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 The crime of abortion is one of the crimes specific to 

women. which is one of the consequences of 

reproduction and fertility in human societies, the 

topics related to which are as old as the history of 

human civilization. The present study aims to 

investigate the attitude of Islam towards this 

phenomenon in a descriptive manner and using the 

method of documentary and library study from the 

point of view of the type of punishment for the 

murderer of a fetus with a soul. The punishment for 

the intentional abortion of a fetus with a soul, from 

the point of view of the majority of Sunni jurists and 

famous contemporary Shia jurists, is the 

impermissibility of retribution in the intentional 

killing of the fetus, but the expressions of some jurists 

in this field are not without ambiguity, which causes 

conflicting opinions in this field. has been. 
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 1طاهری منصوره
 ،سمنان واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه، دکتری دانشجوی
  ایران سمنان، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2بجستانی آقایی مریم

 دانشگاه سمنان، واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه ،دانشیار
  (.مسئول نویسنده) ایران سمنان، اسالمی، آزاد

 
 3انتخابیان عذری

 دانشگاه مشهد، واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه ،استادیار
 .ایران مشهد، اسالمی، آزاد

 
 چکیده

 از یکی  که. باشدمی زنان مخصوص جرائم ازجمله جنین سقط جرم
 که است بشری جوامع در باروری و مثل تولید پیامدهای و عواقب
. دارد بشری تمدن تاریخ اندازه به قدمتی آن، به مربوط مباحث
 وشر از استفاده با و توصیفی شیوه به است صدد در حاضر پژوهش
 ظرمن از پدیده این به را اسالم نگرش ای کتابخانه و اسنادی مطالعه

 دهد،مجازات قرار بررسی مورد روح دارای جنین قاتل مجازات نوع
 سنّت اهل فقیهان جمهور دیدگاه از روح، دارایِ جنینِ عمدیِ سقطِ

 جنین عمدى قتل در قصاص جواز عدم شیعه، معاصر فقیهان مشهور و
 نیست، ابهام از خالی زمینه این در فقیهان از ای عده عبارات اما است

 .است شده زمینه این در آراء تضارب سبب امر این که
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 مقدمه
سقط جنین به عنوان پدیده ای اجتماعی و درمانی از دیرباز در اکثر 
جوامع و ملل مرسوم بوده است و بخصوص در قرن اخیر، در جوامعی 
که از حیث اقتصادی و صنعتی پیشرفته اند فزونی یافته و کماکان در 

 حال افزایش است. 
سقط جنین حرام و از گناهان کبیره می باشد و مرتکب آن باید 

وبه کند و کفاره دو ماه روزه متوالی دارد. امروزه سقط جنین در ت
بسیاری از کشورهای دنیا امری رواج یافته است که با امکانات 
پزشکی عوارض آن را نیز تا حد زیادی کاهش داده اند، اما در دین 
مبین اسالم به دلیل اهمیت فوق العاده به جان انسان و برای بقا نوع 

حکوم شده است و آنرا گناهی واضح دانسته و برای بشر این واقعه م
سقط جنین، چه قبل و چه بعد از دمیده شدن روح در آن مجازاتی 
چون پرداخت دیه و امثال آن را ارائه داده است که این نظرات را 

 می توان از البه الی فتاوای فقهای مذاهب اسالمی جستجو کرد.
جایگاه حقوقی انسان در فرهنگ اسالمی بر آشنایان به آن پوشیده 

دارای ارزش و حق است و بر نیست به گونه ای که از نطفه آغازین 
دیگران الزم است آن را رعایت کنند و گرنه موجب ضمان خواهد 
بود. اساساً در بعد حقوق انسانی، جان، مال و آبرو سه عنصر اساسی 

یت این سه برای همگان ضرورت دارد. از این و بنیادین است که رعا
رو کسی بر بازداری و منع از پدید آمدن نطفه آدمی مجاز نیست و 
حتی برای چنین کاری در شریعت اسالم، دیه مشخص است تا چه 
رسد به نطفه پدید آمده در مراحل مختلف، اقدام به سقط یا فراهم 

و دیه است.  آوردن موجبات  آن، افزون بر معصیت، موجب ضمان
لذا مراحل رشد به قبل از دمیده شدن روح در جنین محدود می شود 
اما بعد از چهارماهگی، جنین در حکم انسان کامل است و حرمت 

اهمیت بحث سقط آن شدیدتر و دیه آن، دیه انسان کامل است. 
آنجایی است که با دقت نظر و استناد به منابع فقهی نسبت به دیه 

عمل را که در شرایط عادی نوعی قتل نفس محسوب جنین بتوان این 
می شود، تاکید، و زمینه جلوگیری از این عمل غیر انسانی فراهم 

 شود.
 

 مفاهیم تحقیق 
 تعریف لغوی

و در جای دیگر  [2, 1]که ناتمام از شکم بیفتد.است سقط بچه ای 
. قط : جنین که سقط شود، السقط جنین سقط شده آمده استسُال
[3] 

آیت اهلل بجنوردی در تعریف سقط می گوید: سقط عبارت است از 
ختم حاملگی قبل از اینکه جنین قابلیت زندگی پیدا کند که » 

در قاموس قرآن نیز  [4]. معموال قبل از هفته بیستم حاملگی است
سوره توبه  4۹کلمه سقط به معنی افتادن آمده که می توان به آیات 

و در جایی دیگر نیز  [5]سوره اسراء برای نمونه اشاره کرد. ۹2و 
در مجله  [6, 2]اسقاط به معنی انداختن و افکندن آمده است.

پزشکی زنان آمده است که سقط کلمه ای است عربی که در زبان 
 ه معنای سقط جنینفارسی به صورت سقط تلفظ می شود و معموال ب

آنچه از همه این تعاریف به دست می آید این است  به کار می رود.
 .از رحم مادر استکه سقط به معنای افتادن جنین ناتمام 
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فقها اهل سنت سقط را اجهاض می گویند و سقط و اجهاض به یک 
االسقاط بمعنی االجهاض و منه اجهضت المراه ای »معنی می باشند

از [6]« اسقطته ناقص الخلقه و اجهضت الحامل القت ولدها لغیر تمام
دیدگاه فقهای اهل سنت اجهاض به معنی انداختن جنین ناقص الخلقه 

 است.
ر د ،برای جنین تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است در فقه امامیه

هر چیز پوشیده و »نین در لغت به معنای جایی آمده است که ج
در شرایع االسالم جنین به معنی طفل در شکم  [7]می باشد.« مستور 

کودک، مادام که در تعریف دیگری آمده است:[8]مادر آمده است. 
در شکم مادر است جنین نامیده می شود، و جنین اجتنان است به 

ن زیرا که از ما پوشیده معنی پوشش و اخفاء و از همین معنی است جِ
هستند و کودک در شکم مادر را جنین گویند خواه پسر و خواه 
دختر و معلوم است که کودک در شکم مادر مراحل گوناگونی از 
رشد و نمو را می گذراند، اول نطفه است، سپس علقه، و آنگاه مضغه 
بعد استخوان می روید، و بعد استخوان با گوشت پوشانیده می شود 

 [۹].و جنین کامل می گردد
به قلب جنان گفته می شود برای اینکه میان بدن پوشیده شده و به 
سپر مجن و مجنه گویند، زیرا صاحب خود را می پوشاند و به هر 
باغی که دارای درختان انبوهی باشد جنت و جنات گویند، زیرا 

پوشانند؛ و در اصطالح طفلی را گویند درخت ها روی زمین را می 
که در بطن مادر است و بطن و رحم مادر او را می پوشاند و از دیده 

و نیز گفته شده جنین هر چیز پوشیده و مستور، [10]پنهان می دارد.
در فرهنگ [11]. و زاییده نشدهدر شکم مادر است  بچه تا زمانی که

 [12]. بندر ریگی نیز جنین به معنی هر چیز پنهان و مستور آمده 
دیگری جنین را این گونه تعریف کرده اند : الجنین آنچه در جای 

در شکم مادرش پنهان است اگر زنده خارج شود ولد است و اگر 
مرده خارج گردد سقط می باشد مبدا جنین ابتدای آبستنی و منتهای 

تعاریف به دست آنچه از همه این [13]آن لحظه ماقبل والدت است
می آید این است که جنین هر چیز پنهان و مستور در شکم مادر 

 تعریف شده است . 
 

 تعریف اصطالحی سقط جنین
سقط جنین از منظرگاه اصطالحی تعاریف گوناگونی دارد . اطباء  

ر انداختن با : »در تعریف سقط جنین گفته اند که عبارت است از
 [۹].ناقص الخلقه و ناتمام، چه از جانب زن باشد و چه از غیر او 

استاد علی عارفی نیز در کتاب سقط جنین و تراکم جمعیت خود 
خروج » سقط جنین را این گونه تعریف کرده اند : در زبان عربی 

را سقط جنین « خود به خودی و غیر اختیاری جنین از رحم مادر
می گویند اما در زبان فارسی، اعم از این معنا اراده می شود؛ یعنی 

ری جنین از رحم را سقط جنین می خروج غیراختیاری و اختیا
به عبارت دیگر : زبان عربی فقط معنای الزم سقط )افتادن(  .گویند

را پوشش می دهد، ولی زبان فارسی عالوه بر معنای الزم، معنای 
، 1385عارفی، علی، )متعدی آن )انداختن( را نیز پوشش می دهد.

 (1۹ص
ه ریف می کند: بآیت اهلل بجنوردی نیز سقط جنین را این گونه تع 

اخراج جنین در اثر پیش آمد غیر عمدی یا در نتیجه عیب مزاجی و 

نقص تکامل یا به شکل جنایی سقط جنین گفته می شود که در عرف 
می گویند: وضع حمل قبل از موعد کرده، مگر اینکه عامل آن، 
جنایی سقط آور باشد که در این صورت، می گویند: زن بچه انداخته 

معلول عیوب چه عمل در اثر پیش آمد غیرعمدی یا است و چنان
مزاجی و عدم تکامل باشد، آن را وضع حمل غلط می گویند. هر دو 

ه ت عربی بواژه سقط و جنین ریشه عربی داشته که مانند دیگر لغا
 [10]فارسی راه یافته است. 

در جای دیگری جنین را این گونه تعریف کرده اند : الجنین آنچه 
در شکم مادرش پنهان است اگر زنده خارج شود ولد است و اگر 

مبدا جنین ابتدای آبستنی و منتهای  ؛مرده خارج گردد سقط می باشد
آن لحظه ماقبل والدت است. آنچه از همه این تعاریف به دست می 
آید این است که جنین هر چیز پنهان و مستور در شکم مادر تعریف 

 شده است . 
 
  حرمت سقط جنین( 2

حرمت سقط جنین قبل و بعد از ولوج روح، مورد اتفاق فقیهان شیعه 
در حرمت سقط، فرقی میان فرزند مشروع و نامشروع [14]. است

سقط جنین غیر مسلمانی که در ذمه اسالم است نیز  [15]نیست. 
به نظر برخی فقها، سقط مطلق جنین غیر مسلمان  حرام می باشد

  [16, 10]جایز نیست.
فقهای اهل سنت در حرمت سقط بعد از ولوج روح اتفاق نظر دارند، 

اقوال آنها اما در حرمت سقط قبل از ولوج روح اختالف دارند. 
 عبارت است از: اباحه، اباحه در فرض عذر، کراهت و حرمت.

[17] 
از منابع فقهی فهمیده می شود که آغاز حرمت سقط از هنگام لقاح 
اسپرم با تخمک است. ممکن است از فتاوای برخی فقیهان برداشت 

ر دیواره رحم شود که حرمت سقط مربوط به بعد از النه گزینی د
است؛ زیرا در منابع فقهی در تعیین دیه برای اولین مرحله از حیات 

این [18]استفاده شده است. « استقرار نطفه در رحم»جنین از عبارت 
عبارت با توجه با دانش امروز از مراحل رشد جنین، ظهور در النه 
گزینی دارد. در این صورت، روشهای جلوگیری اوژانسی و اضطراری 
بعد از آمیزش که نطفه لقاح یافته را در لوله های رحم و قبل از النه 
گزینی از بین می برد، مصداق سقط جنین نیست؛ اما قرائن متعدد 

ست که مقصود این گروه از فقیهان نیز همچون سایر گویای این ا
فقها، حرمت از زمان لقاح است و مقصود آنها از استقرار در رحم، 

 [1۹]ورود نطفه به رحم و فرایند لقاح است. 
 دالیل فتوای به حرمت سقط جنین به اجمال عبارت است از:

 
 روایات-1-2

فراوان ثبوت دیه برای مراحل مختلف سقط جنین که داللت  روایات
 [20].التزامی بر حرمت سقط دارد

دوم: روایت صحیح ابو عبیده از امام باقر علیه السالم و روایت صحیح 
رفاعة بن موسی از امام صادق علیه السالم و روایت صحیح اسحاق 
بن عمار از امام کاظم علیه السالم که داللت صریح بر حرمت سقط 

  [22, 21, 1۹, 16]دارند.
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 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

سوم: ادله حرمت قتل نفس و قتل انسان با پیش فرض صدق نفس و 
 [20]روحانسان بر جنین انحصارا بعد از ولوج 

 
  اجماع-2-2

در مورد حرمت سقط جنینی که در رحم پدید نیامده و در محیط 
آزمایشگاهی منعقد و پرورش یافته است میان فقیهان اختالف است. 
برخی مانند حضرات آیات خویی و تبریزی فتوا به عدم حرمت داده 

حرمت قتل جنین مختص به جنین در »می گوید: اند. آیت اهلل خویی 
رمت سقط جنین خارج از رحم رحم است و دلیلی بر ح

  [23]«.نیست
به طور برخی مانند آیت اهلل بهجت سقط جنین آزمایشگاهی را 

حضرات آیات منتظری و مکارم شیرازی [24]مطلق حرام می دانند
 -سقط چنین جنینی را قبل از ولوج روح جایز و بعد از ولوج روح 

  [25].دانند می حرام ۔چون مصداق قتل انسان است 
امروزه سلول لقاح یافته در شیوه های لقاح مصنوعی در مرحله تقسیم 

روزگی از محیط آزمایشگاهی به رحم  5سلولی یا در مرحله  8
اگر جنین پرورش  ( 3/10/13۹۹) لقاح مصنوعی، منتقل می شود.

و رشد آن یافته در محیط آزمایشگاهی به رحم منتقل شود و حیات 
در رحم ادامه پیدا کند، در این صورت حکم حرمت سقط به نظر 
همه فقیهان شامل آن می شود. اگر در همان محیط آزمایشگاهی 
باقی بماند، دلیلی بر انصراف ادله حرمت سقط، از جنین زنده خارج 
از رحم نیست؛ بلکه اگر اندام های انسانی در آن شکل گیرد به 

ز بین بردن آن را پذیرفت؛ خصوصا اگر این دشواری بتوان جواز ا
روند تا هنگام ولوج روح ادامه پیدا کند، زیرا موجود پدید آمده در 
آزمایشگاه مصداق جنین انسان است و ادله حرمت شامل آن می 

 شود. 
 
 سقط جنینمراحل  (3
چندین مرحله رشد دارد که باید آنها را با توجه به این که جنین  

 اتل( )ق،  نحوه مجازات مادرانسان کامل تبدیل شود طی کند تا به یک
  نسبت به هر یک از این مراحل متفاوت است.

  :جنین دو مرحله اصلی در مدت رشد خود طی می کند
  :مرحله پیش از ولوج روح -1

فقها در تعیین معیار زمانی برای مراحل رشد جنین قبل از ولوج روح 
 باره بدین قرار است: اختالف دارند. اقوال فقیهان در این

روز و  40قول دوم: مراحل قبل از لحم:  قول اول: عدم تعیین زمان
)ابن ادریس روز. 20قول سوم: هر مرحله  روز. 20مرحله لحم 

قول چهارم: هر یک از نطفه، علقه و  .(416، ص3، ج1410حلی،
 [28-26].روز 40مضغه 

 
 مرحله پس از ولوج روح -2

شهید ثانی و عالمه مجلسی این قول را به  :قول اول: چهار ماهگی
برخی فقهای معاصر نیز این  [31-2۹]. مشهور فقیهان نسبت داده اند

 [28].قول را برگزیده اند
به نظر بسیاری از فقها :قول دوم: چهار ماهگی مظنه ولوج روح  

چهار ماهگی مالزمه با ولوج روح ندارد، بلکه مظنه زمان ولوج 

است. از این رو ممکن است ولوج روح اندکی قبل یا بعد از آن تحقق 
  [31, 30]یاید. .

 بیشتر :قول سوم: هنگام تکان خوردن ارادی جنین یا ادراک حسی او
فقیهان به خصوص فقهای متأخر و معاصر در مقام فتوای بر دیه 
جنین، موضوع حکم به ثبوت دیه کامل را ولوج روح قرار داده اند 
و متعرض تعیین زمان خاصی برای آن نشده اند. برخی از معاصران 
تصریح کرده اند که گذشت زمانی خاص، دلیل بر ولوج روح 

  [32]نیست.
شیخ صدوق و برخی فقیهان معاصر مانند  :قول چهارم: پنج ماهگی 

 [33]آیت اهلل خویی این قول را برگزیده اند. 
ه ن براج با محاسبببرخی مانند شیخ مفید و ا :قول پنجم: شش ماهگی

چهل روز برای هر یک از مراحل نطفه، علقه، مضغه و عظام و 
بیست روز برای لحم، به صد و هشتاد روز که زمان ششم ماهگی 

 [34]زمان ولوج روح می دانند.است می رسند و این هنگام را 
 
 سقط جنین  مجازات (4
 قبل از ولوج روح -1-4

در صورتی که جنین در مراحل اولیه تطور باشد یعنی هنوز روح در 
آن دمیده نشده باشد، روشن است که قصاص ثابت نیست؛ زیرا هنوز 
نفس محترمه حاصل نشده که به خاطر آن قصاص صورت گیرد 

 بلکه مورد، تنها مورد دیه است. 
 نبنابرای دیه سقط جنین بر عهده متصدی و مسبب سقط می باشد.

گاه زن حامله دارویی مصرف کند تا جنینش را بیندازد، سپس هر
جنینش سقط شود، زن باید دیه را به ورثه جنین پرداخت کند. در 

ن در زیرا دیه جنی[35] حالی که خودش از دیه ارث نخواهد برد؛
فقه امامیه به ورثه جنین به ارث می رسد اما در اینجا ارث رسیدن 
دیه به مادر حرام است؛ زیرا او به منزله قاتل است و در فقه امامیه 
قاتل از ارث محروم می باشد خواه قتل او عمدی باشد و یا از روی 

همچنین در این باره احادیث زیادی وجود دارد  [36].خطای محض
» از جمله روایت ابی عبیده از امام صادق )ع( است که فرمودند : 

ت دواء و هى حامل لتطرح ولدها.... قلت فهی ال ترث بفی امرأة شر
در صورتی که شخصی  [37]«.نها قتلتهه قال ال ألتمن ولدها من دی

مباشر در قتل جنین باشد مثال مادر یا پدر و یا هر دو به دکتر 
مراجعه کنند و از او داروی سقط جنین بخواهند و خود طبیب عمل 

باید مباشر پرداخت کند لذا اگر  سقط را انجام دهد، در اینجا دیه را
پدر و مادر، مباشر نباشند و اذن در سقط هم نداده باشند دو ثلث 
دیه، مال پدر و یک ثلث آن برای مادر است؛ مگر در صورت 
حاجب، که مادر یک ششم از دیه را به ارث می برد؛ اما اگر یکی 

ه متعلق باز آنها مباشر باشد و از دیگری اذن نداشته باشد تمام دیه 
آن دیگری است. و اگر با اذن هر دو بوده احتیاط دیه را مباشر به 

 [38] وراث طبقه بعد باید پرداخت کند.
بر نظر فقهای حنفیه زمانی که خود زن به قصد سقط کردن جنین، بنا

دارویی بنوشد، عاقله زن باید غرامت بپردازند و این زمانی است که 
 دهسقط جنین بدون اذن شوهر باشد واال اگر شوهرش اذن در سقط دا

  [3۹]باشد عاقله ملزم به پرداخت هیچ غرامتی نیستند.
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هرگاه زن حامله دارویی بنوشد تا جنین خود  معتقدند: فقهای حنبلی
باید بنده ای آزاد کند؛ زیرا  بدهد و هم غره هم بایدرا سقط کند 

سقط جنین با فعل و رضایت زن بوده است؛ لذا نسبت به آن جنین، 
ضامن می باشد و از این غره چیزی به ارث نمی برد؛ زیرا قاتل از 

 [40].  مقتول به ارث نمی برد
لندی بپرد و جنین بنا بر نظر شافعیه، اگر زن حامله ای از باالی ب

 ،زن ضامن است و باید غره و کفاره پرداخت کند، را سقط کندخود 
که از آن ارثی نخواهد برد؛ زیرا به عنوان قاتل محسوب می شود. 
همچنین هرگاه زن دارویی بنوشد و جنینش به صورت میت سقط 

بنابراین در صورتی که زن موجب . شود، ضامن جنین خواهد بود
وجود ندارد ملزم به سقط جنین شود در آن جایی که ضرورتی 

پرداخت نصف یک دهم دیه که برابر با پنجاه دینار است می باشد؛ 
این در حالی است که خود او از آن دیه ارث نمی برد و کفاره نیز 

 [41]باید بپردازد.
خود را سقط نماید نسبت به  مادر تعمدا جنین در صورتی که 

پرداخت دیه و عدم ارث بردن او بین فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ اما 
تل دا به قنسبت به اینکه آیا اولیای دم همانند فردی که کسی را عم

 یا نه؟  قائلی ندارد.برساند حق قصاص دارند 
 
 بعد از ولوج روح-2-4

 حلول جنیندر صورتی که روح در  ،بنابر نظر مشهور فقهای امامیه
در این زمینه کرده باشد ، پرداخت دیه واجب می شود. شیخ طوسی 

هرگاه روح در جنین حلول کرده باشد دیه جنین، دیه معتقد است: 
کامل است، خواه به صورت زنده سقط شود سپس بمیرد و یا به 
 صورت مرده سقط شود؛ البته این در زمانی است که به حیات جنین

علم داشته باشیم و جنین قبل از وفات زن سقط شده باشد و سپس 
زن فوت کند، اما اگر جنین در شکم زن بمیرد و سقط نشود در 
صورتی که جنین به صورت تام باشد و زنده بوده باشد دیه جنین 
نصف دیه مذکر و نصف دیه مؤنث خواهد بود که برابر با هفت 

 پیروی از ویو به  ن شهید اولهمچنی. هزار و پانصد درهم می باشد
معتقدند که: هرگاه روح در جنین حلول کرده باشد )ره( امام خمینی

چنانچه جنین ، پسر باشد دیه او برابر است با هزار دینار و چنان 
چه جنین، دختر باشد دیه او برابر با پانصد دینار خواهد بود. و 

گردیده منابع روایی بیان مستند آن ها روایاتی است که در 
 [42]است.

بر ظاهر این روایت فتوا داده اند به فقهایی همچون فاضل اصفهانی بنا
این که: هر گاه در جنین روح حلول کرده باشد، در صورتی که جنین 
پسر باشد دیه او برابر است با هزار دینار و در صورتی که جنین 
دختر باشد دیه او برابر با پانصد دینار خواهد بود، البته این زمانی 

الل ، عطسه کردن ، است که نسبت به حیات جنین از طریق استه
نفس کشیدن و ... که داللت بر حیات جنین دارد، یقین داشته باشیم؛ 

چرا که ظاهر روایت بیانگر آن است که آغاز وضع دیه کامل  [43]
، بعد از تولد و استهالل است؛ بنا بر این ولوج روح زمان استهالل و 

_________________________________ 

إن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربین: أحدهما یکون حملها تامّاً کامالً  1 
 فتقتل بقتلها و اآلخر أن ال یکون کذلک فغیر التام الکامل علیها دیته(.

تولد کودک است. در حالی که این روایت با ظاهر و نص روایات 
دیگر که در باال ذکر شد در تعارض می باشد. لذا برای حل این 

باید روایت را حمل بر معنایی کرد که با سایر روایات قابل تعارض 
جمع باشد؛ که مناسب ترین معنا این است که قید استهالل را کاشف 
ولوج روح قرار دهیم و معتقد باشیم که دیه کامل برای جنینی است 

 [44]که استعداد استهالل را داشته باشد. 

بنابر نظر فقهای اهل سنت هرگاه جنین بر اثر جنایت به صورت 
زنده خارج شود؛ دیه کامل واجب می گردد که برابر با دیه ای است 

، در زمان جنایت واجب شده است. اما  زندهکه نسبت به انسان 
فقها بر مقدار آن با هم اختالف نظر دارند به گونه ای که فقهای 

دیه کامل برابر است با هزار دینار یا  :شافعیه و مالکیه معتقدند
دوازده هزار درهم. که آن در صورتی است که جنین پسر باشد و 
دیه مؤنث برابر است با نصف دیه جنین مذکر که برابر با شش هزار 

دیه کامل : معتقدندهمچنین فقهای حنبلیه نیز  [45]درهم می باشد
 باشد. برابر با دوازده هزار درهم یا صد شتر و یا هزار مثقال طال می

کامل برابر با ده هزار درهم  دیه :اما فقهای حنفیه معتقدند [45]
  [46]دیه جنین مؤنث برابر با پنج هزار درهم می باشد.، بنابراین است

 ولوج روح قائل به بعدنسبت به سقط جنین  فریقینفقهای  مشهور
 ربرخی، عامل و مسبب سقط جنین را د مجازات قصاص نیستند. اما

 این مرحله مستحق قصاص می دانند. 
 
) بعداز ولوج ثبوت قصاص در جنایت عمدی وارده بر جنین  -1-2-4

 امامیهاز دیدگاه روح( 

با بررسی پیشینه و تاریخ تطور مساله قصاص عامل و مسبب سقط 
جنین در کتب فقهی، از اولین فقهایی که طرح بحث کرده و فتوا داده 
اند حناب ابن حمزه سالر دیلمی از فقهای قرن پنجم می باشد او در 

 این زمینه در کتاب فقهی خود می نویسد: 

ه است: یا جنینش کامل دو گون ،زن باردارى که جنین او کشته شده»
و  ،پس قاتل آن به سبب این جنایت کشته مى شود، و تام بوده است

دیه پرداخت  ،یا چنین نیست و در این صورت براى جنین غیر کامل
 1[43].«مى شود

در کتاب دیات با عباراتی دیگر همین محقق حلى  بعداز ایشان ،
 ،فمات عند سقوطه ،و لو ضربها فألقته» دیدگاه را بیان می دارد:

 [41] «…فالضارب قاتل یقتل إن کان عمداً

هرگاه شخصی به زن حامله ای ضربه ای وارد کند و جنین سقط 
شود اما در هنگام سقط شدن، جنین فوت کند، اگر ضربه ضارب 
عمدی باشد، قصاص ثابت می شود و اگر شبه عمد باشد ضارب باید 

تبصره کتاب  در وی ن یهم چن «داز مال خودش دیه را پرداخت نمای
اه هر گ» و فرموده اند:  نمودهبیان  این مطلب راالمتعلمین به وضوح 

جنین به واسطه زدن زن حامله به صورت زنده سقط شود. سپس به 
خاطر سقوط بر زمین ) نه به سبب ضرب( بمیرد، ضارب در صورت 

 [42] «عمد قصاص می شود.
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اگر کسی ضربه ای عمدی به زن »صاحب جواهر نیز معتقد است: 
، بمیردجنین حامله ای وارد کند و زن جنین خود را سقط کند و 

ضارب قصاص می شود و این حکم به دلیل تحقق یافتن موضوع 
است؛ خواه حیات جنین قصاص است؛ که آن ازهاق نفس محترم 
 ل است، کفاره نیز واجبمستمر باشد یا نباشد و چون قتل انسان کام

 [43]« می شود.
 

بنابراین صاحب جواهر و محقق حلی ، در جنایت وارده بر جنین بر 
قصاص حکم می کنند. اما در نظر شهید ثانی ضابطه حکم به قصاص 
این است که به حیات جنین بعد از انفصال از مادر یقین پیدا کنیم 

در این هر چند که حیات جنین در زمان کوتاهی باشد؛ چرا که 
صورت مرتکب از بین بردن نفس محترمی شده است و عنوان قتل 

مجازات  قانون 206همچنین در تبصره ماده  [46] بر آن صادق است.
اسالمی نیز بیان شده است که، اگر جنایت نسبت به جنین قبل از 
تولد، موجب نقص و یا مرگ او بعد از تولد شود، در صورتی که 
جنین زنده به دنیا آید و قابلیت ادامه حیات را داشته باشد، قصاص 

 [46] نسبت به جانی ثابت می شود.
المه بیان ع شبیه عبارات و الفاظی برخی دیگر از فقیهان امامیه با  
و آیت  [47, 16] اختیار نموده اندباب دیات  در را دیدگاه همین ،

 [22].اهلل خوئى این قول را به مشهور نسبت داده است
سایر فقهای همسو متوجه  عبارت محقق حلى وبا دقت در اما  

خواهیم شد که این عبارات دارای ابهام می باشد.  و این به جهت آن 
 1و القا کرده اند.آنان مرگ جنین را مقید به زمان سقوط است که 

)ضابط الحکم بالقصاص أو الدیة فى الجمیع تیقّن حیاته بعد  [21]
االنفصال سواء کانت مستقرّة أم ال و موته من الجنایة لصدق إزهاق 

 الروح المحترمة(.

 در این زمینه احتمالی را مطرح می کند، وی می گوید: محقق اردبیلى
قصاص کرده و  ،کسى زن باردارى را با علم به باردار بودن او اگر»

زیرا او مرتکب قتل  ؛مستحق قصاص است ود،سبب مرگ جنین ش
)و لو ضرب( شخص المرأة )الحامل  [20]عمدى و عدوانى شده است

_________________________________ 

گویاى این است که اگر مرگ جنین قبل از القا و سقوط  ،ظاهر این عبارت 1 
شرط در قصاص  ،قصاص ثابت نیست. به عبارت دیگر، یعنى در داخل رحم باشد

این است که جنین در خارج از رحم ـ هر چند زمانى کوتاه ـ زنده باشد. شهید 
ثانى نیز همین نکته را از عبارت محقق حلى فهمیده است. متن تبصرة المتعلمین 

 .ظهور بیشترى در این معنا دارد ،که مرگ را مقید به القا کرده است
تنها براى کشف از زنده  ،دوم این است که قید )هنگام سقوط( براى مرگ احتمال

را زی ؛بودن جنین قبل از جنایت است تا یقین به تحقق عنوان )قتل( حاصل شود
صرف سقط جنین ـ مادامى که حیات جنین قبل از سقط احراز نشود ـ دلیل بر 

ت جنین در رحم وقوع قتل نیست و چون در زمان هاى گذشته احراز یقینیِ حیا
تنها حیات جنین پس از جدا شدن  ،از این رو ،قبل از جنایت و سقط ممکن نبود

 ،از مادر مى تواند دلیل بر این واقعیت باشد. پس عبارت )عند سقوطه( و مانند آن
 موضوعیت ،قید خواهد بود و براى تحقق حکم به جواز قصاص ،بنابر احتمال اول

سبب تقیید موضوع استحقاق قصاص نخواهد شد و  ،ولى بنا بر احتمال دوم ،دارد
تنها جنبه کاشفیت و طریقیت دارد و اگر امروزه با قرائن و شواهد علم آور 

نیازى به احراز  ،حیات جنین قبل از جنایت و در رحم مادر ثابت شود ،دیگرى

فالقت( بسبب الضرب )جنیناً حیاً فمات( الجنین )باإللقاء( أى بسبب 
 (.…ال بسبب الضرب )قتل( الضارب)به (  ،السقوط إلى األرض

چون قید )عند سقوطه( و مانند هم نظر با محقق حلی  نهایفقسایر اما 
در کتب فقهی خود عنوان نکرده اند، این ابهام در کالم و فتوای آن را 

آنان وجود ندارد. در مقابل این دیدگاه سایر فقیهان قول به قصاص را 
فالقود لمن الیقاد »مشکل می دانند و عده ای نیز به استناد کبرای 

 [1]« منه

 
 قائلین به قصاص ادله 

 عموم ادله ثبوت قصاص نفس-1
اولین و مهم ترین دلیل قائلین به قصاص قاتل جنین بعد از ولوج روح 
این است که جنین در این مرحله از زندگی دارای نفس محترمه می 
باشد و از این رو، عموم ادله ثبوت حق قصاص نفس شامل او خواهد 

رحم یا خارج آن امری عارضی و شد. و زندگی جنین در داخل 
بیگانه از خلقت او می باشد و ارتباطی به صدق یا عدم صدق عنوان 

 نفس محترمه بر جنین نخواهد داشت.
با توجه به دالیل عام قصاص نفس محترمه در کتاب)قرآن( و سنت 
)احادیث و روایات معصومین علیهم السالم( به این نکته رهنمون می 

حق قصاص نفس، انسان و نفس محترمه شویم که موضوع حکم 
 است، چنانکه قرآن می فرماید: 

و در تورات بر ( 45)مائده/«  وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»
یَا أَیُّهَا »آنان مقرر کردیم که نفس در مقابل نفس قصاص مى شود. 

اى کسانى  (178)بقره/« فِی الْقَتْلَىالَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ 
 ،بر شما مقرر کردیم که در مورد کشته شدگان ،که ایمان آوردید

 «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا»قصاص را جارى سازید. 
براى ولى او سلطنت ، و هر کسى مظلومانه کشته شود(  33)اسراء/

دیم. بى تردید عموم )النفس( در آیه نخست و )بر قصاص( قرار دا
شامل جنین  ،در آیه سوم [48])القتلى( در آیه دوم و )من قتل مظلوماً(

 داراى روح مى شود.

این قید ظاهرى نخواهد بود. نکته مهم در فهم عبارت فقها این است که بنا بر 
قصاص قاتل جنین بما هو جنین را  ،ال اول مى توان گفت که فقهاى مزبوراحتم

 ،جنینى را در حال جنین بودن یعنى در رحم مادرش ،جایز نمى دانند و اگر کسى
بلکه شرط جواز قصاص این است که مقتول  ،مستحق قصاص نیست ،به قتل برساند

ـ به قتل   برسد. پس بنابر احتمالدر خارج از رحم ـ یعنى در حالى که جنین نیست 
قصاص قاتل جنین بما هو جنین را جایز نمى شمارند ، مشهور فقیهان متأخر ،اول

 قاتل جنین بما هو جنین را مستحق قصاص مى دانند.  ،و بنابر احتمال دوم
گویا برخى از فقهاى معاصر نیز به علت ابهام یاد شده که در متون فقهى فقیهان 

ه برداشت هاى متفاوتى در زمینه آراى فقها رسیده ب ،گذشته وجود داشته است
اند: بعضى بر این باورند که فتواى به جوازِ قصاصِ قاتلِ جنین از مشاهیر فقها ـ 

صاص قاتلِ و یا گفته اند که اصحاب به ق .جز در موارد نادر ـ دیده نشده است
را به  نیندر حالى که برخى دیگر, قول به قصاص قاتل ج ؛جنینِ تصریح نکرده اند

 .مشهور فقها نسبت داده اند
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 94 فریقین فقه در جنین علیه جنایت مجازات مبنایابی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

یکی از روایات معتبری که تصریح بر صدق نفس بر جنین دارای روح 
دارد، روایت ظریف بن ناصح از امیرالمونین علیه السالم است که 

اصحاب نیز می باشد. در این روایت بعد از بیان دیه مورد عمل 
مراحل مختلف جنین قبل از ولوج روح به مقدار دیه جنین دارای 

فإذا نشأ فیه خلق آخر و هو  »روح پرداخته و آنگاه می فرماید: 
الروح فهو حینئذ نفس بألف دینار کاملة إن کان ذکراً و إن کان أنثى 

پس هنگامى که خلقت دیگر یعنى روح در  [18]« فخمسمائة دینار
پس او نفس )انسانى( مى گردد که اگر مرد  ،مورد جنین تحقق یافت

 دیه اش پانصد دینار است.  ،یه او هزار دینار و اگرزن باشدباشد, د
بعضی از فقیهان فریقین که قائل به قصاص عامل سقط جنین بعد از 

)ألنه قاتل نفس ولوج روح شده اند، اجماال از این دلیل یاد نموده 
لتحقق المقتضى له القصاص و هو ازهاق  مؤمنة عمداً فهو نفس بنفس(

و برخی از فقیهان معاصر در استدالل بر ثبوت  الروح المحترمة(. 
حق قصاص برای جنین دارای روح به روایت ظریف استناد نموده اند. 

[17 ,1۹] 
وح، رنتیجه دلیل مذکور را اینگونه می توان بیان داشت: جنین دارای 

انسان است. )صغری(. کشتن هر انسانی موجب ثبوت حق قصاص 
است. )کبری(. پس کشتن )سقط( جنین دارای روح موجب ثبوت حق 

 قصاص است.)نتیجه(.
 

 نقد و بررسی 
 استدالل به اطالقات و عمومات  قصاص قابل خدشه می باشد زیرا:

اوال اکثر اطالقات و عمومات  در مقام تشریع حکم قصاص می 
اشند، نه در مقام بیان حدود و ضوابط حکم، تا بوسیله آن به توان ب

-26]به این اطالقات تمسک نمود؛ در اصول فقه بیان گردیده 
مکن است که متکلم در که تمسک به اطالق لفظی، زمانی م[31

مقام بیان برای عمل مکلف باشد و اگر در مقام اجمال بود نمی توان 
به اطالق آن تمسک نمود. با توجه به این مطلب فقها تصریح نموده 
اند که اکثر اطالقات قصاص از جمله آیات قرآن در مقام تشریع 

 [4۹, 24]حکم هستند بنابراین قابل اطالق گیری نیست. 
ثانیا: با توجه به تدریجی بودن مراحل مختلف خلقت جنین، بعد از 

روح، مرحله مهم دیگری که همان تولد جنین است باقی مانده  ولوج
است؛ بنابراین به ضرص قاطع نمی توان ادعا نمود که ظاهر عمومات 
و اطالقات شامل جنین دارای روح قبل از تولد نیز می شود. به سخن 

در آیه شریفه انصراف در انسان بعد از « نفس»دیگر اگر نپذیریم  
آن بر جنین دارای روح نیز تردید وجود دارد و تولد دارد، در تسریع 

شک با تمسک به عمومات و اطالقات حکم قصاص برطرف نمی 
گردد. به جهت آنکه مستلزم تمسک عام به شبهه مصداقیه خواهد 

 بود که صحیح نمی باشد.
استدالل به روایت ظریف از امیرالمومنین )ع( هم صحیح و قابل 

روایت در مقام بیان حکم دیه تمسک نیست، به جهت آن که این 
 سقط جنین است نه در مقام بیان مجازات عامل و مسبب آن.

امام برای بیان حکم دیه کامل برای جنین بعد از ولوج روح می 
فرمایند جنین دارای روح، نفس محترمه می باشد، بنابراین دیه کامل 
باید توسط مسبب و عامل آن پرداخت گردد.اما اگر گفته شود که 

لقت انسان دارای مراحل مختلف می باشد و عرفاً به اکثر آن خ

مراحل، عنوان انسان صدق می کند، ولی هر مرحله ای احکام و 
مقررات خاص خود را دارد که مرحله قبلی آن دارای این احکام 
نبوده است، پذیرش دلیل مذکور خدشه دار می گردد، چراکه اطالق 

که دارای حکم دیه کامل می  بر مرحله ای از خلقت انسانی« نفس»
باشد، دلیل نمی گردد که حق قصاص برای عامل آن اثبات 

بر » نفس»گردد.بنابراین استناد به روایت ظریف با استدالل به اطالق 
 جنین دارای روح تمام نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.

احتمال دیگری که برای اثبات و تمام بودن روایت بیان گردیده از 
قرار است که بگوییم: بنابر تصریح روایت جنین دارای روح، این 

هر نفس در مقابل کشته شدن »است و آیه شریفه می فرماید: « نفس»
بنابراین نفس قاتل در مقابل نفس جنین « هر نفسی قصاص می گردد.

 دارای روح قصاص می گردد.
 هدر پاسخ به این احتمال گفته می شود، استدالل به اطالق آیه شریف

همانطور که سابقاً بیان گردید چون در مقام تشریع حکم قصاص 
است نه در مقام بیان حدود و ضوابط آن قابلیت اطالق گیری ندارد.  
از این رو، استدالل به روایت نیز که با ضمیمه به اطالق آیه شریفه 
تمام گردیده، قابل پذیرش نیست. به سخن دیگر، جهت استدالل به 

ک کبرای کلی نیاز داریم که بیانگر این باشد که این روایت، به ی
کشتن هر نفسی، قصاص دارد و با توضیحاتی که داده شد، مبین گردید 

 که این کبرا نه از دلیل لفظی به دست می آید، نه از دلیل لبّی.
 
 مالزمه دیه کامل با قصاص نفس-2

دیه جنین قبل از ولوج روح به جهت مراحل مختلف رشد او متغیر 
 ه و اما بعد از ولوج روح بنابر تصریح اخبار معتبر و مستفیضبود

بود. با  و همچنین اجماع فقها، دیه او به صورت کامل خواهد[47]
توجه به اینکه دیه جنین بعد از ولوج روح به صورت کامل می 
باشداین خود دلیل و شاهدی است بر این که قتل عمدی جنین در این 
مرحله مستوجب قصاص خواهد بود. به دیگر سخن، بین ثبوت دیه 
کامل و ثبوت حق قصاص در قتل عمدی، مالزمه وجود دارد بنابراین 

ا سبب سلب حیات انسانی بشود باید دیه کامل اگر فردی از روی خط
به اولیای دم پرداخت نماید، این نتیجه حاصل می گردد که سلب 
عدی حیات همان انسان، موجب ثبوت حق قصاص برای اولیای دم 
او می باشد. این استدالل را که به دلیل ثبوت دیه کامل برای جنین 

ی گردد، را می دارای روح، حق قصاص عامل سقط جنین هم ثابت م
توان به شکل دیگری هم تقریر نمود، به این صورت که ثبوت دیه 
کامل به این معنا است که جنین دارای روح بر خالف مراحل قبل 
از ولوج روح، دارای نفسی کامل بوده، بنابراین دیه او نیز کامل می 

 باشد.
از طرف دیگر، به اقتضای ادله عام قصاص دانستیم که کشتن عمدی 

فس کامل انسانی مستوجب ثبوت حق قصاص خواهد بود، پس ن
کشتن عمدی جنین دارای روح نیز موجب ثبوت حق قصاص می باشد. 
در این تقریر بر خالف تقریر اول، مالزمه بین ثبوت دیه کامل و 
ثبوت حق قصاص با استعانت از واسطه ای صورت گرفته که آن 

دارای روح است. برخی واسطه، اثبات نفس کامل انسانی برای جنین 
از فقهای معاصر اجماال در کتب فقهی خود به بیان این دلیل پرداخته 

 [45, 43]اند. 
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 و همکاران  طاهری منصوره  95

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 نقد و بررسی 
قریر صورت گرفته باید گفت: [45]در پاسخ به این استدالل و ت

مالزمه ای بین مرحله ای از خلقت انسان و ثبوت حق قصاص وجود 
ندارد؛ زیرا به اجماع فقهای امامیه، در ثبوت دیه کامل برای مجنون، 
مالزمه ای با ثبوت حق قصاص نیست بنابراین  اگر فردی مجنونی را 

نخواهد بود، فقط موظف به پرداخت دیه بکشد، مستوجب قصاص 
کامل می باشد و از دیدگاه فقیهانی که حق قصاص را در انسان 
غیربالغ، ثابت نمی دانند، این مالزمه را در مورد غیر بالغ هم ثابت 
نیست؛ چون معتقدند دیه کامل برای غیربالغ ثابت می باشد،  اما حق 

 قصاص ثابت نیست.
و اشکاالتی که نسبت به ادله مطروحه ذکر  بنابراین با توجه به نقد

گردید، ادعای مالزمه مخدوش می باشد. اما ثبوت دیه کامل جنین 
دارای روح،  در صورت وجود ادله قوی دیگر بر ثبوت حق قصاص 
در عمل سقط جنین دارای روح قابل انکار نیست و می تواند مویدی 

جهت موارد نقض برای آن ادله باشد، اما صرف ثبوت دیه کامل، به 
 مذکور، دلیل مستقلی برای ثبوت حق قصاص نمی تواند باشد.

 
 روایت ابن فضال -3

از جمله ادله ای که برای اثبات حق قصاص برای عامل و مسبب 
سقط جنین می توان بیان نمود، روایت ابن فضال از امام صادق )ع( 

ق اداست، که شیخ طوسی به اسناد خود از بعضی از اصحاب از امام ص
کلّ من قتل شیئاً صغیراً » )ع( نقل می کند. امام صادق )ع( می فرماید: 

به این معنی که هر کس [47] «أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود
بکشد صغیر یا کبیر را در صورتی که قصد عمد داشته باشد قصاص 

 .می شود
منظور از صغیر و کبیر در این روایت، انسان صغیر و کبیر است که 

 اطالق صغیر، جنین دارای روح را نیز شامل می شود.
 

 نقد و بررسی 
شیخ طوسی آن را روایت می  اوال: سند روایت امام صادق )ع( که

 کند مرسل می باشد بنابراین سند روایت ضعیف می باشد.
ثانیاً: صغیر در روایت یا به وضع لفظی و یا به انصراف، ظاهر در 

 طفل غیر بالغ است و شامل جنین نمی گردد.
ثالثا: شیخ صدوق به طریق خود با سند صحیح از عبداهلل بن بکیر از 

کلّ من قتل بشىء  »را اینگونه بیان می کند:  امام صادق )ع( روایت
هر کس با چیزى [43, 42]« صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود

قصاص مى  ،کوچک یا بزرگ بعد از قصد عمد اقدام به قتل کند
که سند او به  بیان می داردشود. شیخ صدوق در مشیخه کتاب خود 

 از احمد بن ،از عبداهلل بن جعفر حمیرى، ابن بکیر از طریق پدرش
 .از عبداهلل بن بکیر است ،از حسن بن على بن فضّال ،محمد بن عیسى

[45] 
با توجه به روایت و نحوه اسناد شیخ صدوق می توان به اتحاد این 

)بعض أصحاب ابن فضّال( دو روایت اطمینان نمود، بنابراین منظور از 
می باشد و همانطور که  در روایت شیخ طوسى همان عبداهلل بن بکیر

متخصصین علم رجال بیان داشته اند، اشتباهات شیخ طوسی در اسناد  
کتاب من الیحضره الفقیه [41] تهذیب بسیار می باشد.روایات کتاب 

شیخ صدوق در این زمینه از کتاب تهذیب دقیق تر می باشد. 
بنابراین متن روایت بنا بر آنچه شیخ صدوق بیان می دارد بر [50]

متن روایت شیخ طوسی رجحان دارد، که در این صورت روایت 
از موضوع بحث خارج است و به موردی  مذکور به طور کامل

ارتباط دارد که قاتل با ابزار و آلتی کوچک یا بزرگ مرتکب قتل 
شاید ) شود؛ در این صورت قتل عمدی بدون احتساب نوع آلت 

آلت قتّاله و غیر قتّاله باشد. در  ،مقصود از آلت بزرگ یا کوچک 
این صورت معناى روایت این مى گردد که اگر قاتل قصد عمد داشته 

قتل عمد ثابت است و تفاوتى نمى کند که آلت قتاله باشد یا  ،باشد
 محقق شده و قاتل مستوجب قصاص می باشد.( خیر. 
 ثبوت قصاص در جنایت عمدی وارده بر جنین از دیدگاه عامهب( 

ثر فقهای مذاهب اهل سنت معتقد هستند که قصاص نسبت به اک
فوت جنین ثابت نمی شود؛ چرا که فقهای شافعی معتقدند هر گاه 
مرد یا زنی به زن حامله ای از روی عمد ضربه ای وارد کند و جنین 
زن به صورت مرده سقط شود و یا به صورت زنده سقط شود و 

ایت ت نمی شود؛ زیرا جنسپس بمیرد نسبت به فوت جنین قصاص ثاب
و [37, 32]. هر چند عمد باشد نسبت به مادر جنین بوده است

جنایتی که نسبت به جنین واقع می شود عمدی نیست؛ بلکه از روی 
همچنین فقهای حنفی نیز معتقدند  [51, 36]شبه عمد و خطاست.

که هرگاه جنین براثر جنایت به صورت زنده از مادرش جدا شود 
شود؛ چرا که برای قتل نفس و بمیرد، دیه کامل برضارب واجب می 

فقهای حنبلی نیز پرداخت  [40]مؤمن پرداخت دیه واجب می شود.
دیه کامل را واجب می دانند و معتقدند دیه کامل زمانی واجب 

 [34]است که امثال این جنین قدرت زندگی کردن را داشته باشند.
ی معتقد هستند که هرگاه شخص از روی اما عده ای از علمای مالک

خطا، ضربه ای به شکم زن حامله بزند و جنین به صورت زنده 
سقط شود و جنین گریه کند و بمیرد قسامه جاری می شود و 
پرداخت دیه بر عاقله است و اما اگر ضربه ضارب از روی عمد 

اما عده ای  [3۹]باشد در اجرای قصاص باید قسامه جاری گردد.
دیگر از علمای مالکی معتقدند که هرگاه ضارب ضربه ای به طور 
عمد بر پشت یا شکم زن حامله بزند در صورتی که جنین به صورت 
زنده از مادرش منفصل شود و سپس بمیرد قصاص واجب می شود، 

که ضربه بر دست یا پای مادر جنین، اصابت کند بر اما در صورتی 
ابن حزم نیز در  [36]ضارب پرداخت دیه کامل واجب می گردد.

رده و براثر جنایت سقط شده مورد جنینی که روح در او حلول ک
است معتقد است: در صورتی که ضربه از روی خطا اتفاق افتاده 
باشد بر ضارب عالوه بر غرامت عبد یا امه، کفاره نیز واجب می 
شود؛ زیرا قتل مؤمنی است که از روی خطا رخ داده. اما اگر کسی 
 به قصد عمد جنین را بعد از صدو بیست روز از زمان نزدیکی سقط

کند، جانی قصاص می شود و دیگر پرداخت غره الزم نیست، مگر 
اینکه ولی دم جنین ، جانی را عفو کند که در این صورت غره واجب 
می گردد و دیگر پرداخت کفاره واجب نیست؛ چرا که قتل عمد 

 [1]صورت گرفته است. 

سنت همانند ابن حزم اما عده ای از فقهای مذاهب فقهی اهل 
ابن قاسم مالکی و ابن جوزی حنبلی قائل به قصاص عامل [33]ظاهری

 [47, 44]سقط جنین شده و آن را جائز می دانند. 
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 عدم ثبوت قصاص در جنایت عمدی وارده بر جنین -2-2-4
مشهور فقیهان امامیه و جمهور فقیهان اهل سنت نسبت به جنایات 
وارده بر جنین بعد از ولوج روح قائل به عدم قصاص قاتل می باشند، 
اما این بدین معنا نیست که مسبب و عامل سقط جنین مجازات 

 دیگری ندارد بلکه ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.  
 

 ادله قائلین عدم ثبوت قصاص
برای عدم ثبوت مجازات قصاص ادله ای اقامه نموده اند که فقیهان 
 می آید:در ذیل 

 
 تأسیس اصل-1

اگر در حکم مجازات قصاص عامل و مسبب سقط جنین شبهه و 
تردیدی وجود داشته باشد و دلیل خاصی بر ثبوت یا عدم آن برای 
ولی دم نباشد، اصل اولی، استصحاب عدم ثبوت حکم قصاص در قتل 

نظر از جنین بعد از ولوج روح می باشد. عالوه بر آن قاعده درء که 
و [52, 14, 12, 10] .جریان دارد فقهای فریقین در باب قصاص نیز

همچنین احتیاط در دماء  که از مجموعه ادله شرعی قابل استنباط 
 می باشد موید این دیدگاه می باشد؛ 

 عدم ذکر قصاص در روایات سقط جنین -2
بعضی از فقیهانی که قائل به عدم قصاص قاتل جنین هستند به روایات 

وانی تمسک می کنند که در آنها فقط مساله دیه مطرح شده فرا
چه عامل و مسبب سقط جنین تعمداً دست به این فعل  [52].است

مرتکب این جرم گردد.و در هیچ کدام از این روایات بزند چه خطائاً 
مطلبی از قصاص قاتل جنین ذکر نگردیده است و این خود بیانگر 

 این است که قاتل جنین جز پرداخت دیه، مجازات دیگری ندارد.
 

 و بررسی نقد 
عدم بیان واژه قصاص در روایات سقط جنین دلیل واضحی بر عدم 
ثبوت قصاص برای قاتل جنین نمی تواند باشد؛ چون احتمال دارد این 
روایات در مقام بیان حکم دیه بوده باشند؛ همانطور که در مواردی 
مشابه فقها نسبت به روایاتی که فقط متعرض حکم دیه آن مجازات 

اند که عدم ذکر قصاص در این گونه از روایات شده اند، بیان داشته 
به جهت انتفای حکم قصاص در این موارد نیست، بلکه به این جهت 

 [6].کم دیه می باشنداست که روایات فقط در مقام بیان ح
اما آنچه مهم و قابل دقت است توجه به شیوع عمدی سقط جنین 
حتی در زمان صدور روایات و ورود روایات فراوان در تعیین دیه 
سقط جنین براساس حاالت مختلف آن از قبل از ولوج روح تا بعد 

میت خلقت جسمانی او می باشد. همچنین با توجه ولوج روح تا تما
به اینکه در برخی از روایات سخن از سقط عمدی جنین مطرح شده 
است اما به پرداخت دیه بسنده شده است، محل تامل است که اگر 
سقط عمدی جنین دارای روح، مستوجب قصاص است، چرا حتی در 

ائمه اطهار یک روایت به آن اشاره نشده است و در مورد آن از 
علیهم السالم پرسش نشده است؟! بنابراین، این دلیل اگرچه به عنوان 
دلیل مستقل نمی تواند بر عدم ثبوت قصاص قرار گیرد اما به عنوان 
موید اصل اولی یا ادله احتمالی دیگر می تواند تلقی گردد و موجب 

 تقویت ظن ما به عدم ثبوت قصاص خواهد شد.

 جنین به احکام مدنی تسری حکم جزایی علیه-3
در صورت ثبوت قصاص برای قاتل جنین بعد از ولوج روح، چنان 
که مختار بعضی از فقها می باشد می بایست این حکم را به سایر 
احکام همانند حق مالکیت نیز تسری داد و بگوییم: مالکیت حق 
انسان است و جنین دارای روح مصداق انسان است؛ بنابراین دارای 

حالی است که اکثر فقیهان اسقرار  حق مالکیت می باشد؛  و این در
حق مالکیت برای جنین را فقط پس از زنده متولد شدن او بیان می 
دارند. حال اگر جنین قبل از تولد از دنیا برود و مرده متولد شود، 
مال مورد نظر به ورثه او منتقل نمی گردد؛ اما پاسخ این مطلب که 

رضی است که نمی زندگی جنین در داخل رحم یا خارج آن امری عا
تواند منشاء آثار حقوقی مانند ثبوت حق قصاص و موثر در تحقق 
عنوان انسانیت گردد روشن است. چون زندگی در داخل یا خارج 
رحم امری عینی و واقعی است، بلکه زندگی در داخل رحم با خارج 
از آن تفاوت های اساسی دارد. زندگی جنین در داخل رحم کامال 

است و حیات مستقلی نمی باشد زیرا تنفس و تغذیه  وابسته به مادر
جنین نیز به واسطه مادر است و مستقل از او نیست. جنین بعد از 
تولد است که زندگی و حیات مستقل پیدا می کند.  بنابراین امکان 
دارد که همین امر مهم تکوینی، عامل آثار حقوقی همانند ثبوت حق 

ر بعضی از فقیهان عامل ثبوت قصاص گردد؛ همانگونه که بنابر نظ
 حقوق مختلفی از جمله حق مالکیت است.

منشأ آثار  ،پس بسیار محتمل است که همین پدیده مهم تکوینى
چنان که به نظر فقیهان  ؛حقوقى از جمله ثبوت حق قصاص شود

منشأ ثبوت حقوق گوناگونى از جمله حق مالکیت است. بنابراین 
گرفتار این اشکال است ،ول قیاسطرح استدالل فوق در قالب شکل ا

که حد وسط )انسان( در صغرا و کبرا داراى مفهومى مبهم است و 
نى یع؛همین سبب مى شود که کلیت کبرا مورد مناقشه قرار گیرد

نمى توان ادعا کرد  ،چون خلقت انسان داراى مراحل مختلف است
موجب ثبوت حق  ،که کشتن هر کسى که بر او انسان صدق کند

 ست و یا حداقل ادعایى مشکوک است.قصاص ا
 
 تیجه گیرى ن

با توجه به ادله مطرح شده اگر مادر یا غیر او در غیر موارد جواز 
مرتکب سقط عمدی جنین بعد از ولوج روح گردد مجازات او دیه 
و تعزیر خواهد بود، و مسبب و عامل سقط جنین به جهت سقط 

دالیل موافقان قصاص از قوت کافی  و ،تعمدی قصاص نمی گردد
بنابراین با توجه به قاعده درء و احتیاط در دماء  نیست،برخوردار 

ی در مورد قصاص در سقط و قرائنی همانند فقدان هرگونه نص شرع
عمدی جنین، دیدگاه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت 

 مبنی بر عدم قصاص مورد تایید خواهد بود.
 

 پیشنهاد
از آنجایی که دین مبین اسالم تاکید بسیاری بر ازدیاد نسل مسلمانان 
دارد اگر خانواده که رکن اصلی جامعه را تشکیل می دهد به دو 
فرزندی و تک فرزندی تمایل پیدا کنند ضربه ای سنگین بر بنیان 
جامعه اسالمی وارد می شود که با صرف هزینه های گزاف قابل 

نده جامعه با کمبود نیروی جوان و فعال که جبران نیست زیرا در آی
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مسئولیت های مهم وحیاتی جامعه را بر عهده می گیرند و در تولید 
علم و پیشرفت جامعه در صحنه بین المللی نقش مهمی دارند روبرو 
می شود بنابراین باید با به کارگیری سیاست های درست و منطقی 

 معه و افکار عمومی مردمانگیزه داشتن فرزندان بیشتر را در سطح جا
 به وجود آورد.
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