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  فقهی دیدگاهسقط جنین از  بررسی
  

  17/2/93 :پذیرش مقاله      20/1/93: دریافت مقاله
  چکیده

  انجام ایران در سقط هزار 80د حدو ساالنه. می شوداطالق  ،سقط به ختم حاملگی قبل از هفته بیستم :سابقه و هدف
مشروع ت، بارداري هاي ناخواسته و یا نابسیاري از مسائل اجتماعی مانند داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسی. پذیردمی 

مکاتب مختلف دیدگاه ها و ایده هاي گوناگونی ارائه . بودن فرزند، زمینه مساعدي را براي سقط جنین فراهم نموده است
 ،روح دمیده شدنقبل از و انعقاد نطفه  ۀحتی براي مرحل در نظر گرفته،که براي انسان  یبه دلیل کرامتنیز اسالم . دان کرده

  .می پردازد سقط جنینمخصوصا از منظر فقه شیعه، به موضوع دیدگاه اسالم،  این مطالعه به .است خاصی قائل ارزش
علماي معاصر شیعه، نظر فقهی حضرت امام خمینی و حضرت آیه اهللا  در این مطالعه، فتاوي عمده فقها و :مواد و روش ها

به احادیثی از پیامبر . خامنه اي و همچنین دیدگاه نگارنده در خصوص سقط جنین انسان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت
هی دانان مسیحی نیز دیدگاه مکاتب مختلف اهل سنت، آیین یهودیت، آموزه هاي زرتشت و ال. اسالم و آیات قرآن استناد شد

ایده و آراء مکاتب غیر الهی مانند فمنیست ها، نگاه علمی متخصصین پزشکی و همچنین دالیل عقلی و . مد نظر قرار گرفت
  .عرفی، نیز از جمله مواردي بودند که در این تحقیق به آنها توجه گردید

 در صورتی که دلیل موجهی براي آن وجود نداشته باشد، ،سقط جنین را در هر مرحله از تکون ،فقهاي اسالم قاطبه :یافته ها
بزرگتر ضرر بوده و باید از منتفی در شرایطی براساس قاعده نفی عسر و حرج، حرمت سقط  .حرام و غیر شرعی می دانند

ان با استناد دلیل متقنی وجود ندارد تا بتومزاحمت جنین در رحم، با  .تقدم اهم بر مهم است ةقاعدجلوگیري کرد و اساس آن 
 .خواهد بودسقط جنین براي مادر مجاز  ،حیات مادر ۀبا ادام جنینمزاحمت حیات در  .نموداز مادر سلب را حق حیات به آن، 
   .تقیه حکومت دارداز جمله احکام  ۀبر هم ،قاعده نفی حرج و نفی حرج حکم حرمت برداشته می شود ةبا قاعد

براساس قاعده نفی عسر . نبوده و استثناء پذیر استمطلق  ، یک مسئلهفقها ه اکثراز دیدگاحرمت سقط جنین  :نتیجه گیري
. اشدسقط جنین بمی تواند مجوزي براي نیز  با حیات مادر جنینمزاحمت . برداشته می شودسقط جنین و حرج، حکم حرمت 

  .توجه به آموزه هاي دینی و فقه شیعه، تبیین کننده راه درست خواهد بود
 فقه شیعه، حرمت، اسالمسقط جنین، انسان،  :ديواژگان کلی
 

 مقدمه
 ،در علم پزشکی، سقط به معناي ختم حاملگی قبل از هفته بیستم

القایی به شکل ممکن است به صورت خود بخودي و یا  که می شوداطالق 
همچنین به معناي ختم حاملگی قبل از اینکه جنین ). 1(صورت پذیرد 

ي زنده ماندن خود به دست آورده باشد، ولی به بتواند تکامل کافی را برا
البته این مسئله . صورت خود بخودي یا عمدا ساقط گردد، تعریف کرده اند

به زمانی اطالق می شود که جنین در هفته قبل از بیستم حاملگی قرار 
ی زن میلیون 210 از). 2(آن کمتر از پانصد گرم باشد  داشته و یا اینکه وزن

خود را تجربه می نمایند،  يباردار در طی یک سال، انجه سراسر درکه 
 شود می زده تخمینلذا  .می کنند سقط بهاقدام  آنها از درصد 22حدود 

در شکل هاي متفاوت و با دالئل مختلف  سقط میلیون 46حدود  سال هر
 آماري که ).3(و به صورت ایمن و یا غیر بهداشتی و پر خطر انجام پذیرد 

حدود  سالیانه ،ارائه شده پزشکی آموزش و درمان، شتبهدا وزارت توسط
  غیر و قانونی آنها غیر بیشتر که پذیرد می انجام ایران در سقط هزار 80

 

گرچه بسیاري از مواردي مانند مسائل اعتقادي،  .)4(هستند  بهداشتی
قانون، عرف و اخالق، موضوع سقط جنین را به نوعی تحت الشعاع خود 

ین خصوص مسائل روانی و اجتماعی نیز بر روي آن تاثیر قرار داده و در ا
اما در جامعه امروزي، سقط جنین به عنوان یک معضل . گذاشته است

اجتماعی مطرح بوده و در نهایت سالمت خانواده و جامعه را دچار مشکل 
 مشکالت بزرگترین از یکی غیرسالم سقطاز طرفی هم، . ساخته است

 ).5( قلمداد می شود توسعه حال در يکشورهابهداشتی به خصوص در 

بسیاري از مسائل اجتماعی مانند داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، 
و یا نا مشروع بودن فرزند، باعث گردیده تا ) 6(بارداري هاي ناخواسته 

 قانونی سقطگرچه انجام ). 4(زمینه مساعدي براي سقط جنین فراهم شود 
محسوب می شود  زناندر بین  هاي تهاجمیدرمان  خطرترین بی از یکی

ولی باید در نظر داشت که یکی از شایعترین عمل هاي جراحی در ) 7(
جنین شناسان بر این باورند که تخمک بارور ). 8(سنین باروري زنان است 
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  29- 37 :، صفحه93، بهار )1(، شماره نشریه اسالم و سالمت، دوره اول
  عباس نیکزاد و دیگران/ بررسی سقط جنین از دیدگاه فقهی

٣٠ 
 

شده مثل یک انسان است، لذا بعید به نظر می رسد که بتوان زمان معینی 
و یا انسان در نظر گرفت و چون جنین  را براي تبدیل یک جنین به شخص

می تواند مستقل از مادر و در یک زمان تعیین شده زندگی نماید، لذا 
بعضی . توان بر جنین، اصطالح شخص و یا انسان بودن را جاري ساخت می

ها هم بر این باورند، زمانی که تمام ارگانهاي بدن ظاهر گردید، شاید بتوان 
بعضی از ). 9(بودن جنین را تعیین نمود  مرز بین شخص و یا غیر شخص

متخصصین جنین شناس، مالك شخص و یا انسان بودن را از زمان شروع 
قابلیت درك و حس دانسته و معتقدند که اصطالح انسان، به زمانی گفته 

بعضی ها نیز زمان شروع ). 10(می شود که درك از خود، وجود داشته باشد 
انزدهم بعد از بارداري اتفاق می افتد را ضربان قلب که معموال در روز ش

  ). 11،12(آغاز حرکت و یا حیات انسان می دانند 
عالوه بر آنچه دانشمندان علوم تجربی نظریات مختلف و برداشت 
هاي متفاوتی را در باره اطالق انسان و شخص بودن جنین مخصوصا در 

ز فکر آنها مبتنی گونه انسان ارائه کرده اند، مکاتب مختلف اعم از اینکه طر
بر یک منطق و بر گرفته از تعالیم کتب آسمانی بوده و یا اینکه منوط به 
برداشت دانشمندان الهی از ادیان مختلف باشد، دیدگاه ها و ایده هاي 

 از انسان جنین معتقد است که کیکاتولمکتب . گوناگونی ارائه کرده اند
 انسان زندگىچون  .ددار حیات حق و بوده کامل انسان ابتدا یک همان

را  حیات حقِ جمله از ،انسانی حقوق تمام و است محترم پیدایش آغاز از
 کلیساىلذا مشاهده می شود که ). 13(باید براي او محترم دانست 

 و منع را جنین سقط براى مستقیم اقدام هرگونه ابتدا همان از کاتولیک
و این  است رستناد گناه بى انسان کشتن کهو معتقد است  هکرد نکوهش

معتقد با افرادي است که  مسیحیانِ تمایز و جدایى عواملخود یکی از 
 ).14(هیچگونه اعتقادي به مسائل مذهبی ندارند 

 از جنینبر این باورند که  مسیحى، قدیم دانان الهى ازتعدادي 
 فقط جنین سقط ،آنها اعتقاد به است، کاملی انسان، نطفهزمان تشکیل 

تی وجود داشته ضرور مادر جان نجات براى که هد بودخوا مجاز آنگاه
نیز از  ها پروتستان و یانمسیح، کلیساپیروان  بسیاري از). 15(باشد 

البته در  .هستندجنینِ  سقط کرده و مخالف حمایت ها کاتولیک ضعِامو
این دیدگاه  پیروان. دارد وجود هم مخالفی کامالً هايدیدگاهاین راستا، 

 سقط می توانند به قانوناً و از نظر اخالق اجتماعی زنان هک باورند این بر

 ی هم نیز راه اعتدال را پیش گرفته وسوم گروه. خود اقدام نمایند جنین

محسوب می شود و نه یک عملی  عمد قتل نه جنین سقط که معتقدند
آیین یهود سقط جنین را ممنوع اعالم کرده و در  ).16(کامال خنثی است 

در آموزه هاي زرتشت نیز سقط ). 17(ر، آن را مجاز نمی داند غیر درمان ماد
جنین مردود شمرده شده و تنها در موارد خاص می توان آن را انجام داد 

بعضی از فرقه هاي مسیحی همانند ارتدودکس، جنین را یک انسان ). 18(
بالقوه تلقی کرده و معتقدند که جنین حقی بر گردن زن باردار و اطرافیان 

لذا نمی توان آن را ساقط نمود، مگر اینکه جان مادر در معرض . داردخود 
 ).19(خطر قرار گیرد 

فمنیست ها، مادر را براي سقط جنین خود تام االختیار دانسته و 
 معتقدند که الزم نیست که مادر براي سقط جنین به هیچ قانون و یا دلیل

مطلبی دیده  ،تنس اهل فقهاي دینی متون در ).20(موجهی پایبند باشد 

قائل به  ،اه حنفی). 21( باشد جنین عمدي اسقاط حکممبین  که نمیشود
 جایزروز،  120روح و قبل از  دمیدن از قبل جنین سقطاین هستند که 

  .اي بر آن واجب نیست دیه و بوده
 حراماز دوران بارداري،  اي مرحله هر درجنین را  سقط ا،ه مالکی

 حرام انعقاد نطفه از پس جنین سقط د کها معتقدنه شافعی .می دانند

 گذاشته جنین سقطبودن  ممنوع بر را اصلنیز  غزالی محمد امام . است

 و اسپرم ورود ابتداي هماندمیده شدن روح از  و حیات معتقد است که و
 حرام لقاح انجام از پس راجنین  سقط و جاري بوده تخمک با لقاح

 چهلگذشت  از پسرا  جنین سقط نیز ی هاحنبل ).22(اعالم کرده است 

بیشتر آنها به این آیه از قرآن ). 23(دانند  نمی جایزاز زمان بارداري،  روز
 متعمداً مؤمناً یقتل من و«: است نفس قتل به مربوط کهاستناد می کنند 

 عظیما عذاباً له اعد و لعنه و علیه اهللا غضب و فیها خالداً جهنم فجزاؤه

 جهنم او سزاي برساند، قتل به عمد روي از را مؤمنی انسان کس هر»
 و باد او بر خدا لعنت و خشم و بود خواهد در آن جاویدان و است

 ).24( است کرده فراهم را بزرگی عذاب او براي خداوند

بر اساس دین مبین اسالم، زمانی که روح در بدن دمیده می شود، 
در این . قی کردحیات آغاز شده و جنین داخل رحم را باید یک انسان تل

و ما انسان را از عصاره اي از گل «خصوص، قرآن کریم اشاره دارد 
سپس . آفریدیم، سپس او را نطفه اي در قرارگاه مطمئن در رحم قرار دادیم

نطفه را به صورت علقه و علقه را به صورت مضغه و مضغه را به صورت 
سپس آن را . استخوان هایی در آوردیم و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم

پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان . آفرینش تازه اي دادیم
  ). 25(» است

با تامل بیشتر در آیات قرآن مشاهده می شود که، خداوند متعال در 
. تبیین مراحل مختلف تکوین جنین، همه جا کلمه خلق را بیان می دارد

تغییر یافتن این . ازدولی در مرحله دمیدن روح، واژه انشاء را جاري می س
. عبارت، گویاي این واقعیت است که مرحله انشاء با مراحل دیگر فرق دارد

اما تغییري که . در مراحل قبل، تنها تغییر فیزیکی و مادي صورت می پذیرد
در حقیقت . در مرحله انشاء انجام خواهد گرفت، یک تغییر ماهوي است

که داراي حیات، علم و قدرت یعنی موجودي . مرحله ایجاد یک انسان است
 جنینی که براي انسان قائل است براي ارزشاسالم به دلیل ). 26(می شود 

در نظر  یکرامت ،روح دمیده شدنقبل از و انعقاد نطفه  ۀحتی در مرحل
آن به ویژه والدین و حفظ و نگهداري او را وظیفه همگان  لذا .است گرفته

این است  قرار گرفته،ستجو و تحقیق مورد ج مطالعهآنچه در این  .می داند
سقط جنین مطلقاً مخصوصا از دیدگاه فقه شیعه، که آیا از دیدگاه اسالم، 

. ئاتی در نظر گرفتاستثنااینکه می توان براي آن  یا حرام است وممنوع و 
  .خواهد دانست اسالم سقط جنین را در مواردي مجاز آیا

  
  ها مواد و روش

مده فقها و علماي معاصر شیعه در خصوص در این مطالعه، فتاوي ع
محور بحث بیشتر . سقط جنین انسان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مبتنی بر نظر فقهی حضرت امام خمینی و حضرت آیه اهللا خامنه اي بوده و 
. بر اساس تبیین و تحلیل نظر فقهی آنها، دیدگاه نگارنده نیز آورده شد
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Islam and Health Journal. 2014; 1(1): 29-37 

Studying the abortion from religious jurisprudence perspective/ Nikzad A, et al. 

٣١ 
 

خصوص خلقت انسان وجود دارد، مورد  احادیثی که از پیامبر اسالم در
همچنین آیات زیادي در قرآن به مسئله کرامت انسان . استفاده قرار گرفت

و قتل نفس پرداخته اند که تحقیق و تتبع در آیات مورد نظر با توجه به 
اینکه روش متقن و مستدلی براي ارزش نهادن جان آدمی است، در این 

یدگاه مکاتب مختلف اهل سنت اعم از از د. پژوهش به آن توجه شده است
حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها و شافعی ها نیز بهره الزم گرفته شد و در 

بررسی  .این خصوص به نظرات فقهی امام محمد غزالی نیز اشاره گردید
دیدگاه مکاتب الهی نیز مد نظر این مطالعه بوده و در این خصوص به ایده 

حی، پروتستانها، ارتدودکس ها، آیین یهود و و نقطه نظرات الهی دانان مسی
ایده و آراء مکاتب غیر الهی مانند فمنیست . آموزهاي زرتشت، توجه گردید

نگاه علمی متخصصین پزشکی و همچنی دالیل عقلی و .ها نیز آورده شد
 .عرفی از جمله مواردي بودند که در این تحقیق به آنها توجه شده است

  
  ها یافته

ی اعم از آیات قرآن و یا احادیث، چنین استنباط از متون اسالم
شود که بعد از سپري شدن چهار ماه از دوران جنینی، روح در بدن او  می

دمیده شدن روح و یا . دمیده می شود که با حرکت یافتن آن مقارن است
حرکت یافتن آن، فصل جدیدي است که جنین را در زمره شخص و یا 

ودن جنین نیز به اینکه قبل از دمیده شدن ساقط نم. انسان قرار می دهد
  .روح صورت پذیرد و یا بعد از آن، متفاوت خواهد بود

 تلقیو شخص  انسان یک را اهل سنت و شیعه،جنین چهار ماهه
 .نمایند می مطرحرا  نفس قتل شائبه، سقط انجام در صورت و نموده
دانسته  زجای را آن ، سقطسنت اهل از باشد، گروهی روح فاقد ی کهجنین

به جز در  نیز این عمل را هشیع فقهاي. و عده اي هم موافق با آن نیستند
سقط جنین  ،فقهاي اسالم قاطبه. دانند می حرامموارد اضطرار و استثنایی، 

، در صورتیکه دلیل موجهی براي آن وجود نداشته را در هر مرحله از تکون
جنین در  قرار داشتن وداري بارادامه  اگر .حرام و غیر شرعی می دانند باشد،

آن از نظر علم تشخیص ی پیدا کرده و رحم با سالمتی و یا جان مادر منافات
سقط ، بر اساس نظر اکثر فقها قبل از چهار ماهگی، پزشکی محرز شود

و زمانی که هنوز روح  دمیده شدنقبل از  ۀسقط در مرحل. جایز استجنین 
شمرده قتل نفس نمی گردد،  جنین به عنوان یک انسان و یا شخص تلقی

قتل نفس  ةرد به معناي اجازاموگونه سقط جنین در این  ةاجاز نشده و
سالمتی و یا حفظ جان مادر در زمان قبل از چهار ماهگی، مهمتر از  .نیست

  . حفظ حیات جنین است
بزرگتر که ممکن است جان مادر را مورد ضرر  براي جلوگیري از یک

 تشخیص پزشکی اگر در .ن جنین را ساقط نمودتهدید قرار دهد، می توا
وجود آن  ۀادام وناقص الخلقه است  شکل خاصیمحرز شود که جنین به 

در رحم مادر و تولّد و نشو و نماي آن، در آینده باعث عسر و حرج براي 
علی القاعده سقط  ،رد نیزاموگونه در این . خواهد شداو خانواده یا والدین و 

 ،سقط جنین هرچند حرام است .است روح جایز شدن دمیدهجنین قبل از 
و  جایز می گردد ،اما مانند هر امر حرامی در صورت عسر و حرج شدید

جواز سقط  .استبراساس قاعده نفی عسر و حرج، حرمت سقط منتفی 
قاعده  .با فتاواي برخی از فقها همخوانی ندارد ،رداموگونه جنین در این 

تقیه در . ساس این قاعده اهم بر مهم استا. تقدم، عقلی و شرعی است
نفی حرج، حکم حرمت سقط برداشته  ي قاعده با. قتل نفس جایز نیست

در . احکام از جمله تقیه حکومت دارد همهقاعده نفی حرج، بر . شودمی
 .خصوص تزاحم جنین، حق با حفظ حیات و جان مادر است

  
  نتیجه گیريو بحث 

و  ، اخالقیمهم اجتماعیبسیار سائل سقط جنین از م ،امروزدر جهان 
اگرچه ممکن است در بعضی از . محسوب می شودبشري  ۀحقوقی در جامع

موارد مانند در خطر بودن جان مادر و یا اینکه بر اساس بعضی از موارد 
خاص پزشکی و آن هم با توجه به نظر متخصصین ذیربط، بتوان جنین را 

نگیر جوامع بشري گشته، شاید ساقط نمود، اما آنچه در حال حاضر دام
محدودیت منابع، حقوق  ،جلوگیري از انفجار جمعیت دالئل مختلفی مانند

اشتغال و تأمین معیشتی، معضل تربیت و  ه، بهانانآزادي حقوق زن، بشر
بسیاري از و  جسمزندان، بهانه حفظ زیبایی رف بهنگهداري و رسیدگی 

. گردد نها اقدام به سقط جنین میتواند باشد، که بر اساس آمیموارد دیگري 
در  .شودامري ساده و روزمرّه و متعارف تبدیل  این مسئله می رود تا به یک

این خصوص عالوه بر اینکه باید به مسائلی چون در خطر قرار گرفتن جان 
مادر، تولد فرزندان ناقص و ناهنجار و یا مسائل مستحدثه روز توجه داشت، 

موزه هاي دینی و فرامین الهی و به خصوص باید جوامع بشري را به آ
جامعه اسالمی را به مسائل شرعی و قوانین دین مبین اسالم و فقه شیعه، 

باید در نظر داشت  .توجه داد تا ناخواسته داخل در معصیت الهی قرار نگیرند
هیچوقت  جنین نند،کسعی می نمایند تا وانمود  جنین سقط مدافعانکه 

 انسانیک  ممیزات و ها ویژگیچون  .باشد الفعلب انسان نمی تواند یک
  .لذا نمی تواند در زمره آن قرار گیرد. را ندارد

به نظر می رسد این گروه، انسان را فقط متعلق به یک رده خاصی از 
از تعلق آن به جامعه  اخالقی غافل  وموجودات بیولوژیک در نظر گرفته 

جامعه اعتقادي حاکم بر یک جامعه اخالقی خود بخشی از ). 27(مانده اند 
لذا توجه به مسائل اعتقادي و خاصا توجه داشتن به فقه پویاي . ملت است

شیعه در تبیین مسئله سقط جنین، راهگشاي مناسبی براي عاملین به این 
نقل ) ص(در حدیثی از پیامبر اسالم. کار و همچنین براي والدین خواهد بود

ر شکم مادر خود چهل روز نطفه هر یک از شما د: شده که فرموده اند
پس از . پس از آن چهل روز علقه و پس از آن چهل روز مضغه است. است

آن خداوند فرشته اي به سوي او می فرستد و او را به چهار کلمه مامور می 
سازد تا رزق، مدت عمر، عمل و بدبختی و خوشبختی او را رقم بزند و پس 

با توجه به این حدیث و بسیاري از . )28(از آن روح در او دمیده می شود 
وجود دارد،  )ع(متون اسالمی اعم از آیات قرآن و یا احادیثی که از معصومین

چنین استنباط می شود که بعد از سپري شدن چهار ماه، روح در جنین 
  . انسان دمیده می شود که با حرکت یافتن آن مقارن است

قت شروع فصل دمیده شدن روح و یا حرکت یافتن جنین درحقی
لذا . جدیدي است که جنین را در زمره شخص و یا انسان قرار می دهد

مشاهده می گردد که ساقط نمودن جنین نیز به اینکه قبل از دمیده شدن 
 روح دارايی که جنین. روح صورت پذیرد و یا بعد از آن، متفاوت خواهد بود

 را او اي شیعه،داشته باشد، هم اهل سنت و هم فقه انسانی حیات وبوده  
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  29- 37 :، صفحه93، بهار )1(، شماره نشریه اسالم و سالمت، دوره اول
  عباس نیکزاد و دیگران/ بررسی سقط جنین از دیدگاه فقهی

٣٢ 
 

 قتل شائبه، سقط انجام در صورت و نموده تلقیو شخص  انسان یک

 باشد، یک روح فاقد ی کهجنین مورد در اما .نمایند می مطرحرا  نفس

 از گروهی .ندارد وجود اسالمی فقهاي مکاتب و علما میان نظري اجماع
 قهايف. دانسته و عده اي هم موافق با آن نیستند جایز را آن سنت اهل

 دانند می حرامبه جز در موارد اضطرار و استثنایی  نیز این عمل را هشیع
)23.(  

، یک فقها از دیدگاه اکثرحرمت سقط جنین باید در نظر داشت که 
در بسیاري از موارد استثناء پذیر بوده و با . نیستی دائممطلق و  مسئله

چه هدفی را توجه به اینکه سقط در چه شرایطی صورت پذیرد و یا اینکه 
دنبال نماید، متفاوت بوده و براي هر یک از موارد آن راه حلی مناسب و یا 

هرکس باید از نیز در مسائل فقهی . یک حکم فقهی خاص، ارائه شده است
سقط جنین را در  ،فقهاي اسالم قاطبه. دیدگاه مرجع تقلید خود پیروي کند

آن وجود نداشته  ، در صورتی که دلیل موجهی برايهر مرحله از تکون
   .حرام و غیر شرعی می دانند باشد،

دیه اي متناسب با آن مقرر  مختلف، براي سقط آن در مراحل
در صورتی که ولوج روح در جنین شده «: امام خمینی می فرماید. اند کرده

در صورتی که به حکم  ،باشد دیه کامل یعنی هزار دینار واجب می شود
واجب می ) دینار 500(نث باشد نصف آن اگر مؤ .مسلمان و مذکر باشد

در صورتی که گوشت روي استخوان ها بروید و خلقت او کامل شده . شود
چه مذکر و چه مؤنث باشد صد دینار واجب می ) قبل از ولوج روح(باشد 
استخوان باشد، در آن هشتاد  ۀاگر گوشت نروئیده باشد، یعنی در مرحل .شود

علقه، چهل دینار و در  ۀت دینار و در مرحلمضغه، شص ۀدر مرحل .دینار است
نار، چه براي مذکر و چه براي نطفه با استقرار در رحم بیست دی ۀمرحل

  .)29( مؤنث واجب می شود
در خصوص جواز سقط دالیل متفاوتی بیان گردیده که با طرح هر 
یک از موارد آن به عنوان یک مشکل، باید بتوان با استعانت از باید ها و 

هایی که در دین مبین اسالم و فقه شیعه به آن اشاره شده، مسئله را  نباید
تبیین کرد و بهترین و مناسب ترین راه حلی را که منطبق بر فرامین شرع 

 قرار داشتن وبارداري در صورتی که ادامه . مقدس است، به آن عمل نمود
 لیو. باشد ی پیدا کردهجان مادر منافاتبا جنین در رحم مادر با سالمتی و یا 

نرسیده  خود حدوداً چهار ماهگی یعنی پیدایش روح ۀبه مرحل هنوز جنین
پزشکی چنین امري علمی و تشخیص ، بر اساس نظر قاطبه فقها، اگر باشد

  .سقط جایز است، محرز شود
زنی حامله شده و اکنون « که اگرامام خمینی در پاسخ به این سوال 

لگی براي مادر خطر جانی دارد و موجب یک ماه و نیم، اطباء می گویند حام
آیا سقط جنین براي چنین مادري جائز است یا . فلج شدن وي خواهد شد 

دمیده از اگر ضرر و خطر جانی براي مادر دارد، قبل «د نمی فرمای» خیر
حضرت آیه اهللا مقام معظم رهبري  ).30( »شدن روح، سقط جائز است

طر بر جان مادر مستند به قول دکتر اگر خوف خ«د ننیز می فرمایخامنه اي 
متخصص امین باشد، سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در جنین اشکال 

براي آن اقامه کرد، بدین فقهی  دلیلی که می توان از نظر). 30( »ندارد
اما  محسوب می شود،که هرچند سقط جنین از محرمات صورت است 

 برخی از غ گفتن و یا خوردندروبسیاري از اعمال ناپسند، مانند مانند ه

 که دین اسالم، آن را حرام اعالم کرده است ولی در موارد چیزهایی
 اینکه انجام اعمال واجبی مانندو یا داند جایز می  ، عمل به آن رااستثنایی

، در این خصوص نیز به ساقط می گرددکه در مواردي خاص،  ،وضو و روزه
بزرگتر که ممکن ضرر  ري از یکبراي جلوگیو  توجه کرده اضطرار مسئله

اگر مادر  حالت در این. ددانجایز می  است جان مادر باشد، انجام سقط را
 ةسالمتی و یا جان او در معرض مخاطرمسلما اقدام به سقط جنین نکند، 

دمیده قبل از  ۀبا توجه به این که سقط در مرحل لذا ،جدي قرار می گیرد
هنوز به عنوان یک انسان و یا  صورت می گیرد و جنین نیزروح  شدن

 ةاجاز شمرده نشده وقتل نفس  شخص تلقی نمی گردد، به همین خاطر
   .نخواهد نبودقتل نفس  ةرد به معناي اجازاموگونه سقط جنین در این 

تشخیص پزشکی  صورت دیگر قضیه به این شکل است که اگر در
 واست ناقص الخلقه  شکل خاصیمحرز شود که جنین به به طور قطع 

وجود آن در رحم مادر و تولّد و نشو و نماي آن، در آینده باعث عسر و  ۀادام
علی  ،رد نیزاموگونه در این . خانواده خواهد شدیا حرج براي والدین و 

زیرا از طرفی هنوز  .است روح جایز دمیده شدنالقاعده سقط جنین قبل از 
آید و از طرف دیگر سقط آن قتل نفس به حساب  تاروح در او دمیده نشده 

اما مانند هر امر حرامی  ،سقط جنین هرچند حرام است ه شد،چنان که گفت
ما «: قرآن کریم می فرماید. جایز می گردد ،در صورت عسر و حرج شدید

یعنی در دین اسالم براي شما حکم  ).31( »جعل علیکم فی الدین من حرج
رید اهللا بکم الیسر و ال ی« :اشاره دارد به اینکهیا . حرجی وضع نشده است

خواهان آسانی براي ) در وضع احکام(یعنی خداوند  ).32( »یرید بکم العسر
  .شماست نه سختی و دشواري

را » نفی عسر و حرج«، قاعده ذکر شده ین آیاتهمفقها براساس 
که احکام شرع در صورتی  تبیین آن به این صورت است. استنباط کرده اند

در . خواهد بودمنتفی انجام آن  ،اي مکلّف شوندکه باعث عسر و حرج بر
حکم حرمت سقط جنین در آینده باعث عسر و حرج براي چون اینجا 

براساس قاعده نفی عسر و حرج، حرمت لذا  می گردد،والدین و خانواده 
محلی اینجا در که  این ایراد وارد باشدممکن است البته  .استسقط منتفی 

زیرا وجود فرزند تا موقعی که  ،نیست» رجنفی ح«تمسک به قاعده  براي
 سقطي براي که مجوز نمی شودباعث عسر و حرج  قرار دارد،در رحم مادر 

عسر و حرج پس از تولّد نمی تواند مجوز سقط در به همین خاطر، . گردد
که با توجه به است اشکال بدین صورت این به پاسخ . دوران جنینی باشد

حکمی که باعث عسر و حرج شود را متعال د خداونذکر شده، مفاد آیات 
 و یااتفاق بیفتد  بالفعلحال این عسر و حرج می خواهد . وضع نکرده است

عسر و  منجر بهحکمی که در آینده حتی  .تحقق پیدا کنددر آینده  اینکه
ه جواز سقط جنین در این تالب. شده است منتفی اعالم خواهد بود، بازحرج 
اما نظر فقهی  ،ندارد مطابقت صراعبا فتاواي برخی از فقهاي م ،رداموگونه 

  .نگارنده، بر این است که حکم عسر و حرج در هر حالتی جاري است
گردد، زمانی است که ر از مواردي که سقط جنین جایز مییکی دیگ

در این حالت، . از راه تجاوز به عنف بارداري ناخواسته اي اتفاق افتاد باشد
او آبرومند  ةباعث هتک حیثیت و حرمت دختر و خانواد ینجنعدم سقط 

دختر را در معرض مخاطره  ةآیندو سرنوشت  شاید این اتفاق،. گردد می
در اینجا نیز علی القاعده اقدام به سقط جنین قبل از چهار  .جدي قرار دهد
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٣٣ 
 

همان قاعده نفی عسر و  آن نیزدلیل . باید جائز باشد ،ماهگی و ولوج روح
منصفانه اگر به این موضوع نگاه شود، معلوم می گردد که . ستحرج ا

حرمت سقط جنین باعث عسر و حرج شدید روحی و روانی و یا حتّی 
بارز آن در مثال  .او در آینده خواهد شد ةمعیشتی براي دختر و خانواد

کشور مسلمان نشین پس از غلبه بر  ستان است کهسربازان صربخصوص 
در تجاوز و بسیاري از آن ها  هتران مسلمان رحم نکردبوسنی، بر زنان و دخ

  .دندشباردار به عنف، ناخواسته 
بارداري این دختران و  ۀآیا ادامحال این سئوال مطرح است که 

 آنو متجاوز و داشتن فرزندان نامشروعی که از نطفه این پدران کافر نگه
اري بچه نگهد از آن و بعد ستعنف منعقد شده اصورت تجاوز به هم به 

باعث عسر و  مسلمان، براي این دختران ان مشخصی ندارند،پدر که ییها
عسر و حرجی وجود دارد که قطعا اگر در این حالت،  .نخواهد بودحرج 

سقط  ي برايحرج می تواند مجوزعسر و ، همان قاعده نفی وجود دارد
   .دباشجنین این زنان و دختران 

دختر آبرومند و مربوط به یک شکل دیگري از این اتفاق می تواند 
 بر کامال موجه زندگی می کند، ولیخانواده یک در باشد که مؤمنه اي 

و از این راه باردار  هدااساس اغواي شیطان به عمل منافی عفت تن د
احتمال جدي این اما  ،بعداً توبه کند شخص مورد نظر ممکن است .دیگرد

براي  و ناگواري اقات ناروااتف، که در صورت اطالع خانواده وجود دارد
 طرف مقابل، وخانواده او  بینیا این که  دهد،بعضی از اعضاي خانواده رخ 

یا این  .شعله ور گردد یبا پیامدهاي نامعلوم ،آتش اختالف و درگیري و فتنه
در این  ،علی القاعده .که دختر امنیت جانی خود را در معرض خطر ببیند

 ةدلیل آن قاعد. باشدیز سقط جنین جایز قبل از ولوج روح نباید صورت 
عقلی و عقالیی و شرعی  ةقاعد این حالت یک .تقدم اهم بر مهم است

در اینجا هرچند حرمت سقط جنین قبل از ولوج روح شرعاً مهم  .است
از نظر شرع وجوب جلوگیري از آتش فتنه و اختالف و پیامدهاي است، اما 

براي سقط جنین  يمی تواند مجوز حالتاین  لذا. است ، مهمترناگوار بعدي
  .دباشاو 

صورت دیگر قضیه سقط جنین پس از دمیده شدن روح و یا بعد از 
  بارداري باعث مرگ قطعی مادر  ۀکه ادام حالتیدر اگر . چهار ماهگی است

البته  .خواهد بودجایز نیز گردد، سقط جنین حتی پس از ولوج روح  می
ی دلیل. جایز نمی دانند ،ولوج روح بعد ازرا نوعاً سقط جنین  ي شیعه،فقها

این است که مادر نمی تواند  که از طرف این دسته از فقها اقامه می شود،
این خصوص به در . نماید خود براي حفظ جان خویش اقدام به قتل فرزند

نافذ آمده است که تقیه تا جایی  در این روایت،. تقیه استناد می شودروایت 
خون ریخته شدن حد تقیه، به  لذا اگر .خون نرسیده باشد که به حد است

در خصوص سقط تقیه کردن . جایز نیست دیگر عمل به آن ،برسددیگري 
به قیمت  مادر که به دنبال آن،یعنی تالش براي مصونیت جان جنین، 

. به دست می آید فرزندشخون گرفته شدن جان یک انسان و ریخته شدن 
امام  .ندانسته و جزء محرمات قرار داده اند جایزن را آ لذا غالب فقهاي شیعه

اگر حاملگی براي مادر خطر جانی دارد یا «: می فرماید موردخمینی در این 
موجب فلج شدن وي می گردد، سقط جنین براي او قبل از دمیده شدن 

ولی بعد از دمیده شدن روح در جنین و به حرکت  روح در جنین، جائز است

هاي  در شکم مادر، جائز نیست و مادر باید تحت مراقبتدر آمدن جنین 
  ).30( »کودك را نگهداري و در موقع مقتضی به دنیا بیاورد، ویژه 

حال بر اساس تبین و تحلیل این نظر فقهی، اگر امکان حفظ جان 
وجه امکان پذیر نباشد، چه باید کرد و چگونه می توان با این مادر به هیچ

اگر بتوان تحت مراقبتهاي ویژه جان مادر و کودك را . مسئله برخورد نمود
. حفظ نمود، مسلما سعی بر آن واجب بوده و باید از سقط جنین پرهیز نمود

اما در بسیاري از موارد، حفظ جان مادر منوط به ساقط نمودن جنین بوده و 
  .هیچگونه مراقبت هاي ویژه پزشکی نمی تواند کار ساز باشد

مزاحمت جنین در رحم، ن مطلب باید گفت که، و تبیین ای توضیحدر 
گاهی نفس وجود جنین در شکم مادر . داردمتفاوت با حیات مادر دو صورت 

هیچ مشکلی براي حیات مادر ایجاد نمی کند، اما به دلیل این که مادر دچار 
 ولیبیماري خاصی است که براي درمان خود باید دارویی استفاده کند 

در اینجا اگر مادر بخواهد . حیات فرزند در تضاد است با ،خوردن این دارو
باید از خوردن دارو و درمان خویش صرف نظر  ،دنمایرعایت حال فرزند را ب

اگر بخواهد لذا . حتمی استمرگ مادر  این موضوع، فرضدر صورت  .کند
که مستلزم مرگ  را مصرف نمایدخود از مرگ نجات یابد، باید دارویی 

باعث  ،در رحم مادر جنیننفس ادامه حیات اهی اوقات نیز، گ .است جنین او
ادامه مثال . مزاحم حیات مادر است جنین،یعنی . می گردد) مادر(مرگ او 
 .گردد میاو سکته یا باعث خفگی مادر و یا باال رفتن فشار خون و  بارداري

می توان درصورت اول . حال به تبیین دو حالت ذکر شده پرداخته می شود
 ۀمادر را از خوردن دارو و اقدام براي معالج تا وجود داردچه دلیلی که  گفت

 خود را خواهد بود تامادر مجاز مطمئنا،  .خویش محروم و ممنوع سازیم
مرگ درمان او، پیامد ممکن است ناخواسته به طور هرچند  .درمان کند
د اینکه بخواهنه  ،است مادرهدف از خوردن دارو حفظ حیات . جنین باشد

جنین خود را ساقط نماید، اما آسیب وارده به جنین یک مسئله عرضی است 
  .و ناخواسته اتفاق می افتد

براي حفظ حیات  ی است کهاقدام شخص مثل ،آن مشابه موارد
ي خود، با تالش و تقلّا که مثال در حال غرق شدن است، ولیش یخو

- دیگر می ادشدن افرناخواسته موجی در آب ایجاد می کند که باعث غرق 
را از آیا باید او  .خود را نجات دهد نخواهد بود تاآیا این شخص مجاز . شود

یا کسی که حیوان درنده  .منع نمودتحرك و جست و خیز در آب  هرگونه
صرفا حیوان را از خود دور  ،است کهبر این فرض اي را از خود می راند، 

 .کندمی دیگري هدایت افراد می سازد، نه اینکه حیوان را به سمت و سوي 
بیماري یک در اینجا نیز مادر با خوردن دارو می خواهد خود را از چنگ 

اما این دارو که نجات  .هدفی غیر از این نداردمادر  .نجات دهدمرگ آفرین 
لذا دلیل  .دشومی او  جنینباعث سلب حیات از  آن قرار دارد،جان مادر در 

از مادر سلب را حق حفظ حیات اد به آن، متقنی وجود ندارد تا بتوان با استن
  .نمود

به نظر  .است حیات مادر ۀبا ادام جنینمزاحمت حیات  ،صورت دوم
فرزند  حالت،در این  .اینجا نیز سقط جنین براي مادر مجاز استدر  نگارنده،

به تعبیر دیگر فرزند همانند مهاجمی است که . مزاحم حیات مادر است
اقدام مادر به هر گونه . بیاورد و جان او را بگیرد درخواهد مادر را از پا  می

در حقیقت نوعی دفاع از جان خویش و برداشتن مزاحم و  ،سقط جنین
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  29- 37 :، صفحه93، بهار )1(، شماره نشریه اسالم و سالمت، دوره اول
  عباس نیکزاد و دیگران/ بررسی سقط جنین از دیدگاه فقهی

٣۴ 
 

هر گونه حق دارد در برابر  نوعاًانسان  .می باشد دمهاجم از سر راه حیات خو
دست نمی تواند مادر  .مهاجم، از حق حیات خویش دفاع کندیا مزاحم و 

درآمدن و  يشاهد از پا او نمی تواند. رد و کاري انجام ندهدروي دست بگذا
. تا ازخود به نحو ممکن دفاع نمایدواجب است بر او . نابودي خویش باشد

با حیات  می باشد،مادر  يدر حقیقت فرزند در شکم مادر که حوزه وجود
همه باید،  پس فرض بر این است که .مادر به جنگ و ستیز برخاسته است

نظر نگارنده  نیز بر جواز  .دفاع نمودابر مزاحم و مهاجم خارجی جا در بر
  .دفاع مادر از حیات خویشتن می باشد

از خود اختیار و درك و شاید این اشکال وارد شود که، جنین  
در پاسخ باید گفت . مزاحم و مهاجم بر او صدق کندامر شعوري ندارد تا 

 ،مثالً .ك و شعور الزم استاختیار و در ،مگر در صدق مزاحم و مهاجم که،
آیا انسان حق ندارد از حق  نماید،حیوان و یا دیوانه اي قصد جان انسان را ب

حتّی به  دحق دارانسان این موارد  ۀقطعاً در هم .حیات خویش دفاع کند
اگر گفته شود  .داز جان خود دفاع کن ،قیمت از پا در آوردن مزاحم و مهاجم

با خواست خویش  بوده اند که والدیناین  .داردنکه طفل معصوم گناهی 
 رحم مادر،در حقیقت فرزند در . باعث انعقاد و پیدایش او در رحم شده اند

اگر  .مانند مهمان دعوت شده اي است که ناخواسته و سرزده نیامده استه
. این فرض درست باشد، در خصوص بارداري هاي ناخواسته چه باید گفت

گز مایل به آن نبوده و در یک تجاوز به عنف و در بارداري هایی که زن هر
پس . یا ناشی از اغواي شیطان به این عمل گرفتار شده است، چه باید گفت

اینکه جنین یک مهمان دعوت شده است، . این اشکال نمی تواند وارد باشد
 ،که فرزند بودمادر هرگز نخواسته . قابل تعمیم به اصل موضوع نخواهد بود

فرزند در اینجا مانند مهمان دعوت . مزاحم حیات او باشدبالي جان او و 
صاحب خانه . شده اي است که می خواهد صاحب خانه را از پا دربیاورد

 تادعوت نکرده نیت این  بههرچند مهمان را دعوت کرده باشد، اما هرگز 
در این گونه موارد صاحب خانه حق . حیات او باشد خلبالي جان او و م

  .، قبل از این که او را از پا دربیاورد، از صحنه بردارددارد مهمان را
: اشکال دیگري که بیان شده، استناد به روایتی است که می فرماید 

تقیه براي این تشریع شد که خون انسان ها حفظ شود، اما وقتی تقیه تا «
براساس این روایت، ). 33( »سرحد خون برسد، دیگر جاي تقیه نیست

هر کاري  ،از سر ناچاري و اضطرارخود د براي مصونیت جان انسان می توان
مگر این که براي مصونیت جان خود بخواهد خون دیگري را  .را انجام دهد

مادر لذا در امر سقط جنین، چون  .بریزد که در این صورت جایز نیست
در . جایز نیست ، پسخویش، جان بچه را بگیرد حیاتخواهد براي حفظ  می

این روایات ناظر به آنجایی است که از  که گفتاشکال باید به این پاسخ 
سر اکراه و فشار دیگري و یا اضطرار، براي حفظ جان خویش بخواهد 

 مثالً ظالمی او را تهدید می کند که فالنی را بکش و. دیگري را نابود کند
یا این که حیوان درنده اي به سوي او روي  .گرنه من تو را می کشم

یا  .براي نجات جان خویش دیگري را در پیش روي او قرار دهدکند، او  می
این که در برابر مخالف دین و مذهب براي این که تقیه کند و شیعه بودن 
خود را کتمان کند، دست به قتل شیعه اي بزند تا وانمود کند که شیعه 

مورد بحث ما متفاوت مسئله با  ،این موارد و موارد مشابه آن ۀهم .نیست
اینجا مادر در برابر فرزندي قرار گرفته است که با وجود خود . است
در حقیقت به جنگ با حیات مادر برخاسته . خواهد جان مادر را بگیرد می

جان او  ةمادر بماند و نشو و نما کند و از شیررحم فرزند حق دارد در . است
را  اما به شرط این که با مکیدن شیره جان مادر قصد جان او ،نمایدتغذیه 

حال که قصد جان مادر را کرده است، مادر حق دارد این جایگاه امن . نکند
همچنین با  .جان خود او را محروم سازد ةرا از او بگیرد و از مکیدن شیر

در اینجا . هر حکم حرجی برداشته می شود» نفی حرج« ةقاعداستناد به 
 .است حرمت سقط جنین و وجوب تن دادن مادر به مرگ خویش قطعاً حرج

امام خمینی در این رابطه . ی حرج حکم حرمت برداشته می شودنف ةبا قاعد
واجب دانستن حفظ جان دیگري و یا حرام دانستن قتل دیگري : می فرماید

مانند هالکت و (آنجا که این حکم باعث ضرر فاحش بر خویش شود 
با وجود دلیل شرعی نفی حرج، در لذا  .حکمی است حرجی) نابودي خویش

  .ین صورت، دیگر عقل حکم به قبح قتل دیگري نمی کندا
تقیه که در خون مطلقاً حرام است،  ، مستفاد از روایت در نهایت با

این روایات و آیات نفی حرج، عموم و خصوص من وجه است؛  هنسبت ب
زیرا تقیه نکردن در خون اعم از این است که ترکش باعث حرج شود یا 

امل آنجایی که پاي خون به میان بیاید و یا نشود و دلیل نفی حرج نیز ش
محل اجتماع آنجایی است که تقیه نکردن در مورد خون . نیاید می شود

 ۀحکومت بر هم ،باعث حرج شود، با توجه به این که قاعده نفی حرج
التقیه فی «زیرا حکم  .بر حرمت تقیه نیز حکومت داردلذا احکام دارد 

احکام اولیه از جمله  ۀاعده نفی حرج بر همخود حکم اولی است و ق» الدماء
 .)34( بر همین حکم حکومت دارد

  
  تقدیر و تشکر

نحوي بهره ه از تمامی عزیزانی که از نظرات و راهنمایی هاي آنها ب
 .جستیم، تقدیر و تشکر به عمل می آید
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Abstract 
Introduction: Abortion is the termination of pregnancy before the twentieth 
week. About 80 thousand abortions are annually performed in Iran. Many 
social issues such as having many children, asymmetry in sex, unintended 
pregnancy, or being illegitimate child have provided appropriate ground for 
abortion. Different schools have offered a variety of views and ideas. The 
conception phase and the stage before the soul is inspirited are of value to 
Islam due to the dignity of man. This study investigated the issue of abortion 
from the perspective of Islam especially Shi'a jurisprudence. 
Methods: The religious verdicts of jurisconsult and Shia contemporary 
scholars, the religious jurisprudence ideas of Imam Khomeini and Ayatollah 
Ali Khamenei and the author's perspective on human abortion were discussed 
and evaluated in this study. The traditions of Muhammad and the signs of 
Quran were also cited in the present study. The approach of different schools 
of Sunni, Judaism, the teachings of Zoroaster and Christian theologians were 
considered. The ideas of non-divine schools like feminists, the science view 
of medical specialists and the intellectual and common language reasons 
were addressed in this study. 
Findings: The majority of Islamic jurisconsults believes that the abortion at 
any stage of the live is prohibited and is considered non-religious if there is 
no good reason for it. Abortion sanctity in some circumstances is prohibited 
according to the negation of hardship and sin rules and it should be prevented 
from the greater loss based on importance and priority rule. There is no 
strong reason to abort the pregnancy because of its harassment in the womb. 
Abortion is permissible for mother if the life of mother is at risk. The sanctity 
of the rule is removed by the negation of sin rule.  The negation of sin rule is 
dominant on all provisions like dissimulation. 
Conclusion: The sanctity of abortion is not absolute and has exception from 
the perspective of the majority of Islamic jurisconsults. The sanctity of 
abortion is removed according to the negation of hardship and sin rules. The 
harassment of pregnancy in the womb, which leads to danger of mother’s 
life, can be licensed for abortion. The religious teachings and Shia 
jurisprudence determine the right way. 
Keywords: Humane, Abortion, Islam, Shia jurisprudence, Value of Life, Babol 
University of Medical Sciences 
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