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 یفایابا  کیرو ه کرندیپ نیا یاصل یاست که زن و مرد اعضا یمختلف یاجزا یخانواده دارا هدف: و زمینه 

زن و  یهاتیها و فعالنقش مانهیحک یها. تفاوتسازندیجامعه را فراهم م ییایسالمت و پو نهی، زمینقش
 جادیان که واحد است. ضمن آ کریپ نیدر ا لنع بروز اختالمجموعه و ما ییایو پو یمرد ضامن هماهنگ

ر دن و مرد زروابط  ژهیوو مودت متقابل اعضا به  یدر گروه هماهنگ زیمتکامل ن ییهاو انسان ایپو یاجامعه

 ت،ع شده اسوض زین یخاص نیموضوع، قوان ژهیو تیاهم لیخانواده، به دل نیقوان یکانون خانواده است. برا
در  ،خانواده حقوق مترتب بر سالمت جسمی و روحی جنین تحت لوای حقوق یبررسبه  قیقتح نیدر ا

 بود.خواهد مقصود اصلی پرداخته  رانیا نصوص تقنینی

 ه است.گردید توصیفی تدوین-شیوه تحلیلی بهای و این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ها:روش و مواد

 در حقیقت دانندا نمیرکه اکثر مردم قوانین و مقررات مربوط به جنین  ها حاکی از آن استیافته ها:یافته

ن وط به جنیها قرار گرفته است، این مقاله بخشی از احکام مربی کتاباحکام مربوط به جنین هم در حاشیه

 آمده است.

 ه است.ن شددویتداری و صداقت تهیه و در این تحقیق از ابتدا تا انتها بر اصل امانت مالحظات اخالقی:

 نیا یاصل یرد اعضااست که زن و م یمختلف یاجزا یزنده، دارا کریپ کیمثابه خانواده به گیری:نتیجه

 یهاوت. تفاسازندیجامعه را فراهم م ییایسالمت و پو نهینقش خاص خود، زم یفایبا ا کیو هر کرندیپ
 نیر اد لانع بروز اختالجموعه و مم ییایو پو یزن و مرد ضامن هماهنگ یهاتیها و فعالنقش مانهیحک

ودت مو  یماهنگهدر گروه  زیمتکامل ن ییهاو انسان ایپو یاجامعه جادیواحد است. ضمن آن که ا کریپ

 ژهیو تیاهم لیدل خانواده، به نیقوان یروابط زن و مرد در کانون خانواده است. برا ژهیمتقابل اعضا به و
سمی و حقوق مترتب بر سالمت ج یبررس به قیتحق نیدر ا وضع شده است، زین یخاص نیموضوع، قوان

 ود. بایدبخواهد مقصود اصلی پرداخته  رانیا نصوص تقنینیدر  ،خانواده روحی جنین تحت لوای حقوق

 مربوط احکام و والدت از بعد در افراد خصوصی و عمومی حقوق به مربوط مسایل کثرت به توجه گفت که با
 با دممر و گیرد قرار در حاشیه فقهی کتب البالی در جنین به مربوط احکام. گردید سبب آن، به

 از لذا باشند، اطالعبی است دهکر مقرر از والدت قبل مرحله در انسان برای خداوند که حقوقی ترینیابتدای

 شایستگی تا گذاردمی سر پشت را تکاملی مرحله چندین جنینی دوره در والدت از قبل انسان، قرآن نظر
 اراده با حیات هادام جهت الزم وجودی امکانات آوردن بدست بعد از کند، سپس پیدا را انسانی روح یافتدر

 حیات حق او قح اولین جنین، نطفه انعقاد از نتایج حاکی از آن است که بعد گرددمی متولد خداوند

 حق تنها اما. دداشتن یدتأک آن بر موضوعه قانون هم و اسالمی شریعت شد، هم ذکر که طور همان. باشدمی
 و باشد تهداش مطلوبی زندگی مادر رحم در دارد حق جنین و باشدنمی اصلی مقصود و منظور حیات
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 مقدمه. 1

 نیاز جن انتیاز مسائل مهم مطرح در فلسفه اخالق، ص یکی

 ،یاز منظر اخالق نیجن نبودن سقط ایاست. حکم به روا بودن 

 اریبس یامدهایپ یو روح یاز بعد ماد نینوع حراست از جن

به  ن،یجن ایخواهد داشت؛ کشته شدن مادر  یمهم و حساس

شدن  ردابچه ،یو جسم یمانده ذهنآمدن کودکان عقب ایدن

 میتصم جهیناگوار ممکن است در نت طیشرا یاریها و بسبچه

دهد. به  یرو نیجن دن سقطنبو ایبودن  یما درباره اخالق

الزم  نیجنو موشکافانه سقط قیدق یاخالق یبررس لیدل نیهم

 تیشخص شیدایمبدأ پ ینیاست. دوران جن یضرور اریو بس

در جوامع  ربازیاز د نیازجن تیانسان است؛ لذا حما یحقوق

 یگذار جمهورراستا، قانون نیمطرح بوده و در هم ،یبشر

انسان  نیجن ،یفقه اسالم یرهنمودها با الهام از رانیا یاسالم

 تیو حما میو قابل تکر یانسان تیشخص یدارا یرا موجود

 یعنیاست؛  اتیحق ح نیحقوق جن نیتریی. ابتداداندیم

 و سالمت است یدگحق زن یها داراانسان ریمانند سا نیجن

مذموم، خالف  یامر ،یاله هیهد نیسلب ا یمسلماً آزاد .(1)

 یموارد دارا یدر برخ تیممنوع نیشرع و ممنوع بوده؛ امّا ا

 دنیدم بعد از نیر مشهور فقها، سقط جنبر نظعوارض است. بنا

 یرأ نی. اما اباشدیحرام و نامشروع م یماهگ میروح چهار و ن

با تمسک به قاعده  یدارد که برخ یفقها مخالفان انیدر م

فتوا به جواز  ر،ییاصل تخ ایالحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم 

ند. با او شرط آن مخالفت نموده دیقیاند؛ اما با جواز بآن داده

 یالمللنیب یهاونیو کنوانس یخارج نیبر قوان یاجمال ینگاه

 نیتریبه عنوان اصل نیجن اتیاز ح تیکه حما دیمشاهده گرد

 یالمللنیب یهامورد توجه تمام کشورها و سازمان یحق انسان

حق، بدون  نیا زینامشروع ن نیدر مورد جن یقرار گرفته و حت

 یتیشده است. حقوق و موقعهمگان واقع  رشیمورد پذ دیترد

 باشد،یدارا م رانیا یو نظام حقوق هیدر فقه امام نیکه جن

 یقیتطب یبررس انرساله تحت عنو نیاست که در ا یموضوع

قرار  یمورد بررس رانیو حقوق ا هیدر فقه امام نیحقوق جن

از حقوق  تواندیموجود زنده م کیعنوان به نیگرفته است. جن

در  نیاستحقاق جن یه دو شرط مهم برابرخوردار شود. البت

 نیموجود بودن جن-1الزم است:  یاز حقوق مدن یبرخوردار

هرچند بالفاصله  ن؛یشدن جن لدزنده متو-2حق.  جادیهنگام ا

 یدر برخوردار ران،یو حقوق ا هی. در فقه امامردیبعد از تولد بم

وجود ندارد. وقف بر  یاختالف چیه تیاز حق ارث و وص نیجن

مورد توجه  ،یکه در فقه و قانون مدن نیبا وجود ا زین نیجن

 یبرا یاز حقوق مدن یکیعنوان قرار نگرفته است، به یکاف

که  ییجاـاز آن نیهمچن .(2) است رشیذـپ بلقا نیجن

گذار است، شارع و قانون اتیحق ح ن،یحق جن نیترییابتدا

در نظر  یدیشد یهامجازات ن،یجن اتیبه ح نیمتعرض یبرا

 نیاز مراحل تکامل جن کی چیرا در ه نیاند و سقط جنگرفته

 یتنها مورد مجاز سقط را زمان رانیاند. قانون ااجازه نداده

 یدچار برخ نیجن ایباشد  یخطر جد در درکه جان ما داندیم

شدن روح  دهیباشد به شرط آن که سقط، قبل از دم هایماریب

 .ردیصورت بگ

 

 یمالحظات اخالق. 2

ه شد تیرعا یدارو امانت یمقاله اصول اخالق نینگارش ا در

 است.

 

 هامواد و روش. 3

-یلیحلت وهیو به ش یابا استفاده از منابع کتابخانه قیتحق نیا

 است. دهیگرد نیتدو یفیتوص

 نیدوو ت هیته یبردارشیبا استفاده از روش ف قیتحق یهاداده

 است. دهیگرد

 

 اهافته. ی4

 و مقررات نیاز آن است که اکثر مردم قوان یها حاکافتهی

احکام مربوط به  قتیدانند در حقیرا نم نیمربوط به جن

مقاله  نیاها قرار گرفته است، کتاب یهیهم در حاش نیجن

 آمده است. نیاز احکام مربوط به جن یبخش

 

 . بحث5

 پژوهش نهیشیپ. 1-5

 ینیکه دوران جن داردیم انیدر پژوهش خود ب محمودزاده -

 از تیانسان است؛ لذا حما یحقوق تیشخص شیدایمبدأ پ

 نیمطرح بوده و در هم ،یدر جوامع بشر ربازیاز د نیجن
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 یبا الهام از رهنمودها رانیا یاسالم یگذار جمهورراستا، قانون

 یانسان تیشخص یدارا یانسان را موجود نیجن ،یفقه اسالم

  .داندیم تیو حما میقابل تکر و

 از نیکه جن داردیم انیدر پژوهش خود ب طریقتی آراسته -

از  یاست ول تیاسالم هرچند فاقد هرگونه مسئول دگاهید

که  ی. حقوقباشدیدار مبرخور یاریبس یو معنو یحقوق ماد

ه ختآنها پردا حیو تشر حیبه توض ییو منابع روا یدر کتب فقه

و حقوق  یحقوق در تحت دو عنوان: حقوق ماد نیا شده است.

مانند:  ی. حقوق ماد(4) مورد بحث قرار گرفته است یومعن

 که هنگام یدر صورت نی. جنباشدیوقف، نفقه م ت،یارث، وص

 ادیتملک امور  تیموجود باشد و زنده متولد شود اهل تیوص

 یقبحث از حقو زین یحقوق معنو . درکندیم دایشده را پ

سالمت جسم و روان، حق نسب، حق  ات،یهمچون حق ح

 رغمیکه عل یحقوق باشد؛یداشتن پدر و مادر صالح و... م

بر حقوق  تیبعضاٌ ممکن است از نظر اهم ینداشتن بار مال

-که نه تنها مسلم ن،یجن اتیمانند حق ح ردیگ یشیپ یماد

 یو یبرخوردار یبلکه مبنا باشدیم یحق و نیترو مهم نیتر

 باشد که در شرع و قانون به منظوریم زیحقوق ن ریاز سا

در هر  ن،یجن یاز سقط عمد یریگجلو یبرا آن،احقاق 

ر در نظ هید نییمانند تع ییکه باشد ضمانت اجرا یامرحله

ناظر به  زین نیجن یحقوق معنو گرید نیگرفته شده همچن

آنها  تیکه رعا یهستند حقوق یو یتیو شخص یتیترب ندهیآ

 زنندیرقم م ندهیرا در آ نیجن یروان یو روح یمت جسمسال

ر را د یریناپذها ممکن است عواقب جبرانبدان یجهتویو ب

 داشته باشد. یپ

به  اتیکه حق بر ح داردیم انیدر پژوهش خود ب عظیمی -

 یحاو ،یبشر یهابه دگر حق لیعنوان سرآغاز و بسترگاه ن

و  یق بشر اسالمحقو ثیاز دو ح یجد یمفهوم یهاچالش

پژوهش انجام  نیکه در ا یاست. با بررس یحقوق بشر عرف

خاستگاه  ثیاوالً از ح اتیمشخص شد حق بر ح رفت،یپذ

و  یحق ذات کیعنوان به ،یعرف یطبق اسناد حقوق بشر

اعطاء  یکه از جانب کس یحق شود،یم یقابل سلب معرفریغ

 کیعنوان حق به نیا ینشده است، امّا در حقوق بشر اسالم

 یمجوز شرع ازمندیکه سلب آن ن شودیقلمداد م یخلعت اله

اعاده  اتیحق بر ح شهیتفاوت، به ر نیتر. پس عمده(5) است

 ،یاسالم کردیدر رو فیالتزام دو طرفه حق و تکل اًین. ثاشودیم

در  اتیدر تحقق حق بر ح یعدم اعتقاد به عامل اعتقاد

پس  یمعنو اتیو قائل بودن به وجود روح و ح یعرف کردیرو

 از دگر ،یاسالم کردیدر رو یماد اتیاز اتمام ابعاد ح

. شوندیمحسوب م اتیحول محور حق بر ح یجد یهاچالش

 یالمللنیو موسع ب دیجد کردیبا توجه به رو گر،ید ییاز سو

حقوق بشر به  تهیتوسط کم اتینسبت به مفهوم حق بر ح

 تیبه رسم قیاز طر ،یلیتفص هینظر سینوشیاستناد پ

 نیا ،ییگراو همجنس یاتاناز ن،یاسقاط جن حیشناختن صر

فراتر گذاشته و  یبشر یاقدام خود را از اسناد فرامل تهیکم

مربوطه، در باب مفهوم حق  یبشر ثاقیمند مقاعدهقصد نقض 

 تیشدن عقالن دهیرا داشته که سبب به چالش کش اتیبر ح

 گشته است. شیاز پ شیب ،یحقوق بشر عرف

 

 فی. تعار2-5

 ،یلغو میمفاه فیو توص حیشک در آغاز هر بحث، تشر بدون

 وعبارات خاص به کار برده شده در موضوع  یو عرف یحاصطال

از علل وضع آن لغات و  یمقتض یاارائه عقبه نیهمچن

دامنه شمول آنها، سبب  زیخاص و ن یاصطالحات در آن معن

 والزم در خصوص موضوع  تیذهن جادیذهن خواننده و ا ریتنو

 خواهد گرفت. قرار  یمورد بحث و بررس جهات

 

 . جنین 1-2-5

از  مستور است و در لغت به معنای هر چیز پوشیده و نینج

نظر پزشکی موجودی است که پس از لقاح تخمک به وسیله 

تقسیمات اولیه سلول تخم حاصل  اسپرماتوزئید و پس از

داخل تخمک یا رحم  وران رشد خود را درشود، ولی هنوز دمی

 .(6)گذراندمادر می

 

  نی. سقط جن2-2-5

قبل از هفته  انیرو ای نیجن یمحصول حاملگدست رفتن  از

 یادر هر مرحله یباردار افتنی انیپا یاست به معن یباردار 20

سقط در لغت، به  نیاست. همچن انینوزاد در جر یکه زندگ
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 نیافتادن جن یافتادن و در اصطالح به معنا نیبر زم یمعنا

در واقع سقط . (7) ناتمام، قبل از نمو کامل از درون رحم است

نوزاد است  دیقبل از تول ،یاختتام دوره باردار یبه معنا نیجن

در  ر،یخ ایولوج نموده  نیروح در جن ایموضوع که آ نیو ا

 دارد.ن یافتراق نیمفهوم سقط جن

 

 خانواده یلغو فی. تعر3-2-5

ر مسهبه مفهوم  زیدودمان، تبار و ن یدر لغت به معنا خانواده

 یعنیخانواده شامل اهل خانه  .(8) مرد آمده است شانیو خو

 یعواحد اجتما نیترپدر، مادر و فرزندان، به عنوان کوچک

 حج، تجارت، رینظ یمختلف یهاکه از آن در باب باشدیم

و ددر  نواده،خا زیحدود و نکاح سخن رفته است. در اصطالح ن

، ردهمفهوم عام و خاص به کار رفته است. در مفهوم عام و گست

، که حسب مقررات مربوط شودیم یشاوندانیخوخانواده شامل 

خاص و محدود،  یاما در معنا بردند،یارث م گریاز همد

 و رندیگیزن و مرد نشأت م نیاز ارتباط ب یاخانواده به عده

ا است که به طور معمول ب هاشامل زن و شوهر و فرزندان آن

ه باساس، خانواده  نیبر ا شودیگفته م کنند،یم یهم زندگ

در  .(9) شودیم میه نوع کوچک، متوسط و بزرگ تقسس

 آن کاربرد یمعادل عرب ایلفظ خانواده  ،یفقه یهاکتاب

 کار به« و اوالد نیزوج»مانند  یالفاظ شترینداشت و ب یچندان

 کیآن،  یمعادل عرب ایخانواده،  لفظجهت  نیبه هم روند؛یم

ا ر یلیمعاصر معموالً مسا ی. البته فقهاستین یاصطالح فقه

 اند.دهذکر نمو« االسره احکام» ای« احکام خانواده»تحت عنوان 

 

  یاصطالح فی. تعر4-2-5

مورد توجه  اریخانواده در حقوق موضوعه بس نکهیرغم ایعل

آن  یو اعضا دهیاز آن ارائه نگرد یفیقرار گرفته است لکن تعر

 یاجتماع یهامهیمشخص نشده است. اگرچه در قانون ب زین

رفاً مربوط به ها صاشاره نیبه آن شده است. اما ا ییهااشاره زین

اما در نگاه  باشدیم یاجتماع یهامهیاهداف خاص همان ب

که از  یواحد اجتماع کیدانان، خانواده عبارت است از حقوق

و فرزندان حاصل از  دیآیمرد به وجود م کیزن و  کیازدواج 

به  گر،ید یفیدر تعر ای ند،ینمایم لیآن ازدواج، آن را تکم

 یهمبستگ ت،یزوج ایقرابت  لیاست که به دل یعنوان گروه

مقام  کی استیو ر یو تحت رهبر افتهی یو اجتماع یحقوق

ترتب  ثیآن از ح فیخانواده و تعر ییشناسا .(10) قرار است

 یبرخوردار است. در قانون مدن تیاز اهم یآثار و احکام حقوق

و  یقانون حاکم بر روابط خانوادگ نیتربه عنوان مهم رانیا

از خانواده به  یفیمربوط به خانواده، تعر نیقوان ریسا نیهمچن

شت و گسترده دا ی. در گذشته خانواده مفهومخوردینمچشم 

 شدند؛یبه عنوان خانواده واحد شناخته م لهیقب کیافراد  یحت

اما امروزه که خانواده مفهوم گسترده خود را از دست داده 

. به گرددیم لیاست. عرفا، خانواده از پدر، مادر و اوالد تشک

 لیرا تشک خانواده یدانان دو عامل اساساز حقوق یبرخ دهیعق

 .(11) نسب ای یر و فرزندرابطه پد-2نکاح؛ -1: دهدیم

 

 نیجن یو روح ی. حق سالمت جسم3-5

و  یو سالمت جسم اتیهمان حق ح نیجن یرمالیغ حقوق

 نیترییو ابتدا نیمهمتر ن،یاول اتیاست. حق ح نیجن یروح

مذاهب  یاست که وجه اشتراک تمام نیجن یرمالیحق غ

 ییاجرا یهاو هم در فقه و هم در قانون ضمانت باشدیم

. اما باشدیه و محل بحث نمآن در نظر گرفته شد یبرا یایقو

که در موارد  نیجن یـو روح یحق سالمت جسم ورددر م

 اریبحث و گفتگو بس یواقع شده جا عییمورد تض یشماریـب

 نیشتریب نیجن یو روح یاست. در مورد حق سالمت جسم

 یرویاسالم مبذول داشته و در صورت پ نیمب نیتوجهات را د

صالح و سالم متولد  یزندمورد فر نیدر ا یاسالم میاز تعال

 ییاجرا یهاضمانت دیو با باشدینم یکاف نیاما ا شودیم

به  دنیرس یگذار براآن در نظر گرفته شود. قانون یبرا یایقو

 نیجن. (12) رسانده است بیرا به تصو ینیقوان زیهدف ن نیا

 کی جهیسالم و در نت یاش از پدر و مادرحق دارد که نطفه

حق دارد که در  نیمنعقد شود. جن یو قانون یازدواج شرع

او  نیبه طور کامل محافظت شده و والد یتمام دوران باردار

سالمت  نیتأم یبرا زیکنند. دولت ن تیتمام جوانب را رعا

تحقق بند دوم اصل  یدر راستا زیو ن نیجن یو روح یسمج

در  ژهیاز مادران به و تی)حما یقانون اساس کمیو  ستیب

از  تیبرداشته است از جمله حما ییها( قدمیدوران باردار
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 مهیقانون خدمت ن ،یاجتماع نیزنان باردار در قانون کار و تأم

ارد به طور حق د نیو  مجموعاً جن نیقوان گریوقت بانوان و د

به عبارت  .(13) مند شودبهره یدرون رحم یکامل از زندگ

حق  نیزودتر از موعد متولد نشود و ا یخاص لیبدون دل گرید

متولد شود،  یعیطب مانیاز قیکه از طر شودیم نیتضم یزمان

 نیجن ایمادر  یبرا مانیروش زا نیکه ا یمگر در صورت

به  ازیپزشک و مدارک موجود ن صیخطرناک باشد و به تشخ

 نیبه ا یابیستد یباشد. لذا برا نیسزار یانجام عمل جراح

دارد که در  یکامل میاسالم دستورات و تعال نیمب نیهدف د

و  یسالمت جسم ن،یصورت به کار بستن آنها از طرف والد

به چند مورد  ری. در زشودیم نیبه طور کامل تأم نیجن یروح

 :شودیاشاره م

 

 انتیمادران جهت ص یامور برا یبرخ یو نه زی. پره4-5

 نیاز جسم جن

و  اکیو تر گاریو مواد مخدر )س اتیمال دخاناستع عدم

به خصوص مادر در  نیتوسط والد یمشروبات الکل دنینوش

: دیفرمایم یتی. حضرت رسول اکرم )ص( در روایدوران باردار

شوهرش خود تن در دهد به تعداد  یبه هم بستر یهر زن»

ستارگان آسمان، مرتکب خطا و لغزش شده است و فرزند آن 

از  یکی ریبه تعب .(14) «است دیناپاک و پل دیآ دیمرد پد

 زش،یزن با شوهر در لحظه آم یمست» نیدانشمندان مغرب زم

به وجود  طیشرا نیکه در ا یکودکان رایز «است یواقع تیجنا

رنج  ریناپذدرمان یاروان ای یاغلب از عوارض عصب ند،یآیم

یا »: دیگویدرباره شراب و قمار م میقرآن کر .(15) برندیم

أیها الذین آمنوا إما الخمر والمیسر واألنصاب واألزالم رجس من 

 (9 هیسوره مائده، آ)« اجتنبوه لعلکم تفلحونعمل الشیطان ف

 یرهایو قمار و بتها و ت شراب دیاآورده مانیکه ا یکسان یا»

باشد  دینیگز یپس از آنها دور طانندیاو از عمل ش دندیقرعه پل

در  1934که در سال  یرساله طب کی رد «دیکه رستگار شو

الکل در نسل  ریراجع به تأث ریمنتشر شده، مطالب ز سیپار

کودک که از پدر و  761ر ( دLegrainالگرن ) :شودیم دهید

نفر  113را داده است:  ریاند آمار زد آمدهبه وجو کیمادر الکل

 زینفر ن 191و صرع،  یسترینفر مبتال به ه 42مبتال به تشنج، 

سالم  زینفر ن 415و  بردندیرنج م یاختالالت عصب گریاز د

دانشمند در عرض سه سال مشاهده کرد که  نیبودند. هم

 شوندیخوار ممشروب یاطفال اشخاص معتاد به الکل به زود

خواران، زودتر به فساد (. اطفال مشروبیسالگ 20تا  15)

و  یخودکش دیاز کودکان د شتریو ب شوندیجامعه آلوده م

. در ندیگرایم رهیو غ ییو فحشاء و دروغگو یانحرافات جنس

مانند حماقت و عقب  ینسل دوم به نه الگرن اختالالت هوش

 زیا نو امثال آنه یخوارگیم است و انحرافات شتریب یافتادگ

مورد  174خانواده،  215: در دیگویم یتر است. وعیشا

مرده به  کانکود نکهیا ایزودرس مشاهده کرد. و  یهامرگ

کودکان مبتال به اختالالت  از یادیاند و تعداد زآمده ایدن

سان خانواده، در عرض سه تا چهار نیاند. بدو سل بوده یرشد

جهت  نیبه هم .(16) گرددیرفته و منهدم م نینسل از ب

من زوج کریمته من فاسق ققد قطع » اسالم فرمودند: غمبریپ

اسق و ـمرد ف زدواجکس دخترش را به اهر (4) «رحمة:

اگرچه پدر و مادر « خوار درآورد قطع رحم کرده است.رابـش

ر مادر در او یزندگ طیکودک،، شرا یدر ساختمان اصل

 دیتخمک زن و اسپرم مرد با رایز باشند،یم میسه ساختمان

متجاوز از  نکهیمادر، از نظر ا ینگاه دارد ول یفرزند را بسازند ول

او  یزندگ طیخود نگاه دارد شرا رحمرا در  نیجن دینه ماه با

او  تیمؤثر است. پس سهم مادر و مسئول مایمستق نیدر جن

از پدر خواهد بود پدر پس از  شیدر ساختمان فرزند سالم ب

در طرز رشد و نمو  یگونه دخالتچیه ییانجام عمل زناشو

 نیرا در ا یخاص طیشرا دیمادر است که با نیندارد. ا نیجن

دوره  نیپدر در ا طی. البته ناگفته نماند که شرادیمدت اجرا نما

پدر  یباده گسار یول گذارد،یاثر نم نیبر جن میبه طور مستق

مؤثر  ننیبر ج میرمستقیاو به مواد مخدر به طور غ ادیاعت ایو 

 شرفتیبه نحو احسن، مراحل پ نیآنکه جن یبرا رایاست ز

مادر  یزندگ طیو آرامش بر مح شیآسا دیکند، با یخود را ط

که مرد آن خانه  یادر خانه طیشرا نیباردار حکمفرما باشد و ا

اسالم  مبرغیپ شودینم دهیخو گرفته باشد د یپرستیبه م

کرده  ی)ص( مبدأ سعادت و شقاوت بشر را در رحم مادر معرف

الشقی شقی فی بطن امه والسعید سعید فی »و فرموده است: 

مادر بدبخت  شکماست که در  یبدبخت کس (10)« بطن امه



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  پزشکی و همکاران

 

 6 

 

است که در شکم مادر  یشده است، و خوشبخت کس

اساس معتبر بر ینترنتیا تیخوشبخت است. به نقل از چند سا

 گاریکه س ندیگویاند مانجام داده یکه محققان نروژ یپژوهش

نوزاد قبل از تولد، در  شودیباعث م یباردار نیمادر ح دنیکش

 یسال رو 11 یط پژوهش نی. اردیابتال به آسم قرار گ معرض

 بایسال صورت گرفت. تقر 70تا  15 نیسن نینفر، ب 2800

 یگارینفر از هر ده نفر اظهار کرده بودند که از مادران س کی

که قرار  کنندیمحققان قویا اعالم م نیآمده بودند. ا ایبه دن

و در  یرحمگرفتن در معرض تنباکو، خصوصا در دوران داخل 

ابتال به آسم در  لیدل نیمهمتر ،یاتیح یهارشد اندام نیح

در دانشگاه  یقیتحق یهاافتهیاساس است. بر یدوران نوزاد

 یگاریجسه نوزادان زنان س ایتانیر( بSheffield« )شیفلد»

که توتون،  یبود. زنان یگاریسریتر از نوزادان زنان غکوچک

از سقط  یشتریب زانیم کنندیمصرف م اتیدخان ایتنباکو 

هم رفته عوارض  ی. روکنندیرا تجربه م ییزاردهو م نیجن

درصد( نوزادان  7/9)از  شتریب یگارینامطلوب نوزادان زنان س

استعمال  گریدرصد( از طرف د 1/4بود. ) یگاریسریزنان غ

 زیفشار خون ن شیاز زنان حامله باعث افزا یدر بعض گاریس

 31) یمطلوب به طور قابل توجهناعوارض  جهیدر نت شود،یم

 دیبا نیهمچن. (17) شودیم شتریزنان ب نیدرصد( در نوزادان ا

مواد مخدر و  ات،یاز استعمال دخان نیزوج تیگفت که ممنوع

طور دارد و فقها به یاژهیو گاهیدر فقه جا یمشروبات الکل

ر نسل ـن و اثرات سوء آن بمفصل به بحث در مورد آ

سوء آن ثابت  راتاث زین یعلم روز پزشک اند و از نظررداختهـپ

کشورها  گریو د رانیدر ا یادیشده است که کتب و مقاالت ز

 ست،یدر مورد آن نگاشته شده که مجال بحث در مورد آنها ن

و ضمانت  امدهیدر ن یهنوز به صورت قانون تیممنوع نیاما ا

قانون  قیخط از طر نیندارد، الزم است که ا یقانون ییاجرا

 یفیو وظا فیمرحله تکال نیگذار در اجبران شود و قانون یمدن

 یو روح یقرار دهد تا سالمت کامل جسم نیرا بر عهده والد

 تیانون حماطور که در قهمان .(18) شود نیتأم ندهیکودک آ

و آزار کودکان  تیهر نوع اذ»: میخوانیاز کودکان و نوجوانان م

و  یروان ای یو نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمان

روان آنان را به مخاطره  ایشود و سالمت جسم  وارد یاخالق

ان ـآن یتـسالم نیتأم یراـب زیدازد ممنوع است و نـان

 تیقانون حما 5و  2ماده ) «.را در نظر گرفت ییهامجازات

( الزم 11/10/1389ب از کودکان و نوجوانان مصو تیحما

 نیچن نیجن یو روان یاست که در ارتباط با سالمت جسم

ثابت شده  زین یوجود داشته باشد. از نظر پزشک یناتیتضم

 ریتاث نیبر جن میبه طور مستق نیاست که اعمال و رفتار والد

 ایواضح به دن یا صدمات جسمممکن است ب یو حت گذاردیم

حقوق  نیدر جهت تأم ینیکه قوان باشدیلذا الزم م د،یآ

در نظر گرفته شود. درست است که  زیکودک قبل از تولد ن

گذار به طور کامل مورد از طرف قانون نیجن اتیحق ح

 نکهیا نیدر ع اتیحق ح یقرار گرفته است ول تیحما

حق او است و  نیترییابتدا یول باشدیم نیحق جن نیمهمتر

 ایو سالم به دن یو روح یآن همان سالمت جسم یحد اعال

 .(19) دارد شتریبه توجه ب ازیکه ن باشدیآمدن م

 

حکام ا یاز بعض تیمجازات زن باردار و معاف ری. تأخ5-5

 یشرع

 ،یدر دوران باردار نیحفاظت از سالمت و مصلحت جن یبرا

بر  یمحکوم شود و مجازات کردن و یاگر ماد جرم به مجازات

 یدر مواقع یمجازات تا بعد از تولد و حت یاجرا ،طفل در رحم

نامشروع حامله  قیزن از طر افتهیم ریخبعد از تولد به تأ یمدت

)ص( و امام  امبریپ یهاو قضاوت رهیشده باشد. مراجعه به س

بن مهاجر از پدرش نقل  ریبش دییمطلب را تأ نی)ع( ا یعل

بر آنان وارد شد  ینشسته بودم، زن امبرینزد پ یکه روز کندیم

مرا  خواهمیام، مو عرضه داشت: یا نبی اهلل من مرتکب زنا شده

آن روز  یبار دوم، فردا یفرمود بازگرد، برا شانیبا ا یپاک کن

)ص(  امبریو مجددا به جرم اعتان کرد، دوباره پ آمد امبرینزد پ

زن اقرار  زیطور و ننیفرمود بازگرد، بار سوم هم هم شانیبه ا

به  امبریکه باردار هستم، پ کنمیم ادیکر که به خدا سوگند 

بعد از  یات متولد شود، وکه بچه یا زمانفرمود بازگرد ت شانیا

که طفلش  ی)ص( آمد، در حال امبریتولد بچه به محضر پ

خدا طفل من متولد  امبریپ یا گفت: شانیبود. به ا یهمراه و

بده تا طفل به حد  ریات شفرمود: فعال برو و به بچه امبریشد. پ

 ریبچه را از ش یخوردن( برسد. زن وقت ریفطام )دو سال ش
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 امبریپ شیبود، پ یکه در دست بچه تکه نان یگرفت در حال

است.  دهیبه حد فطام رس ههم بچ نی)ص( آمد و گفت: ا

مسلمان  یکودک را به مرد ی)ص( بعد از آنکه سرپرست امبریپ

 تیدر روا .(20) مجازات را صادر کرد یواگذار کرد دستور اجرا

در ارشاد نقل کرده آمده است زن  دیمف خیکه ش یامرسله

دوم عمر  فهیرا نه مرتکب زنا شده بود، به نزد خل یاحامله

)ع(  یرا رجم کنند. امام عل یداد که و وردست شانیآوردند. ا

اما بر  د،یمادر را مجازات کن دیرفرمودند، شما حق دا شانیبه ا

چرا که خداوند  د،یندار یاحق و سلطه گونهچیطفل در رحم ه

 چیو ه« »وال تزر وازرة وزر أخرى...»در قرآن فرموده: 

، 164)االنعام /  «داردینمرا بر یگریبار گناه د یابردارنده

 یفقه نیاز مواز تیتبع یگذار در راستا(. لذا قانون15االسراء /

بحث اختصاص داده که  نیرا به ا یفریاز مقررات ک ییهابخش

 یقانون مجازات اسالم 262و  92، 91مواد  نیاز جمله آن تدو

قصاص و  یفای. براساس مقررات مذکور است(21) باشدیم

رجم و حد از زن باردار تا رفع  یهامجازات یاجرا نیهمچن

، در 91به موجب حکم ماده  ممنوع شده است. نیخطر از جن

 یهی. بدشودینم یرجم بر او جار ایحد قتل زن،  یباردار امیا

به  هیمقرره شده است، توج نیا نیاست که آنچه موجب تدو

مذکور نسبت به محکوم  یهامجازات یکنندگهالک تیماه

با  نیگذار همچن. قانونستعلیها و به تبع آن اتالف حمل ا

حد جلد از مادر  یانداختن اجرا ریبا تأخ 92ماده  بیتصو

 نیبرداشته است. ا نیجن یدر حفظ زندگ گرید یمباردار، گا

 ایحد جلد بر زن باردار  یهرگاه در اجرا»: داردیماده مقرر م

باشد،  رخوارینوزاد ش ایحمل  یضرر برا میاحتمال ب ردهیش

طور که همان. «افتدیم ریضرر به تأخ میبحد تا رفع  یاجرا

 نیت جنماده به حق سالم نیگذار در اقانون شودیمالحظه م

مهلک ریغ یمجازات عتایطب انهیتوجه داشته، چرا که حد تاز

 لیاما به دل شود،ینسبت به محکوم علیها محسوب م

آن را به  ینسبت به ضربات وارده اجرا نیجن یریپذبیآس

 یقانون مجازات اسالم 262ماده  نی. همچناندازدیم قیتعو

قبل  دیبازن حامله که محکوم به قصاص است ن»: داردیمقرر م

قسمت  نیدر ا یموضوع بعد« از وضع حمل قصاص شود....

مثل روزه گرفتن توسط زن باردار  یاز احکام شرع یانجام بعض

که روزه گرفتن آنها در  دانندیزنان باردار نم ی. برخباشدیم

از  نکهینه و ا ای کندیوارد م نیبه جن یاصدمه ایآ یباردار امیا

؟ لذا  (22) مورد وجود دارد نیدر ا ینظر اسالم چه دستور

و هم نظر علما را  یالزم است، هم نظر متخصصان علم پزشک

 .میقرار ده یمورد بررس مورد به طور کوتاه و خالصه نیدر ا

و عضو  هیکارشناس ارشد تغذ- یرحمان جهیخد قیتحق جهینت

که  از آن است یحاک -یبهشت دیشه یپزشک یدان یعلم أتیه

سه  ندارد، اما در نیجن راتیدر سه ماهه دوم تأث یدارروزه

 نیدرصد انه مادر تأم 70تا  50 نکهیماهه سوم به خاطر ا

ه بو  یربچ ریبرداشت از ذخا شیزاسبب اف یدارروزه شود،یم

ز ا باتیترک نیا شود،یدر خون مادر م یکتون باتیدنبال ترک

 یعصب ستمیشده و به س نیجفت وارد گردش خون جن قیطر

 هیصدوران تو نیدر ا یدارروزه نیبنابرا رساند،یم بیاو آس

. شودیم نیرساندن به جسم جن بیموجب آس رایز شودینم

که  یکسان یا»: دیفرمایم میقرآن کر خداوند در نیهمچن

ر بر شما روزه واجب شده است چنانکه ب د،یاآورده مانیا

که  اند واجب بوده است، تا باشداز شما بوده شیکه پ یکسان

: ( روزه واجب در ایام معدودات184)بقره/ «دیشو زگاریپره

که از  یشمرده شده در ماه رمضان است، پس کس یروزها

 یو سفر یماریمسافر باشد و از رخصت ب ایو  ماریشما ب

 د،یمان قضا دیاستفاده نمود، و روزه نگرفت به شمار آن روزها با

 اتوانندان ندارند )مانند سالمن یدارروزه ییکه توانا یو بر کسان

 بر هربرا ندارند( الزم است در یبه بهبود دیکه ام یمارانیب ایو 

است که در فقه  ینیخوراک مسک هیروز فدیه بدهند )و فد

ست شده ا نییتع« برنج ایگندم » گرم قوت 650 مقدارروزه به 

 ایو  دیفزایشود و بر مقدار فدیه الزم ب رایرا پذ ریو هر کار خ

و « ستاو بهتر ا یبرا رد،یعالوه بر روزه واجب روزه سنت را بگ

و حکمت  قیشما بهتر است، اگر به حقا یروزه داشتن برا

 (. 185)بقره/ دیاشعبادت و روزه آگاه ب

 یعسر و حرج اگر روزه گرفتن برا یبر طبق قاعده نف نیبنابرا

 نیا هیجن ضرر داشته باشد طبق حکم ثانو ایزن باردار و 

 دیبرنامه غذا خانم آبستن با نیبنابرا شود،یوجوب برداشته م

 یکمبود بعض ایفقدان  رایباشد، ز قیدق اریحساب شده و بس

را در معرض  ادر، ممکن است سالمت مهانیتامیو یمواد غذا
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 رقابلیطمه غ نیبه جسم و جان جن ایخطر قرار دهد و 

 .(23) وارد سازد یجبران

 

 یعیبط مانیزا قیبه هنگام تولد از طر نی. حق جن6-5

ار کودک به شم اتیمراحل ح نیتراز مهم یکی ،ینیجن دوران

 یوجود کودک در دوران باردار یی. هسته ابتدارودیم

 مادر هانهرآگایآگاهانه و غ. هرگونه رفتار شودیم یگذارهیپا

 فایا نیجن یو روان یرشد جسم ندیدر فرآ یباردار، نقش اساس

م نجاا ییفتارهاو ر دینما ری. ممکن است مادر، سوء تدبکندیم

وارد  بیآس یدهد که از رهگذر آن به سالمت جسم و روان و

در  یو مشخص حیصر یقانون کردیشود. در حال حاضر، رو

 نیگذار اوجود ندارد. سکوت قانون یلمشک نیبرخورد با چن

ت هداشکه در برخورد با سالمت و ب آوردیابهام را به همراه م

ل اعما دانهخود را به صورت آزا هاراد تواندیمادر باردار م ن،یجن

 .(24) شودیرد م یاهیفرض نیاما چن د؛ینما

 تیر به رعاالزام ماد نهیگذار در زمسکوت قانون رغمیعل

 یالزام مذکور به صورت ضمن ن،یبهداشت و سالمت جن

 نادبه است یالزام نیچن ،یاست. در حقوق داخل افتهی تیمقبول

و  یمدن تیقانون مسئول 1ماده  ،یاصول مختلف قانون اساس

 شورمن 35بند  ،یقانون مجازات اسالم 506آن، ماده  یمبان

د ه و سالمت مورخانواد یکل استیزنان و س تیحقوق و مسئول

همچون  یالمللنیواقع شده است. همچنین در اسناد ب رشیپذ

صراحتٌا  زیحقوق بشر ن هیحقوق کودک و اعالم ونیکنوانس

از  نشده است؛ اما با استفاده شناخته تیبه رسم نیحقوق جن

 ،یو یقرائن مختلف، در نظر گرفتن حق بر سالمت برا

به  تیحساب، با عنا نیبا ا .(25) گرددیم ریپذامکان

 ،یسقانون اسا 167بودن حقوق موضوعه و اصل  محورعتیشر

-یچون کتاب، سنت و ادله فقه یامکان استناد به ادله فقه

اعم از قاعده الضرر، وجوب دفع  یچون قواعد حقوق یحقوق

 یدم امرء مسلم، برا بطلیاحترام و ال ب،یضرر محتمل، تسب

 نینجبهداشت و سالمت  تیدر الزام مادر باردار به رعا حیرتص

 .(26) وجود دارد

 

 

 یریگجهی. نت6

مطرح بوده و  ،یدر جوامع بشر ربازیاز د نیجن از تیحما لذا

با الهام از  رانیا یاسالم یگذار جمهورراستا، قانون نیدر هم

 یدارا یانسان را موجود نیجن ،یاسالم فقه یرهنمودها

 نیتریی. ابتداداندیم تیو حما میو قابل تکر یانسان تیشخص

ها انسان ریسامانند  نیجن یعنیاست؛  اتیحق ح نیحقوق جن

 نیسلب ا یو سالمت است. مسلماً آزاد یحق زندگ یدارا

 نیمذموم، خالف شرع و ممنوع بوده؛ امّا ا یامر ،یاله هیهد

عوارض است. بنابر نظر مشهور  یموارد دارا یدر برخ تیممنوع

 حرام یماهگ میروح، چهار و ن دنیبعد از دم نیفقها، سقط جن

دارد  یفقها مخالفان انیدر م یرأ نی. اما اباشدیو نامشروع م

با تمسک به قاعده الحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم  یکه برخ

و  دیقیما با جواز باند؛ افتوا به جواز آن داده ر،ییاصل تخ ای

 یخارج نیبر قوان یاجمال یبا نگاه اند.شرط آن مخالفت نموده

از  تیکه حما دیمشاهده گرد یالمللنیب یهاونیو کنوانس

مورد توجه تمام  یحق انسان نیتریعنوان اصلبه نیجن اتیح

در مورد  یقرار گرفته و حت یالمللنیب یهاکشورها و سازمان

همگان  رشیمورد پذ دیحق، بدون ترد نیا زینامشروع ن نیجن

و  هیدر فقه امام نیکه جن یتیواقع شده است. حقوق و موقع

 نیاست که در ا یموضوع باشد،یدارا م رانیا ینظام حقوق

 هیدر فقه امام نیحقوق جن یقیتطب یرساله تحت عنوان بررس

به عنوان  نیقرار گرفته است. جن یمورد بررس رانیو حقوق ا

از حقوق برخوردار شود. البته دو  تواندیزنده م موجود کی

 یاز حقوق مدن یدر برخوردار نیاستحقاق جن یشرط مهم برا

زنده -2حق.  جادیهنگام ا نیموجود بودن جن-1الزم است: 

. در فقه ردیهرچند بالفاصله بعد از تولد بم ن؛یمتولد شدن جن

 از حق ارث و نیجن یدر برخوردار ران،یحقوق ا و هیامام

با وجود  زین نیوجود ندارد. وقف بر جن یاختالف چیه تیوص

قرار نگرفته  یمورد توجه کاف ،یکه در فقه و قانون مدن نیا

 رشیقابل پذ نیجن یبرا یمدن قاز حقو یکیاست، به عنوان 

حق  ن،یحق جن نیترییکه ابتدا ییاز آنجا نیاست. همچن

 اتیبه ح نیمتعرض یگذار برااست، شارع و قانون اتیح

را  نیاند و سقط جندر نظر گرفته یدیشد یهامجازات ن،یجن

 رانیاند. قانون ااجازه نداده نیاز مراحل تکامل جن کیچیدر ه
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خطر  که جان مادر در داندیم یزمان راتنها مورد مجاز سقط 

باشد به شرط آن  هایماریب یدچار برخ نیجن ایباشد  یجد

 . ردیت بگشدن روح صور دهیکه سقط، قبل از دم

 

 و تشکر ری. تقد7

انجام شده مربوط به  قاتیاز تحق یمقاله حاصل بخش نیا

ه باشد. که در دانشگایم یخانم سارا پزشک یدکتر یرساله

الزم  انیجام شده است، در پاـنواحد محالت ا یآزاد اسلم

قاله م نیا نیو تدو هیکه بنده را در ته یزانیدانم از تمام عزیـم

 دیاز اسات نیشود. همچنیم یند تشکر و قدردانانموده یاری

 نیو نگارش ا نیدر تدو مانهیام که مسئوالنه و صمهیگرانما

را  شیاند، کمال امتنان خونموده ییرا راهنما ریجستار، حق

 .مینمایاعالم م

 

 سندگانی. سهم نو8

 مقاله فی: نگارش و تالیپزشک سارا

 ارارت بر انجام کو نظ یی: راهنماینیحس رضایعل دیدکتر س 

م و نظارت بر انجا یی: راهنمایاشن یناظم نیمحمد حس دکتر

 کار

 

 . تضاد منافع9

 اعالم نشده است. سندگانینو یاز سو یگونه تعارض منافعچیه
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Background and Aim: The family as a living body has different components that men 

and women are the main members of this body and each of them, by playing their own 
role, provides the background for the health and dynamism of the society Wise 
differences in the roles and activities of men and women guarantee the harmony and 
dynamism of the collection and prevent the occurrence of disorders in this single body 
At the same time, the creation of dynamic societies and complete human beings is 

also in the group of coordination and reciprocity of members especially the relations 
between men and women in the family center. For family laws, due to the special 
importance of the subject, special laws have been set. In this research, the study of 
the rights to the physical and mental health of the fetus under the banner of family 
rights; In the legislative texts of Iran will be the main purpose. 
 

Materials and Methods: This research has been compiled using library resources in 

an analytical-descriptive manner. 
 

Results: The findings show that most people do not know the rules and regulations 

related to the fetus. In fact, the provisions related to the fetus are also in the margins of 

the books. 
 

Ethical considerations: In this research, from the beginning to the end, the principle 

of fidelity and honesty has been prepared and compiled. 
 

Conclusion: The family as a living body has different components that men and 
women are the main members of this body and each of them, by playing their own 
role, provides the background for the health and dynamism of the society. Wise 
differences in the roles and activities of men and women guarantee the harmony and 
dynamism of the collection and prevent the occurrence of disorders in this single body. 
At the same time, the creation of dynamic societies and complete human beings is 

also in the group of coordination and reciprocity of members, especially the relations 
between men and women in the family center. For family laws, due to the special 
importance of the subject, special laws have been set. the study of the rights to the 
physical and mental health of the fetus under the banner of family rights; In the 
legislative texts of Iran will be the main purpose. It should be said that due to the many 
issues related to public and private rights of individuals after birth and related rulings, 
caused. Rulings related to the fetus should be marginalized in jurisprudence books 
and people with the most basic rights that God has for human beings in the stage He 
predisposes them to be ignorant before birth, so according to the Holy Qur'an, before 

birth in the embryonic period, man goes through several stages of development to be 
worthy of receiving the human soul, then after obtaining the necessary existential 
possibilities to continue living with the will. God is born The results show that after the 
fertilization of the embryo, his first right is the right to life. As I mentioned, Islamic law 
and the law in question emphasied it. But the right to life alone is not the main 
purpose, and the fetus has the right to have a good life in the mother's womb and to 
be provided with physical and mental health. 
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