنین پرداخته ،و سعی گردیده وجوه مختلف موضوع بررسی و به سؤاالت مطرح شده اصلی و
فرعی پاسخ مناسب داده شود.
یافته ها :فقه شیعی با تکیه بر قرآن کریم ،با «تکریم شخصیت انسان» ،از آغازین روزهای آفرینش و
شکلگیری جنین ،تا هنگام تولد و پس از آن ،تا هنگام مرگ انسان ،نظام حقوقی جامعی را برای انسانها
در نظر دارد؛ که حمایت از جنین و لزوم رعایت حرمت و کرامت انسانی او ،از جمله آن است .از منظر فقه
شیعی با استناد به قرآن کریم ،همه انسانها و از جمله جنین ،در اصول «کرامت انسانی» و «حق حیات»
با شرایط و ضوابطی ،یکسانند.کرامت انسانی و حق حیات ،منشأ همه حقوق دیگر انسانها است .اگر این
اصول نادیده گرفته شود ،به دنبال آن همه حقوق نادیده گرفته خواهد شد .از منظر فقه شیعی تنها راه
رهایی از معضل سقط جنین در جوامع ،پایبندی انسانها به راهکار قرآن کریم درباره جنین است و
دیدگاههای دیگر به افراط و تفریط گراییده و نمیتواند راهکار مناسبی برای حل معضل سقط جنین باشد.
فقهای شیعی قائل به آزادی نسبی سقط جنین در شرایط مختلف شده و در موارد محدودی سقط جنین را
جایز میدانند.
بحث و نتیجه گیری :به طور کلی از منظر فقهای شیعی سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات
اسالمی دارای مجازات میباشد .اکثریت فقهای شیعی ،آزادی سقط جنین را فقط در مورد جنینهای
ناسالم و ناقص الخلقه و در موارد بسیار ضروری درمانی مجاز می شمارند و عده ای از فقهای شیعی
سقط جنینهای ناشی از روابط نامشروع را مجاز می دانند و آن را تحت شرایط مختلف با در نظر گرفتن
مجازات های اسالمی و پرداخت دیه برای مراحل قبل و بعد از حلول روح در جنین به صورت متفاوت
می پذیرند .از نتایج این بررسی روشن شدن این مسئله از منظر فقه شیعی است که اسقاط جنین در
صورتى قتل به شمار مىآید که پس از تعلق روح به آن باشد ،اما قبل از تعلق روح ،عنوان قتل بر آن؛ به
معنای قتل نفس محرّمه یا نفس انسانى نیست.و سقط جنین ،قبل از تعلق روح به آن؛ یا بعبارتی ،قبل
از مرحله ی انشاء خلق آخر ،به اعتبار قتل نفس محرّمه ،حرام نیست .در باب حرمت سقط جنین به
اعتبار وجوب پرداخت دیه نیز دالیل فراوانی در این مقاله ارائه گردیده است که از جمله این دالیل؛ آن
گونه که حضرت آیه اهلل العظمی مکارم شیرازی تبیین فرمودهاند ،روایات متواتر شیعی است که داللت بر
وجوب پرداخت دیه برای سقط جنین می کند .نتیجه ی این روایات ،اجماع فقهای تشیع ،به وجوب
پرداخت دیه ،برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر جنین است .از بررسی نظرات فقای شیعی می توان
نتیجه گرفت که حرمت سقط جنین قبل از ولوج روح در آن ،مستند به فقدان دلیل عقالیی برای سقط و
عدم رضایت هر دو پدر و مادر و یا یکی از آنهاست .اما اگر هر دو پدر و مادر ،رضایت به سقط جنین
داشته باشند و رضایت آنان نیز مستند به دلیلی باشد که شرع مقدس و یا عقال آن را از موارد عسر و حرج
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می دانند ،در این صورت ،نمی توان چنین سقطی را حرام دانست ،گرچه پرداخت دیه ی متناسب ،واجب
خواهد بود .به عبارت دیگرسقط جنین؛ قبل از ولوج روح در آن ،با رضایت هر دو پدر و مادر ،درصورتی
که مستند به دلیل شرعی؛ نظیر قاعده ی عسر و حرج باشد ،جایز است و وجهی بر حرمت آن نیست،
گرچه پرداخت دیه ی جنین ،واجب است ،لیکن این وجوب ،مالزمه ای با حرمت سقط مزبور ندارد.
همچنین از منظر فقه شیعی سقط جنین توسط مادر ،بدون اذن پدر ،درصورتی که دلیل آن عسر و حرج
شدید برای مادر باشد ،از این جهت حرام نیست اما از جهت ظلم به پدر جنین ،حرام است ،گرچه حرمت
آن از جهت قتل نفس محرمه نیز نیست و مادر مکلف خواهد بود که دیه جنین را به پدر بپردازد و سقط
جنین توسط پدر نیز بدون رضایت مادر ،عیناً مشمول همین حکم است .سقط جنین پس از ولوج روح در
او ،در حکم قتل نفس محرمه است و چنین کاری فقط درصورتی که مستند به اجازه ی حاکم شرع باشد،
قابلیت انجام و اجرا دارد .همچنین از نظر فقه شیعی ،سقط جنین برای حفظ سالمتی جسمی و روانی
مادر ،قبل از دمیده شدن روح ،تنها به استناد قاعده ی نفی عسر وحرج و قاعده الضرر ،در صورتی که
بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگه داشتن جنین در خارج
رحم نیز میسر نباشد ،امکان پذیر است و بعد از دمیده شدن روح ،به دلیل اینکه این دو قاعده از قواعد در
حق تمامی مکلفین است ،نمی تواند به نفع مادر و ضرر جنین مورد استناد قرار گیرد .بنابراین سقط
جنین برای حفظ سالمتی مادر ،اصوالً مجاز نیست و به عنوان ثانوی ،تنها در صورت حرج و ضرورت ،آن
هم تا قبل از دمیده شدن روح ،جایز خواهد بود .در صورتی که قطعاً جنین ناقص الخلقه باشد ،اکثریت
فقهای معاصر شیعی ،آن را مجوز سقط جنین نمی دانند .بنابراین همان طور که مجوزی برای به قتل
رساندن انسان بیمار ،معلول و ناقص الخلقه وجود ندارد ،مجوزی نیز برای سقط جنین ناقص الخلقه
موجود نیست؛ زیرا عمومات حرمت قتل نفس از جمله آیه  040سوره انعام «و التقتلوا النفس التی حرم
اهلل اال بالحق» این موارد را هم در برمی گیرد .ولی برخی از فقها ،تا قبل از دمیده شدن روح ،صرفاً به
استناد حرج شدید بر والدین ،سقط جنین ناقص الخلقه را با شرایط ویژه ای جایز دانسته اند و امام
خمینی(ره) ،حضرت آیه اهلل خامنه ای(مدظله) ،حضرت آیه اهلل فاضل لنکرانی(ره) و حضرت آیه اهلل
سیستانی از این جمله اند .در بررسی آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیه اهلل خامنه ای
(مدظله) ،در موضوع سقط جنین ،هیچ گونه اختالف رأیی مشاهده نشد و آراء معظم لهما ،مؤید
ویکردهایی است که در مباحث قرآنی ،روایی و فقهی مذکور در این مقاله ،اتخاذ گردیده است.
کلمات کلیدی :قتل نفس -مبانی فقهی -سقط جنین -آزادی نسبی -عسر و حرج -جنین ناقص
الخلقه -حلول روح
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مقدمه
دین مبین اسالم برای انسان اهمیت و ارزش فراوانی قائل است و جایگاه حقوق واالی او در شریعت و
قوانین و احکام شرعی که در قرآن و احادیث آمده ،تصریح و تثبیت شده است .با توجه به اهمیت و نقش
منحصر به فرد انسان در نظام آفرینش ،آغاز و فرجام زندگی او ،همواره مورد مطالعه اندیشمندان و ادیان
الهی بودهاست« .جنینشناسی» به عنوان شاخهای از علوم مرتبط با «انسان شناسی» که به ادوار زندگی
و رشد انسان قبل از والدت میپردازد و آگاهیهای الزم در این خصوص را دراختیار انسان قرار میدهد،
از عهد یونان باستان و زمان رواقیون به طور جدی مطرح بودهاست (پالمر)37 :0984،
سقط جنین 0نیز به عنوان پدیدهای اجتماعی و درمانی ،از دیرباز در اکثر جوامع و ملل مرسوم بوده است و
بخصوص نوع اجتماعی آن در قرن اخیر ،در جوامعی که از حیث اقتصادی و صنعتی پیش رفتهاند ،هرچه
بیشتر فزونی یافته و کماکان در حال افزایش است .سقط جنین از معضالت کنونی جوامع بشری است و
افزایش سرسامآور آن ،معلول لجامگسیختگی و آشفتگیهای روحی است که چهرهی جوامع توسعه یافته
را که از بنیان و زیربنای عقیدتی و یا اخالقی قابل ذکری برخوردار نیستند ،میآالید .در برخی از جوامع
مذکور ،دست زدن به این عمل را از حقوق اولیه اجتماعی «زن» میدانند و معتقدند که این امر از مقوله
ی آزادیهای فردی است و محمل «قانونی» یا «عرفی» آنان این است که انسان حق تصمیمگیری در
مورد سالمت خود را دارد و میتواند از آزادی و اختیار خویش درباره بدن خود استفاده کند .در دهههای
اخیر این نوع از سقط جنین در برخی از کشورهای اروپایی ،رفته رفته مشروعیت یافتهاست و در برخی از
این کشورها ،قانونگذار به زن اجازه میدهد که با صرف هزینهای مختصر ،بدون هیچ گونه الزام پزشکی،
سقط جنین کند .در کشور ما این موضوع هیچ گاه بصورت جدی و قاطع مورد بحث و بررسی قرار
نگرفته ،به همین جهت هم مشکالت آن تاکنون در بوته ابهام باقی ماندهاست .بررسیهای انجام شده
نشان میدهد که در جامعه ی ایران ،سقط جنین غیر قانونی وجود دارد .قسمت اعظم آن هم بصورت
پنهانی و به دست افراد غیر وارد و یا نیمه متخصص صورت میگیرد .با این وجود ،رسماً و بطور قانونی،
جز در مواردی بسیار محدود ،مجوزی برای سقط جنین صادر نمیشود .در طول تاریخ ادیان مختلف از
جمله دین مبین اسالم و فرقه های گوناگون آن به صورت جزئی و کلی در خصوص احکام و شرایط
سقط جنین مباحثی را مطرح نموده اند .در گستره تمدن اسالمی ،این اعتقاد عمومیت دارد که قرآن کریم
و دین اسالم ،با جامعیت ویژهای که دارد ،آخرین و برترین شیوهها را برای عبور از معضالت اجتماعی و
غیره فراروی بشریت قرار میدهد .بنابراین برای همه متدینان به دین اسالم و از منظر فقه شیعی ،باید
ناهنجاریهای فردی و اجتماعی؛ از جمله معضل سقط جنین را با تکیه بر تعالیم دین مقدس اسالم،
 -0سقط جنین در فرهنگ پزشکی به آن  Embryo-abortionمرکب از دو کلمه سقط و جنین است که در فرهنگ لغت پزشکی
سقط  abortionو جنین  Embryoمی باشد .در فارسی نیز کلمه سقط به معنای بچه نارس و مرده که پیش از فرا رسیدن والدت از
شکم در بیفتد و جنین هر چیز پوشیده و مستور و بچه تا زمانی که در شکم مادر بوده و زاییده نشده را می گویند(.فرهنگ صبا،ص )434
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درمان کرد .بررسی مسئله سقط جنین و مجاز یا غیر مجاز بودن و جنبه های مخلتف آن از دیدگاه فقه
شیعی و مطرح نمودن دیدگاهها و نظرات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی(ره) می تواند کمک
شایانی به برنامه ریزان حوزه آسیب های اجتماعی و دیگر مبادی ذی ربط نماید تا با اطالع از احکام و
دستورات در این زمینه و آگاهی از نظرات و دیدگاهها گام های مناسبی را برای حل و درمان مسئله سقط
جنین نمایند.
طرح مسئله:
سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکالت اجتماعی است .علی
رغم همه تالشهایی که دانشمندان و خیراندیشان جهت جلوگیری یا کاهش آن داشتهاند ،نتیجه مطلوبی
حاصل نشدهاست و این مسئله همچنان دغدغههای فراوانی را برای دولتها ،ملت ها ،خانوادهها و زنان
ایجاد کردهاست .راه حلهای ارائه شده با توجه به تنوع و کثرت جهان بینیها و نگرشهای مکاتب
اخالقی و ادیان الهی ،مورد وفاق اندیشمندان جوامع انسانی نیست و بعضاً متضاد با یکدیگر است و با
تأسف باید گفت که برخی از این اندیشهها نه تنها این معضل بزرگ اجتماعی را از بین نبرده و کاهش
نمیدهد ،بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی و با حمایت دولتها میشود .سقط جنین یکی از مسائلی
است که در جوامع مختلف بشری با دیدگاههای متفاوت بررسی شده است و بدلیل انتظارات دینی و
مذهبی در اکثر کشورها منع شده و اقشار مختلف جامعه بخصوص فقها به نظریه پردازی و استخراج
احکام دینی از منابع مختلف درباره آن پرداخته اند .این عمل معموالً به دالیلی مانند تنظیم خانواده،
مخفی نمودن روابط نامشروع ،گریز از بارداری ناخواسته و تجاوز به عنف و  ...انجام می گیرد .نظرات
فقهای شیعی در این زمینه قابل تأمل است .و در شرایط گوناگون در خصوص سقط جنین نظرات
متفاوتی بیان گردیده است .از آنجا که موضوع مورد بحث بسیار وسیع و پردامنه بوده در این مقاله ،سعی
بر آن گردیده که از تشریح جزئیات خودداری شود و مسئله سقط جنین و مجاز یا غیر مجاز بودن و جنبه
های مخلتف آن از دیدگاه فقه شیعی مورد بررسی قرار گیرد و امکانات روش شناختی مناسبی برای
بررسی موضوع مزبور فراهم ساخته شود .هدف از انجام این تحقیق بررسی مسئله بسیار مهم و حیاتی
سقط جنین و مجاز یا غیر مجاز بودن آن از دیدگاه فقه شیعی و بیان نظرات عالمان وفقهای منتسب به
این فقه و همچنین بررسی آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیه اهلل خامنه ای (مدظله) ،در
موضوع سقط جنین می باشد .همچنین با بررسی و تحلیل نظرات و دیدگاههای فقهای شیعی بدنبال
پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که آیا سقط جنین از منظر فقه شیعی مجاز می باشد یا خیر؟ و در
صورت مجاز بودن ،تحت چه شرایطی عمل سقط جنین باید انجام پذیرد و در صورت غیر مجاز بودن ادله
فقهای شیعی چه میباشد؟
از لحاض روش شناسی با توجه به عنوان تحقیق ،این مقاله به روش مروری انجام پذیرفته و در این راستا
به بررسی منابع و مستندات موجود در حوزه مبانی فقه شیعی و دیدگاههای فقها و عالمان شیعی و در
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زمینه سقط جنین پرداخته ،و سعی گردیده وجوه مختلف موضوع بررسی و به سؤاالت مطرح شده اصلی و
فرعی پاسخ مناسب داده شود.
تعریف جنین و مراحل مختلف تشکیل آن
الف) جنین .در لغت عبارت است از «هر چیز پوشیده و مستور» ( قاموس ،ذیل ماده جن) و به نطفه تا
زمانی که در شکم زن باشد و به بچه ای که رحم مادر آن را پوشانیده و از دیده پنهان است ،اطالق می
شود ،پس مبدأ آن انعقاد نطفه و انتهای آن لحظه قبل از والدت طفل است(.حاجیعلی)1 :0989 ،
ب) مراحل تشکیل .جنین در شکم و رحم مادر مراحل مختلفی را طی می کند تا به حد کمال برسد
که به مجموع آن مراحل ،دوران طبیعی حمل می گویند که عبارتند از  :ورود و استقرار نطفه -علقه-
مضغه -عظم -لحم و ولوج روح که در ادامه مقاله آنها را تشریح خواهیم نمود.
مباحث علمی سقط جنین
تعریف سقط جنین:
در کتب فقهی ،تعریف دقیقی از سقط جنین ارائه نشده است و اغلب در بحث دیات و لواط حق دیات،
تنها ذکر احکام سقط جنین و میزان دیه بیان شده است .امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله به
مراحل مختلف حمل و دیه هر مرحله اشاره کرده است .به طور کلی بر اساس منابع فقهی می توان سقط
جنین را چنین تعریف کرد« :خارج نمودن غیر طبیعی حمل ،قبل از موعد طبیعی زایمان ،به گونه ای که
زنده یا قابل زیستن نباشد» .همچنین سقط جنین در منابع مختلف علمی ،تعاریف گوناگونی از آن ارائه
شدهاست که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 بیرون راندن حاصل باروری زن ،قبل از موعد معین ،به میل و به عمد.
 بیرون راندن حاصل باروری از رحم ،در حالی که موجود تکوین یافته ،قادر به زندگی در خارج
از رحم نباشد.
 خارج کردن حاصل باروری قبل از هفته بیستم حاملگی.
 اخراج عمدی یا خروج خود به خود حمل ،قبل از موعد طبیعی.
 ختم حاملگی ،در مرحلهای که هنوز جنین قادر به زندگی در خارج از رحم نباشد( .قضائی و
گودرزی)33-34 :0977 ،
همچنین مهمترین تعریفی که از سقط جنین شده است توسط مجمع بهداشت جهانی به صورت زیر ارائه
گردیده است:
«قطع خود به خودی یا عمدی حاملگی ،از اولین روز قطع قاعدگی تا هفته بیستم».
انواع سقط جنین:
از منظر پزشکی سقط جنین با توجه به اهداف آن به انواع زیر تقسیم می گردد:

163

دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی

 -0سقط طبی یا درمانی :در جایی که ادامه بارداری برای جسم یا روان مادر خطرناک باشد.
 -1سقط جنین ضربه ای :سقطی که در اثر تصادفات ،منازعات و اتفاقات به صورت کامالً اتفاقی رخ می
دهد.
 -9سقط جنین جنایی :سقط هایی که قطع عمدی بارداری و خارج نمودن جنین به صورت عمد با وسایل
پزشکی و غیر آن صورت می گیرد.
 -3سقط جنین طبیعی :به دلیل زمینه یک بیماری در خود جنین و یا جفت یا رحم یا بیماری عفونی مادر
انجام می پذیرد( .مهربانی)01 :0981،
مراحل رشد جنین در رحم:
پس از انجام عمل لقاح و ورود اسپرماتوزوئید به تخمک ،تقسیمات سلولی آغاز شده و یک توده سلولی را
به وجود میآورد .در پایان اولین هفته ،توده مزبور شروع به النه گزینی کرده و در هفته دوم ،مرحله ی
النه گزینی نیز با قرارگرفتن جنین در دیواره رحم تکمیل میشود .از هفته سوم تا هشتم که دوره رویانی
نامیده میشود ،اعضای اصلی جنین تشکیل میگردد اما تا پایان نیمه اول ماه دوم حاملگی ،هنوز
نمیتوان جنین انسان را از سایر پستانداران تشخیص داد ،حال آنکه در پایان ماه دوم ،این تشخیص
امکانپذیر میگردد .در سومین ماه شکلگیری جنین ،اندام تناسلی آن نیز مشخص میشود و می توان
جنسیت جنین را دریافت .در پایان ماه پنجم ،موهای ابرو و سرجنین قابل رؤیت بوده و حرکات جنین
توسط مادر احساس میشود .در ماههای بعد ،رشد و تکامل جنین ادامه مییابد و در اوایل ماه دهم،
درحالی که جنین بطور میانگین سه کیلو وزن دارد ،برای تولد آماده میشود .براساس منابع اسالمی و به
ویژه قرآن کریم(در سوره مؤمنون آیات  09تا  04و سوره حج آیه  ،)41مراحل رشد جنین عبارت است از:
نطفه ،علقه ،مضغه ،عظام و ولوج روح که در ادامه و در مبحث مراحل رشد جنین از منظر قرآن کریم به
شرح آن خواهیم پرداخت.
تلقی فرد انسان از جنین:
بسیاری از اندیشمندان ،جنین را از همان ابتدای تکوین ،موجودی زنده ،پویا و در حال تکامل میدانند.
یکی از این افراد دان مارکی ( )0336است که در مقاله «دلیلی بر خطا بودن سقط جنین» میگوید« :مراد
من از جنین ،یک انسان رشد کننده ،از زمان انعقاد نطفه 0تا زمان تولد است .از این رو ،من نیز همانگونه
که متعارف است ،جنین آغازین و تخمک بارور شده را جنین مینامم».
همچنین در شریعت اسالم و قوانین جزایی ما ،جنین ،حتی قبل از ولوج روح در آن ،حقوقی دارد؛ چنانچه
ماده  033قانون دیات ،رشد جنین را در پنج مرحله؛ شامل نطفه ،علقه ،مضغه ،عظام و ولوج روح تبیین
میکند .قانون مزبور ،برای هر یک از مراحل یاد شده ،به طور تقریبی سنی را مشخص نموده و دیه جنین
Conception
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را بر مبنای اینکه در چه مرحلهای از رشد سقط شدهاست ،تعیین کردهاست .امام صادق (ع) فرمودند دیه
حمل  4صورت دارد :در مرحله نطفه  11دینار -در مرحله علقه  31دینار -در مرحله مضغه  61دینار -در
مرحله عظام  81دینار و مرحله ای که جنین کامل شد  011دینار است(وسایل ،جلد  :0ص .)063
مبنایی که اکنون در پزشکی قانونی ما ،مورد عمل قرار میگیرد ،به همین شرح است :از شکلگیری تا
 11روزگی؛ نطفه -از  11روزگی تا  31روزگی؛ علقه -از  31روزگی تا  61روزگی؛ مضغه -از  61روزگی
تا  81روزگی؛ عظام -از  81روزگی تا  011روزگی؛ جنین کامل بدون روح -و از  011روزگی به بعد؛
جنین کامل که جنسیت آن مشخص بوده و روح نیز در او دمیده شدهاست .و از آن تاریخ به بعد دیه
انسان کامل به آن تعلق می گیرد که در صورت ذکور بودن  0111دینار است و دیه جنین دختر نصف دیه
پسر می باشد .با این سند مفهوم جنین و اطالق آن مشخص می شود یعنی قبل از ولوج روح یا قبل از 3
ماهگی.
نظریات علمی در باب اطالق انسان به جنین:
آیا اصوالً جنین را میتوان انسان اطالق کرد؟ در این صورت ،در چه مرحلهای از رشد و تکامل جنین،
میتوان او را انسان دانست .بمنظور پاسخ به این سؤاالت در ابتدا جمعبندی «جودیث تامسون» از
صاحبنظران این حوزه را به نقل از مایکل پالمر مورد بررسی قرار داده و سپس دیدگاه اسالم را براساس
قرآن کریم یادآور میشویم:
جودیث تامسون ،مجموعه نظریات در این باره را به چهار دسته تقسیم کردهاست:
اول)نظریه آغاز والدت :براساس این دیدگاه ،جنین را نمی توان انسان تلقی کرد و نوزاد ،از هنگام
تولد ،انسان اطالق میشود .او دیدگاه مزبور را دیدگاه باستانی می داند که یهودیان معاصر نیز بر آن
صحه گذاردهاند.
دوم)نظریه آغاز باروری :برخی بر این باورند که به مجرد عمل لقاح و حتی قبل از تکثیر وتقسیم
سلولی ،موجود جدید ،انسان تلقی میشود.
سوم)نظریه حرکت جنین :طرفداران این دیدگاه معتقدند که نخستین حرکت محسوس جنین در
رحم مادر ،آغاز حیات انسانی او است؛ یعنی زمانی که مادر برای اولین بار ،حرکت جنین خود را احساس
میکند.
چهارم)نظریه زیست پذیر :پیروان این دیدگاه برآنند که قابلیت بالقوه جنین برای زندگی در خارج از
رحم مادر ،هر چند با استفاده از ابزارهای پزشکی باشد ،مالک مناسبی برای آغاز حیات انسانی جنین است
(پالمر)38 :0336،
با نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه اول ،بطور کلی دوران جنینی انسان
نادیده گرفته شدهاست درحالی که از نقطه نظر علمی ،بدیهی است که جنین از هفته ی هجدهم بارداری،
واجد همه ویژگیهای انسانی است .دیدگاه دوم که انعقاد نطفه را آغاز حیات انسانی تلقی میکند نیز نمی
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تواند از نقطه نظر علمی ،موجه باشد زیرا سلول اولیه ی ناشی از عمل لقاح ،هیچ یک از ویژگیهای
انسانی را نداشته و صرفا" بصورت بالقوه می تواند پس از هفتهها رشد و نمو ،به انسانی که واجد حیات
مستقل میباشد ،تبدیل شود .دیدگاه سوم نیز نمیتواند معیار ثابتی را که به همه موارد قابل تعمیم باشد،
ارائه نماید؛ بعبارت دیگر آیا نخستین حرکت جنین ،در همه موارد ،یکسان اتفاق میافتد و همه ی مادران،
دقیقاً در یک فاصله مشخص از انعقاد نطفه ،حرکت جنین خود را احساس میکنند؟ پاسخ به این سئوال از
نظر علمی منفی است .بنابراین شایسته است که معیار ثابت و دقیقی برای آغاز حیات انسانی جنین تعیین
گردد که بتواند مبدأ آثار حقوقی ویژه و مناسب برای جنین باشد .البته بنظر می رسد که این دیدگاه،
حیات انسانی جنین ،یا به تعبیر قرآنی؛ دمیده شدن روح در جنین را مبنا قرار داده است .اما مستندکردن
آن به اولین حرکت جنین در رحم و یا احساس مادر از اولین حرکت آن ،نمی تواند معیار درست و دقیقی
را به دست دهد ،اما اگر با استفاده ی از موازین علمی ،زمان مشخصی برای آن؛ نظیر هفته ی هجدهم و
یا هفته ی بیستم بارداری ،در نظر گرفته شود ،می توان آن را صحیح ارزیابی کرد .در مورد دیدگاه چهارم
باید گفت که قابلیت بالقوه جنین برای زندگی در خارج از رحم مادر ،تابع تحقیقات و پژوهشهای علمی
است و این قابلیت بالقوه نیز معیار ثابتی را به دست نمیدهد و با پیشرفت دانش پزشکی و اختراع
ابزارهای کارآمدتر برای حفظ و نگهداری جنین در خارج از رحم ،این قابلیت بالقوه ،قابل تغییر خواهد بود.
مراحل آفرینش جنین در منابع اسالمی
آیه  01تا  03سوره مومنون مراحل آفرینش انسان را چنین بیان می کند :ما انسان را از عصاره ای از گِل
آفریدیم .سپس آن را نطفه ای در قرارگاه مطمئن (رحم) قرار دادیم سپس نطفه را بصورت علقه (خون
بسته) و علقه را به صورت مضغه (شبه گوشت جدید) و مضغه را بصورت استخوانهایی در آوردیم از آن
پس آنرا آفرینش تازه ای بخشیدیم .بزرگ است خدایی که بهترین خلق کنندگان است .در این آیات
نخست به آفرینش انسان از عصاره آب و خاک و سپس از نطفه ای که در قرارگاه مطمئن (رحم) جا می
گیرد اشاره می کند و بعد از این دو مرحله به پنج مرحله دیگر می پردازد:
مرحله علقه که نطفه تبدیل به توده ای از سلول ها می شود.
مرحله مضغه که این خون لخته شده به شکل قطعه گوشتی در می آید.
مرحله عظم که سلول های گوشتی تبدیل به سلول های استخوانی می شود.
مرحله پوشش استخوانها با گوشت که عضالت همه استخوانها را فرا می گیرد.
در اینجا سخن قرآن تغییر می کند و خبر از تحولو آفرینش مهم و جدیدی درباره جنس می دهد و به
صورت یک تغییر سربسته و اسرار آمیز می گردد و سپس آفرینش تازه ای به آن داریم.
امام باقر (ع) فرمودند :منظور از آفرینش تازه ،دمیدن روح در جنین است (نورالثقلین ج 9ص  .)430محمد
بن مسلم گوید از امام صادق (ع) سوال کردم چگونه نطفه و علقه و مضغه و عظم را تشخیص دهیم؟
امام (ع) فرمودند :نطفه همچون آب سفید غلیظ است که تا چهل روز در رحم جا میگیرد و سپس علقه
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می شود ،علقه همچون خون سیاه جامدی است که تا چهل روز در رحم جا می گیرد و سپس مضغه می
شود ،مضغه همچون گوشت قرمزی است که در درون آن رگ های سیاه فراوان قرار دارد ،سپس تبدیل
به استخوان می شودو در مرحله استخوانی گوشت و چشم و اعضای دیگر پیدا می شود و در این هنگام
دیه کامل دارد( .وسائل الشیعه  03ص -063شیخ حر عاملی)
آغاز حیات انسانی از دیدگاه قرآن کریم
عالمه سید محمد حسین طباطبایی از علمای مکتب تشیع و از مفسران قرآن کریم ،براساس آیات  09و
 03سوره مؤمنون ،دوران جنینی انسان را شش مرحله دانسته که ششمین مرحله ی آن در قرآن کریم؛
تحت عنوان «مرحله ی خلق جدید» مورد توجه قرارگرفتهاست« .ثُمَ أَنشَأنَاهُ خَلقًا ءَاَخَرَ» .بنابراین میتوان
گفت که مراحل اول تا پنجم رشد و نمو جنین ،مراحل مقدماتی برای مرحله نهائی آفرینش جنین بوده و
حیات انسانی از این مرحله آغاز میگردد(طباطبایی)14 :0976،
جنین در این مرحله ،از روح انسانی بهرهمند شده و بنظر می رسد که از نظر علمی ،عالمت آن ،آغاز
ضربان قلب جنین باشد .این دیدگاه ،با فتاوی مراجع عظام تقلید نیز که مکتب فقهی تشیع را از قرآن و
سنت صحیحه استخراج مینمایند ،هماهنگی دارد زیرا آنان ،اجماع دارند که در صورت وجود خطر جانی
برای مادر ،سقط جنین ،قبل از ولوج روح در آن ،جایز میباشد .براساس مطالعات انجام شده ،ولوج روح ،با
چهار ماهگی جنین انطباق دارد و همان گونه که گفتیم ،پزشکی قانونی ما نیز بر اساس قوانین ،از همین
معیار تبعیت می کند.
البته عالمه محمد تقی جعفری(از علمای مکتب تشیع) بر آن است که آغاز حیات انسان ،هنگام قرار
گرفتن نطفه ،در مسیر بروز و ظهور حیات انسانی است و لذا حق حیات جنین نیز از همان زمان محترم
میباشد .استدالل ایشان این است که سهم االرث جنین در این مرحله ،تعیین شده و از پدرش ارث می
برد(عالمه جعفری)141 :0971،
البته این نظر قابل مناقشه است و تعلق ارث به جنین زمانی است که از نظر جنسیت مشخص شده و در
ثانی زنده متولد شود و در صورت عدم زنده به دنیا آمدن نوزاد وضعیت ارث طور دیگری تعریف می شود
که در جای خود مورد بحث علما واهل فن قرار گرفته است .از منظر علما و اجماع آنان مالک ارث حیات
نوزاد می باشد.
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نظریه پردازیها درباره سقط جنین
اگر بخواهیم مجموعه نظریهها در مورد سقط جنین را که توسط اندیشمندان مختلف ارائه شدهاست ،جمع
بندی نمائیم ،میتوانیم اینگونه نظریه پردازیها را در سه عنوان بیان کنیم:
 .2نظریه آزادی مطلق سقط جنین:
تئوری آزادی مطلق ،طرفدارانی در دنیا دارد و برخی از کشورها در قوانین جزائی خود از آن پیروی
کردهاند .امروزه کشورهای دارای ممنوعیت مطلق ،محدود میباشند .عمده مخالفتهایی که در این زمینه
صورت میگیرد از ناحیه مراجع مذهبی است .مبانی و دالئلی که طرفداران این تئوری برای اثبات و
توجیه نظریه خود بیان میدارند به شرح زیر است:
الف :الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخالقی :طرفداران نظریه آزادی مطلق برآنند که تجربه
اعمال قوانین اخالقی نشان میدهد که ناهنجاریهای اجتماعی و افول ارزشهای اخالقی ،علیرغم وجود
و اعمال اینگونه مقررات ،اجتناب ناپذیر و رو به تزاید است .حتی در زندگی روزمره مردم ،موقعیتهایی
پیش میآید که حتی محترمترین انسانها نیز مقررات و قوانین اخالقی را نقض میکنند .چه بسیار
خانوادههای محترمی که با آبستنی دخترشان ،در نتیجه روابط نامشروع و یا تجاوز جنسی مواجه میشوند.
در اینصورت اقدام به سقط جنین ،اجتناب ناپذیر خواهد بود .این در مورد مادرانی که ادامه حاملگی برای
آنان خطر جانی در پی دارد نیز صادق است زیرا با اعمال ممنوعیت مطلق سقط جنین ،مرگ و میر
اینگونه مادران افزایش یافته و اعمال ممنوعیت ،عمال" آنان را از اقدام به سقط جنین مانع نمیشود.
بنابراین شایسته است که لوازم و امکان آن مطلقاً فراهم آید.
ب :جلوگیری از وقوع سقطهای غیر بهداشتی :ممنوعیت سقط جنین هیچ گاه تأثیر قطعی
نداشته و با وجود مخالفت قوانین ،سقط جنین بطور پنهانی انجام شدهاست بطوری که ممنوعیت ،به
افزایش سقطهای پنهانی در شرایط غیر بهداشتی منجر گردیده و در نتیجه عوارض نامطلوب آن نظیر
خونریزی شدید و عفونت و نازائی و حتی مرگ ،دامنگیر زنان شدهاست ،مضافاً ممنوعیت سقط جنین،
بازار قابلههای محلی و افراد غیر متخصص را که از وسایل غیر بهداشتی استفاده می کنند ،گرم میکند.
به عقیده این گروه ،آزاد سازی سقط جنین ،مرگ و میر زنانی را که پنهانی و در شرایط غیر بهداشتی
اقدام به سقط میکنند ،کاهش میدهد.
پ :ترجیح دادن مادر به جنین :موافقین سقط جنین استدالل میکنند که آیا مادری که منشأ
پیدایش جنین است اهمیت بیشتری دارد یا جنینی که حفظ آن ،موجب هتک حرمت و آبروی خانواده و
یا به خطر افتادن جان مادر میشود؟ مضافاً مادر ،یک انسان کامل است حال آنکه جنین؛ یا حیات انسانی
ندارد و یا اینکه حیات انسانی او بالقوه بوده و تا تبدیل شدن به انسان کامل و بالفعل ،فاصله زیادی دارد،
بنابراین عقل حکم میکند که مادر را به جنین ترجیح و امکان قانونی آزادی سقط جنین را فراهم آوریم.
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ت :وجود ضرورتهای اخالقی ،اقتصادی و اجتماعی :برای زنی که در اثر تجاوز به عنف یا
نزدیکی با محارم و غیره حامله شدهاست ،هیچ ضرورتی مهم تر از آن نیست که خود را هر چه زودتر از
این ننگ و بی آبرویی برهاند .همچنین زنی که چندین فرزند داشته و شوهرش نیز سربار اوست و
ناخواسته حامله شدهاست ،بنا به ضرورتهای اقتصادی ،ناچار است که جنین خود را سقط نماید.
با عنایت به فراوانی اینگونه ضرورتها ،عاقالنه است که امکان انجام سقط جنین قانونی را فراهم آوریم.
ث :الزام ناشی از ناهنجاریهای جنینی :امروزه موارد ناهنجاریهای جنینی که به تولد نوزادان
ناقصالخلقه و یا عقبمانده ذهنی منجر میشود ،کم نیست .در اینصورت و با وجودی که شیوههای
آزمایشگاهی و سونوگرافی تشخیصی ،به راحتی متخصصین و مادر را از وجود اینگونه ناهنجاریها مطلع
میکند ،آیا سزاوار است که با ممنوعیت سقط جنین ،تولد این گونه نوزادان را تسهیل کنیم؟
د :الزام ناشی از افزایش جمعیت :انفجار جمعیت معضلی است که دولتها جهت رهائی از زیر بار
مشکالت و عوارض فراوان آن چارهای جز کنترل موالید ندارند و قاطع ترین روش برای کنترل نیز سقط
جنین است.
 .1نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین:
در مقابل ،گروه دیگری هستند که سقط جنین را نوعی آدم کشی تلقی و تحت هیچ شرایطی آن را مجاز
نمیدانند .این دسته معتقدند که حیات ،یک موهبت الهی است و کسی حق ندارد آن را سلب نماید .از
نظر پزشکی هم از لحظه انعقاد نطفه ،جنین یک موجود زنده محسوب میشود و احدی حق ندارد این
حیات را از او بستاند .کدام عقل سلیم این اجازه را میدهد که برای نجات جان دیگری مثل مادر ،حیات
فرد دیگری را بستانند؟ وقتی در یک منازعه ،عمل ضارب را سرزنش میکنیم ،چرا برای کشتن انسانی
ضعیف و فاقد هر گونه توان دفاعی چنین قضاوتی نداریم؟ این دسته معتقدند که آزادی سقط جنین،
موجب آزادی روابط جنسی و از بین رفتن نظام خانواده میگردد ،آزادی سقط موجب هرج و مرج شده و
سبب سهولت دسترسی بدان میگردد و عدهای از آن بعنوان وسیله ضد بارداری استفاده میکنند .به
اعتقاد برخی از پزشکان سقط اگر در شرایط بهداشتی هم صورتگیرد ،از عوارض بعدی جلوگیری نخواهد
کرد و در مجموع مرگ و میر زنان را کاهش نداده بلکه نازائی را نیز افزایش خواهد داد (محقق:0976،
)040-043
 .9نظریه آزادی نسبی سقط جنین:
شاید بتوان گفت که این نظریه ،بیشترین طرفدار را در دنیا به خود اختصاص دادهاست زیرا نظریه آزادی
مطلق سقط جنین ،صرف ارادة مادر را حتی اگر مستند به هیچ دلیلی نباشد ،برای اقدام به سقط کافی
میداند و نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین نیز کلیه ضرورتها؛ حتی در مخاطره قرارگرفتن جان مادر
را نادیده گرفته و مانع انجام سقط درمانی میشود ،حال آنکه در نظریه آزادی نسبی سقط جنین،
اضطرارها به رسمیت شناخته شده و اندیشمندان براساس ضرورتهای علمی و طبی ،انجام آن را تحت
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شرایطی ،پذیرفتهاند .آنچه هواداران این نظریه را به دستههای گوناگونی تقسیم کردهاست ،اختالف نظر
در نوع اضطرارهاست .برخی ،ناهنجاریهای جنینی را موجب توجیه عقالیی سقط جنین دانستهاند گرچه
این دسته نیز در مورد انواع ناهنجاریهای ،اختالف نظر دارند .گروه دیگری بیماریهای مادر را علت
وجاهت سقط جنین تلقی کردهاند اما درخصوص نوع بیماریها ،دچار تعدد و تنوع رأی شدهاند .همچنین
دانشمندان دیگری ،به ضرورتهای اخالقی و یا اجتماعی توسل جسته و با تنوع آراء ،هر یک
اضطرارهایی از این دست را توجیه مناسبی برای سقط جنین ،اختیار کردهاند .بدیهی است که دین اسالم،
در گروه نظریه آزادی نسبی سقط جنین قرار میگیرد و معتقد است که ضمن داشتن آزادی عمل در
خصوص سقط جنین ،احکام اسالمی نیز باید اجرا و مد نظر قرار گیرد.
قرآن کریم و مراحل رشد جنین و سقط آن
از آنجا که معتقدیم که قرآن کریم ،کتاب هدایت و راهنمایی انسانها به سوی بهترین شیوه زندگی است
و به همه نیازهای معرفتی انسانها پاسخ مثبت دادهاست ،بدون شک در مواجهه با مسأله سقط جنین نیز
باید فصل الخطاب تلقی شده و موضع آن در مبحث سقط جنین مورد توجه خاص قرار گیرد .با این
فرضیه الزم به نظر میرسدکه مسأله سقط جنین از دیدگاه قرآن ،مورد مطالعه و نقد و بررسی قرارگیرد.
قرآن و جنینشناسی:
آیات قرآن کریم در این زمینه از نظر تعداد ،زیاد و از نظر محتوا اعجاب انگیز است؛ به طوری که با
پیشرفت دانش جنینشناسی در عصر حاضر و انطباق آن با آیات قرآن ،جایگاه علمی آیات مربوطه آشکار
می گردد .با توجه به اینکه نگارنده درصدد ذکر آیاتی به عنوان نمونه است ،به بیان آیاتی از سوره
مؤمنون ،در بحث جنینشناسی اکتفا میکنیم:
ثُمَ جَعَلنَاهُ نُطفَهً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَ خَلَقنَا النُطفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقنَا العَلَقَهَ مُضغَهً فَخَلَقنَا المُضغَهَ عِظَامًا فَکَسَونَا
العِظَامَ لَحمًا ثُمَ أَنشَأنَاهُ خَلقًا ءَاَخَرَ فَتَبَارَکَ اهللُ اَحسَنُ الَخالِقِینَ.
این آیات ،مراحل پنجگانه ی رشد جنین را چنین مطرح نمودهاست:
«نطفه»« ،علقه»« ،مضغه»« ،عظام»« ،لحم» که به ترتیب :آب و مایع ،خون بسته شده ،شبیه گوشت
جویده شده وشکل گیری استخوانها و روئیدن گوشت بر استخوانهای جنین توصیف شده است .گرچه
این مراحل پنجگانه ،هر یک حائز اهمیت و مملو از شگفتیها است اما مهمترین مرحله ،مرحله ی ششم؛
یعنی «ایجاد آفرینش جدید» است که تحسین خداوند متعال را نسبت به این مرحله از آفرینش بدنبال
دارد «ثُمَ أَنشَأنَاهُ خَلقًا ءَاَخَرَ فَتَبَارَکَ اهللُ اَحسَنُ الَخالِقِینَ» به نظر اکثر مفسران ،این مرحله ،همان مرحلهای
است که جنین «حیات انسانی» می یابد(عالمه طباطبایی)34 :0976،

171

بررسی احکام سقط جنین ...

قرآن و سقط جنین:
آیات متعددی از قرآن کریم را در بحث از حرمت سقط جنین مورد استناد قرار داده اند .اینگونه آیات را
میتوان به سه دسته ی کلی تقسیم کرد:
 -2آیاتی که به طور کلی حرمت قتل نفس را بیان میدارد:
نظیر آیه  91سوره مائده « انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعاً،»...
آیه  040سوره انعام «و ال تقتلوا النفس التی حرم اهلل اال بالحق ،»...آیه  13سوره نساء «و ال تقتلوا
انفسکم  »...و آیه  68سوره فرقان «و ال یقتلون النفس التی حرم اهلل اال بالحق و ال یزنون.»...
برخی بر مبنای این آیات ،سقط جنین را یکی از مصادیق «قتل نفس» دانسته اند .و اینکه مدلول و
ظاهر آیه صراحت دارد به عدم قتل نفس و از عمومات قرآنی است و آنجا که استثناء قائل شده اال بالحق
است  .حال باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا سقط جنین از مصادیق قتل نفس است و یا مواردی
که استثناء شده کدام است؟ اصوالً سقط جنین از دیدگاه اسالم شامل دو مرحله می شود (بحث عزل
بعلت اینکه خارج از بحث جنین است در نظر گرفته نمی شود چون جنین به بعد از لقاح اطالق می شود).
ب) بعد از چهار ماه
الف) قبل از چهار ماه
در هر دو صورت یا بعلت بیماری مادر است یا بعلت بیماری جنین در اینصورت حکم تکلیفی آن چیست و
حکم وضعی آنها کدام است و فرض سوم عدم بیماری آنها است .یهنی سقط جنین در اسالم در این
شمار کلی می گنجد.
بیماری مادر

حکم تکلیفی
قبل از چهار ماه

عدم بیماری مادر
وجنین

حکم وضعی

بیماری جنین

از بین بردن
جنین

بیماری مادر
حکم تکلیفی
بعد از چهار ماه

عدم بیماری مادر و
جنین

حکم وضعی

بیماری جنین

مفهوم نفس :نفس در فرهنگ لغت به روح ،جان ،روان ،شخص  -تن  -جسم  -شخص انسان –
حقیقت -هر چیز (فرهنگ صبا) .آنچه که مسلم است نمی توان نفس را در این آیات به روح -جان-
روان معنی کرد زیرا در اینصورت نطفه به استناد آیه قرآن نمی تواند دارای روح انسانی باشد (زیرا عالیم
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زمان و روح انسان را در نطفه از عبارت خلق آخر بعد از زمان چهار ماهگی می دانند) و اگر نفس را به
معنای تن ،شخصی بگیریم این ایراد بر آن است که نطفه که هنوز روح انسان بر آن ولوج نکرده ،به طور
مشخص تن گفته شود چونکه تن حتما باید کسی داشته باشد که اجزاء آن را ترکیب نماید و استعمال تن
بدون روح در بین عرف متداول و بعید از ذهن می باشد مگر آنکه بگوییم آن تن روح حیوانی یا نباتی
دارد که این هم خالی از اشکال و شبهه نیست و اگر نفس را به جسم معنا کنیم و در تعریف جسم بگوییم
هر چیزی که دارای جسم – ذهن – اندازه باشد در اینصورت هم تعریف بعیدی از آن ارائه کرده ایم .مگر
آنکه آن را جسد یا بعبارت صحیحتر ماده اولیه جسد بدانیم که در اینصورت است که ما می توانیم سقط
جنین را از مصادیق قتل نفس بدانیم و ان را متعلق نهی قرار دهیم.
اما «االبالحق» :یعنی کشتن کسی که به حکم حق مستحق نقل شود یکی از موارد زیر است:
الف) در اجرای حکم زنای محسنه یا زنای به عنف و یا زنای محارم
ب) مرتد فطری
ج) قصاص کسی که یک مسلملن را عمداً کشته است.
د) کسی که سه مرتبه بر او حد جاری شده که با ارتکاب همان جرم در مرتبه چهارم مجازاتش قتل است.
ه) محاربین و مفسدین فی االرض
 -1آیاتی که کشتن اوالد را حرام اعالم میکند؛ نظیر:
«قُل تَعَالَوا اَتلُ مَا حَرَمَ رَبُکُم عَلَیکُم أَلَا تُشرِکُوا بِهِ شَیئًا و بِالوَالِدَینِ إِحسَانًا وَ لَا تَقتُلُوا اَولَادَکُم مِن إمالقٍ
نَحنُ نَرزُقُکُم وَ إیَاهُم وَ لَا تَقرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا تَقتُلُوا النَفسَ الَتِی حَرَمَ اهللُ إلَا بِالحَقِ
ذلِکُم وَصَاکُم بِهِ لَعَلَکُم تَعقِلُونَ»(سوره انعام،آیه )040
همچنین« :وَ لَا تَقتُلُوا اَولَادَکُم خَشیَـَه إملَاقٍ نَحنُ نَرزُقُهُم وَ إِیَاکُم إِنَ قَتلَهُم کَانَ خِطاً کَبِیرًا»(سوره
اسراء ،آیه )90
راغب اصفهانی در کتاب مفردات الفاظ قرآن(ص  ،)889بر این باور است که در این آیات ،از کشتن
«اوالد» نهی شدهاست و اوالد ،اعم از دختر و پسر است که گاهی قبل و گاهی بعد از والدت ،کشته
میشود.
در مجله ی البحوث االسالمیه(شماره  :4ص  )004نیز آمده است که «فرزندکشی مشرکان ،گناهان
متعددی را به دنبال داشت؛ یکی از این گناهان ،قتل نفس و کشتن نفوس بیگناه بود .گناه دیگر ،گناه
سوءظن به خداوند ،به گمان اینکه توان روزی دادن فرزندان آنها را ندارد .سوم به مصداق آیه کریمه
« َولَا تَقفُ مَا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلم»( سوره اسراء ،آیه  ،) 96دخالت بی مورد انسان در اموری بود که مربوط به
شئون الهی بوده و انسانها حق دخالت در آن را ندارند؛ نظیر مسئله رزق و روزی خالیق که اختیار آن به
دست خداوند است .بنابراین کسانی که به وسیله سقط جنین ،در مقام محدود ساختن نسل برآمدهاند،
مرتکب همه این گناهان شدهاند .حتی برخی برآنند که اگر کسی به وسیله پیشگیری از بارداری و بدون
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سقط جنین ،بدین کار اقدام کند ،گناه سوءظن به خداوند و دخالت در اموری را که مربوط به خداست،
مرتکب شدهاست و اینها همه گمراهی و دشمنی آشکار با خداوند است.
آیا این گونه آیات را می توان در بحث سقط جنین ،مورد استناد قرار داد؟
پ-آیات دیگری؛ نظیر:
«وَ إِذَا المَوءُدَهُ سُئِلَت بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت»(سوره تکویر ،آیه  )3که برخی آن را نیز شامل موضوع حرمت
سقط جنین میدانند (قرائتی ،)937 :0984،حال آن که شأن نزول آن هم همان است که برای دسته ی
دوم آیات بیان نمودیم.
بحث در آیات قرآن:
الف -مرحله ی انشاء خلق آخر :سئوال کلیدی این است که قرآن کریم ،در کدام یک از مراحل
شش گانه ی مزبور ،جنین را انسان و واجد نفس محرّمه به شمار مىآورد؟ آیا در مرحله ی ساللة من
طین یا نطفه یا علقه یا مضغه یا عظام و یا مرحله ی انشاء خلق جدید؟
آنچه اجماالً از آیات  03ـ  01سوره مؤمنون برمىآید این است که جنین آن هنگام به انسان واجد نفس
تبدیل مىشود که خداوند خلقتى دیگر را عارض او می کند؛ خلقتى که او را به موجودى متمایز از دیگر
حیوانات تبدیل مىکند و او را مناسب نام و عنوان «انسان» مىسازد؛« ثم انشأناه خلقاً آخر».
ب -ویژگی جنین در مرحله ی خلق آخر :سئوال بعدی این است که جنین در مرحله ی انشاء
خلق آخر ،چه خصوصیتی می یابد که شایسته ی عنوان انسانی می شود؟
قرآن کریم ،در جای دیگری پاسخ می دهد« :ذلک عالِمُ الغیب و الشهادة العزیزُ الرحیم ،الذى احسن کلّ
شیىء خلقه و بَدَأ خلقَ االنسانِ من طین ،ثمّ جعل نسلَه من ساللة من ماءٍ مَهین ،ثمّ سوّاه و نَفَخَ فیه مِن
روحه و جَعَلَ لکم السَمعَ و االبصارَ و االَفئدة ،قَلیالً ما تَشکرون»(سوره سجده ،آیات  6و )3
این است داناى نهان و آشکار؛ آن عزیز مهربان .هم او که آفرینش هر چیز را نکو کرد و آفرینش انسان
را از گل آغازید .پس نسلش را از چکهاى از آبى پست قرار داد .سپس او را آراست و از روح خویش در او
دمید و براى شما گوش و چشم و دل قرار داد ،و شما کم سپاس گزارید».
قرآن در داستان خلقت حضرت آدم نیز چنین مىفرماید:
«فَاذا سَوَیته و نَفَختُ فیه من روحى فَقَعُوا له ساجدین»(سوره حجر،آیه )13
آن هنگام که او را آراستم و از روح خویش در او دمیدم ،سجدهکنان در مقابلش افتید».
آیه اخیر نشان مىدهد که حضرت آدم ،حتى پس از آنکه جسمش آراسته شد ،هنوز شایستگى آن را نیافته
بود که مالئک بر او سجده کنند؛ اما پس از آنکه خداوند از روح خویش در او دمید ،به خلیفه و جانشین
خداوند در میان مخلوقات تبدیل شد و مورد تکریم الهى قرار گرفت .بنابر این جنین نیز فقط بعد از دمیده
شدن روح است که عنوان نفس محرمه مىگیرد.
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پ :روح چیست؟ سئوال کلیدی بعدی این است که روح چیست؟ آیا همان حیاتى است که میان
انسان و حیوان و گیاه مشترک است ،یا چیزى است که فقط در انسان و حیوان وجود دارد و گیاهان را
شامل نمىشود و یا ویژه و مختص انسانهاست؟
با دقت و تأمل در آیات قرآن ،معلوم مىشود که روح امرى است ویژه انسان که او را از حیوانات و نباتات
متمایز مىکند و به او قدرت تسخیر آسمان و زمین را مىدهد .قرآن کریم از این منشأ ناشناخته ،با عنوان
«روح منه» یاد مىکند ،گرچه چیزى بیش از آن نمىگوید .از پیامبر اعظم(ص) در باره روح پرسش شد و
این آیه نازل گردید« :و یسئلونک عن الروح ،قل الروح من امر ربى ،و ما اوتیتم من العلم اال قلیالً»(سوره
اسراء ،آیه )84
از تو در باره روح مىپرسند .بگو روح به امر پروردگار من است .و ما شما را جز اندکى از علم ندادیم».
بدیهی است که عدم آگاهى از جوهر و ماهیت روح ،با اعتراف به وجود آن منافاتى ندارد ،زیرا روح از این
نظر؛ چون خالق خود است که گرچه مىدانیم هست اما به ذات وى کمترین راهی نداریم« :قل الروح من
اَمر ربّى».
این مسأله که خداوند ،روح را به خود نسبت مىدهد ،شاهد دیگرى بر این مدعاست؛ چنان که مىفرماید:
«و نَفَختُ فیه من روحى»(« ،)14ثمّ سوّاه و نَفَخَ فیه من روحه»(سوره سجده ،آیه )3
بنابراین جنین پس از آنکه روح در آن دمیده شد ،خلقتى دیگر مىیابد .این امر پس از طى مرحله
«سوّاه»؛ یا به تعبیر دیگر ،پس از آنکه خلقت جسم با تمامى جوانبش پایان یافت و کامل گردید ،صورت
مىگیرد.
ت -آیات قرآن و موضوع سقط جنین :بنظر ،نمی توان حرمت سقط جنین را در همه ی مراحل
رشد و نمو آن ،از آیاتی استفاده کرد که از قتل نفس منع می کند( دسته ی اول) ،زیرا جنین ،در پنج
مرحله ی اولیه ،فاقد روح یا نفس انسانی بوده و از مرحله ی ششم که انشاء خلق جدید است ،واجد نفس
انسانی می شود .بنابر این صرفاً سقط جنینی که ولوج روح در او صورت گرفته و موجودی زنده است،
مشمول آیات مزبور بوده و در حکم قتل نفس خواهد بود .و اما آیا می توان حکم حرمت سقط جنین را به
دسته ی دوم و سوم آیات مستند کرد که در آن از « قتل اوالد » منع می کند«:وال تقتلوا اوالدکم  »...و
یا آن را مستوجب بازخواست الهی معرفی می فرماید«و اذا الموؤده سئلت بأی ذنب قتلت»؟
یک نکته این است که «اوالد یا ولد» ،به فرزند آدمی ،پس از والدت اطالق می شود و ولد کسی است
که متولد شده باشد .بعبارت دیگر واژه ی اوالد ،ظهور در فرزندی دارد که به دنیا آمده و متولد شده است،
نه جنینی که هنوز جامه ی والدت نپوشیده است.
نکته ی دوم این که شأن نزول این گونه آیات نیز حاکی از آن است که اعراب جاهلی ،پس از تولد
فرزندشان ،اگر دختر بود ،او را زنده به گور می کردند و این دسته از آیات ،در این باره نازل شده است.
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طبرسى در مجمعالبیان ،ضمن تفسیر آیه «و اذا المؤودة سئلت ،بأىّ ذنب قتلت» (سوره تکویر،آیه  )3می
گوید که از ابنعباس نقل است که [در جاهلیت] چون وقت وضع حمل زن [فرا] مىرسید ،چالهاى حفر
مىکردند و بر سرآن مىنشستند .اگر دخترمىزایید ،آن را همان جا به چاله مىانداختند و اگر پسر بود ،او
را نگه مىداشتند.
اما نکته ی سوم این است که در عرف عقال ،جنین نیز « ولد » محسوب می شود و پدر و مادر و همه ی
عقال ،جنین را نیز فرزند و ولد تلقی می کنند .مضافاً شأن نزول ،در مقام تفسیر است ولی نمی تواند آیات
قرآن را به یک مورد خاص ،محدود و منحصر کند .بر این اساس ،چه بسا بتوان این گونه آیات را نیز در
بحث حرمت سقط جنین ،مورد استناد قرار داد .بنظر در همین گونه جایگاه هاست که در می یابیم کتاب
اهلل ،بدون سنت معصومین(ع) ما را کافی نیست ،زیرا فقط به کمک روایات می توانیم این ابهام مهم را
رفع نماییم.
سقط جنین از منظر روایات و فقه تشیع
نسبت میان سقط جنین و قتل نفس:
در کتاب وسائل ،روایتى از محمد بنیعقوب ،به اسنادش از امیر مؤمنان على(ع) نقل شده است که آن
حضرت فرمود« :منى مرد تا زمانى که به جنین تبدیل شود ،پنج جزء است .تا وقتى که جنین است و
هنوز روح به او تعلق نیافته ،دیه ی او صد دینار می باشد؛ زیرا خداوند متعال انسان را از سالله خلق کرده
که همان نطفه است ،سپس سالله به علقه و علقه به مضغه تبدیل مىشود ،پس از آن استخوان در جنین
پدید مىآید و سپس گوشت بر استخوان مىروید و خلق جنین کامل مىشود .براى این پنج جزء ،صد
دینار دیه است؛ دیه نطفه؛ بیست دینار .دیه علقه؛ چهل دینار .دیه مضغه؛ شصت دینار .دیه استخوان؛
هشتاد دینار و دیه جنینى که بر استخوانهایش گوشت روییده ،صد دینار کامل است .پس وقتى «خلق
آخر» پایان یافت ،دیه نفس کامل را دارد؛ یعنى اگر پسر باشد هزار دینار و چنانچه دختر باشد ،پانصد
دینار»(.حر عاملی)901 :0983،
گروهى از فقها؛ از جمله محقق حلى نیز مطابق مضمون همین روایت فتوا دادهاند .وی در شرایعاالسالم
چنین مىگوید« :نظر چهارم در لواحق چهارگانه این بحث است .اول ،در جنین .دیه جنین مسلمان صد
دینار است ،در صورتى که جنین کامل شده ولى هنوز روح به آن تعلق نگرفته باشد .این حکم براى جنین
پسر یا دختر یکسان است .چنانچه روح به جنین تعلق گرفته باشد ،دیه کامل براى پسر و نصف آن براى
دختر پرداخت مىگردد؛ وجوب این حکم در صورتى است که به زنده بودن جنین یقین حاصل شود و
سکون پس از حرکت ،معتبر نیست زیرا ممکن است بر اثر باد باشد .کفاره در اینجا در صورت مباشر شدن
در جنایت واجب مىشود [نه سبب شدن] .اگر خود زن حملش را بیندازد؛ چه به مباشرت و چه با سبب
شدن ،دیه آنچه را انداخته [از پسر یا دختر] بر اوست و در این حال از دیه چیزى به او نمىرسد .اگر کسى
زن حاملهاى را بترساند و زن از ترس ،حملش را بیندازد ،دیه بر ترساننده است .هر کس که مال را به ارث
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ببرد ،دیه جنین را نیز به ارث مى برد (االقرب فاالقرب) .اگر کسى زن را بزند و او هم جنین را بیندازد و
جنین بمیرد ،ضارب قاتل محسوب مىشود و در صورتى که عمداً چنین نموده باشد به قتل مىرسد و اگر
شبیه به عمد بوده ،دیه را از مال خود ضامن است و اگر به خطا بوده ،عاقله ضامن دیه است .همین طور
است اگر جنین ،ناخوش بماند و بمیرد ،یا سالم بیفتد ولى مثل کسانى باشد که نمىتوانند به زندگى ادامه
دهند .در هر یک از این حاالت کفاره نیز بر او الزم مىشود(».محقق اول)937-938 :0987 ،
شیخ محمد حسن بن محمد باقر اصفهانی معروف به صاحب جواهر در کتاب جواهر الکالم فی شرح
شرائع االسالم (ص  )731در شرح خود بر شرایع مىگوید« :به هر حال ،از نظر ما الزم نیست جانى
کفارهاى بپردازد و حتى هر دو نوع اجمال [مُحَصَل و منقول] نیز در این مورد وجود دارد .علت این امراین
است که وقتى فرض بر این باشد که روح به جنین تعلق نگرفته ،دیگر قتل معنا ندارد».
شهید ثانى نیز در روضه می گوید« :در این مورد کفارهاى واجب نیست ،مگر در قتل جنین ،آن هم در
تمامى حاالت؛ زیرا وجوب کفاره مشروط به زمانى است که جنین مقتول ،داراى حیات بوده باشد .اگر روح
به جنین تعلق گرفته باشد ،چنانچه جنین پسر باشد؛ دیه کامل و اگر دختر باشد؛ نصف آن پرداخت
مىگردد(».عاملی)979 :0977،
از آنچه گفتیم روشن شد که اسقاط جنین در صورتى قتل به شمار مىآید که پس از تعلق روح به آن
باشد ،اما قبل از تعلق روح ،عنوان قتل بر آن؛ به معنای قتل نفس محرّمه یا نفس انسانى نیست .ممکن
است گفته شود که اسقاط جنین در تمامى مراحل و حاالت آن ،قتل به شمار مىآید؛ زیرا جنین از همان
آغاز داراى حیات است .می گوییم که خود این امر داللت دارد بر اینکه منظور شرع از روحى که در
آخرین مرحله به جنین تعلق می گیرد ،چیزى غیر از حیاتى است که جنین و حتى نطفه ،پیش از
انتقال از مرد به رحم زن دارد .همان گونه که اگر مرد نطفه خود را در خارج از رحم ریخت ،قتل
محسوب نمی شود ،اسقاط جنین ،پیش از آنکه روح انسانى به او تعلق گیرد نیز ،قتل انسان نیست ،مگر
این که چنین اقدامی ،قتل حیوانی نامیده شود .در وسائل الشیعه از محمد بنیعقوب ،از على بنابراهیم ،از
پدرش ،از ابنمحبوب ،از عبداللّه بنغالب ،از پدرش ،از سعید بنمسیّب روایت شده است « :از على ابن
الحسین(ع) در باره ی مردى پرسیدم که لگدى به زن حاملهاى زده است و زن هم حمل خود را مرده
انداخته است .ایشان فرمود :اگر آنچه سقط شده ،مضغه باشد ،شصت دینار بر ضارب است .پرسیدم :مضغه
چیست؟ فرمود :مضغه آن است که وقتى در رحم جاى گیرد ،صد و بیست روز از آن بگذرد .اما اگر جنین
را در زمانى بیندازد که زنده و داراى استخوان و گوشت باشد و هر یک از اندامها نیز شکل گرفته باشند و
روح عقل نیز در آن دمیده شده باشد ،دیه کامل بر او واجب است( ».عاملی)338 :0977،
بنظر ،در این روایت ،کلمه روح از آن جهت به عقل اضافه شده است [روح العقل] ،تا بر این نکته تأکید
فرماید که منظور از روح مضاف ،روحى است که ویژه انسان است و او را از سایر حیوانات متمایز مىسازد.
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تعبیر قتل جنین در روایات:
درباره ی آنچه گفتیم ،روایات ظاهراً معارضی وجود دارد که اسقاط علقه و مضغه را قتل نامیده است .در
یکی از این روایات که از محمد بنیعقوب ،از گروهى از یاران حضرت ،از سهل بنزیاد ،از محمد
بنیحیى ،از احمد بنمحمد و همگى از ابنمحبوب ،از على بنرئاب ،از ابىعبیده است ،چنین مىخوانیم:
« از ابوجعفر در باره زن آبستنى پرسیدم که بدون آگاهى همسرش دارویى نوشیده و بچهاش را انداخته
است .امام فرمود :اگر داراى استخوان بوده و گوشت بر آنها روییده ،پرداخت دیه بر زن واجب است و باید
آن را به شوهرش بپردازد و اگر به هنگامى که بچه را انداخته ،علقه یا مضغه بوده ،باید چهل دینار یا یک
بنده ،به پدر بچه تسلیم کند .پرسیدم :پس آیا زن در این دیه ،از فرزندش ارث نمىبرد؟ فرمود :نه ،زیرا
خودش بچه را کشته ،پس ارث هم نمىبرد ».در روایت دیگری نیز از محمد بنحسن ،به اسنادش از
حسین بنسعید ،از ابنمحبوب ،از على بنرئاب ،از ابىعبیده ،از ابىعبداللّه امام صادق(ع) ،در مورد زنى
باردار که دارویى نوشیده و به این وسیله ،جنینش را سقط می کند ،آمده است« :اگر استخوان در اندام او
روییده و گوشت بر استخوانها نشسته و چشم و گوش او ممتاز شده باشد ،زن باید دیه را به پدر بپردازد.
پرسیدم :آیا زن از فرزند سقط شدهاش از این دیه ارث نمىبرد؟ فرمود :نه ،چون خودش او را کشته
است( ».عاملی)937 :0977،
این دو روایت و نظائر آن ،نمی تواند معارض روایاتی تلقی شود که پیش از آن استناد کردیم ،زیرا قتل
نفس ،به حسب عمومات کتاب و سنت؛ اعم است از قتلى که موجب قصاص شود ،یا دیه کامل را واجب
گرداند و اینکه دو امام (ع) فرمودند که «چون خودش او را کشته» ،این گونه قابل حمل است که مراد،
حیّ بودن جنین ،به حیات حیوانی است ،نه انسانی و مراد امام ،قتلی است که یکی از موانع ارث بردن
قاتل از مقتول است و آن حضرت ،در مقام بیان این مطلب است که چرا مادر ،از چنین جنینی
ارث نمیبرد.
سقط جنین پس از ولوج روح:
مسلم است که اسقاط جنین بعد از آنکه به تعبیر قرآن خلقى دیگر یافت؛ «ثم أنشأناه خلقا آخر»؛ یا بعد از
آنکه خداوند از روح خود در آن دمید و به انسان تبدیل شد ،قتل نفس به شمار مىآید که از سوى خداوند،
جز در مواردى خاص ،حرام شده و احکام و قوانینى که شرع اسالم در مورد قتل انسان آورده است؛ از
جمله قصاص ،دیه و کفاره ،آن را نیز شامل مىشود .این مطلب قبالً در ضمن سخنان محقق اول و دیگر
فقها بیان شد.
در وسائل الشیعه(جلد ،9صفحه  )363از محمد بنیعقوب ،از محمد بنیحیى ،از محمد بنحسین ،از محمد
بناسماعیل ،از صالح بنعقبه ،از سلیمان بنصالح ،از ابىعبداللّه نقل شده است که فرمود« :در نطفه؛
بیست دینار ،در علقه؛ چهل دینار ،در مضغه؛ شصت دینار ،و در [جنین داراى] استخوان؛ هشتاد دینار [دیه]
است و اگر گوشت بر استخوان رویید؛ صد دینار و تا وقتى که به دنیا آید ،دیهاش همین صد دینار است،
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اما پس از به دنیا آمدن ،دیهاش کامل است .معروف آن است که نوزاد حداقل پس از گذشت شش ماه در
رحم ،به دنیا مىآید».
در این روایت ،جنین شش ماهه ،در حکم فرزند متولد شده ،تلقی شده است .در روایت دیگری ،از محمد
بنیعقوب ،از محمد بنیحیى ،از محمد بنحسین ،از محمد بناسماعیل ،از صالح بنعقبه ،از ابىشبل نقل
شده است که گفت« :به نزد یونس رفتم در حالى که حضرت ابوعبداللّه امام صادق(ع) ،با وى در مورد
مسأله دیات سخن مىگفت .گفتم :اگر به زن ضربهاى وارد شود ،یا او را هل دهند و کودکى از او سقط
شود و ندانیم آیا از پیش مرده بوده ،یا بر اثر این حادثه مرده است ،چه حکمى دارد؟ امام(ع) فرمود:
هیهات اى اباشبل ،اگر پنج ماه بر جنین بگذرد ،حیات در او پدید مىآید و دیه ی کامل دارد».
محقق اول در کتاب الدیات(صفحه  )937در مورد همین مسأله مىگوید« :اگر روح به جنین تعلق گیرد،
چنان که پسر باشد ،دیهاش کامل ،و در صورت دختر بودن ،دیهاش نصف آن است .دیه تنها در صورتى
واجب است که یقین حاصل شود پیش از سقط ،زنده بوده است .اما اینکه جنین در رحم حرکت کند و
آرام گیرد ،امر معتبرى در این مسأله نیست)94(».
رضایت پدر و مادر در سقط جنین:
تا اینجا دانستیم که سقط جنین ،قبل از تعلق روح به آن؛ یا بعبارتی ،قبل از مرحله ی انشاء خلق آخر،
به اعتبار قتل نفس محرّمه ،حرام نیست ،اما اکنون این سئوال مطرح است که آیا به اعتبار دیگری حرام
هست؟
آیا دین مبین اسالم ،سقط جنین را قبل از تعلق روح به آن ،مطلقاً جایز دانسته و یا اینکه به اعتبار امر
دیگری ـ به جز قتل نفس محرّمه ـ آن را حرام شمرده است؟
اجماالً می گوییم که سقط جنین ،بدون اذن پدر و مادر؛ هردو و یا بدون اذن یکی از آنها ،ستم و حرام
تلقی شده و اسالم برای آن دیه مقرر داشته است ،اما اگر پدر و مادر هر دو ،به این کار رضایت دهند،
عنوان ستم و عدوان صادق نیست و به این اعتبار نیز حکم حرمت بر آن بار نمىشود (گرچه ممکن است
به اعتبار دیگری ،حرام باشد).
تنها دلیل معارضی که برای آنچه اخیراً گفتیم ،استناد کرده اند ،روایتی در وسائل است از محمد بنعلى
بنحسین به اسنادش از حسین بنسعید ،از ابنابىعمیر ،از محمد بنابىحمزه و حسین رواسى ،همگى از
اسحاق بنعمار،که می گوید« :به ابىالحسن(ع) گفتم :زنى از باردارى مىترسد؛ دارویى مىنوشد و
بچهاش را مىاندازد[ ،آیا این عمل جایز است؟] امام فرمود :نه .گفتم :آنچه مىاندازد نطفه است .فرمود:
اولین چیزى که خلق مىشود ،نطفه است(».ری شهری)673 :0971،
سؤالکننده ،اشاره ای به رضایت یا عدم رضایت پدر نکرده است .در این صورت آیا یک چنین اطالقى در
حکم ،مىتواند نهى امام را شامل هر دو حالت کند ،آن گونه که بگوییم امام معصوم(ع) ،از سقط جنین در
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همه ی مراحل؛ خواه با رضایت پدر و مادر هر دو باشد یا نباشد ،نهی فرموده است؟ عالوه بر آن؛ آیا این
نهى داللت بر حرمت دارد یا کراهت؟
صاحب وسائل ،قول به تحریم را اختیار کرده است؛ زیرا این گفتار را «باب حرمت نوشیدن دارو از سوى
زن به منظور انداختن حمل ،گرچه نطفه باشد ».نامیده است ،گرچه در این باب ،بیش از یک حدیث نقل
نمىکند .به نظر ،اینکه سائل تصریح می کند به اینکه « زنی از بارداری می ترسد ،داروئی می نوشد و
بچه اش را می اندازد  ،»...ظهور دارد در اینکه وی ،بدون اطالع و اذن شوهرش ،به این کار مبادرت می
ورزد؛ زیرا در این حدیث ،صرفاً به ترس و فعل زن در این باره اشاره شده و نمی توان آن را به موردی که
زن و مرد ،هردو تصمیم به این کار می گیرند ،تعمیم داد .همچنین ظاهر آن است که انگیزه ی اصحاب
ائمه ،از سؤال در مورد حکم اسقاط جنین ،در تمامى حالتهاى آن ،دانستن حکم این مسأله با توجه به حق
زوجین و دیهاى بوده است که بر گردن اسقاطکننده است.
توجه به سایر روایات در این زمینه ،ظهور مزبور را تأیید می کند؛ از جمله روایت منقول از ابىعبیده از
ابىعبداللّه ،در مورد زن حاملهاى که دارویى مىنوشد و بچهاش را سقط مىکند .امام در آن روایت
مىفرماید« :اگر استخوان داشته باشد که گوشت بر آن روییده و چشم و گوش او هویدا شده ،باید دیه
کامل را به پدر بچه پرداخت کند(».ری شهری)338 :0971،
امام در این روایت ،با وجودی که هیچ اشاره ای به عدم رضایت پدر نشده است ،آن را در متن سئوال،
مفروض و مقدر تلقی فرموده و در پاسخ خود ،زن را به پرداخت دیه به پدر ،مکلف می کند .لذا بنظر می
رسد که دیه بر زن ،فقط در زمانى واجب است که مرد اجازه نوشیدن دارو را به او نداده باشد .اما اگر مرد
به او اجازه نوشیدن دارو داده باشد ،مستحق دریافت دیه نخواهد بود زیرا خود نیز در سقط جنین مباشرت
داشته است .خوشبختانه روایت دیگری موجود است که در آن ،سائل؛ یعنی ابو عبیده ،با صراحت بیشتری
همین مطلب را از امام صادق(ع) سئوال می کند و مىگوید« :از امام صادق(ع) در باره ی زن آبستنى
پرسیدم که بىآنکه شوهرش بداند ،دارویى مىنوشد و بچه را مىاندازد(»...همان)344 :
بنابراین روایت اسحاق بنعمار از ابىالحسن(ع) را بر اجازه نداشتن زن از شوهرش در سقط جنین و نهى
امام را به اعتبار صدق عنوان ستم بر این کار حمل می کنیم ،نه این که صرف سقط ،در مراحل قبل از
ولوج روح ،نهی شده باشد.
حکم حرمت سقط ،به اعتبار وجوب تأخیر رجم زانیه ی باردار:
برخی بر این باورند که از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه ی باردار ،تا وضع حمل داللت می کند،
اجماالً استنباط می شود که حفظ جنین ،امری الزم و واجب و سقط آن ،حرام و نامشروع است؛ از جمله
مرسله ی شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السالم :
«انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت فأمر برجمها ،فقال له علی(ع) :هل لک سبیل علیها ،ای سبیللک
علی ما فی بطنها و اللّه یقول :و التزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر :العشت لمعضله الیکون لها
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ابوالحسن ،ثم قال :فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال :احتط علیها حتی تلد ،فإذا ولدت و وجدت لولدها من
یکفله فاقم الحد علیها»:
زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند .وی حکم به رجم آن زن کرد .حضرت علی علیه السالم به عمر
فرمود :اگر سلطه ای بر زن ،به واسطه زناکار بودن او داری ،چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او
داری؟ خداوند می فرماید :هیچ کسی بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد .عمر گفت :زنده نمی مانم در
معضلی که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد .سپس گفت :ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه
السالم فرمود :او را نگهدار ،تا زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل
پیدا شد ،حد را بر او جاری کن .این در حالی است که از ائمه معصومین علیهم السالم ،روایت شده:
«لیس فی الحدود نظر ساعه» (ری شهری)018 :0971،
با این حال این روایات ،بر تأخیر اجرای حد بر زانیه ی حامله ،داللت می کند و در آن ،علت تأخیر اجرای
حد ،لزوم حفظ جنین بیان شده است.البته به نظر می رسد که نتوان از روایات مزبور ،حرمت سقط جنینی
را که خلق جدید در او انشا نشده؛ و یا بعبارتی روح در او دمیده نشده ،استنباط کرد؛ زیرا در این روایات،
معلوم نیست که جنین زن زانیه ی باردار ،در چه مرحله ای بوده است .چه بسا بر موال امیرالمؤمنین(ع)
محرز بوده که از حاملگی زن مزبور ،بیش از چهارماه ،گذشته و جنین ،واجد روح می باشد .در این صورت
این گونه روایات نیز ملحق به روایاتی خواهد بود که بر حرمت سقط جنین ،بعد از ولوج روح داللت دارند
و قبالً به برخی از آن روایات اشاره کردیم .اما محل بحث ما در سقط جنین ،قبل از ولوج روح در او است.
استناد آن حضرت به آیه ی کریمه ی « و ال تزر وازره وزر اخری » ،این نظر را تقویت می کند که جنین
آن زن ،حیات داشته و انسان مستقل زنده بوده است ،لذا حضرت ،در واقع استدالل می فرمایند که بار
گناه مادر را ،طفل زنده ی او که حیات و شخصیت مستقل انسانی دارد ،نباید تحمل کند.
حرمت سقط جنین به اعتبار وجوب پرداخت دیه:
دلیل دیگر؛ آن گونه که حضرت آیه اهلل العظمی مکارم شیرازی در کتاب بحوث فقهیه مهمه(صفحه
 )186تبیین فرموده اند ،روایات متواتر شیعی است که داللت بر وجوب پرداخت دیه برای سقط جنین می
کند .نتیجه ی این روایات ،اجماع فقهای تشیع ،به وجوب پرداخت دیه ،برای جبران خسارت ناشی از
جنایت بر جنین است .در این خصوص ،شیخ طوسی چنین فرموده است« :دیه ی جنین تام الخلقه که
روح در او دمیده نشده باشد ،یک صد دینار است ،....دلیل ما ،اجماع فقهای تشیع و اخبار و روایات است».
وجه استدالل به این گونه روایات ،این است که وجوب پرداخت دیه ،به داللت التزامی ،بر حرمت سقط
جنین داللت می کند؛ زیرا دیه ،جبران کننده ی خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی ،بدون اذن
شارع ،قطعا حرام است .به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه ،این است که به سبب
جنایت باشد و جنایت عمدی نیز قطعاً حرام است ،پس اسقاط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد،
حرام خواهد بود .به این استدالل نیز قابل خدشه است؛ زیرا اوالً جنایت ،اعم از عمدی  ،سهوی و مجاز
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شرعی است و ثانیاً تالزمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد .برای مثال ،اگر شخصی در
خواب ،با غلطیدن روی کودک خود ،موجب مرگ وی شود ،با اینکه پرداخت دیه الزم است ،ولی گناه کار
نیست و مرتکب فعل حرام نشده است .پس صرف وجوب دیه ،نمی تواند دلیل بر حرمت فعل باشد.
همچنین اگر حاملگی ،ناخواسته باشد و جنین در شرایط قبل از ولوج روح بسر ببرد و نگهداری و حفظ
جنین ،موجب عسر و حرج شدید مالی یا تربیتی و فرهنگی برای والدین او باشد ،چگونه می توان در
صورت سقط ،الزمه ی وجوب دیه را حرمت سقط آن دانست؟ بعبارت دیگر ،در اینجا محرز است که
والدین باید دیه را بپردازند ،اما سقط جنین ،مستند به قاعدهی شرعی ال حرج بوده است ،بنابراین بعید
است که بتوان فعل سقط را صرفاً از آن جهت که مستلزم پرداخت دیه است ،حرام و گناه دانست .ممکن
است پاسخ بدهند که مدعای ما در این بحث ،اقدام عمدی ،بدون اذن شارع ؛ یعنی سقط عمدی جنین،
قبل از ولوج روح در او ،بدون هیچگونه دلیل شرعی است.
پاسخ می دهیم که اوالً در این صورت ،حرمت سقط ،مستند به وجوب پرداخت دیه نخواهد بود ،بلکه
مستند است به فقدان دلیل شرعی برای سقط ،ثانیاً در مباحث پیشین ،اجماالً ثابت شد که شارع مقدس،
رضایت والدین را در سقط جنینی که روح در او دمیده نشده ،شرعاً نافذ دانسته و به آن مشروعیت
بخشیده است ،ثالثاً ما نیز قائلیم که نباید رضایت و توافق والدین به سقط جنین ،عبث و بی دلیل باشد؛
زیرا جنین قبل از ولوج روح ،نه تنها شخصیت انسانی مستقل از مادر ندارد ،بلکه بسان عضوی از اعضای
مادر است .آیا اسقاط اعضای غیر حیاتی؛ نظیر دست و پا و چشم و ...که موجب مرگ انسان نمی شود،
بدون هیچگونه دلیل عقالیی ،شرعاً جایز است؟ مسلماً پاسخ این سئوال منفی است زیرا ما مالک اعضای
خود نیستیم و این اعضاء ،به امانت در اختیار ما قرار گرفته است ،لذا مکلف به حفظ امانات هستیم ،مگر
در شرایطی که حفظ آن موجب عسر و حرج باشد .البته در اینجا دایره ی عسر و حرج و مصادیق آن قابل
بحث بوده و شایسته است که فقها و مجتهدین ما ،شمول و مصادیق آن را معین فرمایند .اما سخن ما در
این است که اگر رضایت والدین به اسقاط جنینی که روح در او دمیده نشده است ،مستند به عسر و حرج
شدید مالی ،یا فرهنگی ،یا آبرویی و غیره باشد ،آیا باز هم سقط چنین جنینی ،حرام و نامشروع خواهد
بود؟ بنابراین به نظر سقط بالدلیل جنین را از زمان استقرار نطفه در رحم مادر ،حرام بوده ،لیکن در وجه
حرمت آن ،بحث و گفتگو وجود دارد.
اعتبار حرمت سقط جنین:
حرمت سقط جنین قبل از ولوج روح در آن ،مستند به فقدان دلیل عقالیی برای سقط و عدم رضایت هر
دو پدر و مادر و یا یکی از آنهاست .آیا فقدان دلیل برای فعلی تمسک به اصل اباحه را مجاز می نماید؟
یا تحریم را؟ باید گفت آیه شریفه« وَ اهلل اذنِ لَکُم ام علی اهلل تَفتَرون » (یونس )43،و همچنین آیات
ثالثه سوره مائده که می فرماید «:وَ مَن لَم یَحکُم بَما انزَلَ اهلل فأولئک هُم فاسِقون »...لزوم تحقیق از
ادله را واجب می شمارد و یأس از اصول به ادله نمی تواند دلیل مباح بودن فعل تلقی گردد به استاد عقل
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و مبنای عقالنی .اما اگر هر دو پدر و مادر ،رضایت به سقط جنین داشته باشند و رضایت آنان نیز مستند
به دلیلی باشد که شرع مقدس و یا عقالً آن را از موارد عسر و حرج می دانند ،در این صورت ،نمی توان
چنین سقطی را حرام دانست ،گرچه پرداخت دیه ی متناسب ،واجب خواهد بود .به عبارت دیگرسقط
جنین؛ قبل از ولوج روح در آن ،با رضایت هر دو پدر و مادر ،درصورتی که مستند به دلیل شرعی؛ نظیر
قاعده ی عسر و حرج باشد ،جایز است و وجهی بر حرمت آن نیست ،گرچه پرداخت دیه ی جنین ،واجب
است ،لیکن این وجوب ،مالزمه ای با حرمت سقط مزبور ندارد .سقط جنین توسط مادر ،بدون اذن پدر،
درصورتی که دلیل آن عسر و حرج شدید برای مادر باشد ،از این جهت حرام نیست اما از جهت ظلم به
پدر جنین ،حرام است ،گرچه حرمت آن از جهت قتل نفس محرمه نیز نیست و مادر مکلف خواهد بود که
دیه جنین را به پدر بپردازد و سقط جنین توسط پدر نیز بدون رضایت مادر ،عیناً مشمول همین حکم
است .سقط جنین پس از ولوج روح در او ،در حکم قتل نفس محرمه است و چنین کاری فقط درصورتی
که مستند به اجازه ی حاکم شرع باشد ،قابلیت انجام و اجرا دارد.
آراء فقهی تشیع ،در سقط جنین مجاز ،پس از ولوج روح
اما فقهای تشیع ،در بحث سقط جنین پس از ولوج روح در او ،بدلیل تهدید شدن جان مادر ،اختالفاتی
دارند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
حرمت مطلق سقط جنین ،پس از ولوج روح:
عده ای ،بر این باورند که جنین ،حیات انسانی دارد و در حرمت نفس انسانی ،تفاوتی بین صغیر و کبیر
نیست و نمی توان برای حفظ جان یک شخص ،جواز قتل دیگری را صادر نمود .به عالوه به مقتضای
برخی روایات ،حتی در مواقع اضطرار وتقیه «انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم ،فاذا بلغت التقیه الدم فال
تقیه» ،اجازه ی ارتکاب سقط جنین داده نشده است(گلپایگانی.)63 :0981 ،
جواز سقط جنین زنده ،به اعتبار دفاع از جان مادر:
برخی دیگر بر این عقیده اند که مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید؛ زیرا در
مسأله دفاع ،تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل خارجی باشد یا داخلی .در اینجا که جنین به عنوان
میهمان ،جان میزبان را نشانه گرفته است ،مادر می تواند با سقط جنین ،از جان خود حفاظت و دفاع
کند(خرازی.)04 :0988،
جواز سقط جنین زنده ،به اعتبار تزاحم دو حکم:
عده ای دیگر ،از باب تزاحم ،مادر را مجاز به سقط جنین می دانند .هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی
فراهم نمایند که نتوان به هردو عمل کرد ،این وضع را تزاحم گویند .در بحث حاضر نیز یا باید مرتکب
سقط جنین شد که قتل نفس محرمه است ویا باید واجبی را ترک کرد که حفظ جان مادر از هالکت
است؛ یعنی اگر مادر بخواهد مرتکب حرام نشود ،بناچار باید واجبی را ترک کند و آن وجوب حفظ نفس
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خود است و اگر بخواهد ترک واجب نکند ،بناچار مرتکب حرام خواهد شد .در باب تزاحم و دوران بین
محذورین ،اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد ،عقل حکم به تخییر می کند(انصاری.)30 :0981 ،
بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود ویا سقط جنین است.
جواز سقط جنین زنده ،به اعتبار قاعده ی اضطرار:
برخی دیگر معتقدند که در این باره ،با استناد به قاعده اضطرار ،حرمت سقط جنین رفع می شود .حکم
واقعی ،حکم شرع در هر قضیه ای است ،بدون توجه به علم و جهل مکلف که ممکن است بدان پی ببرد
و ممکن است پی نبرد ،اما حکم اضطراری ،که به آن حکم واقعی ثانوی نیز می گویند ،حکمی است که
برای مکلف با توجه به حاالت مختلف او ،به استثنای حالت علم وجهل ،وضع می شود .این گروه از فقها،
با استناد به آیه سوم سوره مائده که می فرماید « :فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف الثم فان اللّه
غفور رحیم»؛ آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند ،مانعی
ندارد از گوشتهای ممنوع بخورند ،پس خداوند آمرزنده و مهربان است و آن فراز از حدیث نبوی رفع که
می فرماید« :رفع عن امتی ...و ما اضطروا الیه »...؛ از امت من ،چیزی که به آن اضطرار پیدا نمودند،
برداشته شده است ،ادعا نموده اند که مقتضای این ادله ،رفع حرمت از سقط جنین ،به هنگام اضطرار
است و همان طور که فقها عموماً به ادله اضطرار برای خوردن مردار ،عمل نموده اند ،در مسأله سقط
جنین نیز به همین ادله می توان تمسک نمود و چون فقط امکان حفظ جان یک نفر وجود دارد ،مادر
اضطراراً با سقط جنین ،جان خود را حفظ می کند و این عمل وی ،با استناد به ادله ی فوق ،حرمت و
ممنوعیتی ندارد(.خرازی)44 :0988 ،
جواز سقط جنین زنده ،به اعتبار بنای عقالً:
در نهایت ،عده ای نیز بر اساس بنای عقال که در چنین مواردی فرد را مخیر بین دو امر می کنند ،به مادر
اختیار می دهند که بین سقط جنینش و یا حفظ جان خود ،یکی را برگزیند .بنابراین سقط جنین برای
حفظ جان مادر ،قبل از دمیده شدن روح ،اجماعاً و بعد از دمیده شدن روح ،با اختالف در مبانی آن ،مجاز
خواهد بود.
سقط جنین ،برای تأمین سالمتی جسمی و روحی مادر:
از نظر فقه تشیع ،سقط جنین برای حفظ سالمتی جسمی و روانی مادر ،قبل از دمیده شدن روح ،تنها به
استناد قاعده ی نفی عسر وحرج و قاعده الضرر ،در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد
غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگه داشتن جنین در خارج رحم نیز میسر نباشد ،امکان پذیر است
و بعد از دمیده شدن روح ،به دلیل اینکه این دو قاعده از قواعد در حق تمامی مکلفین است ،نمی تواند به
نفع مادر و ضرر جنین مورد استناد قرار گیرد(.حسینی سیستانی)133 :0986 ،
بنابراین سقط جنین برای حفظ سالمتی مادر ،اصوالً مجاز نیست و به عنوان ثانوی ،تنها در صورت حرج
و ضرورت ،آن هم تا قبل از دمیده شدن روح ،جایز خواهد بود.
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جنین آزمایشگاهی و احکام آن
موضوع بدنیا آمدن جنین بوسیله تلقیح مصنوعی امری جدید می باشد که سابقه ای در زمان تشریع و
حتی فقه پیشینیان نداشته است .از این رو در مقام بررسی حکم هر یک از اقسام تلقیح مصنوعی و سقط
جنین بدنیا آمده ،چه بسا از نظر ادله فقهی به قطعیت شرعی -اعم از قطع یا ظن معتبر شرعی -دست
نیابیم .با توجه به بررسی اصول علمیه و نظر فقهای مکتب تشیع به طور کلی در خصوص جنین
آزمایشگاهی بدنیا آمده از عمل تلقیح مصنوعی می توان به نتایج زیر دست یافت:
 -0تلقیح مصنوعی تخمک زن با اسپرم شوهر مورد قبول قانون گذار ایران و فقه می باشد و اگر گروهی
از فقها در این خصوص تردید دارند به علت بیم ارتکاب گناه است که برخی از جنبه های آن با در نظر
گرفتن اضطرار می تواند وجهه مشروع بیابد .
 -1در خصوص ماهیت قرار داد اهدا جنین باید بین مراحل مختلف آن قائل به تفکیک شد  :اولین مرحله
که افراد گامت خود را به مراکز درمانی ارائه می کنند به جهت مالیت یافتن گامت می تواند منطبق بر
عقد بیع  ،هبه  ،صلح و  ...باشد و مرحله دوم که گامت در آزمایشگاه تلقیح شده اما هنوز در رحم مستقر
نشده نیز همانند مرحله اول است اما در مرحله سوم که جنین به رحم منتقل می شود اطالق عناوین عقد
هبه  ،صلح و  ...با کرامت انسان تعارض پیدا می کند وباید آنرا یک نوع قرارداد خصوصی در فرایند درمان
زوجین نابارور دانست که سقط جنین آزمایشگاهی بعد از انتقال به رحم بر اساس اجماع نظر فقهای شیعی
تابع احکام جنین های عادی( غیر از تلقیح مصنوعی) بوده و هیچ تفاوتی با آن ندارد.
 -9طفل متولد از اهدا جنین  ،به پدر و مادر ژنتیکی خود یعنی اهدا کنندگان گامت منتسب است و نسب
قانونی تنها در رابطه با آنها برقرار می شود نه زوجین متقاضی جنین.
 -3از لحاظ حرمت نکاح ،تنها نکاح بین طفل و پدر و مادر ژنتیکی و خویشان آنها ممنوع است اما بین
طفل و مادر متقاضی جنین و به طریق اولی شوهر وی هیچ حرمتی ایجاد نمی شود اگر چه طفل از مادر
متقاضی به مقدار کافی شیر خورده باشد زیرا شرایط و احکام قرابت رضاعی منتفی است.
 -4رابطه توارث فقط بین طفل و پدر و مادر واقعی طفل (صاحبان اسپرم و تخمک ) بر قرار است.
سقط جنین ناقص الخلقه:
در صورتی که قطعاً جنین ناقص الخلقه باشد ،اکثریت فقهای معاصر تشیع ،آن را مجوز سقط جنین نمی
دانند(.طباطبایی حکیم .)31 :0983 ،بنابراین همان طور که مجوزی برای به قتل رساندن انسان بیمار،
معلول و ناقص الخلقه وجود ندارد ،مجوزی نیز برای سقط جنین ناقص الخلقه موجود نیست؛ زیرا
عمومات حرمت قتل نفس از جمله آیه  040سوره انعام «و التقتلوا النفس التی حرم اهلل اال بالحق» این
موارد را هم در برمی گیرد .ولی برخی از فقها ،تا قبل از دمیده شدن روح ،صرفاً به استناد حرج شدید بر
والدین ،سقط جنین ناقص الخلقه را با شرایط ویژه ای جایز دانسته اند و امام خمینی(ره) ،حضرت آیه اهلل
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خامنه ای(مدظله) ،حضرت آیه اهلل فاضل لنکرانی(ره) و حضرت آیه اهلل سیستانی از این جمله اند.
(روحانی و نوغانی)017 :0984 ،
حضرت آیه اهلل خامنه ای ،درجواب استفتای فردی که ادامه ی بارداری را برای همسر خود سبب بروز
ناراحتی های روانی و مشقت فراوان دانسته است ،فرموده اند « با توجه به حرج و مشقت روحی و درمانی
ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان  ،سقط این جنین را تا قبل از ولوج روح ،به دلیل حرج و مشقت
غیر قابل تحمل ،نمی توان گفت حرام است  ،بلکه حرج و مشقت ،رافع است و سقط جنین جایز است».
آیه اهلل مکارم شیرازی نیز در خصوص معلولیتهای جنینی اظهار داشته اند  « :اگر تشخیص بیماری در
جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج است ،در این صورت جایز است قبل از دمیده
شدن روح ،جنین را اسقاط کنند».
احکام مربوط به سقط جنین از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
در بررسی آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیه اهلل خامنه ای (مدظله) ،در موضوع سقط
جنین ،هیچ گونه اختالف رأیی مشاهده نشد و آراء معظم لهما ،مؤید رویکردهایی است که در مباحث
قرآنی ،روایی و فقهی مذکور در این مقاله ،اتخاذ گردیده است .در این قسمت از مقاله ،به عنوان جمع
بندی و نتیجه گیری مباحث قبلی ،برخی از آراء معظم لهما را عیناً نقل می کنیم:
سقط جنین از منظر امام خمینی(ره):
امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله ( صفحات  714و  )416بیان می فرمایند« :اگر[ کسی] به خانم
بارداری صدمه وارد کند که جنین از او سقط گردد ،باید برحسب مراتب ذیل ،دیه پرداخت نماید:
 اگر جنین بصورت نطفه باشد که در رحم استقرار یافته است ،دیه سقط کردن آن بیست دینار
طال 0میباشد)41(.
 اگر جنین علقه باشد ،دیه سقط آن چهل دینار طال است.
 اگر جنین مضغه باشد ،دیه سقط آن شصت دینار طال است.
 اگر جنین اسکلتبندی پیدا کرده و لکن هنوز گوشت روی آن روئیده نشده باشد ،دیه سقط آن،
هشتاد دینار طال است.
 اگر بر جنین گوشت روییده باشد اما روح در آن دمیده نشده ،دیه ی سقط آن ،یکصد دینار طال
است.
 اگر جنین روح نیز پیدا کرده ،دیه سقط آن ،دیه کامله است؛ یعنی اگر جنین دختر باشد ،پانصد
دینار طال و اگر پسر باشد ،هزار دینار طال باید بپردازد» .
 - 0هر دینار برابر با  1/413گرم طالی خالص است که برابر با  08نخود طال بوده و معادل با یک مثقال شرعی طالی مسکوک
میباشد .قابل ذکر است که در بازار امروز ،هر مثقال 13 ،نخود است.
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«اگر زنی کشته شود و جنین هم در شکم او بمیرد ،عالوه بر دیه کامله برای آن زن ،باید دیه جنین
هم پرداخت شود» .
همچنین امام در کتاب توضیحالمسائل(مسئله )1349میفرمایند« :اگر زنی از زنا آبستن شود ،جایز نیست
بچهاش را سقط کند».
امام در تحریرالوسیله( صفحه  ،)716موضوع سقط جنین را بطور کامل بیان فرمودهاند که ذکر آن مفید
فایده است« :اگر تشخیص داده شود که جنین در صورت رشد و تولد ،ناقصالعضو یا ناقصالخلقه خواهد
بود ،نمی توان آن را از بین برد و اقدام به سقط آن نمود که در صورت سقط کردن ،باید سقط کننده دیه
بپردازد».
 اگر زن باردار ،کاری کند که موجب سقط جنین شود ،باید دیه بپردازد و خود او سهمی از این
دیه ،بعنوان ارث نمیبرد.
 اگر جنین سقط شده توسط مادر و یا دیگری ،متعدد باشد؛ یعنی دوقلو یا بیشتر باشد ،به همان
تعداد باید دیه پرداخت شود و مانند آن است که از زنهای متعدد این جنینها سقط شده باشد
و هیچ فرقی ندارد.
 دیه صدمات وارده بر اعضای جنین و یا جراحات وارده بر سر و بدن او ،به نسبت دیه ی خود
جنین در آن حال است ،یعنی اگر روح دمیده ،مثل دیه انسان کامل و اگر روح در آن ندمیده
باشد ،به نسبت صد دینار طال حساب میشود.
 اگر ماماها و اهل فن نتوانند تشخیص دهند که جنین سقط شده از زن ،آیا قابلیت انسان شدن
را طی مراحلی داشته یا نه ،در این صورت چنانچه با سقط نشدنش ،نقصی برای زن ایجاد شده
باشد ،سقط کننده باید ارش پرداخت نماید و اگر بر مادر هم آسیبی وارد شده باشد ،باید دیه
مربوطه نسبت به آن آسیب هم پرداخت شود».
حضرت امام(ره)در رساله نوین (صفحه  )010در پاسخ به این سئوال که «آیا اگر ادامه حاملگی برای مادر
خطر داشته باشد و بنابر تشخیص اطباء ،موجب فلج شدن مادر خواهد شد ،سقط جنین او جایز است یا
خیر؟» فرمودهاند« :اگر ضرر و خطر جانی برای مادر دارد ،قبل از دمیده شدن روح ،اسقاط جایز است».
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برخی استفتاءات از مقام معظم رهبری:
 سقط جنین در مورد حاملگی در اثر تجاوز جنسی که فشار روحی سختی را بر مادر تحمیل
میکند ،چه حکمی دارد؟ پاسخ دادهاند« :سقط جایز نیست».
 پزشکان برای درمان بیماری زن حاملهای ،این طور تشخیص دادهاند که بیمار باید بچه چهار
ماهه خود را سقط کند ،آیا سقط کردن جایز است یا نه و بر فرض جواز ،آیا دیه تعلق میگیرد
یا نه و بر فرض تعلق ،دکتر معالج باید دیه بدهد یا مادر؟ فرمودهاند« :اگر حمل ،خطر جانی
برای مادر ندارد ،سقط جایز نیست و در هر صورت دیه دارد و دیه بر مباشر سقط است».
 زنی که عمداً جنین پنج ماهه خود را سقط میکند ،آیا موجب قصاص است یا نه؟ پاسخ
فرمودهاند« :قصاص ندارد و مورد دیه است».
 در صورتی که جنین سقط شده دوقلو یا بیشتر باشد ،دیه چگونه پرداخت شود ،به اندازه یک
جنین یا هر تعداد که باشد؟ فرمودهاند« :با تعدد ،دیه متعدد میشود».
 زن حاملهای در اثر تصادف غیر عمد کشته میشود و جنین هم در شکم او میمیرد .آیا قاتل
0
باید دیه هر دو را پرداخت نماید؟ پاسخ فرمودهاند« :بلی ،هر دو دیه را باید بدهد»
نتیجه گیری:
در گستره تمدن اسالمی ،این اعتقاد عمومیت دارد که قرآن کریم و دین اسالم ،با جامعیت ویژهای که
دارد ،آخرین و برترین شیوهها را برای عبور از معضالت اجتماعی و غیره فراروی بشریت قرار میدهد.
بنابراین برای همه متدینان به دین اسالم ،واضح است که باید ناهنجاریهای فردی و اجتماعی؛ از جمله
معضل سقط جنین را با تکیه بر تعالیم دین مقدس اسالم ،درمان کرد .قرآن کریم ،با «تکریم شخصیت
انسان» ،از آغازین روزهای آفرینش و شکلگیری جنین ،تا هنگام تولد و پس از آن ،تا هنگام مرگ
انسان ،نظام حقوقی جامعی را در پیش روی انسانها میگستراند؛ که حمایت از جنین و لزوم رعایت
حرمت و کرامت انسانی او ،از جمله آن است .از منظر قرآن کریم ،همه انسانها و از جمله جنین ،در
اصول «کرامت انسانی» و «حق حیات» با شرایط و ضوابطی ،یکسانند .کرامت انسانی و حق حیات ،منشأ
همه حقوق دیگر انسانها است .اگر این اصول نادیده گرفته شود ،به دنبال آن همه حقوق نادیده گرفته
خواهد شد .لذا قرآن کریم ،کشتن یک انسان بی گناه را مساوی با کشتن همه انسانها میداند و در
سخنان اعجاب انگیز رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نیز آمدهاست که «اگر همه اهل آسمان و زمین در
ریختن خون مسلمانی مشارکت داشته و به آن رضایت دهند ،خداوند همه آنان را به چهره به آتش جهنم
میاندازد .این نگرش احترامآمیز به انسان و به تبع آن به جنین ،از نظر اخالقی حاکم بر همه اصول
 - 0خامنهای ،آیه اهلل سید علی ،0974 ،پزشکی در آئینه اجتهاد؛ استفتائات پزشکی از مقام معظم رهبری ،قم ،شرکت خدمات فرهنگی
مبرور ،انتشارات انصاریان ،صص .060-040
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اخالقی است لذا با رعایت اصل کرامت انسان و حفظ حرمت حق حیات او ،هیچکدام از بدخلقیها نسبت
به جنین تحقق نمییابد .بنابراین تنها راه رهایی از این معضل ،پایبندی انسانها به راهکار قرآن کریم
درباره جنین است و دیدگاههای دیگر به افراط و تفریط گراییده و نمیتواند راهکار مناسبی برای حل
معضل سقط جنین باشد.
آنچه از مفاد ادله حکم اولیه حرمت سقط جنین برداشت می شود ،حرمت مطلق سقط جنین در تمامی
مراحل آن است .فقه شیعی ،بهانه های واهی و استدالل هایی که ناشی از عدم ایمان به تقدیر الهی و
تقسیم رزق و روزی است را در انجام عمل ،رد می کند و در عوض برای موارد اضطرار و لزوم،
راهکارهای عقالنی و موجه ارائه می دهد و از سوی دیگر به منظور جلوگیری و گسترش این عمل در
جامعه اسالمی ،احکام تنبیهی و پیشگیرانه همچون وضع دیه را مقرر می دارد .همچنین به طور کلی از
منظر فقهای شیعی سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسالمی دارای مجازات میباشد .اکثریت
فقهای شیعی ،آزادی سقط جنین را فقط در مورد جنینهای ناسالم و ناقص الخلقه و در موارد بسیار
ضروری درمانی مجاز می شمارند و عده ای از فقهای شیعی سقط جنینهای ناشی از روابط نامشروع را
مجاز می دانند و آن را تحت شرایط مختلف با در نظر گرفتن مجازات های اسالمی و پرداخت دیه برای
مراحل قبل و بعد از حلول روح در جنین به صورت متفاوت می پذیرند .از نتایج این بررسی روشن شدن
این مسئله از منظر فقه شیعی است که اسقاط جنین در صورتى قتل به شمار مىآید که پس از تعلق روح
به آن باشد ،اما قبل از تعلق روح ،عنوان قتل بر آن؛ به معنای قتل نفس محرّمه یا نفس انسانى نیست.و
سقط جنین ،قبل از تعلق روح به آن؛ یا بعبارتی ،قبل از مرحله ی انشاء خلق آخر ،به اعتبار قتل نفس
محرّمه ،حرام نیست .در باب حرمت سقط جنین به اعتبار وجوب پرداخت دیه نیز دالیل فراوانی در این
مقاله ارائه گردیده است که از جمله این دالیل؛ آن گونه که حضرت آیه اهلل العظمی مکارم شیرازی تبیین
فرموده اند ،روایات متواتر شیعی است که داللت بر وجوب پرداخت دیه برای سقط جنین می کند .نتیجه
ی این روایات ،اجماع فقهای تشیع ،به وجوب پرداخت دیه ،برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر جنین
است .از بررسی نظرات فقای شیعی می توان نتیجه گرفت که حرمت سقط جنین قبل از ولوج روح در
آن ،مستند به فقدان دلیل عقالیی برای سقط و عدم رضایت هر دو پدر و مادر و یا یکی از آنهاست .اما
اگر هر دو پدر و مادر ،رضایت به سقط جنین داشته باشند و رضایت آنان نیز مستند به دلیلی باشد که
شرع مقدس و یا عقال آن را از موارد عسر و حرج می دانند ،در این صورت ،نمی توان چنین سقطی را
حرام دانست ،گرچه پرداخت دیه ی متناسب ،واجب خواهد بود .به عبارت دیگرسقط جنین؛ قبل از ولوج
روح در آن ،با رضایت هر دو پدر و مادر ،درصورتی که مستند به دلیل شرعی؛ نظیر قاعده ی عسر و حرج
باشد ،جایز است و وجهی بر حرمت آن نیست ،گرچه پرداخت دیه ی جنین ،واجب است ،لیکن این
وجوب ،مالزمه ای با حرمت سقط مزبور ندارد .همچنین از منظر فقه شیعی سقط جنین توسط مادر ،بدون
اذن پدر ،درصورتی که دلیل آن عسر و حرج شدید برای مادر باشد ،از این جهت حرام نیست اما از جهت
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ظلم به پدر جنین ،حرام است ،گرچه حرمت آن از جهت قتل نفس محرمه نیز نیست و مادر مکلف خواهد
بود که دیه جنین را به پدر بپردازد و سقط جنین توسط پدر نیز بدون رضایت مادر ،عیناً مشمول همین
حکم است .سقط جنین پس از ولوج روح در او ،در حکم قتل نفس محرمه است و چنین کاری فقط
درصورتی که مستند به اجازه ی حاکم شرع باشد ،قابلیت انجام و اجرا دارد .همچنین از نظر فقه شیعی،
سقط جنین برای حفظ سالمتی جسمی و روانی مادر ،قبل از دمیده شدن روح ،تنها به استناد قاعده ی
نفی عسر وحرج و قاعده الضرر ،در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل
برای مادر باشد و زنده نگه داشتن جنین در خارج رحم نیز میسر نباشد ،امکان پذیر است و بعد از دمیده
شدن روح ،به دلیل اینکه این دو قاعده از قواعد در حق تمامی مکلفین است ،نمی تواند به نفع مادر و
ضرر جنین مورد استناد قرار گیرد .بنابراین سقط جنین برای حفظ سالمتی مادر ،اصوالً مجاز نیست و به
عنوان ثانوی ،تنها در صورت حرج و ضرورت ،آن هم تا قبل از دمیده شدن روح ،جایز خواهد بود .در
صورتی که قطعاً جنین ناقص الخلقه باشد ،اکثریت فقهای معاصر شیعی ،آن را مجوز سقط جنین نمی
دانند .بنابراین همان طور که مجوزی برای به قتل رساندن انسان بیمار ،معلول و ناقص الخلقه وجود
ندارد ،مجوزی نیز برای سقط جنین ناقص الخلقه موجود نیست؛ زیرا عمومات حرمت قتل نفس از جمله
آیه  040سوره انعام «و التقتلوا النفس التی حرم اهلل اال بالحق» این موارد را هم در برمی گیرد .ولی
برخی از فقها ،تا قبل از دمیده شدن روح ،صرفاً به استناد حرج شدید بر والدین ،سقط جنین ناقص الخلقه
را با شرایط ویژه ای جایز دانسته اند و امام خمینی(ره) ،حضرت آیه اهلل خامنه ای(مدظله) ،حضرت آیه اهلل
فاضل لنکرانی(ره) و حضرت آیه اهلل سیستانی از این جمله اند .در بررسی آراء فقهی حضرت امام خمینی
(ره) و حضرت آیه اهلل خامنه ای (مدظله) ،در موضوع سقط جنین ،هیچ گونه اختالف رأیی مشاهده نشد و
آراء معظم لهما ،مؤید ویکردهایی است که در مباحث قرآنی ،روایی و فقهی مذکور در این مقاله ،اتخاذ
گردیده است.
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