


هستی شناسی جنین 

و چالش های فقهی و اخالقی اسقاط و قتل آن
حجت االسالم و المسلمین رسول مزروعی: ارائه





بخش قابل توجهی از محتواهای این مجموعه، 

.حاصل پژوهش های حجت االسالم والمسلمین رسول مزروعی و دیگر همکاران پژوهشی است

گروه پژوهشی حریم حیات جنین: تنظیم

.استفاده از این اثر برای یادگیری شخصی، مانعی ندارد

.استاما استفاده جهت تدریس یا آموزش، نیازمند طی کرده دوره تربیت مدرس حمایت از حیات جنین

.استفاده فرماییدnejatezendegi.irبرای ثبت نام دوره تربیت استاد، از درگاه جامع 

.در صورت مواجهه با چالش و سوال، موارد را به ما منتقل فرمایید تا مباحث، موجب اندک هم کژفهمی نشود

.تولیدات علمی خود را اعم از مقاله، صوت و اسالید ارائه برای ما ارسال فرمایید

.  انتشار بدون صوت آموزشی توصیه نمی شود

09100567176: ارتباط

توضیحاتی درباره این اثر



نجهالت جهانی و فاجعه اسقاط و قتل جنی



یکی از پدیده های جهان مدرن، افزایش سقط جنین عمدی•

.میلیون جنین کشته می شود45هر ساله در جهان حدود •

هزار در سال550تا هزار 250جنین در ایران ( و غیرقانونی و غیرشرعی)تعداد سقط عمدی •

. دهصادر ش... هزار اسقاط جنین در سال قانونی است که در موارد تهدید جان مادر و یا تلقی حرج مادر با نقص و 9فقط حدود •

در هر روز حدود هزار جنین یعنی حدودا در هر دو دقیقه یک جنین•

.هزار شهید داده شد که جامعه را تعالی و نور داد230در تمام هشت ساله دفاع مقدس حدود •

(اسقاط فرزند مشروع و نامشروع هردو حرام است). درصد این جنین ها نامشروع است و بقیه، فرزندان مشروع هستند8تا 6فقط نزدیک به •

بی جان پنداری جنین و دید منفی نسبت به تعداد فرزندان: عوامل اصلی•

. سهل انگاری و القیدی در بخش قانونی، موجب افزایش قتل های غیر مجاز می شود•

فاجعه امروز



جایگاه انسان و اهمیت جان انسان ها



وَمِنَ النََّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ »

ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََّهِ 

(207سوره بقره آيه )« وَاللََّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

و بعضی از مردم از جان خود در راه رضاي خدا : ترجمه

تدرگذرند؛ و خدا با چنین بندگان رئوف و مهربان اس

(  فسانه مذکرا  نه رجال و نه مومنا و نه مسلما نه موحدا بل ن)

زمین هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل يافساد درروي: ترجمه

. بکشد،چنان است که گويی همه انسانها را کشته، وهرکس

انسانی راازمرگ رهايی بخشد،چنان است که گويی همه مردم

.ترازنده کرده اس

ضِمَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَسادٍ فِی األَر»

ما اَحیا فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّ

(32سوره مائده آيه )« النَّاسَ جمیعاً

اهمیت جان انسان در قرآن کریم



هستی شناسی جنین در سنین مختلف

و شدت حرمت اسقاط و قتل آن 

آیا جنین، قبل از ولوج روح، انسان است؟



ت بر او رويیده اگر استخوانى باشد که گوش: امام باقر ع در باره زنى که آبستن است و دوايى مى آشامد که فرزندش را بیاندازد و فرزندش را می اندازد فرمود

ش تسلیم درپو گوش و چشم براى او ايجاد شده است بايد ديۀ او را به پدرش تسلیم کند و اگر علقه يا مضغه بوده باشد بايد چهل دينار يا برده اى به 

(344: ، ص7، ج(اإلسالمیۀ-ط )الکافی ).نه، زيرا او قاتل فرزندش است: آيا اين زن از ديۀ فرزندش ارث نمى برد؟ فرمود: گفتم. نمايد

ارث می گذارد، دیه دارد، سلب حیات آن، قتل است

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع 

اً فِی امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْم

ا إِلَى أَبِیهِ قَالَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَ

ى أَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَۀً أَوْ مُضْغَۀً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَ

. قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ

صحیحه ابی عبیده

جنايت بر: ديه

انسان

اينکه قاتل ارث

نمی برد

ارث گذاشتن



ه کم مادر از حالى بمن بگو تحولش در شه ب:گفتم. ديه تمام استو اگر بچه اى تمام آفرينش با استخوان و گوشت و اندام مرتب که جان گرفته باشد بیندازد بر او يك: فرمود
زندگى و اگر روحى نداشت جزانتقال يافته استکه در اصالب مردان و ارحام زنان بوده و بلیروحی غیر از حیات ق؛استیروحاب:  روح ؟ فرموددون روح است يا با حالى ب

.بر قاتل او ديه اى نبود در اين صورتديگر متحول نمی شد وحال ه حالى باز ،انسانى در رحم

(161: ، ص24، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج748: ، ص16، الوافی، ج3ح 281ص 10؛ تهذيب ج 15ح 347ص 7کافی ج )

جنین، حتی قبل از ولوج روح کامل انسانی، روح دارد عالوه بر حیات

:قَالَ… قَالَ سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع: روايت سعید بن مسیب

يَۀً قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِقَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَۀٌ مُخَلَّقَۀٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَيَّلَ الْجَوَارِحِ»

لْقَدِيمِ عَدَا الْحَیَاةِ ابِرُوحٍکَامِلَۀً قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِی بَطْنِهَا إِلَى حَالٍ أَ بِرُوحٍ کَانَ ذَلِكَ أَوْ بِغَیْرِ رُوحٍ قَالَ

 حَالٍ فِی لَ عَنْ حَالٍ بَعْدَوَّالْمَنْقُولِ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَ لَوْ لَا أَنَّهُ کَانَ فِیهِ رُوحٌ عَدَا الْحَیَاةِ مَا تَحَ

«.الرَّحِمِ وَ مَا کَانَ إِذاً عَلَى مَنْ يَقْتُلُهُ دِيَۀٌ وَ هُوَ فِی تِلْكَ الْحَالِ

روایت سعید بن مسیب



شعور موجودات

ءٍ ثُمَّ إِلى شَیْنْ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی اَلْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ یَطِیرُ بِجَناحَیْهِ إاِلّ أُمَمٌ أَمْثالُکُمْ ما فَرَّطْنا فِی اَلْکِتابِ مِ
﴾38، األنعام﴿رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ  

یز را ما هیچ چ. هیچ جنبنده ای در زمین، و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند، نیست مگر اینکه امت هایی همانند شما هستند
.در این کتاب، فرو گذار نکردیم؛ سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند

﴾1الجمعة، ﴿یُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِی اَلسَّماواتِ وَ ما فِی اَلْأَرْضِ اَلْمَلِکِ اَلْقُدُّوسِ اَلْعَزِیزِ اَلْحَکِیمِ  
!استکیمآنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همواره تسبیح خدا می گویند، خداوندی که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقصی مبرا، و عزیز و ح

بِیحَهُ وَ وَ تَسْهُ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلطَّیْرُ صَافّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالتَ
﴾41النور، ﴿اَللّهُ عَلِیمٌ بِما یَفْعَلُونَ  

یک از آنها هر! د؟آیا ندیدی تمام آنان که در آسمان ها و زمینند برای خدا تسبیح می کنند، و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده ان
!نماز و تسبیح خود را می داند؛ و خداوند به آنچه انجام می دهند داناست



بل ولوجاستدالل به آیه شریفه برای انسان دانستن جنین ق

مِنْ سُاللَۀٍ مِنْ طِینٍ اَلْإِنْسانَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا 

﴾12، المؤمنون﴿

نُطْفَۀً فِی قَرارٍ مَکِینٍ  هُثُمَّ جَعَلْنا

﴾13، المؤمنون﴿



بل ولوجاستدالل به آیه شریفه برای انسان دانستن جنین ق

اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ اَلْإِثْمِ وَ اَلْفَواحِشَ إِالَّ اَللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ 

هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ 

وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّۀٌ فِی بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ

فَال تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِتَّقى 

﴾32، النجم﴿



کاربرد واژه دیه در لغت عرب

.ستديه در لغت عرب، مختص به جنايت بر انسان يا عضو انسان ا

.همگی ديه دارند... نطفه، علقه و 

.مرتبه اي از انسان محسوب شده اند... پس نطفه و علقه و 



کاربرد واژه دیه در لغت عرب

استثناي جنايت بر میت•

استثناي عزل•

مورد ديه سگ شکاري•

.ديه در لغت عرب، مختص به جنايت بر انسان يا عضو انسان است

پاسخ به

سه استثنا

به اعتبار گذشته

به اعتبار آینده

نقل به مضمون

.شبیه صلوه میت است که عنوانش صلوه است: نتیجه



نچه درباره زنی که از ترس حاملگی دوايی می نوشد و به خاطر آن دارو، آ( ع)اسحاق بن عمار می گويد از امام کاظم 
ین چیزي که حضرت فرمودند اول. گفتم فقط نطفه اي بوده است. فرمود جايز نیست. در شکم دارد می افتد پرسیدم

.آفريده می شود، نطفه است

.آغاز انسان محسوب شدن، تشکیل نطفه است

:سْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ إِوَ رَوَى الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنٍ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ

إِنَّمَا  لَا فَقُلْتُ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ

نُطْفَۀٌ مَا يُخْلَقُهُوَ نُطْفَۀٌ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ

171؛ ص4من ال يحضره الفقیه ؛ ج

صحیحه اسحاق بن عمار



ت می کنم حتَّی آيا نمی دانید که به راستی من در روز قیامت به کثرت جمعیَّت شما امَّت اسالم، بر ساير امَّت ها مباها... »: فرمودند( ص)پیامبر خدا : ترجمه
رنه بر در جنین سقط شدة شما در روز قیامت، با حالت غضب و ناراحتی و طلبکا:( زاد و ولد شما برکات فراوانی دارد از جمله)به سقط شدگان از شما؟ 

اخل نه؛ مگر اين که قبل از من، پدر و مادرم د: می گويد. داخل بهشت شو: بهشت درنگ می کند؛ پس خداوند عزَّت مند و صاحب جالل به او می فرمايد
بهشت کند و خداي سبحان به ملکی از ماليکه اش می فرمايد والدين او را بیاوريد بعد خداي سبحان امر می فرمايد که پدر و مادر او را وارد. بهشت شوند

(.  ي جنین)می فرمايد اين به فضل رحمت من است بخاطر تو 

منزلت جنین حتی قبل از ولوج روح نزد خداوند

:  عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

مْتُمْ ءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِءٍ أَخْلَافاً وَ أَفْتَحُ شَیْءٍ أَفْوَاهاً وَ أَدَرُّ شَیْتَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْ»

 فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ يَوْمَ الْقِیَامَۀِ حَتَّى بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّۀِ-أَنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ

مَلَائِکَۀِ لْاجَلَّ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّۀَ فَیَقُولُ لَا حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِی فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَكٍ مِنَ 

400ص 7؛ تهذيب ج 1ح 336ص 5کافی ج )«ايتِنِی بِأَبَوَيْهِ فَیَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّۀِ فَیَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِی لَك

(396: ؛ التوحید للصدوق، ص721ح 197ص 2؛ دعائم االسالم ج 7ح 

معاد جنین

شفاعت جنین

صحیحه عبداالعلی



قتل فرزند و از جمله جنین در قرآن کریم

دَکُمْ مِنْ إِمْالقٍ وا أَوْاللُقُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَالَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ال تَقْتُ

لَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ ی حَرَّمَ اَلتِنَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ ال تَقْرَبُوا اَلْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ ال تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّ

﴾151، األنعام﴿ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ  

و ! ی کنیدو به پدر و مادر نیک! اينکه چیزي را شريك خدا قرار ندهید: بیايید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برايتان بخوانم»: بگو

که خداوند و انسانی را! ما شما و آنها را روزي می دهیم؛ و نزديك کارهاي زشت نرويد، چه آشکار باشد چه پنهان! فقر، نکشید( ترس)فرزندانتان را از 

!د؛ اين چیزي است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شايد درک کنی(و از روي استحقاق)مگر بحق ! محترم شمرده، به قتل نرسانید

﴾31اإلسراء، ﴿وَ ال تَقْتُلُوا أَواْلدَکُمْ خَشْیَۀَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبِیراً  

!ما آنها و شما را روزي می دهیم؛ مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است! و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشید



آیا ماده ولد، برای جنین متولد نشده هم استفاده می شود؟ 

تولّدو.والئدلجمعاواألنثى،الولیدةو.أيضاولدللواحديقالوالجمیع،وللواحدهووالولد،ذلكمن.غیرهعلیهيقاسثمَّ ،النسلوالنجلدلیلهووصحیح،أصل:ولد-مقايیس

:استولدتهاو.افتحهممنأشهرکسرهماوالوضع،بمعنىيجعلهامنمنهموالوالد،بیَّنۀحاملأىوالدشاة:یقال:الوالد-مصباح.عنهحصل:ءالشيعنء  الشي

تولَّت:تولیداالقابلۀهاولَّدتو.الزماإلَّاالرباعىَّ يکونفالالزرع،أحصديقالکما،والدهاحان:المرأةولدتأو.بمنعهبعضهمصرَّحوثبت،فغیراستولدتهابمعنىأولدتهاأمَّاو،أحبلتها

/8العین.غیرالالوقت:المیالدو.أيضاالوقتوالموضع:المولدو.الوالدةمنعهدهلقربمولود،للصغیریقالو.کذلكمولَّدکالمومحض،غیرعربىَّ :مولَّدرجلو.والدتها

منالتلیدةأمَّاو.العربکالممنيکنلممستحدث:مولَّدکالموالعبید،منالمولَّدکذلكوأوالدهم،معنشأتوالعرببینولدت:مولَّدةجاريۀو.ولَّدالجمیعو،حامل:والدشاةو-71

.أبواهاعندهموقومملكفیتولدالَّتىفهیالجواري

مصطفويعالمهديدگاه

مولدا،وإالدةووالدةولدةيلدولد:يقال.الحیوانوالدة:مصاديقهأظهرمنو.معنويَّاأومادَّيَّاغیرهأوحیوانفیکانسواءمنهبالتکوَّننتاجهوءشیعنءشیخروجهو:المادَّةفیالواحداألصلأنَّ

.العربمنمتخرَّجمستحدثأىمولَّد،عبدومولَّدة،أمۀو.الحديثتولَّدو.تخرَّجوحدثأىالکالمولدو.لدةالنباتولدتو.والدفهوعدة،يعدوعدبابمن

(13198التحقیق فی کلمات القرآن الکريم    ج)ولد 



﴾12الممتحنۀ، ﴿

کشندعهد می گیرند که اوالدشان را نزنانبه فرمان خدا از ( ص)پیامبر اکرم 

اً وَ ال يَسْرِقْنَ يا أَيُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذا جاءَکَ اَلْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ ال يُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئ

ال هِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ وَ ال يَزْنِینَ وَ ال يَقْتُلْنَ أَوْالدَهُنَّ وَ ال يَأْتِینَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَیْنَ أَيْدِي

يَعْصِینَكَ فِی مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

.بعد از زنا ذکر شده است

.مادران، معموالً بعد از تولد فرزندشان، آنها را نمی کشند



برخی استعمال های واژه ولد

نَانِیِّ لْکِمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ ا

ضِعُ تَدْفَعُ قَالَ کَانَتِ الْمَرَاال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ: قَالَ

جُلُ وَ کَانَ الرَّ( فِی بَطْنِی)إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي لَا أَدَعُكَ فَتَقُولُإِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ

.  الرَّجُلَفَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُتَدْعُوهُ امْرَأَتُهُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي

(189؛ ص20وسائل الشیعۀ ؛ ج)

...فِی امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا... 

: لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ 

﴾3، اإلخالص﴿. نزاد، و زاده نشده( هرگز)



.جنین، قبل از دمیده شدن روح کامل، مرتبه ای از وجود انسان است•

.، کامالً انسان است(وُلوج روح)جنین، بعد از دمیده شدن روح کامل •

.با انعقاد نطفه، وارد داالن وجود انسانی می شود•

.قبل از انعقاد نطفه، حیات داریم و بعد از آن، با انسان روبرو هستیم•

.روح صادق استاز وُلوج واژه قتل برای سلب حیات از جنین حتی قبل •

نتیجه گیری از این بخش



بهانه های منتهی به 

اسقاط و قتل جنین



بهانه های منتهی به اسقاط و قتل جنین

.منابع زمین محدود است•

.انسان ها حق دارند معلول نبینند•



بهانه های منتهی به اسقاط و قتل جنین

.می خواهیم جلوي آمدن برنامه ريزي نشده بچه را بگیريم•

ما به چه رسیديم که اين بچه برسد؟•

.ننداگر اسقاط را آسان نکنیم، خودشان اسقاط غیربهداشتی می ک•



ولوج روح کاملبررسی زمان 

ماهگی را معیار گرفت؟4آیا در اسقاط و قتل جنین، می توان 



ولوج روح

چرا اين بحث الزم است دنبال شود؟•

ديدگاه هاي فقها درباره زمان ولوج روح•

چهار ماهگی و لزوم رعايت احتیاط•

معیارهاي ولوج روح در آيات و روايات•

شواهد تجربی درباره امارات ولوج روح چه می گويد؟•



جستجوی ولوج روح در قرآن کریم

﴾72ص،﴿﴾29الحجر، ﴿فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ  

﴾9، السجده﴿رُونَثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ قَلِیالً ما تَشْکُ

﴾38القیامۀ، ﴿ثُمَّ کانَ عَلَقَۀً فَخَلَقَ فَسَوَّى 

طْفَۀَ عَلَقَۀً نَا اَلنُّوَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسانَ مِنْ سُاللَۀٍ مِنْ طِینٍ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَۀً فِی قَرارٍ مَکِینٍ، ثُمَّ خَلَقْ
رَ فَتَبارَکَ اَللَّهُ اً آخَفَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَۀَ مُضْغَۀً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَۀَ عِظاماً فَکَسَوْنَا اَلْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْق

﴾14تا 12، المؤمنون﴿أَحْسَنُ اَلْخالِقِینَ 



عنوانبهجنین،اختیاریحرکت های،(اهللرحمهم)انصاریشیخجملهازفقهاازکثیریجمعاقوالدر•
عبارت.شدهمطرحکمتروماهگیدودرروحولوجامکانوشدهگرفتهنظردرروحولوجبراماره ای
فیهینفخاشهراربعهبقیاذاأنّهالمحکیالنبویمنیظهرماعلیمبنیکأنّهو»:استچنینشیخمرحوم
حتیلکذقبلالروحولوجاألطباءعنالمحکیّأنّاالالجنیندیهفیالروایاتبعضالیهتشیروالروح

(318ص،2جالطهاره،کتابانصاری،مرتضیشیخ)«شهرفییتحقّقبل...شهرینلتمامأمکانهعنهمحکیأنّه

کلّ علىیجب:انددانستهروحولوجاثباتدرمؤثرراتجربههندی،فاضلمرحومهمچونبرخی•
قولنحووبحیاته،التجربةبشهادةأشهرأربعةلهسقطاکانإنو...المسلمالمیتتغسیل...مسلم

أبوابمن12ب696ص2ج:الشیعةوسائل)غسّلأشهرأربعةلهتمّإذاالسقط:زرارةخبرفیالسالمعلیهالصادق
(204:ص،2ج األحکام؛قواعدعناإلبهامواللثامکشف)(4حالمیتغسل

:دنموده انجنین هابیناختالفبرحملراروحولوجزمانحیثازروایاتدراختالفعاملی،حرمرحوم•
(142:ص،7ج الشیعة،وسائل)الْأَجِنَّةِأَحْوَالِاخْتِلَافِعَلَىالتَّقْدِیرَیْنِاخْتِلَافِحَمْلُیُمْکِنُ:أَقُولُ

بخش اول–ماهگی 4امکان ولوج قبل از 



خلقتعرفیاستواءصورتدرودانستهواردراچهارماهگیقبلروحولوجامکانهمدانی،مرحوم•
ةجاری-الظاهربحسب-الروایاتهذه:دانسته اندالزمراخصوصایندراحتیاطچهارماهگی،ازقبل

لوکلّهلکذمعلکن...بأیّامانقضائهابعدأواألربعةإکمالقبلاالستواءتحقّقفیمکنالغالب،مجرى
(154:ص،5ج الفقیه،مصباح).فیهاالحتیاطتركینبغیالأشهر،األربعةتمامقبلعرفاخلقتهاستواءفرض

ستهدانکفنوغسلوجوببرایمالکی،(بدنوجسم)خلقتاستواءنیز(ع)صادقامامازروایتیدر•
عَلَیْهِ یَجِبُ-خِْلَقُتهُاسْتَوَتْإِذَاالسقطعَنِسَأَلْتُهُ :قَالَعاللَّهِعَبْدِأَبِیعَنْسَمَاعَةَعَنْ زُْرعَةَ:استشده

(502:ص،2ج الشیعة،وسائل).اسْتَوَىإِذَاعَلَیْهِیَجِبُذَلِکَکُلُّ-نَعَمْقَالَالْکَفْنُوَاللَّحْدُوَالْغُسْلُ

هشتمههفتدرسونوگرافی،تجربیمشاهداتوجنین شناسیتجربیعلمگزارشاتبربنادیگرسویاز•
وشدهپوشانیدهگوشتآنهارویبروشدهتشکیلجنیناستخوان هایلقاح،ازبعد(ماهگیدوازکمتر)

هرچندمی باشداختیاریوارادیحرکاتدارایواستاندامواجزاازکاملومینیاتوریانسانیجنین،
.باشدلمسقابلکهنداردقدرتقدرآنرحم،دیوارهبهویشدهواردضربه های

بخش دوم–ماهگی 4امکان ولوج قبل از 



استفتا از حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی

فاوت با توجه به اینکه حکم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن مت: پرسش 
می باشد، لطفاً بفرمایید که ولوج روح چه زمانی است؟

الً هنگامی است که بچّه در شکم مادر به حرکت در می آید، که معمو: پاسخ 
(262509استفتا شماره –makarem.ir. )در حدود چهار ماهگی است

بخش سوم–ماهگی 4امکان ولوج قبل از 

یق بعد از اینکه محضر شریف ایشان عرض شد که حرکت جنین در دو ماهگی هم قابل مشاهده از طر
.ابزارهای پزشکی است، فرمودند که هر زمان حرکت دیده شد، در حکم ولوج روح است















نبررسی فقهی و اخالقی غربال گری جنی

غربال گری فعلی جنین چقدر درست و راهگشاست؟



استفتای تاالسمي ماژور
:کندبیماری تاالسمی نوعی بیماری کم خونی مهلک ژنتیکی است که به دو صورت بروز می: 4141استفتای شماره 

.شودکه عالمت واضح جسمانی ندارد و فقط از طریق آزمایش ژنتیکی مشخص می(: نهفته)نوع مینور . الف

در سنین اولیه که عالئم واضح جسمانی داشته و بیمار مبتال به آن دچار کم خونی شدید بوده و در صورت عدم رسیدگی دقیق(: بارز)نوع ماژور . ب

مصرف داروها و آمپولهای مختلف تخصصی -( هفته یکبار2هر )و در صورت عدم رسیدگی دقیق مانند، تزریق های مکرر خون . کندعمر فوت می

یان به این نوع بیماری مبتال. شاید تا سنین بیشتری دوام آورند. مراجعات مکرر به مراکز درمانی تخصصی و غیره-باشند که بسیار گران قیمت می

دن، تغییر فوق العاده حساس بوده و معموال دچار عوارض مهلک بیماری اعم از عفو نتهای خطر ناک، تغییر شکل کریه در استخوانهای صورت و ب

أسیس ت: از قبیل. نمایندها و دولت میهای مالی زیاد، متحمل خانوادهشده و زحمات فراوانی را به لحاظ نگهداری و صرف هزینه... رنگ پوست و

...  و پرداخت سوبسید دولتی جهت تهیه داروها و لوازم مربوطه. نیاز به تهیه خون فراوان برای تزریقات مکرر. مراکز مختص به بیماری

تواند منجر به دو یباشد، مکه فقط از طریق آزمایش ژنتیکی قابل تشخیص می( نهفته ) فرزندان حاصل از ازدواج دو نفر مبتال به تاالسمی مینور 

الی 8از هفته تا قبل(. باشدکه احتمال تعیین بروز بیماری در نوزاد دقیقا مشخص نمی)نوزاد مبتال به تاالسمی ماژور . 2. نوزاد سالم. 1: حالت شود

توان با نمونه برداری حاملگی و از آن به بعد است که می10الی 8های توان از نتیجه باروری مطلع گردید و فقط در حوالی هفتهحاملگی نمی10

.از جنین و ضمائم آن در داخل رحم و بررسی ژنتیکی نمونه مربوطه، وجود یا عدم وجود بیماری را در جنین تشخیص داد



ازدواج آزمایش که متأسفانه قبل از( های بارز جسمانيبدون نشانه)بنده به عنوان پزشک دارای یک زوج بیمار مبتال به تاالسمي مینور هستم 

ن امید که شاید یکي البته به ای. )اندگردیده( های بارز جسمانيبانشانه)ژنتیکي انجام نداده و در نتیجه صاحب سه فرزند مبتال به تاالسمي ماژور 

این سالگي به دلیل عوارض بیماری فوت نموده است و تمامي سعي و تالس و توان جسمي و مالي13فرزندارشد در سن (. بعد از دیگری سالم باشد

ر بیمار که پد. زوج مصروف نگهداری از هر فرزند باقیمانده است که دقیقا ایشان را هم به لحاظ روحي و هم به لحاظ مالي دچار معضل نموده است

چار مشکل نموده بر باشند، حاضر نیست که همسر دیگری اختیار نماید و کانون خانوادگي خود را داتفاقا از مسؤولین مؤمن و متعهد مملکتي نیز مي

ه دلیل عدم ولي خود و همسرشان آرزومندند که با توجه به احتمال موجود، صاحب حد اقل یک فرزند سالم باشند و ب. عذاب زوجه خویش بیافزاید

حاملگي، و نیز عدم وضوح حکم شرعي در مورد مجوز سقط جنین مبتال، دیگر حاضر به 10الي 8امکام تشخیص بیماری در نوزاد تا قبل از هفته

.باشدانجام ریسک در مورد حاملگي مجدد همسرش نمي

، (10الي 8در طي هفته ) های انساني، مالي، و زماني، بعد از احراز تشخیص بیماری در جنین در خارج از کشور برای جلوگیری از اتالف سرمایه

ات اران نجاجازه سقط قانوني صادر گردیده و پدر و مادر و نیز جامعه و دولت را از مشکالت فراوان روحي رواني و اجتماعي حاصل از اینگونه بیم

بش در داخل کشور طبق مقررات جاری حکومت اسالمي، در صورت احتمال باالی ایجاد عوارض جنیني مثال در موردی که مادر تحت تا. دهدمي

ه مسائل فوق، مستدعي است با توجه ب. گرددقرار گیرد، اجازه سقط قانوني از طرف شورای تخصص پزشکي قانوني صادر ميمقادیر باالی اشعه

حاملگي یا بعد 10الي8هایدر طي هفته( تاالسمي ماژور)وظیفه شرعي پزشکي در مورد اجازه سقط جنین در صورت احراز تشخیص بیماری فوق 

.از آن را معین و مشخص فرمایید



مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای

جب حرج اگر تشخیص بیماری در جنین قطعي است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندی مو

در در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح-کما اینکه نوعا چنین است -است 

1375/03/29. جنین آن را اسقاط کنند، ولي بنابر احتیاط، دیه آن پرداخته شود



چالش های دینی غربالگری فعلی

روحزمان ولوج•

تعريف و میزان حرج•

تعريف قطعیت•

(راه جايگزين)مندوحه •

جواز يا ترجیح•



تعريف حرج•

اهمیت تناسب حرج•

حرج و امتنان•

لیست بیماري هاي فعلی•

اشوراي نگهبان و بیماري ه•

حرج در غربال گری جنین



دیدگاه های مراجع عظام درباره امکان اسقاط در صورت حرج قطعی مادر

:اجازه می دهند)*( برخی از فقهايی که در صورت رعايت سه شرط•

آيت اهلل خامنه اي، آيت اهلل مکارم، آيت اهلل سیستانی•

(آيت اهلل شبیري، ذيل عنوان اضطرار اجازه می دهند و نه حرج)•

:برخی از فقهایی که تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهند•
ی، آيت امام خمینی، آيت اهلل بهجت، آيت اهلل نوري همدانی، آيت اهلل علوي گرگان•

انیاهلل سبحانی، آيت اهلل صافی، آيت اهلل جوادي آملی، آيت اهلل وحید خراس

ه مورد اما به نظر مي رسد این اجازه اسقاط جنین در شرایط حرج قطعي، فتوا نسبت ب: مهم
.مورد خاص است و نه روال سازی غربال گری جنین و آنچه در کشور رقم خورده است

.شدمادر واقعاً دچار حرج باشد، تشخیص مربوطه قطعی باشد، قبل دمیده شدن روح با: شروط)*( 



روایت نابینایی ابوبصیر

:قَالَبَصِیرٍأَبِیعَنْ

ارِثُوَ صاللَّهِ رَسُولُ ُقْلتُنَعَمْ قَالَ صاللَّهِ رَسُولِ وَرََثۀُأَنُْتمْ لَهُ فَُقْلتُعجَعْفَرٍ أَِبیعََلىدَخَلْتُ 

وَ اْلأَکْمَهَرِءُواتُبْوَالَْموْتَىتُحْیُواأَنْعََلىتَقْدِرُونَفَأَْنتُمُْقلْتُنَعَمْ ِلیقَالَعَِلمُوامَاکُلَّعَلِمَاْلأَنْبِیَاءِ

عََلىوَ یوَجْهِ عَلَىفََمسَحَمِنْهُفَدَنَوْتُمَُحمَّدٍأَبَاَيامِنِّیادْنُ ِلیَ َقالَُثمَّ اللَّهِ بِِإذْنِنََعمْقَالَ اْلأَبْرَصَ 

أَنْ ُتحِبُّأَ لِیقَالَثُمَّالْبَلَدِ فِیءٍشَیْکُلَّوَالْبُیُوتَوَ اْلأَرْضَوَ السَّمَاءَوَ الشَّمْسَ فَأَبْصَرْتُعَیْنَیَّ

ُقلْتُ اِلصاًخَالْجَنَّۀُلَكَوَکُنْتَکَمَاتَعُودَ أَوْالْقِیَامَۀِيَْومَعَلَیْهِمْمَاعَلَیْكَوَِللنَّاسِمَاَلكَوَ هَکَذَاتَکُونَ

أَنَّ َأشْهَدُفَقَالَبِهَذَاعُمَیْرٍأَبِیابْنَفَحَدَّْثتُقَالَ ُکنْتُ کََمافَعُدْتُعَیْنَیَعَلَىفَمَسَحَکُنْتُکَمَاأَعُودُ 

.حَقٌّالنَّهَارَأَنَّکَمَاحَقٌّهَذَا

(470ص؛1ج؛(اإلسالمیۀ-ط)الکافی)



مجازات ها

مجازات های قتل جنین قبل و بعد ولوج



جنبه های اثرگذاری اسقاط و قتل جنین



فهرست مجازات ها و تفکیک قبل و بعد ولوج روح

ناپسندي اخالقی•

تضییع حق حیات موجود ديگر•

اثرات تکوينی•

عذاب اخروي•

ديه•

تعزير•

کفاره•

قصاص•

قبل و بعد ولوج روح

قبل و بعد ولوج روح

قبل و بعد ولوج روح

ناقبل و بعد ولوج روح مگر در موارد استث

قبل و بعد ولوج روح

قبل و بعد ولوج روح

بعد ولوج روح

بعد ولوج روح



مبلغ دیه و پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان

ديه به مثقال شرعی طالوضعیت جنین
ديه به قیمت طال

(1401خرداد )

میلیون تومان96مثقال20نطفه

به صورت رويانی، رگ هايی به )علقه 
(صورت جزاير خونی، لخته اي شکل

میلیون تومان192مثقال40

مضغه 
(دهتوده سلولی به شکل گوشت له ش)

میلیون تومان288مثقال60

شیده قبل از ک)تمايز پیدا کردن استخوان 
(شدن گوشت بر روي استخوان ها

میلیون تومان383مثقال80

جنین کامل
قبل از دمیده شدن روح

میلیون تومان479(تومانمیلیون400)مثقال 100

دمیده شدن روحبعد
(ديه کامل انسان)

پسر
پسر

(میلیارد تومان4)مثقال 1000
میلیون تومان788میلیارد و 4

دختر
دختر

مثقال500
میلیون تومان394میلیارد و 2

مثقال شرعی سه چهارم مثقال •

.بازاري است

.ودديه به ورثه جنین پرداخت می ش•

تل پرداخت کننده اصلی، مباشران ق•

.و مشارکت کنندگان هستند

ده از مباشرت کننده يا مشارکت کنن•

.ديه جنین محروم است



قانون جدید جوانی جمعیت 

و حمایت از خانواده 

در خصوص اسقاط و قتل جنین



بخش اول–53ماده 

ازپسماهسهحداکثراستمکلفپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت-53ماده
کهنینجومادرسالمتوبارداريبامرتبطصادرهدستورالعمل هايکلیهقانون،اينالزم االجراءشدن

حذفی دهد،مسوقياکردهتوصیهجنینسقطبهرامادرانيادرمانی-بهداشتیکارکنانوپزشکان
يارمادبرايعوارضیاستممکنکهراموارديسايروباشدخطردرمادرجانکهموارديمگرنموده
نقشهفادموشاخص هااساسبرفرهنگیانقالبعالیشورايدبیرخانههمکاريباکند،ايجادجنین

:ندکنظارتآنبرودرآورداجرابهداده،قراربازنگريموردذيلنحوبهکشور،فرهنگیمهندسی

وؤثرمآموزشخدمات،ارائه دهندگانسايروپزشکانعملکردوتجويزچگونگیاستانداردسازي.1
اينادمفاجرايدرمربوطهخدمتمجوزهايلغوياصدوروعملکردارزشیابیوپايشآنها،قانونمند

ماده؛

حفظجهتدرجنینومادربراياستفادهموردعملکردوتشخیصیوغربالگريروشهاياصالح.2
کاذبمنفیومثبتمقاديررساندنروزاستانداردبهوآنهابرايخطراحتمالکردنمنتفیوآنها

ومیعلاستانداردهايوبه روزشاخص هايرعايتباتصويربرداري هاوآزمايش هاتفاسیرونتايج
خدمات؛انجام دهنده وتجويزکنندهمسئولیتتعیین



بخش دوم–53ماده 

اري هايتصويربردوآزمايش هاعاملتصويربرداريمراکزوآزمايشگاه هاتصديقنامه آيینتعیین.3
وآنهاازمنظمارزشیابینحوهتبیینبا2و1بندشاخصهايرعايتباجنینناهنجاريغربالگريمجاز

آنان؛پاسخگويیچگونگی

واشتیبهدکارکنانياپزشکانتوسطجنینناهنجاري هايغربالگريبهباردارمادرارجاععدم-1تبصره
بهقويظنايعلمپزشك، کهآنمگرگردد،آنهاپیگردياومحاکمهبهمنجرنبايدونیستتخلفدرمانی

.باشدداشتهمادرجانحفظياجنینومادردرمانبرايارجاعلزوم

ونجنیبرايعوارضسايرياسقطحدوثبهمنجرکهغربالگري هايیبهباردارمادرارجاعصورتدر
بهنسبتدشواهبرمبتنیوعلمیقويظنپايه يبرراارجاعصورتیکهدرتنهاپزشك،صرفاًشود،مادر

تخلفیمرتکبباشد،دادهتشخیصضروريآنهادرمانياجنینومادرجانحفظبرايجنین،ناهنجاري
.استنشده

وتبهداشکادرتوسطباردارمادرانبهتوصیههرگونهقانونايناالجراءشدن¬الزمزماناز-2تبصره
قالبردصرفاً ونبودهمجازجنینناهنجاريتشخیصبهدرمانگرانسويازارجاعياتشويقيادرمان
.استمجازمادهاين(3)تبصره



بخش سوم–53ماده 

ازيکیدرخواستبهصرفاًجنینناهنجاريتشخیصوغربالگريآزمايش-3تبصره
عارضهوجودهبنسبتتوجهقابلاحتمالبرمبنیمتخصص،پزشكتشخیصباووالدين

برايبارداريادامه جانیخطرومادرسالمتبرايجديضرراحتمالياجنین،درجدي
ضررحتمالاکهآنبهمشروطمی گردد،تجويزعلمیمعتبرمنابعبرمبتنیجنینيامادر

رضرمحتمليااحتمالازاقويموردحسبناهنجاريتشخیصوغربالگريآزمايش
اثردرطسقعقاليیاحتمالپزشكياوالدينهمچنینونباشدمادروجنینبهنسبت

.ندهندراناهنجاريتشخیصوغربالگريآزمايش

وها¬آزمايشهزينهپوششقانون،اينشدناالجراالزمزماناز-4تبصره
میلیتکوپايهازاعمبیمه اينظامسويازجنینومادربهمربوطهاي¬تصويربرداري

لقابآنمفادرعايتصورتدرومادهايناساسبرصرفاً (غیرخصوصیوخصوصی)
.استانجام



بخش اول–56ماده 

روانهپابطالوحبسوديهواستمجازاتموجبقانون،طبقومی باشدعمومیجنبهدارايجرائمازوبودهممنوعجنینسقط-56ماده
.می شودانجامقانوناينو(بازدارندهوتعزيريمجازات هاي-پنجمکتاب)اسالمیمجازاتقانون(720)تا(716)مواداساسبرپزشکی

.نمايدقديمتقانونیپزشکیمراکزبهراجنینسقطدرخواستمی تواندمی شود،محققزيرشرايطبدهداحتمالکهموارديدرصرفاًمادر

کمیسیوناين.نمايندارجاعقانونیسقطکمیسیونبهفوراًراواصلهدرخواست هايمکلفنداستان هامراکزدرقانونیپزشکیمراکزکلیه
ظرفداکثرحقانونی،پزشکیسازماناستخدامدرقانونیپزشكمتخصصيكومتعهدمتخصصپزشكيكويژه،قاضیيكازمرکب

.دمی گردصادرترديدموارددرسقطجوازعدماصلرعايتباکمیسیونعضوقاضیتوسطالزمرأي.می شودتشکیلهفتهيك

صادرروزهانزدهپحداکثراعتبارباراقانونیسقطمجوزذيلمواردازيکیبهنسبتاطمینانحصولبامذکورکمیسیوندرعضوقاضی
:می نمايد

باشدماهچهارازکمترجنینسنوبودهجنیناسقاطدرمنحصرمادرنجاتراهوباشدخطردرجديشکلبهمادرجانکهصورتیدر-الف
نباشد،جنیندرروحولوجاماراتونشانه هاو

است،جنیناسقاطدرمنحصرمادرنجاتراهومی کنندفوتدوهرجنینومادرنشودسقطجنیناگرکهموارديدر-ب

:شوداحراززيرشرايطجمیعولی،اظهاراتاخذازپسچنانچه-ج

حرجهکموارديدردرمان،غیرقابلجنینیناهنجاري هايقطعیوجود،مادربراي(تحملغیرقابلشديدمشقت)حرجوجود،مادررضايت-
چهارازمترک،روحولوجاماراتونشانه هافقدان،مادرحرجبرايجايگزينیوجبرانامکانفقدان،استجنیندرنقصيابیماريبهمربوط

.جنینسنبودنماه



بخش دوم–56ماده 

قاضی يا رأي صادره ظرف يك هفته قابل اعتراض در شعبه يا شعب اختصاصی دادگاه تجديدنظر، به رياست-1تبصره 
صمیم خود را باشد و دادگاه مذکور حداکثر بايد ظرف يك هفته تقضات ويژه منصوب رئیس قوه قضائیه در اين امر می

.اعالم کند

قاضی و بیمارستان هاي مورد تأيید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور-2تبصره 
ی احراز عدم امارات و نشانههاي ولوج روح،  سقط جنین را اجراء کنند و اطالعات مربوطه را با رعايت اصول محرمانگ

.اين قانون ثبت و بارگذاري نمايند( 54)در پرونده الکترونیك سالمت بیمار و يا سامانه ماده 

سازمان پزشکی قانونی اطالعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از داليل-3تبصره 
، در درخواست دهنده، اعضاي کمیسیون، صدور يا عدم صدور مجوز، دلیل صدور مجوز را با رعايت اصول محرمانگی

اين قانون ثبت و بارگذاري نمايد و اطالعات آن را هر سال در ( 54)پرونده الکترونیك سالمت بیمار و يا سامانه ماده 
.اختیار مجلس شوراي اسالمی و شوراي عالی انقالب فرهنگی قرار دهد

چنانچه پزشك يا ماما يا دارو فروش، خارج از مراحل اين ماده وسايل سقط جنین را فراهم سازند يا -4تبصره
قانون مجازات اسالمی، پروانه فعالیت ايشان ( 624)مباشرت به اسقاط جنین نمايند عالوه بر مجازات مقرر در ماده 

.تحقق اين جرم نیازمند تکرار نیست. ابطال می شود



تهیه طرح توسط قوه قضائیه–57ماده 

قوه قضائیه موظف است با همکاري وزارت -57ماده
اي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير دستگاهه

ماه پس از الزم االجراءمرتبط حداکثر ظرف مدت سه
اي شدن اين قانون، برنامه و تمهیدات قانونی الزم بر

پیشنهاد پیشگیري و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و
م صالح مرتبط را تهیه و اعالاصالح مقررات مراجع ذي

.نمايد



توضیح و حمل دارو بدون مجوز–58ماده 

توزيع داروهاي رايج در سقط جنین فقط براي مصرف-58ماده
ان و مراکز درمانی بیمارستانی داراي مجوز از وزارت بهداشت، درم

هرگونه خريد، . آموزش پزشکی در داروخانه هاي آنها مجاز است
فروش و پخش داروهاي مذکور، خارج از سامانه رديابی و 

رهگیري فرآورده هاي دارويی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و نگهداري و حمل اين داروها بدون نسخه پزشك جرم

(  19)است و مشمول مجازات هاي درجه سه تا شش موضوع ماده 
.قانون مجازات اسالمی می شود



کشف–59ماده 

ا وزارت اطالعات و ساير دستگاههاي امنیتی مکلفند ب-59ماده
ی همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروي انتظام

گاههاي هاي نظام پزشکی و پزشکی قانونی و ساير دستو سازمان
هاي موجود گزارش مردمی متخلفان ربط، از طريق سامانهذي

فروش داروهاي سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و
در سقط، کننده مراکز و افراد مشارکتکنندهبسترهاي مجازي معرفی

ر توصیههاي کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناص
ط قضائی، دهنده سقط غیرقانونی را شناسايی، به عنوان ضابترويج

.موارد را به مراجع قضائی اعالم نمايند



در فضای مجازی–60ماده 

فعالیت مديران و عوامل مؤثر در  بسترهاي -60ماده
کننده  افراد و مراکز مشارکت کننده درمجازي معرفی

خلفان سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد مت
(  19)از اين حکم عالوه بر مجازات درجه پنج موضوع ماده 

قانون مجازات اسالمی، به پرداخت جزاي نقدي معادل دو
.وندشتا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می



ارتکاب گسترده–61ماده 

انی ارتکاب گسترده جنايت علیه تمامیت جسم-61ماده

 اي که جنین به قصد نتیجه يا علم به تحقق آن، به گونه

ا يا موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ه

قانون ( 286)مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده 

.گرددمی1/2/1392مجازات اسالمی مصوب 



نمشارکت و معاونت در اسقاط و قتل جنی

ندارند نقشیبه طور مستقیم در اسقاط و قتل جنینبررسی این بخش برای کسانی که 

.استضروریآن کمک نمایند، کاهش، به با بیان یا عمل خودولی می توانند 



(مصداق کامل برای موارد بعد از ولوج)زشتی قتل 

:  ارَةَ قَالَزُرَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ 

وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ دَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِالْکُفْرُ بِاللَّهِسَبْعٌسأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع 

(278؛ ص2؛ ج( میۀاإلسال-ط )الکافی )وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (لشگر و میدان نبرد)الْبَیِّنَۀِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ

لِمٍعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْ

 وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَۀِ الْکَبَائِرُ سَبْعٌََنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُع

(277؛ ص2؛ ج( اإلسالمیۀ-ط )الکافی ).ارَالنَّالْهِجْرَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَۀِ وَ کُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ 

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

لُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَۀِ وَ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَۀِ وَ أَکْقَتْلُ النَّفْسِ مُتَعَمِّداً وَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ الْکَبَائِرُ سَبْعَۀٌ مِنْهَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ

(281؛ ص2؛ ج(اإلسالمیۀ-ط )الکافی ). التَّعَرُّبُ وَ الشِّرْکُ وَاحِدٌ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً قَالَ



روایات مربوط به یاری ستم و یاری مظلوم

وَ رَوَى ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ 

نَیْهِ یْنَ عَیْجَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ بَکَلِمَةٍ (نصف)بِشَطْرِمَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
رَحْمَةِ اللَّهِمِنْمَکْتُوبٌ آیِسٌ

94؛ ص4من ال یحضره الفقیه ؛ ج

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ 

وْ أَعَانَأَمَنْ نَکَثَ بَیْعَةً أَوْ رَفَعَ لِوَاءَ ضَلَالَةٍ أَوْ کَتَمَ عِلْماً أَوِ اعْتَقَلَ مَالًا ظُلْماً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِسْلَامِ

(379؛ ص72؛ ج( بیروت-ط )بحار األنوار )

هَلْجَعَلْتُ لَکَ جَاهاً فَ کَمَا یُسْأَلُ عَنْ مَالِهِ یَقُولُ یُسْأَلُ الْمَرْءُ عَنْ جَاهِهِ: عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ
أَوْ قَمَعْتَ بِهِ ظَالِماً أَوْ أَغَثْتَ بِهِ مَکْرُوبا مَظْلُوماًبِهِنَصَرْتَ

(429؛ ص12مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج)



روایات مربوط به یاری ستم و یاری مظلوم

رَجُلٌتْلِهِبِقَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِیَمَنْ رَضِیَ شَیْئاً کَانَ کَمَنْ أَتَاهُ وَ : ... قال الرضا ع
.عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِیکَ الْقَاتِلفِی الْمَغْرِبِ لَکَانَ الرَّاضِی

(273؛ ص1عیون أخبار الرضا علیه السالم ؛ ج)

بْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ  عَأَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

یَنْزِعَ مِنْ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَلَیْهِ سَاخِطاً حَتَّىمَنْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى مَظْلُومٍسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
.  مَعُونَتِهِ

(274: ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص)

نْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِیِّ  عَعیون أخبار الرضا علیه السالم جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمٍ الشَّاذَانِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ

مَنْ أَعَانَمَنْ أَحَبَّ عَاصِیاً فَهُوَ عَاصٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُطِیعاً فَهُوَ مُطِیعٌ وَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ
لُ أَحَدٌ وَ مَنْ خَذَلَ عَادِلًا فَهُوَ خَاذِلٌ إِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ اللَّهِ وَ بَیْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَ لَا یَنَاظَالِماً فَهُوَ ظَالِمٌ

ا بِأَنْسَابِکُمْ کُمْ لَوَلَایَةَ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ائْتُونِی بِأَعْمَالِ
وَ أَحْسَابِکُمْ قَالَ اللَّهُ

(241؛ ص7؛ ج( بیروت-ط )بحار األنوار )



گناه قتل برای دیگران

عن محمد بن األرقط عن أبی عبد اهلل ع

ت جعلت قل: فترون قتلة الحسین ع بین أظهرکم قال: قال-نعم: قال لی تنزل الکوفة قلت
، أ لم ال ترى القاتل إال من قتل أو من وَلِیَ القتلفإذا أنت : قال-فداك ما رأیت منهم أحدا

تسمع إلى قول اهلل 

«   صادِقِینَفَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ-قُلْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِی بِالْبَیِّناتِ وَ بِالَّذِی قُلْتُمْ»

إنما ، و لم یکن بینه و بین عیسى رسول،الذی کان محمد ص بین أظهرهمقبلرسولفأی
.رضوا قتل أولئک فسموا قاتلین

(209؛ ص1تفسیر العیاشی ؛ ج)



راهکارهای قدم برداشتن برای نجات جان جنین ها

.ديدگاه هاي نادرست درباره فرزند را اصالح کنیم•

.حرمت آن را درک و براي جامعه تبیین کنیم•

.به خانواده هاي ضعیف در سرپرستی کمك کنیم•

.ه کنیمبراي اصالح روندهاي تسهیل کننده قتل جنین، مطالب•

.یمغیرعقالنی بودن بهانه هاي قتل جنین را براي جامعه توضیح ده•

.الح کنیمبا تبیین جايگاه الهی انسان، نگاه به معلولین را اص•



.برای نجات جان جنین های بی پناه قدمی برداریم

.از توجه شما سپاسگزاریم





پایان


