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چکیده
توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری
های انسانی ،اقداماتی انجام شود که آثار فقهی ،حقوقی و نیز اخالقی را به دنبال داشته باشد و از جمله
آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است .مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از
دمیده شدن روح ،علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری ،جان یا سالمت جسمانی مادر را به خطر
می اندازد (حرج کامل) و از دیگر سو ،جنین در مرحله ای از رشد است که نمی توان آن را به خارج
از رحم منتقل کرد و باید با کمک دستگاه  NICUاقدام به حفظ وی کرد ،اما با این حال ،برخی از
فقها به حرمت سقط جنین قائل شده اند؛ بنابراین مادر با علم به زیان دیدن از ادامه بارداری ،ملزم به
حفظ جنین خواهد بود؛ لذا در این نوشتار تالش شده تا با مستندات فقهی ،حکم سقط درمانی بعد از
ولوج روح مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
این پژوهش که با روش توصیفی  -تحلیلی انجام شده است حاکی از آن است که در بارداری
های پرخطر ،حفظ جان یا سالمت جسمانی مادر ،واجب و مقدّم بر حفظ جنین است .بنابراین
همانگونه که سقط درمانی در زمان قبل از ولوج روح جایز است ،اقدام به این نوع درمان در زمان بعد
از ولوج روح نیز جایز و بلکه واجب خواهد بود؛ لذا کالم برخی فقها که در این راستا تعبیر به «حرام
است» کرده اند ،محلّ تأمّل می باشد.
کلیدواژه :سالمتی مادر؛ خطر جانی مادر؛ ولوج روح؛ سقط جنین درمانی؛ رهیافت های فقهی.
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طرح بحث
سقط درمانی به معنای ختم حاملگی ،قبل از زمانی است که جنین بتواند زنده بماند
که سازمان پزشکی قانونی کشور با هماهنگی و تایید متخصصان زنان و زایمان تا قبل
از هفته نوزدهم بارداری ،اجازه قانونی برای ختم بارداری صادر می کنند (علی
محمدزاده.)34 :1393 ،
امروزه در حوزه پزشکی ،در بارداری های پرخطر ،سقط درمانی از جمله حقوق
مادر به شمار می رود ،به گونه ای که هرگاه ادامه بارداری موجب سلب حیات یا به
خطر افتادن سالمتی مادر شود ،مادر می تواند اقدام به سقط درمانی نماید.
اما مسأله چالش برانگیز آن است که آیا مادر می تواند بعد از ولوج روح اقدام به
سقط درمانی کند؟ با عنایت به این که در برهه زمانی مادر و جنین هر دو از حیات
برخورداند ،آیا مادر می تواند با سقط درمانی ،از جنین سلب حیات کند تا جان یا
سالمتی اش را که با تهدید مواجه شده است را نجات دهد؟
بررسی ها حاکی از آن است که فقها در این مسأله اقوال متفاوتی را بیان کرده اند؛
به گونه ای که برخی از فقها از جمله آیه اهلل بهجت بیان می دارند« :بعد از دمیدن روح
 ...اگر طوری است که اگر هر دو بمانند ،هر دو هالک می شوند و اگر یکی هالک
شود دیگری سالم می ماند ،متّجه است جواز اتالف یکی اگر معیّن باشد و این عالج
در آخرین وقت انجام داده می شود و اگر غیر معیّن باشد ،تقدّم مادر و زنده بودن او،
بی وجه نیست ( » ...بهجت)43 :1380 ،؛ آیه اهلل فاضل لنکرانی معتقدند« :سقط جنین
مطلقاً جایز نیست؛ چه قبل و چه بعد از چهارماهگی و فقط در صورتی که خوف خطر
جانی برای مادر داشته باشد این امر تجویز می شود» (دیندارلو.)181 :1397 ،
آیه اهلل موسوی اردبیلی ،آیه اهلل میرزا جواد تبریزی ،آیه اهلل سید صادق شیرازی،
آیه اهلل گرامی قمی و  ...معتقدند در صورتی که پس از دمیده شدن روح ،ادامه
بارداری ،خطر مرگ را برای مادر به دنبال داشته باشد ،خود مادر می تواند از خویش
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دفاع کند لیکن شخص دیگر – پزشک یا دیگری – حقّ ندارد (محمدی همدانی،
125 :1384و.)137
برخی از فقها معتقدند که در فرض تزاحم بین حیات مادر و حیات جنین ،حفظ
حیات یکی و از بین رفتن دیگری ،ترجیح بال مرجّح بوده و می بایست تا منتظر قضا و
قدر الهی بود (طباطبائی یزدی222 :1409 ،؛ سبزواری177/4 :1413 ،؛ خمینی ،بی تا:
89/1؛ اصفهانی.)80/1 :1393 ،
بنابراین با عنایت به این که از یک سو ،حفظ نفس از جمله وظایف انسانی
محسوب می شود ،و از سوی دیگر ،برخی فقها سقط جنین بعد از ولوج روح را حرام
می دانند؛ لذا با نقد و بررسی مستندات فقهی ،حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح را
بررسی می کنیم.

 -1مستندات عدم جواز سقط جنین بعد از ولوج روح
«حیات» و «زندگی» از جمله موهبت های الهی به شمار می رود که کسی حقّ
سلب کردن آن از خود و دیگری را ندارد .قائلین به عدم جواز سقط جنین بعد از
ولوج روح معتقدند که سقط درمانی در این برهه زمانی ،به مثابه کشتن یا تجاوز به حقّ
حیات یک جنین است؛ لذا کسی حتی والدین مجاز به از بین بردن رویان (جنین)
نخواهند بود.
در مبانی فقهی در خصوص عدم جواز سقط درمانی بعد از ولوج روح به مستنداتی
اشاره شده است که در ذیل به نقد و بررسی آن می پردازیم.
 -1-1کتاب
الف -آیه  33سوره اسراء
خداوند می فرماید« :التَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَالیُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً :نفسى را که خداوند حرام کرده
است جز به حقّ مکشید ،و هر کس مظلوم کشته شود ،به سرپرست وى قدرتى
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دادهایم ،پس [او] نباید در قتل زیاده روى کند ،زیرا او [از طرف شرع] یارى شده
است».
مفسّرین معتقدند که این آیه ،از کشتن نفس محترمه نهى مىکند و نیز در مقام بیان
احترام خون انسان ها و حرمت شدید قتل نفس است و از نظر احترام حیات هر فردى
از بشر نمی توان این حقّ موهوبى خدا داده را از او سلب نمود( .موسوى همدانى،
123/13 :1374؛ بابایى636/2 :1382 ،؛ حسینى همدانى.)58/10 :1404 ،
و شاید از این که نفس را توصیف کرد به «حَرَّمَ اللَّهُ» و نفرمود «حرّم اللَّه فى
االسالم» اشاره به این باشد که احترام خون انسان ها و حرمت قتل نفس از مسائلى است
که همه شرایع آسمانى و قوانین بشرى در آن متّفق اند ،و آن را یکى از بزرگ ترین
گناهان مىشمرند؛ ولى اسالم اهمیّت بیشترى به این مسأله داده است تا آنجا که در آیه
 32سوره مائده ،قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان ها شمرده است« :مَنْ قَتَلَ
نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً» (موسوى همدانى:1374 ،
123/13؛ مکارم شیرازى.)105/12 :1374 ،
ب -آیه  31سوره اسراء
در این آیه شریفه خداوند متعال می فرماید« :التَقْتُلُوا أَوْالدَکُمْ خَشْیَهَ إِمْالقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیراً :و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید؛
مائیم که به آنها و شما روزى مىبخشیم .آرى ،کشتن آنان همواره خطایى بزرگ
است».
مفسّرین در ذیل آیه بیان می دارند که آیه ،مبنى بر نهى از جنایت قتل فرزند است.
این عمل شنیع در حالى که یکى از مصادیق آدمکشى است ،در قرآن کریم مکرّراً
آمده و یکی از زشت ترین مصادیق شقاوت و سنگدلى به شمار می رود.
باید توجه داشت که جمله «کانَ خِطْأً کَبِیراً» با توجه به این که «کان» فعل ماضى
است اشاره و تأکید بر این موضوع است که قتل فرزندان گناهى است بزرگ که از
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قدیم در میان انسان ها شناخته شده ،و زشتى آن در اعماق فطرت جاى دارد؛ لذا
مخصوص به عصر و زمانى نیست (حسینى همدانى57/10 :1404 ،؛ موسوى همدانى،
116/13 :1374؛ مکارم شیرازى.)102/12 :1374 ،
ج -آیه  51سوره انعام
در این آیه آمده است« :قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَالَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ
بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ التَقْتُلُوا أَوْالدَکُمْ مِنْ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ وَ التَقْرَبُوا
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ التَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالْحَقِّ ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ
بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ :بگو« :بیائید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى شما
بخوانم :چیزى را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود
را از بیم تنگدستى مکشید ما شما و آنان را روزى مىرسانیم و به کارهاى زشت  -چه
علنى آن و چه پوشیده [اش]  -نزدیک مشوید و نَفْسى را که خدا حرام گردانیده ،جز
به حقّ مکشید؛ اینهاست که [خدا] شما را به [انجام دادن] آن سفارش کرده است ،باشد
که بیندیشد».
در کتب تفسیر بیان شده است که از جمله احکام اسالم ،نهى از قتل فرزندان است
که بر حسب فطرت و حکم خرد ،انتظام زندگى اجتماعات بشر بر اجتناب از این
گناهان استوار است .این که خداى تعالى تنها قتل را با آن که آن هم جزء فحشا
مىباشد اسم برد براى این است که اهمیّت آن را رسانیده باشد (حسینى همدانى،
193-194/6 :1404؛ موسوى همدانى.)516/7 :1374 ،
د -آیه  12سوره ممتحنه
خداوند می فرماید« :یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلى أَنْ الیُشْرِکْنَ
بِاللَّهِ شَیْئاً وَ الیَسْرِقْنَ وَ الیَزْنینَ وَ الیَقْتُلْنَ أَوْالدَهُنَّ وَ الیَأْتینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرینَهُ بَیْنَ أَیْدیهِنَّ وَ
أَرْجُلِهِنَّ وَ الیَعْصینَکَ فی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ :اى
پیامبر ،چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند که چیزى را با
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خدا شریک نسازند ،و دزدى نکنند ،و زنا نکنند ،و فرزندان خود را نکشند ،و بچه هاى
حرام زاده اى را که پس انداخته اند با بُهتان [و حیله] به شوهر نبندند ،و در [کار] نیک
از تو نافرمانى نکنند ،با آنان بیعت کن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه ،زیرا خداوند
آمرزنده مهربان است».
مفسّرین معتقدند که آیه بیانگر این است که فرزندان خویش را نکشند؛ نه با زنده
به گور کردن و نه با اسقاط جنین و غیره؛ پس شاید سقط جنین از مصادیق و انواع قتل
باشد که این آیه کریم بدان توجّه دارد (قرشی132/11 :1377 ،؛ مترجمان:1377 ،
.)362/15
ه -آیه  68سوره فرقان
در آیه فوق الذکر آمده است« :وَ الَّذینَ الیَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ الیَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَ الیَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً :و کسانىاند که با
خدا معبودى دیگر نمىخوانند و کسى را که خدا [خونش را] حرام کرده است جز به
حقّ نمىکُشند ،و زنا نمىکنند ،و هر کس اینها را انجام دهد سزایش را دریافت
خواهد کرد».
در خصوص آیه فوق در کتب تفسیر بیان شده است که :از صفات ممتازه بندگان
خدا چنین است که آنها نفسى را که خداوند کشتن آن را حرام کرده نمىکشند ،نه در
عالم صغیر و نه در عالم کبیر؛ زیرا کشتن مؤمن به اندازهاى بزرگ است که حقّ تعالى
آن را مقارن با شرک قرار داده و از گناهان کبیره قرار داده است؛ زیرا تمام نفوس
انسانى در اصل محترم اند و ریختن خون آنها ممنوع است.
با عنایت به این که قتل نفس اقسامى دارد لذا امروز کسانى که سقط جنین می
کنند مشمول این آیه خواهند بود (بانوى اصفهانى215/9 :1361 ،؛ بابایی:1382 ،
349/3؛ خانی496/10 :1372 ،؛ طیب655/9 :1378 ،؛ حسینى شاه عبدالعظیمى:1363 ،
.)374/9
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در این راستا از حضرت صادق علیه السّالم روایت شده که فرموده اند« :مَنْ أَعَانَ
عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ کَلِمَهٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَکْتُوبٌ آیِسٌ مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ :هر که
اعانت کند بر کشتن مؤمنى به نصف کلمه ،مىآید روز قیامت میان چشمانش نوشته
باشد« :ناامید شده از رحمت خدا» (شیخ صدوق94/4 :1413 ،؛ حرّ عاملى:1409 ،
304/12؛ شیخ صدوق276 :1406 ،؛ فیض کاشانى963/5 :1406 ،؛ حسینى روحانى،
.)225/24 :1412
ر -آیه  93سوره نساء
خداوند می فرماید« :وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّهُ
عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً :و هر کس عمداً مؤمنى را بکشد ،کیفرش دوزخ
است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مىگیرد و لعنتش مىکند و
عذابى بزرگ برایش آماده ساخته است».
مفسّرین در تفسیر آیه فوق بیان می دارند که در تحقیق قتل ،دو شرط الزم است:
یکى این که دانسته و از روى عمد باشد؛ دوم این که بداند که مقتول ،مؤمن است.
شخص با تجاوز به جان یک انسان از روى عمد ،نه تنها با تشریع و حکم الهى مخالفت
می کند ،بلکه با تکوین و خلقت موجودات به مقابله برخواسته ،و نفسى را چون
خودش را از ادامه زندگى محروم ساخته است .بنابراین کیفرش ،جاودانه در آتش
ماندن است؛ زیرا قتل ،سبب پایان دادن حیات مقتول در این دنیاست و جزاى دنیوى
اش این است که هرگز رستگار نخواهد شد و از رحمت واسعه خداوندى دور خواهد
گردید .این مجازات هاى سنگینى که خدا براى قتل عمد قرار داده ،نشان مىدهد که
این کار نزد خداوند بسیار زشت و ناپسند است و غضب الهى را بر مىانگیزد و این به
سبب احترام خون انسان ها و براى ایجاد امنیّت در جامعه است (قرشى428/2 :1377 ،؛
مصطفوی140/6 :1380 ،؛ مترجمان.)138/2 :1377 ،
 -2-1سنّت
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برخی ر وایات متعرّض سقط عمدی جنین شده و آن را جایز نمی دانند که در ذیل
به آنها درراستای اثبات عدم جواز سقط درمانی پس از ولوج روح استدالل می شود:
الف -موثّقه اسحاق بن عمّار
در این روایت آمده است« :عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ(ع) الْمَرْأَهُ
تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ لَا ،فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَهٌ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ
مَا یُخْلَقُ نُطْفَهٌ :اسحاق بن عمار می گوید :به امام موسی کاظم(ع) عرض کردم زن از
باردار شدن می ترسد و دارو می نوشد تا آن چه در شکم دارد ،بیفتد .امام فرمودند:
این کار را نباید کرد .گفتم :نطفه ای بیش نیست .فرمودند :نخستین چیزی که آفریده
می شود ،نطفه است» (شیخ صدوق171/4 :1413 ،؛ بحرانى143 :1423 ،؛ انصارى
شیرازى136/1 :1429 ،؛ مؤمن قمّى72 :1415 ،؛ قندهارى.)59/1 :1424 ،
ای ن روایت حاکی از آن است که با توجه به این که مادر در اوایل بارداری قرار
دارد و مدت زیادی از رشد جنین سپری نشده است ،اما نهی امام(ع) از انجام این عمل،
داللت بر حرمت آن دارد .بنابراین با استناد این روایت ،مادر نمی تواند با سقط
درمانی ،جنین را اسقاط کند؛ لذا از باب احتیاط در دماء سقط درمانی بعد از ولوج
روح جایز نخواهد بود و انجام این عمل ممنوع و حرام خواهد بود.
در ردّ این استدالل می توان گفت که ممکن است مقصود این باشد که زن،
احتمال باردار شدن خود را می دهد ،اما وی از باردار شدن می ترسد؛ لذا بر حسب این
احتمال ،امام(ع) نوشیدن دارو را حرام دانسته است .مضاف بر این که احتمال این که
زن از بارداری می ترسد و با استعمال دارو ،قصد سقط کردن و از بین بردن آن را
دارد ،با قرینه «فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا» ثابت می شود.
ب -صحیحه ابوعبیده
ابوعبیده نقل می کند « :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنِ امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِیَ حَامِلٌ
وَ لَمْ تُعْلِمْ بِذَلِکَ زَوْجَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ فَعَلَیْهَا
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دِیَهٌ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّهً تُؤَدِّیهَا إِلَى
أَبِیهِ فَقُلْتُ لَهُ فَهِی لَاتَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا ،لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَاتَرِثُهُ :امام باقر(ع)
درباره زن ب ارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می
شود ،فرمودند :اگر آن چه سقط شده ،به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان،
گوش ،چشم و گوش باشد بر زن واجب است که دیه او را به پدرش بپردازد و اگر به
این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد ،باید چهل دینار بپردازد یا عبد و کنیزی را به
پدر او بدهد .راوی می گوید :پرسیدم :آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟
فرمودند :خیر ،چون که زن ،او را کشته و قاتل ارث نمی برد» (کلینى141/7 :1407 ،؛
نراقى48/19 :1415 ،؛ علىیارى غروى39 :1421 ،؛ فرطوسى حویزى466 :1416 ،؛
شوشترى470/11 :1406 ،؛ تبریزى.)310 :1428 ،
در ردّ این استدالل می توان گفت :روایت حاکی از بیان حکم مقدار دیه در
مراحل مختلف رویان است؛ مضاف بر آن که عبارت «  ...زن ،او را کشته و قاتل ارث
نمی برد  » ...در مقام بیان حقّ زوج (پدر) است که دیه تنها به وی تعلّق می گیرد و
مادر از جهت قاتل بودن ،از ارث محروم است.
ج -صحیحه رفاعه ابن موسي النحاس
رفاعه گوید « :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ
أَوْ رِیحٍ فِی الرَّحِمِ فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِذَلِکَ فَتَطْمَثُ مِنْ یَوْمِهَا أَ فَیَجُوزُ لِی ذَلِکَ وَ أَنَا لَاأَدْرِی
ذَلِکَ مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ لِی لَاتَفْعَلْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا
شَهْراً وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِنْ حَبَلٍ إِنَّمَا کَانَ نُطْفَهً کَنُطْفَهِ الرَّجُلِ الَّذِی یَعْزِلُ فَقَالَ لِی إِنَّ
النُّطْفَهَ إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ تَصِیرُ إِلَى عَلَقَهٍ ثُمَّ إِلَى مُضْغَهٍ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّ النُّطْفَهَ
إِذَا وَقَعَتْ فِی غَیْرِ الرَّحِمِ لَمْ یُخْلَقْ مِنْهَا شَیْءٌ فَلَاتَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ
وَقْتُهَا الَّذِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِ :به امام صادق(ع) عرض کردم :کنیز را می خرم و گاهی
به سبب فاسد شدن خون و یا وجود نوعی باد در داخل رحم ،حیض نمی شود؛ پس

واکاوی مباني فقهي حکم سقط درماني بعد از ولوج روح ــــــــــــــــــــــــــــ 294

برای این امر دارو می خو رد و از همان روز حیض می شود ،آیا این کار جایز است با
آن که نمی دانم آیا بند آمدن خون ،نشانه بارداری اوست و یا چیز دیگری؟ امام (ع)
فرمودند :این کار را نکن .عرض کردم :مدت یک ماه است که وی حیض نشده است
و اگر این امر بر اثر بارداری باشد ،بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه مردی که
عزل می کند .ایشان فرمودند :هرگاه نطفه در داخل رحم قرار گیرد به علقه تبدیل می
شود ،سپس به مضغه و آن گاه به هر چیزی که خداوند بخواهد و هرگاه نطفه در غیر
رحم قرار گیرد از آن چیزی پدید نمی آید؛ پس دارو به او ننوشان زمانی که یک ماه
حیض نشود و ایّامی که در آن حیض می شده ،سپری گردد» (کلینی108/3 :1407 ،؛
عالمه حلّى401/2 :1412 ،؛ اصفهانى255/13 :1404 ،؛ مؤمن قمّی.)71 :1415 ،
با تأمّل در این روایت به دست می آید که سائل به گمان آن که همان حکم عزل
در مسأله از بین بردن نطفه نیز جاری است لذا مادر می تواند با خوردن دارو اقدام به
سقط جنین نماید؛ اما امام(ع) با صراحت از این اقدام نهی فرموده است که بر حرمت
این عمل داللت دارد .بنابراین با عنایت به این که در حالت وجود احتمال ،اسقاط نطفه
جایز نیست پس به طریق أولی در زمانی که علم به بارداری وجود دارد ،اسقاط نطفه و
جنین از حرمت بیشتری برخوردار است که می بایست در زمان جانب احتیاط را
رعایت کرد.
مضاف بر این که دو نهی امام(ع) به بیان «التفعل» و «التسقها» در صدر و ذیل
روایت ،حاکی از آن است که اسقاط نطفه در مراحل آغازین پیدایش جنین حرام
است؛ بنابراین به طریق اولویّت در مراحل بعد به ویژه در زمان پس از ولوج روح ،از
حرمت بیشتری برخوردار است؛ پس این نتیجه حاصل می شود که سقط درمانی پس
از ولوج روح جایز نخواهد بود.
در ردّ این استدالل می توان گفت :این روایت در مقام بیان این است که پدر نیز در
سقط جنین مشارکت دارد و نهی امام(ع) داللت بر این دارد که مرد ،اجازه نوشاندن
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دارو به همسرش را با احتمال باردار بودن وی ندارد و این نهی امام(ع) در واقع ،نهی از
ستمی است که اغلب در آن زمان ،بر زنان باردار تحمیل می شده است؛ بنابراین
روایت در مقام بیان حرمت سقط در تمام مراحل رشد جنین نیست و مؤیّد این ادّعا،
روایاتی است که در باب عزل وارد شده است.
د -مرسله شیخ مفید از امام امیرالمؤمنین(ع)
در این روایت آمده است« :عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ(ع) أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِیَ بِحَامِلٍ قَدْ
زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا  -فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ(ع) هَبْ لَکَ سَبِیلٌ عَلَیْهَا  -أَیُّ سَبِیلٍ لَکَ عَلَى مَا فِی
بَطْنِهَا  -وَاللَّهُ یَقُولُ وَ ال َزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى  -فَقَالَ عُمَرُ لَاعِشْتُ لِمُعْضِلَهٍ لَا یَکُونُ لَهَا
أَبُوالْحَسَنِ  -ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا یَا أَبَاالْحَسَنِ  -قَالَ احْتَطْ عَلَیْهَا حَتَّى تَلِدَ  -فَإِذَا وَلَدَتْ وَ
وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ یَکْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَیْهَا :زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند ،وی
حکم به رجم آن زن داد .حضرت علی علیه السالم به عمر فرمود :اگر به واسطه زناکار
بودن زن بر او سلطه داری ،چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند
می فرماید :هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد .عمر گفت :در معضلی
که پیش آمد و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد ،زنده نباشم و ادامه داد :ای ابوالحسن ،با او
چه کنم؟ امام فرمود :از او نگهداری کن تا زایمان کند و زمانی که فرزند را به دنیا
آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شد ،حدّ را بر او جاری کن» (حرّ عاملى،
108/28 :1409؛ خوئى262/41 :1422 ،؛ تبریزى131 :1417 ،؛ موسوی اردبیلى:1427 ،
514/1؛ حسینى روحانى.)427/25 :1412 ،
از این روایت استنباط می شود که حفظ جنین ،امری الزم و واجب و سقط آن،
حرام و نامشروع است؛ اگرچه اجرای حدّ ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا
آنجا که روایت شده است که« :لَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَهٍ» (حرّ عاملى:1409 ،
47/28؛ فاضل هندى464/10 :1416 ،؛ مشکینى )492 :1418 ،اما جلوگیری از سقط

واکاوی مباني فقهي حکم سقط درماني بعد از ولوج روح ــــــــــــــــــــــــــــ 296

شدن جنین تا به تأخیر انداختن اجرای حدّ تا بعد از وضع حمل زن ،حکایت از حرمت
سقط جنین دارد.
در ردّ این استدالل می توان گفت :با استناد به عبارت «وَ التَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى»
می تواند احتمال داد که جنین دارای حیات بوده است و از روی امام علی(ع) استدالل
می کنند که طفل ،بار گناه مادر را به دوش نمی کشد و نمی بایست بار گناه مادر را بر
جنین تحمیل کرد؛ بنابراین آیه در مقام بیان حرمت سقط درمانی در بارداری پرخطر
که جان با سالمتی مادر با تهدید مواجه است ،نمی باشد.

 -2مستندات جواز سقط جنین بعد از ولوج روح
در راستای به دست آوردن حکم فقهی سقط درمانی در بارداری های پرخطر،
بررسی ها در مستندات فقهی حاکی از آن است که مادر باردار جهت حفظ جان یا
سالمت جسمانی خویش می تواند اقدام به سقط درمانی کند که در ذیل به بیان ادلّه
آن پرداخته می شود.
 -1-2کتاب
در کالم خداوند در خصوص وجوب حفظ نفس و حرمت اضرار به نفس ،آیاتی
وارد شده است که می توان به استناد آن ،حکم به جواز سقط درمانی پس از ولوج
روح داد که در ذیل بیان آن پرداخته می شود:
الف -آیه  195سوره بقره
خداوند می فرماید« :وَ أَنْفِقُوا فی سَبیلِ اللَّهِ وَ التُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ وَ أَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ :و در راه خدا انفاق کنید ،و خود را با دست خود به هالکت
میفکنید ،و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را دوست مىدارد».
در «أطیب البیان فی تفسیر القرآن» آمده است که «القاء» ،به معناى انداختن و
«بایدیکم» یعنی خودتان خود را به مهلکه نیندازید و نیز «القاء بتهلکه» اقدام به هر عملى
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است که موجب وقوع در هالکت انسان یا ترک عملى که باعث هالکت انسان می
گردد؛ مثالً عملى که شخص مریض انجام می دهد و باعث افزایش بیماری یا منجرّ به
مرگ او می گردد؛ مانند این که معالجه نکند یا از استعمال دارو خودداری نماید و
موجب مرگ خود گردد (طیب.)361/2 :1378 ،
شایان ذکر است که عبارت «وَ ال ُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ» قاعده ای کلّی است و
بیانگر آن است که ضرر رساندن به نفس ،حرام قطعی است؛ لذا انسان نمی تواند خود
را در معرض مرگ قرار دهد (قرشى357/1 :1377 ،؛ قرائتى.)306/1 :1388 ،
نحوه داللت آیه مذکور در راستای اثبات حکم «وجوب» سقط درمانی بعد از
ولوج روح آن است که از عدم اقدام به سقط جنین و تخلیه رحم ،مرگ مادر حتمی
خواهد بود یا این که سالمت جسمانی مادر با خطر مواجه خواهد شد .با عنایت به این
که خداوند از القاء نفس در مرگ نهی کرده است ،لذا از «وجوب» حفظ نفس،
«جواز» و بلکه «وجوب» اقدام به سقط جنین حتی پس از ولوج روح به دست می آید.
ب -آیه  29سوره نساء
در این آیه می خوانیم« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا التَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ
تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ التَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً :اى کسانى که
ایمان آوردهاید ،اموال همدیگر را به ناروا مخورید  -مگر آن که داد و ستدى با
تراضى یکدیگر ،از شما [انجام گرفته] باشد  -و خودتان را مکشید ،زیرا خدا همواره با
شما مهربان است».
در این راستا مفسّرین بیان می دارند« :خداوند ،مردم را از قتل نفس باز مىدارد و
«إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً» بیانگر آن است که خداوند مهربان نه تنها راضى نمی شود
دیگرى شما را به قتل برساند بلکه به خود شما هم اجازه نمىدهد که با رضایت خود
خویشتن را به دست نابودى بسپارید؛ با توجه به این که جان انسان محترم است و قتل
نفس از گناهان کبیره محسوب می شود ،لذا سلب حیات از خود موجب خلود در
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عذاب می شود» (مکارم شیرازى356/3 :1374 ،؛ طیب62/4 :1378 ،؛ قرائتى:1388 ،
54/2؛ طبرسى.)588/1 :1360 ،
نحوه داللت آیه مذکور در راستای اثبات حکم «وجوب» سقط درمانی بعد از
ولوج روح آن است که خداوند ،انسان را از هر آن چه که حیات یا سالمتی او را
تهدید می کند ،منع کرده است که از جمله آن بارداری های پرخطر است؛ لذا بر مادر
باردار که در حرج شدید قرار دارد ،به نحو «وجوب» سقط درمانی واجب خواهد بود.
ج -آیه  30سوره نساء
خداوند می فرماید« :وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلیهِ ناراً وَ کانَ ذلِکَ
عَلَى اللَّهِ یَسیراً :و هر کس از روى تجاوز و ستم چنین کند ،به زودى وى را در آتشى
درآوریم ،و این کار بر خدا آسان است».
در تبیین آیه فوق ،مفسّرین معتقدند که عبارت «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ» اشاره به «قتل
نفس» دارد (صادقى تهرانى371/1 :1388 ،؛ قرشى348/2 :1377 ،؛ طبرسى:1375 ،
 )588/1در «تفسیر احسن الحدیث» بیان شده است که ذکر «ظلماً» بعد از «عدواناً»
حاکی از ظلم بر خویشتن است و نکره آمدن «ناراً» شاید براى اشاره به بزرگى آن
است؛ لذا آیه مبنی بر تهدید است (قرشى348/2 :1377 ،؛ حسینى همدانى:1404 ،
.)42/4
در خصوص نحوه داللت آیه فوق الذکر بر اثبات ادّعا می توان گفت :قتل نفس از
جمله گناهان کبیره به شمار می رود که در عدم حکم به جواز سقط درمانی در
بارداری های پر خطر نیز نمود پیدا می کند؛ بنابراین با عنایت به این که مادر به نحو
«وجوب»  ،ملزم به حفظ جان و سالمتی خود است لذا می بایست با اقدام با سقط
درمانی ،به این حکم تکلیفی عمل نماید.
د -آیه  233سوره بقره
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خداوند می فرماید ... « :التُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلّا وُسْعَها التُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ  ... :...هیچ کس جز به قدر وسعش مکلّف نمىشود؛ هیچ مادرى نباید به سبب
فرزندش زیان ببیند ،و هیچ پدرى [نیز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند] » ...
مفسّرین معتقدند «وسع» ،به معناى «سعه و توانائى» و نیز «قدرت و طاعت» است
(حسینى همدانى240/2 :1404 ،؛ خانى و ریاضى )32/3 :1372 ،اما مقصود از آن در
قرآن ،توان و تحمّل نفس است ،خواه از اموال باشد یا از افعال؛ بدین معنا که نفس
توان انجام آن را داشته باشد؛ بدین گونه که براى نفس در انجام آن ،زحمت و مشقّتى
حاصل نشود .پس وسع نفس یعنى کمتر از حدّ طاقت در کارها و کمتر از حدّ تضرّر
در اموال (خانى و ریاضى.)32/3 :1372 ،
آیه در پی بیان آن است که نگهدارى و حفظ کودک نوزاد فطرتاً باید به وسیله
مادر صورت گیرد ،و این حکم نباید وسیله تحمیل و ناراحتى مادر گردد؛ زیرا احکام
اسالم بر پایه سهولت و سادگى بنانهاده شده و لذا توانایى مکلّف هنگام عمل درنظر
گرفته می شود (حسینى همدانى.)240/2 :1404 ،
در خصوص نحوه داللت آیه فوق الذکر بر اثبات ادّعا می توان گفت :اگرچه
ظاهر آیه به بیان احکام در زمان پس از تولّد کودک است اما وقتی که مادر پس از
تولّد کودک در انجام وظایف خود ،نباید متحمّل سختی شود ،پس به طریق أولی این
حکم به زمان قبل از تولّد می تواند تسرّی پیدا کند و مادر ملزم به تحمّل سختی
نخواهد بود؛ لذا مادر می تواند در زمانی که جان یا سالمتی اش با خطر مواجه شده
است با اقدام به سقط درمانی ،سختی های غیر قابل تحمل و گاه غیر قابل جبران را از
خود دور نماید.
 -2-2سنّت
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روایات زیادی بر اقدام به درمان تاکید شده است که نشانگر حائز اهمیت بودنِ
حیات و سالمت جسمانی بدن است که به عنوان نمونه می توان به روایات ذیل اشاره
کرد:
الف -معتبره محمد بن مسلم
در روایتی آمده است« :سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ هَلْ یُعَالِجُ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ،إِنَّ اللَّهَ
جَعَلَ فِی الدَّوَاءِ بَرَکَهً وَ شِفَاءً وَ خَیْراً کَثِیراً وَ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ یَتَدَاوَى ،فَلَا بَأْسَ بِهِ:
محمد بن مسلم می گوید :از امام باقر(ع) پرسیدم :آیا درمان مشروع است؟ امام(ع)
پاسخ فرمود :بله همانا خداوند متعال در دارو برکت ،شفا و خیر فراوانی قرار داده است
و اشکالی در درمان وجود ندارد» (حرّ عاملى22/3 :1418 ،؛ نجفى372/36 :1404 ،؛
سبزوارى.)156/23 :1413 ،
نحوه داللت روایت مذکور بر مدّعا آن است که زمانی که حیات یا سالمتی مادر
باردار در معرض خطر شدید قرار دارد و سقط جنین ،تنها راه رهایی مادر از این حرج
شدید است می توان با تخلیه رحم ،جان یا سالمتی جسمانی مادر را به دست آورد و
این روایت به صراحت ،اصل درمان را تأیید می کند؛ لذا به استناد این روایت ،اشکالی
در سقط درمانی حتی بعد از ولوج روح وجود نخواهد داشت.
ب -معتبره یونس بن یعقوب
یونس بن یعقوب گوید« :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) الرَّجُلُ یَشْرَبُ الدَّوَاءَ وَ یَقْطَعُ الْعِرْقَ
وَ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُ قَالَ یَقْطَعُ وَ یَشْرَبُ :یونس بن یعقوب می گوید :به امام
صادق (ع) عرض کردم :آیا مشروع است که مردی دارو بنوشد یا رگ بزند چه بسا
بهبودی یابد یا سبب کشته شدن او گردد؟ امام(ع) فرمود :رگ می زند و می نوشد»
(اصفهانى94/26 :1404 ،؛ کاشانى52 :1408 ،؛ شوشترى320/11 :1406 ،؛ حسینى
روحانى201/26 :1412 ،؛ قندهارى.)9/1 :1424 ،

 301ـــــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  26ـ بهار 1401

در خصوص نحوه داللت این روایت می توان گفت :تأیید امام(ع) با عبارت «رگ
می زند و می نوشد» نشانگر مشروعیّت درمان است و با عنایت به این که حیات یا
سالمتی مادر در اولویّت قرار دارد لذا می تواند با اقدام به سقط درمانی ،جان یا
سالمتی خود را حفظ نماید.
ج -روایت حسین بن علوان
در روایتی آمده است ...« :قِیلَ :یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَتَدَاوَى؟ قَالَ :نَعَمْ ،فَتَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ
یُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً وَ عَلَیْکُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُفُّ مِنْ کُلِّ الشَّجَرِ :حسین بن
علوان از امام صادق(ع) از پدر بزرگوارشان از جابر نقل می کند که گفت :گفته شد:
ای رسول خدا! آیا درمان کنیم؟ پیامبر(ص) فرمودند :آری ،درمان کنید ،زیرا خدای
متعال ،دردی را نفرستاده مگر این که درمان و شفایی نیز برای آن قرار داده است .بر
شما باد به استفاده کردن از شیر گاو ،زیرا از همه درختان و گیاهان تشکیل شده است»
(حرّ عاملى224/25 :1409 ،؛ نورى.)374/16 :1408 ،
در این روایت مضاف بر این که پیامبر(ص) به شفابخش بودن دارو و حکمت الهی
در درمان دردها با دارو اشاره کرده ،به برخی از راه های درمان نیز تصریح شده است؛
بنابراین یکی از راه های درمان و نجات جان و حفظ سالمت جسمانی می تواند با
سقط جنین صورت گیرد.
د -روایت امام صادق(ع)
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است« :انّ نَبِیّاً مِنْ األنبیاء مَرِضَ ،فَقَالَ :لَاأَتَدَاوَى
حَتَّى یَکُونَ الَّذِی أمرَضَنى هُوَ الَّذِی یَشْفِینِی ،فأوحَى اللَّهُ الیه :لَاأشفِیکَ حَتَّى تَتَدَاوَى
فَانّ الشِّفَاءَ مِنِّی :همانا یکی از پیامبران الهی مریض شد ،گفت :درمان نخواهم کرد تا
این که آن کس که مرا مریض کرد ،شفایم دهد! خدای متعال به وی وحی فرمود :تا
زمانی که درمان نکنی شفایت نخواهم داد ،زیرا شفاء از من است» (حرّ عاملى:1412 ،
224/1؛ نجفی اصفهانى377/2 :1427 ،؛ آملى.)339/5 :1380 ،

واکاوی مباني فقهي حکم سقط درماني بعد از ولوج روح ــــــــــــــــــــــــــــ 302

روایت حاکی از آن است که در صورتی که ادامه بارداری ،حرج شدید برای مادر
به همراه داشته باشد بر وی واجب است که با اقدام به درمان ،حیات یا سالمتی خود را
حفظ نماید.
ه -روایت ابان بن تغلب
در روایت آمده است« :کَانَ الْمَسِیحُ(ع) یَقُولُ إِنَّ التَّارِکَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ
شَرِیکٌ لِجَارِحِهِ لَا مَحَالَهَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْجَارِحَ أَرَادَ فَسَادَ الْمَجْرُوحِ وَ التَّارِکَ لِإِشْفَائِهِ لَمْ
یَشَأْ صَلَاحَهُ فَإِذَا لَمْ یَشَأْ صَلَاحَهُ فَقَدْ شَاءَ فَسَادَهُ اضْطِرَاراً :ابان بن تغلب از قول امام
صادق(ع) فرموده اند که حضرت عیسی(ع) می فرمود :همانا کسی که درمان و شفای
مجروح را ترک کند با کسی که جراحت را ایجاد کرده ،شریک است زیرا جارح،
قصد فساد بدن مجروح را نموده است و کسی که شفای مریض را ترک می کند،
صالح و بهبودی او را نمی خواهد و زمانی که شفای او را نخواهد ،پس فساد او را
خواسته است» (کلینى345/8 :1407 ،؛ مازندرانى467/12 :1382 ،؛ کلینى:1429 ،
764/15؛ فیض کاشانى.)187/1 :1406 ،
در خصوص نحوه داللت می توان گفت که این روایت ،عالوه بر توصیه به درمان
و معالجه ،بیانگر آن است که حتی بر پزشک که آگاه بر بیماری و در خطر بودن جان
یا سالمتی مادر باردار است نیز واجب می باشد که با اقدام به درمان ،به وظیفه خود
عمل نموده و در راستای رفع خطر از مادر باردار عمل کند.
 -3-2قواعد فقهیّه
در راستای داشتن حقّ سقط درمانی می توان به قواعد فقهیّه زیر اشاره کرد که بر
وجوب حفظ نفس داللت دارند:
الف -حرمت اضرار به نفس
حرمت ضرر زدن به نفس از جمله مسلّمات فقه اسالمی است و آیات و روایات
بسیاری بر حرمت اضرار به نفس وارد شده است که آیه  195سوره بقره ،آیات  29و
 30سوره نساء و نیز اجماع مشهور فقها بر این مهم داللت دارند؛ از جمله آن کالم
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صاحب ریاض ،که معتقد است هر آن چه به بدن و مزاج ضرر بزند ،حرام است و دلیل
آن را اجماع و حدیث نفی ضرر می داند (حائرى)437/13 :1418 ،؛ همچنین صاحب
جواهر به عنوان قاعده کلّی بیان می دارد که ادلّه الضرر ،تنها در قتل نفس و ضررهای
مهم که بسان قتل است جاری می شود (قاسمی.)514-513/1 :1395 ،
در خصوص نحوه داللت قاعده الضرر بر مدّعا اینگونه است که در مسأله سقط
درمانی با دو تکلیف متضادّ وجوب حفظ نفس و نیز حرمت قتل نفس مواجه هستیم؛
بدین گونه که حفظ جنین ،جان یا سالمت مادر را به خطر می اندازد که به نوعی ضرر
بر مادر محسوب می شود و با هیچ دلیل عقلی و شرعی نمی توان آن را جایز شمرد .از
سوی دیگر ،اقدام مادر به درمان برای حفظ سالمتی یا حیات ،سقط جنین را به دنبال
دارد که به نوعی ضرر بر جنین است .بنابراین با درنظر گرفتن حرمت اضرار به نفس،
نتیجه ای جز مقدّم بودن جان یا سالمتی مادر بر جنین نخواهد داشت.
ب -قاعده المشقّه تجلب التیسیر
در خصوص این قاعده می توان گفت مقصود از این که مشقّت ،تیسیر و آسانی به
دنبال دارد این است که سختی و مشقّت در هنگام تنگنایی و شدّت ،سبب تخفیف و
تسهیل می گردد .بنابراین ،اگر مکلّف در شرایط و اوضاعی قرار بگیرد که تحمّلش
سخت و دشوار و از طاقت و توان معمولی خارج باشد ،مادام که مکلّف دستور شرعی
را انجام داده است چنین حالتی سبب شرعی برای تخفیف و تسهیل نسبت به مکلّف
قلمداد می گردد ،به گونه ای که در هنگام انجام تکلیف احساس سختی و دشواری
نکند (زیدان.)103 :1395 ،
در خصوص نحوه داللت قاعده مذکور بر حکم امتناع مادر از سقط درمانی می
توان گفت که تمام نصوص قرآنی و روایی ،بر رفع حرج و سختی و آسان گیری
نسبت به مسلمانان داللت دارند و رخصت هایی که در شریعت اسالمی آمده است
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حاکی از آن است که سختگیری نسبت به مردم و وادار کردن آنان به اعمال خارج از
طاقت و توان ،جزو روش های شریعت اسالم نیست.
همچنین پیامبر اعظم(ص) می فرمایند« :احبّ الدین الی اهلل الحنیفه السمحه :دین بر
سهولت و آسانی استوار است» .در شرح این حدیث با عنوان «الدین یسر» چنین آمده
است :دین اسالم ،دین آسانی است و دین اسالم از باب مبالغه نسبت به دیگر ادیان
پیشین ،سهل و آسان نامیده شده است به دلیل این که اهلل متعال سختی ها و دشواری
هایی که در حق پیشینیان بود از امّت اسالم برداشته است (همان.)104 :
شایان ذکر است که قاعده نفی عسر و حرج نیز دالّ بر همین معناست؛ زیرا معنی و
مفهوم قاعده نفی عسر و حرج این است که در اسالم هر حکمی که موجب عسر و
حرج بر مردم باشد به مقتضای امتنان و لطف الهی وجود ندارد .در این راستا خداوند
می فرماید« :مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ :در دین بر شما سختى قرار نداده است»
(حجّ.)78 :
منظور از عسر و حرج ،مشقّتی است که بیش از حدّ متعارف باشد؛ بنابراین مبنای
قاعده نفی عسر و حرج در واقع همان قاعده نفی ضرر است و ضابطه ضرر و حرج هر
دو ،ضابطه شخصی است نه نوعی (بهرامی احمدی321/1 :1388 ،؛ عمید زنجانی،
 74/1 :1386و.)76
برخی این ق اعده را حاکم بر تمامی قواعد و قوانین شریعت دانسته و آن را کنترل
کننده قوانین دیگر و نوعی نرمش و انعطاف در دین دانسته اند (مطهّری:1368 ،
335/21؛ شریعتی .)275-272 :1387 ،مفادّ این قاعده ،برداشتن حکم حرجی اعمّ از
تکلیفی یا وضعی است؛ زیرا شریعت اسالم بر سهولت و آسان گیری بنا شده است و
باید معیار را حرج شخصی دانست و در مواردی که احکام ،موجب مشقّت و حرج
شخصی است به مقتضای قاعده ،منتفی و به احکام ثانویّه ترخیصی تبدیل خواهد شد و
منظور از حرج شخصی به مفهوم عرفی آن است که تشخیص آن بر عرف و عادت

 305ـــــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  26ـ بهار 1401

میباشد و به همین دلیل ،صدق مشقّت و حرج در مورد اشخاص مختلف فرق میکند
و گاهی از مشقّت و عسر و حرج به ضرورت و شرایط اضطراری تعبیر میکنند»
(مختاری مازندرانی195-194 :1377 ،؛ عمید زنجانی.)75/1 :1386 ،
در خصوص نحوه داللت قاعده مذکور بر مدّعا می توان استدالل کرد که اگر
سقط درمانی در چنین شرایطی جایز – و بلکه واجب – نباشد ،موجب جعل یک
حکم حرجی است که براساس قاعده مذکور نفی شده است.
ج -تسلّط انسان بر نفس خویش
برخی فقها و حقوقدانان معتقدند که انسان نسبت به اعضای بدن خود از مالکیّت
ذاتی و طبیعی برخوردار است (روحانی16 :1378 ،؛ محسنی217 :1417 ،؛ شهیدی،
 .) 327/1 :1380آیه اهلل خوئی معتقد است که انسان نسبت به نفس ،اعضاء ،افعال و ذمّه
خود مالک است و این امری بدیهی است و این تسلّط انسان بر بدن ،از سوی شارع
امضاء شده است (جواهری)574/2 :2012 ،؛ بنابراین میان انسان و اعضای بدن وی
رابطه مالکیّ ت حقیقی وجود دارد ،زیرا اعضاء و اجزای انسان از لحاظ وجودی ،وابسته
به هستی ما می باشد و دارای هویّت مستقلّی نمیباشد؛ لذا انسان هرگونه تصرّفی که
بخواهد میتواند در آنها انجام دهد (موسوى همدانى.)34/1 :1374 ،
در تأیید ادّعای فوق به قاعده «سلطنت» استدالل شده است که بیان می دارد هر
مالکی میتواند هرگونه تصرفی در مال خود بنماید و این حق دارای دو اثر می باشد:
یکی ،اثر مثبت؛ بدین معنا که هر مالکی میتواند هر تصرّفی در ملک خود بنماید و
دیگری ،اثر منفی است؛ بدین معنا که هر مالکی میتواند مانع تصرّف دیگران در
ملکش شود (زراعت .)166 :1388 ،از این قاعده برای اثبات اقتدار و سلطنت انسان بر
بدن خود ،می توان از دو راه استدالل کرد:
اول -راه اولویّت :تردیدی نیست که انسان ها بر اموال و دارایی خود سلطنت و
اقتدار دارند به گونهای که قانونگذار نیز تجاوز به حریم اموال دیگران را حرام شمرده

واکاوی مباني فقهي حکم سقط درماني بعد از ولوج روح ــــــــــــــــــــــــــــ 306

است .سلطه بر ذات ،نسبت به سلطه بر مال در مرتبه سابق و بلکه مالک و علت سلطنت
بر اموال همان سلطنت بر جان است چراکه انسان ،چون مالک ذات ،فکر و قوای خود
است مالک اموالی هم که از تالش آن حاصل میشود خواهد بود .بنابراین میتوان
گفت که اگر انسان بر مال خود سلطنت دارد به طریق أولی بر جان خود نیز سلطنت
خواهد داشت.
دوم -ر وش عقال :برخی معتقدند والیت انسان بر خودش و اینکه زمام کارهایش
به دست خود اوست ،امری عقالیی است؛ زیرا در نظر عقال انسان ها همچنان که بر
اموال خود سلطه دارند بر جان و پیکر خود نیز مسلّط هستند و قواعد عقالیی که مبنای
مردم در کارهایشان است نیازی به تأیید و همچنین تصریح قانونگذار به درستی آنها
ندارند ،زیرا اگر خداوند به آنها راضی نبود میبایست عدم رضایت خود را بیان می-
کرد (نظری توکّلی.)88-86 :1381 ،
در علم حقوق نیز بیان شده است که تصربف و حق اختصاصی نسبت به شیء،
موجب حصول مالکیّت نسبت به آن میگردد و این موارد نسبت به اعضای انسان
وجود دارد و علیرغم نامانوس بودن با مالکیّت شخص نسبت به اعضای بدن خویش،
این مالکیّت از بارزترین مصادیق مالکیّت در مفهوم حقوقی آن است که در حقیقت،
مالکیّتی ذاتی و طبیعی است (شهیدی.)327/1 :1380 ،
بنابراین حقّ تسلّط بر نفس خویش می تواند به عنوان دلیلی بر جواز اقدام مادر به
سقط درمانی باشد .طبق نظر فمینیست ها ،زن به عنوان یک انسان از این حق طبیعی
برخوردار است که هرگونه که می خواهد درباره خویش تدبیر کند .هر کسی حقّ
کنترل بر بدن خود را دارد و با درنظر گرفتن ماهیّت انسانی زن ،مادر باردار از این
قاعده مستثنی نیست و وی علیرغم وجود خطر برای جان یا سالمتی اش ،این حقّ را
خواهد داشت که با سقط جنین ،اقدام به حفظ جان یا سالمت جسمانی خویش نماید
(کریمیان صیقالنی.)27 :1387 ،
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د -قاعده «الضّرورات تبیح المحذورات» و «الضّرورات تتقدّر بقدرها»
«ضرورات» ،جمع «ضرورت» و مشتقّ از «ضرر» است که به معنای ضرر مالی یا
بدنی یا عرضی بسیار می باشد به طوری که انسان را به مشقّت می اندازد .به استناد این
قاعده ،هر کس به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و
سررزنش نمی باشد .این حالت معموالً بر اثر خطر شدید ایجاد می شود که برای جان
یا حقّ فرد ایجاد می شود که تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است.
این قاعده که به «قاعده اضطرار» شهرت یافته ،حاکی از آن است که تکلیف در
حال ضرورت ،به حکم عرف و عقال ،ناپسند و قبیح است؛ بنابراین ،قاعده ارشاد به
حکم عرفی و عقالیی است .قرآن در این راستا بیان می دارد که «الیُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلّا
وُسْعَها :خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى اش تکلیف نمىکند» (بقره.)286 :
در این راستا روایتی وارد شده است که بیان می دارد« :مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى
بِالْعُذْرِ :ضرورت که نزد مردم و عقال عذر هست ،به طریق أولی نزد خداوند هم عذر
است» (کلینى413/3 :1407 ،؛ شیخ صدوق363/1 :1413 ،؛ شیخ طوسی:1390 ،
457/1؛ نجفی)12/7 :1421 ،؛ و نیز روایتی از امام صادق(ع) که می فرمایند« :مَنِ
اضْطُرَّ إِلَى الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَلَمْ یَأْکُلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ حَتَّى یَمُوتَ فَهُوَ کَافِرٌ:
کسی که به خوردن مرده یا خون یا گوشت خوک مضطرّ بشود و نخورد تا بمیرد،
کافر است» (شیخ صدوق345/3 :1413 ،؛ اصفهانى482/7 :1406 ،؛ فیض کاشانى،
94/19 :1406؛ حرّ عاملى59/8 :1412 ،؛ اصفهانى158/62 :1410 ،؛ فاضل هندى،
320/9 :1416؛ نراقى.)20/15 :1415 ،
وجوب ارتکاب حرام در حال اضطرار که این روایت به آن تصریح می کند در
صورتی است که ضرورت برای حفظ جان باشد که بسی مهم تر از ارتکاب حرام
است؛ بنابراین ارتکاب حرام از باب اهمّ و مهمّ واجب است؛ پس اهمّ که حفظ جان
است ارتکاب حرام واجب می گردد.
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ه -تزاحم و جاری شدن قاعده اهمّ و مهمّ
تزاحم عبارت از آن است که بین دو حکم به خاطر عدم توانایی مکلّف بر جمع
آن دو در مقام امتثال ،تنافی وجود داشته باشد؛ به گونه ای که امتثال هر یک متوقّف بر
مخالفت با دیگری باشد .در محلّ بحث ،مادر انسانی است که دارای قابلیّت ها و
استعدادهای بالفعل است و از سوی دیگر ،جنین انسانی بالقوّه است؛ بنابراین در زمانی
که مادر نیاز به سقط درمانی پیدا می کند ،تزاحم بین دو اضطرار حفظ جان خود و نیز
حفظ جان جنین ایجاد می شود.
صاحب «منهاج الصالحین» معتقد است« :پس از ولوج روح در جنین اگر خطری
که سالمتی مادر را تهدید می کند کمتر از مرگ باشد ،سقط جایز نیست؛ اما در
صورتی که خطر مرگ مطرح شود ظاهر ،جواز سقط از سوی مادر است تا این که
جان خود را نجات دهد؛ زیرا حفظ جان دیگری (جنین) در برابر مرگ خودش واجب
نمی باشد» (کابلى ،بی تا.)442/3 :
در خصوص نحوه داللت قاعده فوق بر مدّعا می توان گفت که در زمان بارداری،
دو حکم جریان دارد :اول آن که مادر باید در تمام دوران بارداری مراقب باشد تا
خطری ج نین را تهدید نکند .از سوی دیگر ،مادر می بایست مراقب جان و سالمتی
خود باشد؛ زیرا بر پایه اصل تقدّس حیات ،انسان موجودی ملکوتی و الهی محسوب
می شود که می بایست حرمت و کرامت وی حفظ شود .انسان با دمیده شدن روح
خدایی در او ،ملکوتی و الهی شده و عالوه بر ارزش ذاتی حیات ،ارزش افزوده ای هم
پیدا کرده است؛ بنابراین هرگونه بی حرمتی به این وجود مقدّس ناسزاوار است.
براساس این اصل ،هر انسانی باید حرمت حیات خاص انسانی را با احترام گذاشتن
به زندگی حیات خویش حفظ کند و با عنایت به این که حیات مستقیماً مربوط به
مشیّت خداست انسان باید تا آنجا که قدرت دارد به حیات خود ادامه دهد و از شرافت
و کرامت خود دفاع کند.
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بنا بر اصل تقدّس حیات ،زندگی انسان گرانبها تر و ارزشمندتر از آن است که
علیه آن دست به عمل بزنیم و اگر چنین کنیم بر ضدّ بزرگ ترین دارایی و سرمایه
خود اقدام کرده ایم؛ چراکه ز ندگی ما متعلّق به خداوند است و تنها به عاریه و امانت
در دست ماست؛ لذا ما اجازه نداریم که زندگی را از خود سلب کنیم (مظاهری
تهرانی .)74 :1386 ،بنابراین ،مادر در برخورد با این دو حکم متزاحم ،می بایست اهمّ
را مقدّم بدارد که آن حفظ جان خودش است که با سقط درمانی حتی پس از ولوج
روح ،اقدام به نجات جان و یا سالمتی اش می کند.
ر -قاعده «درء المفاسد أولي من جلب المصالح»
این قاعده حاکی از آن است که هرگاه مفسده و مصلحت در تعارض یکدیگر قرار
بگیرند غالباً مفسده ،مقدّم داشته می شود؛ زیرا توجه و اهتمام شارع به ترک منهیّات
بیشتر از توجه و اهتمام آن به فعل مأمورات است (زیدان.)155 :1395 :
در این راستا از پیامبر اعظم(ص) روایت شده است که می فرمایند« :فإذا أمرتکم
بشیء فخذوا به ما استطعتم و إذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه :اگر شما را به چیزی دستور
دادم به مقدار توان و استطاعت آن را انجام دهید و اگر شما را از انجام چیزی نهی
کردم از آن خودداری کنید» (تبریزى.)441/3 :1425 ،
در خصوص نحوه داللت قاعده فوق بر مدّعا می توان گفت که زمانی که ادامه
بارداری ،مادر در معرض خطر قرار می گیرد می توان آن را مفسده قلمداد کرد که در
برابر مصلحت حفظ سالمتی یا جان مادر قرار دارد؛ بنابراین با مبادرت کردن به سقط
درمانی می توان مفسده را دفع کرد و جان یا سالمتی مادر را دوباره به او بازگرداند که
از مصلحت بیشتری نسبت به نگهداشتن جنین برخوردار است.

 -3ادلّه دیدگاه مختار
بررسی ها حاکی از آن است که حکم به جواز سقط درمانی بعد از ولوج روح در
راستای حفظ جان یا سالمتی مادر ،قول قابل دفاعی است .نگارندگان بر این باورند که
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با دقّت در برخی از احکام فقهی می توان ثابت کرد که حیات مادر از اولویّت و
قداست بیشتری برخوردار است که در دو مسأله ارث و قصاص نمود پیدا می کند که
در ذیل به نحوه داللت آن بر مدّعا پرداخته می شود.
الف :ارث
با استناد به ماده  957قانون مدنی« :حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر
اینکه زنده متولّد شود» و توارث یکی از حقوق مدنی است؛ چنان که در ماده 875
قانون مدنی مقرّر شده است« :شرط وراثت ،زنده بودن در حین فوت مورّث است و
اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده
هم متولّد شود اگرچه فوراً پس از تولّد بمیرد»؛ بنابراین برای وراثت حمل دو موضوع
باید ثابت گردد :یکی انعقاد نطفه در زمان فوت مورّث و دیگری زنده متولّد شدن او
(امامی216/3 :1391 ،؛ شهیدی48 :1380 ،؛ شلبی321 :1978 ،؛ غانم:2001/1421 ،
77؛ ابنتیمیه و عثیمین80 :2012/1433 ،؛ الصابونی169 :2002/1423 ،؛ بخیت و علی،
 25 :2007/1428و 140؛ الجندی286 :2000 ،؛ مخلوف.)203 :1900 ،
شرط دوم ارث بردن حمل طبق ماده  875و ماده  957قانون مدنی ،زنده متولّد
شدن حمل است هرچند که فوراً پس از تولّد بمیرد و یا عادتاً استعداد بقاء نداشته
باشد؛ مانند طفلی که ریه ناقص دارد و از نظر پزشکی مرگ او در یک مدت کوتاه،
مسلّم و غیر قابل تردید باشد که در این صورت ،پس از فوت طفل ،سهماالرث او به
وراث زمان فوت او انتقال مییابد (شهیدی51-50 :1381 ،؛ امامی.)220/3 :1391 ،
اگر قسمتی از بدن حمل ،زنده خارج شود ولی قبل از خروج بقیّه بدن بمیرد اهلیّت
تمتّع را ندارد؛ زیرا باید انفصال در حال حیات باشد (شلبی 74 :1978 ،و 329؛ غانم،
78 :2001/1421؛ الشیخلی275 :2006/1427 ،؛ ابنتیمیه و عثیمین83 :2012/1433 ،؛
الصابونی169 :2002/1423 ،؛ بخیت و علی140 :2007/1428 ،؛ الکرباسی:1377 ،
229؛ مخلوف205 :1900 ،؛ السریتی )233 :1997 ،و طبق نظر اکثر فقها هرگاه حمل
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قبل از تولّد در شکم مادر بمیرد یا اینکه مرده به دنیا بیاید از ارث محروم خواهد شد
اگرچه ثابت شود تا لحظه تولد زنده بوده است ،اما اگر یک لحظه بعد از جدا شدن از
مادر فوت کند با وجود شرط دیگر ،ارث می برد (امامی220-219 /3 :1391 ،؛
شهیدی50 :1381 ،؛ عالمه حلّى392/3 :1413 ،؛ شهید اول355/2 :1417 ،؛ همو،
617/3 :1414؛ مخلوف 27 :1900 ،و 205؛ بحرانی201 :1386 ،؛ السریتی:1997 ،
372؛ اصفهانى.)233/23 :1404 ،
در صورتی که حیات طفل تا لحظه تولّد مسلّم بوده ولی در حیات او پس از تولّد
تردید وجود داشته باشد طفل مزبور ارث نمیبرد؛ زیرا تردید در زنده بودن طفل پس
از تولّد ،تردید در وجود شرط وراثت حمل است که به حکم اصل عدم وجود شرط و
در نتیجه ،تحقّق مشروط یعنی وراثت منتفی خواهد بود .البته با استصحاب بقای حیات
طفل تا زمان پس از تولّد نمیتوان به وراثت او حکم کرد؛ زیرا وجود متیقّن و
مشکوک ،شرط اصلی جریان استصحاب است و در مسأله مورد بحث ،متیقّن و
مستصحب ،حیات جنین و وابسته به مادر طفل است در صورتی که مشکوک ،حیات
مستقلّ و جدای از مادر است .به همین دلیل ،ماده  876قانون مدنی مقرّر میدارد« :با
شکّ در حیات حین والدت ،حکم وراثت نمیشود ».بنابراین هرچند طفل در اثنای
تولّد بمیرد ارث نمیبرد؛ مانند اینکه پس از خروج سر و گردن و سینه و دست ها و
پیش از خروج شکم و باسن و پاها بمیرد؛ زیرا وقتی میتوان گفت طفل زنده متولّد
شده است که پس از خروج تمام بدن ،زنده باشد و تولّد طفل بر خروج قسمتی از بدن
او از شکم مادر صدق نمیکند.
در خصوص نحوه داللت مطالب فوق بر ادّعا می توان اینگونه استدالل کرد که با
این که فقها قائل اند که جنین ،دارای حیات است اما در اسالم برای ارث بردن جنین،
شرایطی درنظر گرفته شده است که در صورت محقّق شدن آن ،حقّ ارث بردن خواهد
داشت و با این که جنین ،موجودی زنده و دارای حیات است اما مهم ترین شرط ارث
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بردن وی ،زند ه متولّد شدن او قرار داده شده است؛ بنابراین مادامی که در رحم مادر
قرار دارد و هنوز متولّد نشده است از ارث بردن محروم خواهد بود؛ این در حالی است
که این شرایط برای فرد زنده درنظر گرفته نشده است؛ لذا مسأله «ارث حمل» می تواند
تفاوت میان حیات جنین  -که دارای حیات بالقوه است  -را با مادر  -که از حیات
بالفعل برخوردار است  -بیان کند که حاکی از برتری حیات مادر بر حیات جنین است
که به استناد آن می توان حکم «جواز» سقط درمانی پس از ولوج روح را اثبات کرد.
ب -انتفای حکم قصاص جاني در اقدام سقط جنین
ماده  306قانون مجازات اسالمی مقرّر می دارد« :جنایت عمدی بر جنین ،هرچند
پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست .در این صورت ،مرتکب عالوه بر
پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود»؛ لذا
در خصوص دیه سقط جنین ،ماده  716قانون مجازات اسالمی بیان می دارد:
«الف) نطفه ای که در رحم مستقرّ شده است ،دو صدم دیه کامل؛ ب) علقه که در
آن جنین به صورت خون بسته درمیآید ،چهارصدم دیه کامل؛ پ) مضغه که در آن
جنین به صورت توده گوشتی درمیآید ،ششصدم دیه کامل؛ ت) عظام که در آن
جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است ،هشتصدم
دیه کامل؛ ث) جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن
دمیده نشده است یکدهم دیه کامل؛ ج) دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است
اگر پسر باشد ،دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد ،سهچهارم دیه
کامل».
در این راستا روایات متواتر زیادی وارد شده است که بر وجوب پرداخت دیه پس
از سقط جنین داللت دارند و در هیچ یک از آنها حکم به قصاص در برابر سقط جنین
حتی پس از ولوج روح نشده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
الف -روایت محمّد بن یعقوب از امیرالمؤمنین(ع)
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در روایت آمده است« :أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) قَالَ :جَعَلَ دِیَهَ الْجَنِینِ مِائَهَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ
مَنِیَّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَهَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَهَ
دِینَارٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَهٍ وَ هِیَ النُّطْفَهُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَهً فَهُوَ
جُزْءَانِ ثُمَّ مُضْغَهً فَهُوَ ثَلَاثَهُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَهُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یُکْسَى لَحْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ
جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ مِائَهُ دِینَارٍ وَ الْمِائَهُ دِینَارٍ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَهِ خُمُسَ
الْمِائَهِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَهِ خُمُسَیِ الْمِائَهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَهِ ثَلَاثَهَ أَخْمَاسِ الْمِائَهِ
سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسِ الْمِائَهِ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَهٌ
کَامِلَهً فَإِذَا نَشَأَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِأَلْفِ دِینَارٍ کَامِلَهً إِنْ کَانَ
ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ :خداوند دیه جنین را صد دینار قرار داد و برای
منی مرد تا تکامل جنین ،پنج مرحله قرار داده است؛ پس کفّاره سقط جنین ،قبل از
ولوج روح صد دینار است؛ به این تفصیل که خداوند انسان را از سالله یعنی نطفه
خلق کرد و پس این یک جزء و مرحله ،سپس علقه که دومین جزء است؛ سپس
مضغه که مرحله سوم است؛ سپس استخوان که چهارمین مرحله است؛ سپس
استخوان ها به گوشت پوشیده می شوند .در این هنگام جنین کامل شده است؛ پس
برای پنج جزء و مرحله صد دینار قرار داده شده است و صد دینار به پنج جزء و
مرحله تعلّق دارد .پس برای نطفه یک پنجم صد دینار یعنی بیست دینار قرار داده و
برای علقه دو پنجم یعنی بیست دینار و برای مضغه ،سه پنجم یعنی شصت دینار و
برای استخوان بندی ،چهار پنجم معادل هشتاد دینار قرار داده است؛ پس هنگامی که
بر استخوان هایش گوشت روئید دیه اش صد دینار است؛ هنگامی که «خلق آخر»
یعنی ولوج روح انجام شد اگر پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد پانصد دینار
دیه اش است» (نجفى356/43 :1404 ،؛ خوانسارى278/6 :1405 ،؛ شوشترى:1406 ،
460/11؛ تبریزى.)308 :1428 ،
ب -روایت ابن مسکان عن ابي عبداهلل(ع)
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ابن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمودند« :دِیَهُ الْجَنِینِ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ
خُمُسٌ لِلنُّطْفَهِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَهِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَهِ ثَلَاثَهُ أَخْمَاسٍ
سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِذَا
أُنْشِئَ فِیهِ الرُّوحُ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَى
فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ :دیه جنین پنج مرحله دارد؛ یک پنجم یعنی بیست دینار برای نطفه،
دوپنجم یعنی چهل دینار برای علقه ،سه پنجم یعنی شصت دینار برای مضغه ،چهار
پنجم یعنی هشتاد دینار برای عظم؛ هنگامی که خلقت جنین تکمیل شد دیه او صد
دینار است و هنگامی که روح در او دمیده شد پس دیه او اگر پسر باشد هزار دینار
یا ده هزار درهم است و اگر دختر باشد پانصد دینار» (کلینى343/7 :1407 ،؛ شیخ
طوسى281/10 :1407 ،؛ اصفهانى600/16 :1406 ،؛ شهید ثانى296/10 :1410 ،؛
اردبیلى325/14 :1403 ،؛ اصفهانى420/10 :1406 ،؛ حرّ عاملى508/8 :1412 ،؛
اصفهانى155/24 :1404 ،؛ بروجردى670/31 :1429 ،؛ خوئى213 :1424 ،؛ قمّى،
.)801/10 :1426
ج -صحیحه ابوعبیده از امام باقر(ع)
ابوعبیده گوید« :عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا
فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا
دِیَهً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِیهِ :از امام صادق(ع) درباره زن بارداری که دوایی نوشیده بود تا
فرزندش را سقط کند و فرزند نیز سقط گردید ،سؤال شد و امام(ع) فرمود :اگر جنین
دارای استخوان بود که بر آ ن گوشت روئیده بود و چشم و گوش او تشکیل شده بود،
دیه بر عهده زن است که باید آن را به پدر فرزند بدهد» (کلینی344/7 :1407 ،؛ شیخ
صدوق145/4 :1413 ،؛ اصفهانى 614/16 :1406 ،؛ شیخ طوسى301/4 :1390 ،؛ عالمه
حلّى421/9 :1413 ،؛ فخرالمحقّقین721/4 :1387 ،؛ اصفهانى424/10 :1406 ،؛
اصفهانى157/24 :1404 ،؛ فاضل هندى.)453/11 :1416 ،
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بررسی ها در روایات حاکی از آن است که هرگاه جنین در هر مرحله ای از رشد،
سقط شود جانی ملزم به پرداخت دیه خواهد بود و مقدار دیه سقط جنین براساس سنّ
رویان درنظر گرفته می شود که این حکم ،حاکی از عدم قصاص شخص جانی در
برابر جرم سقط جنین خواهد بود.
پس این نتیجه حاصل می شود که از جمله دالیل برتری حفظ جان مادر که دارای
حیات بالفعل است در برابر حفظ جان جنین که از حیات بالقوّه برخوردار است این می
باشد که اگر شخص جانی ،عملی انجام دهد که منجرّ به سقط جنین شود شخص جانی
ملزم به پرداخت دیه خواهد شد و هیچگاه حکم قصاص در مورد او جاری نمی شود
حتی اگر عمل جانی پس از ولوج روح باشد؛ اما اگر عمل جانی منجرّ به از بین رفتن
حیات انسانی شود که دارای حیات بالفعل است در این صورت ،از شخص جانی
قصاص گرفته می شود که این حاکی از برتری جان شخص زنده که دارای حیات
مستقلّ است بر جنینی که دارای حیات تبعی است؛ لذا این نتیجه به دست می آید که
حیات مادر از قداست بیشتری نسبت جنین برخوردار است و مادر می تواند با سقط
درمانی پس از ولوج روح ،حیات یا سالمت جسمانی خود را حفظ نماید و این اقدام
از سوی مادر ،جایز و بلکه واجب خواهد بود.

نتیجه گیری
سقط درمانی بعد از ولوج روح را می توان از جمله حقوق زن باردار به شمار آورد
که وی می تواند با مبادرت به انجام آن ،جان یا سالمتی خود را حفظ نماید .این حقّ
مادر ،در بارداری های پرخطر از پشتوانه فقهی برخوردار است و آیات و روایات
زیادی در راستای وجوب نفس وارد شده است که به استناد آن می توان از اقدام مادر
در راستای حفظ نفس خویش ،حمایت کرد و و ادلّه ای که در راستای حرمت سقط
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جنین پس از ولوج روح وارد شده است ،توان مقابله با ادله جواز سقط درمانی را
ندارند؛ لذا نمی توانند دالیل جواز را خدشه دار نماید.
مضاف بر این که هرگونه رفتاری که موجب ضرر و هالکت نفس شود ،مصداق
القاء نفس در تهلکه می باشد که مورد نهی شارع واقع شده است؛ لذا به نحو «وجوب»،
سقط جنین بعد از ولوج روح واجب خواهد بود .بنابراین ،پس از تشخیص پزشکان بر
خطرناک بودن ادامه بارداری برای جان یا سالمتی مادر ،اقدام وی به سقط درمانی پس
از ولوج روح می تواند از باب دفاع از جان ،مشروعیّت داشته باشد و با عنایت به این
که ادامه بارداری ،تمامیّت حیات مادر با سالمتی وی در معرض خطر جدّی و غیر قابل
جبران قرار می دهد؛ لذا متناسب بودن دفاع اقتضا می کند که حتی پس از دمیده شدن
روح ،مادر بتواند با مبادرت به سقط درمانی جان یا سالمتی خود را حفظ نماید.
شایان ذکر است در محلّ بحث که اقدام مادر به سقط درمانی که در راستای حفظ
جان یا سالمتی صورت گرفته است عالوه بر سقوط کیفر تعزیری ،دیه و ضمان مالی
نیز منتفی می شود؛ زیرا به واسطه علل موجّهه ،جرمی تحقّق نیافته است؛ لذا مادر فاقد
مسئولیّت مدنی و کیفری خواهد بود.
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 صادقى تهرانى ،محمد ( ،)1388ترجمان فرقان :تفسیر مختصر قرآن کریم ،ج ،1قم :شکرانه. صدوق(شیخ) ،محمّد بن على بن حسین بن بابویه قمّی (1406ق) ،ثواب األعمال و عقاباألعمال ،قم :دار الشریف الرضی للنشر.
 صدوق(شیخ) ،محمّد بن على بن حسین بن بابویه قمّی (1413ق) ،من الیحضره الفقیه ،ج1و3و،4چ ،2قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 طباطبائی(صاحب ریاض) ،سید على بن محمد (1418ق) ،ریاض المسائل في بیان االحکامبالدالئل ،ج ،13قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 طباطبائی قمّى ،سید تقى (1426ق) ،مباني منهاج الصالحین ،ج ،10قم :قلم الشرق. طباطبائى یزدى ،سید محمدکاظم (1409ق) ،العروه الوثقى ،ج ،1چ ،2بیروت :مؤسسه األعلمیللمطبوعات.
 طبرسى ،فضل بن حسن ( ،)1360ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ج ،1تهران :فراهانى. طبرسى ،فضل بن حسن ( ،)1375ترجمه تفسیر جوامع الجامع ،ج ،1مشهد :آستان قدسرضوى ،بنیاد پژوهش هاى اسالمى.
 طوسى(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (1390ق) ،االستبصار فیما اختلف من األخبار ،ج 1و ،4تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
 طوسى(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (1407ق) ،تهذیب األحکام ،ج ،10چ ،4تهران :دار الکتباإلسالمیه.
 طیب ،سید عبدالحسین ( ،)1378أطیب البیان في تفسیر القرآن ،ج2و4و ،9چ ،2تهران :اسالم. عاملی(شهید اول) ،محمد بن مکّی (1414ق) ،غایه المراد في شرح نکت اإلرشاد ،ج ،3قم:دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم.
 عاملی(شهید اول) ،محمد بن مکّی (1417ق) ،الدروس الشرعیه في فقه اإلمامیه ،ج ،2قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 علی محمدزاده ،خلیل ( ،)1393سالمت باروری؛ چالش ها و راهبردهای مدیریتي ،چ،2تهران :روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.
 علىیارى غروى ،مولى على (1421ق) ،إیضاح الغوامض في تقسیم الفرائض ،چ ،2قم :بنیادفرهنگ اسالمى.
 -عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)1386قواعد فقه ،ج ،1تهران :سمت.
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 غانم ،عمر بن محمد بن ابراهیم (1421ق) ،احکام الجنین في الفقه االسالمي ،جدّه :داراالندلس الخضراء.
 فرطوسى حویزى ،حسین (1416ق) ،التوضیح النافع في شرح ترددات صاحب الشرائع،چ ،2قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 فیّاض کابلى ،محمد اسحاق (بی تا) ،منهاج الصالحین ،بی جا :بی نا. فیض کاشانى ،محمدمحسن (1406ق) ،الوافي ،ج1و 5و ،19اصفهان :کتابخانه امام امیر المؤمنینعلی علیه السالم.
 قاسمی ،محمد علی ( ،)1395دانشنامه فقه پزشکي ،ج ،1قم :مرکز فقهی ائمه اطهار(ع). قرائتى ،محسن ( ،)1388تفسیر نور ،ج1و،2تهران :مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن. قرشی ،سید علیاکبر ( ،)1377تفسیر احسن الحدیث ،ج 1و2و ،11چ ،3تهران :بنیاد بعثت. الکرباسی ،محمدابراهیم (1377ق) ،نخبه االحادیث في الوصایا و المواریث ،نجف :مطبعهالنجف.
 کریمیان صیقالنی ،علی ( ،)1387از سقط تا سقوط :کنکاشي اخالقي بر پدیده سقطجنین ،رشت :دانشگاه گیالن.
 کلینى ،محمد بن یعقوب (1407ق) ،الکافي ،ج 3و 7و ،8چ ،4تهران :دار الکتب اإلسالمیه. کلینى ،محمد بن یعقوب (1429ق) ،الکافي ،ج ،15قم :دار الحدیث. مازندرانى ،محمد صالح بن احمد بن شمس سروى (1382ق) ،شرح الکافي ،ج ،12تهران :المکتبهاإلسالمیه.
 مترجمان ( ،)1377تفسیر هدایت ،ج 2و ،15مشهد :بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدسرضوی.
 المحسنی ،محمد آصف (1424ق) ،الفقه و مسائل طبیه ،ج ،1قم :دفتر تبلیغات اسالمى حوزهعلمیه قم.
 محمدی همدانی ،اصغر ( ،)1384بررسي احکام اسقاط جنین از دیدگاه اسالم ،تهران :گلزارکتاب.
 مختاری مازندرانی ،محمدحسین ( ،)1377فرهنگ اصطالحات اصولي ،تهران :انجمن قلم ایران؛مؤسسه پژوهشی ابن سینا.
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 مخلوف ،حسنین محمد (1900م) ،المواریث في الشریعه االسالمیه ،قاهره :المجلس االعلیللشئون االسالمیه ،لجنه التعریف باالسالم.
 مدنی کاشانى ،حاج آقارضا (1408ق) ،کتاب الدیات ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. مشکینى ،میرزا على (1418ق) ،الفقه المأثور ،چ ،2قم :الهادی. مصطفوى ،حسن ( ،)1380تفسیر روشن ،ج ،6تهران :مرکز نشر کتاب. مطهری(شهید) ،مرتضی ( ،)1368مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،تهران :صدرا. مظاهری تهرانی ،مسعود ( ،)1386حق مرگ در حقوق کیفری ،تهران :هستی نما. مکارم شیرازى ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،ج 3و ،12تهران :دار الکتب اإلسالمیه. موسوی اردبیلى ،سید عبد الکریم (1427ق) ،فقه الحدود و التعزیرات ،ج ،1چ ،2قم :مؤسسهالنشر لجامعه المفید رحمه اهلل.
 موسوى همدانى ،سید محمدباقر ( ،)1374ترجمه تفسیر المیزان ،ج1و 7و ،13چ ،5قم :مؤسسهالنشر االسالمی.
 مؤمن قمّى ،محمد (1415ق) ،کلمات سدیده في مسائل جدیده ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. نجفی اصفهانى ،محمدتقى (1427ق) ،تبصره الفقهاء ،ج ،2قم :مجمع الذخائر اإلسالمیه. نجفى(صاحب جواهر) ،محمدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج36و ،43چ ،7بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 نجفى(صاحب جواهر) ،محمدحسن (1421ق) ،جواهر الکالم في ثوبه الجدید ،ج ،7قم:مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.
 نراقى ،مال محمدمهدى (1415ق) ،مستند الشیعه في أحکام الشریعه ،ج15و ،19قم :مؤسسه آلالبیت علیهم السالم.
 نظری توکلی ،سعید ( ،)1381پیوند اعضا در فقه اسالمي ،مشهد :بنیاد پژوهش های اسالمی. نورى(محدّث) ،میرزا حسین (1408ق) ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،16بیروت:مؤسسه آل البیت علیهم السالم.

