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 27-9 /1399 بهار و تابستان /مسو شماره /دوم سال / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش

 کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین

   2معصومه نژادموسوی، 1شاهین زهرا رضوی

 چکیده

فقه فقهی است و در ابواب مختلف  یکی از قواعد مهم  بر نفس قاعده سلطنت

هدف اساسی از  خود را دارد.بر نفس تسلط  یدارد؛ یعنی هر انسان کاربرد

پژوهش حاضر تطبيق قاعده سلطنت بر برخی مسائل فقهی زنان است و سؤال 

اصلی این است که کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنين چيست. 

ای و با استفاده از کتابخانه به صورت، تحليلی-نوشتار حاضر به روش توصيفی

 منابع فقهی معتبر گردآوری شده است. 

 قاعده سلطنت، نفس، سقط، جنين. واژگان کلیدی:

 مقدمه .1

عنوان شخصيت واالی انسان بههر انسانی بنابر خلقت و فطرت خود آزاد آفریده شده است و 

از علوم  یای عميق است و در بسياراشرف مخلوقات، اقتضای آزادی و استقالل دارد. آزادی واژه

آید ذهن متبادر به قاعده ميان میکه سخن از آزادی بدن بهگستردگی دارد؛ در علم فقه زمانی

بسياری از کتب فقهی مورد  شود. قاعده تسليط یکی از قواعد مهم فقهی است که درتسليط می

استناد فقهای متقدم و متأخر قرار گرفته است. متن قاعده تسليط صراحتی بر آزادی و سلطنت 

نفس ندارد؛ زیرا تصریح نص قاعده بر سلطنت بر اموال است. در نوشتار حاضر ابتدا این بحث 

خير و در صورت شود یا شود که گستره قاعده تسليط، بدن انسان را هم شامل میمطرح می

بنابر پذیرش این اثبات آن، ميزان آزادی زن در استفاده از حق سلطنت بر نفس چه مقدار است. 

های جراحی زیبایی، اهداء اعضای بدن توان در بسياری از احکام فقهی مانند عملقاعده می

توضيح دادهرابطه این قاعده با ادله حرمت سقط جنين و در بخش آخر،  و... از آن استفاده کرد
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و اثبات شد که سقط جنين غير از موارد استثنایی مانند ضرر جانی مادر یا عسر و حرج  شد 

با توجه به برخی شبهات پيرامون مسائل زنان و رابطه آنها با قاعده سلطنت شدید، حرام است. 

گام کوچکی در جهت پاسخ  دضروری است تحقيق مستقلی در این زمينه انجام گيرد تا شای

 .گونه مسائل برداردویی به اینگ

مناسبت در برخی ابواب فقهی از این قاعده بحث در مورد پيشينه تحقيق اگرچه فقها به 

فقهی  تمقاال  .یافت نشده است ،اما کتاب مستقلی که با این عنوان تدوین شده باشد ،اندکرده

آن در تصحيح قراردادهای قاعده سلطنت و نقش مقاله مانند  است نيز درباره این قاعده محدود

نوپيدا نوشته عليرضا عابدی و واکاوی محدوده و قلمرو قاعده سلطنت نسبت به سلطه انسان در 

درباره استفاده از قاعده  ههای اولياین مقاالت گامدر اگرچه  ؛اعضای بدن اثر مهدی درگاهی

ر مورد کاربرد قاعده اما د ،های نو برداشته شده استسلطنت در استنباط حکم شرعی در پدیده

 .سلطنت بر نفس در موضوعات فقهی مانند سقط جنين در این مقاالت بحث نشده است

 .ضرورت دارد تحقيق مستقل و مستدلی در این زمينه صورت گيرد ،بنابراین

 شناسی. مفهوم2

 و اصطالحی قاعده  لغوی. معنای 1-2

همين دليل ( به1/142، ۱۴۱۰يدی، قواعد در لغت به معنای پایه، اساس و ریشه است. )فراه

(. به قواعدی که در راه 5/201، تابی گویند )واسطی زبيدی،های خانه، قواعد میبه ستون

شود، ولی دامنه استفاده از باب استنباط و توسيط آوردن احکام شرعی الهی واقع می دستبه

قات اسالمی، يات و تحقگویند. )مرکز مطالعنيست بلکه از باب تطبيق است قاعده فقهی می

 (10، ص1421

 . معنای لغوی و اصطالحی سلطنت 2-2

( 3/95، ۱۴۰۴بن زکریا، معنای قوت و قهر است. )احمدبن فارسسلطنت از ریشه سلط به

( و 10/293تا، شدن )واسطی زبيدی، بییافتن، چيرهکردن، قدرتمعنای غلبههمچنين به

در اصطالح فقهی، سلطنت به معنای  (.2/287 ،1431)محمود عبدالرحمن،  فرمانروایی است

(. ایشان در جای دیگر معنای ۱۲۸ص ،تاتسلط بر تصرف تعریف شده است )کاشف الغطا، بی

( مرحوم ۱۲۸تا، صاند )کاشف الغطاء، بیسلطنت را با دو لفظ قاهریت و تسلط بيان کرده

داند انسته است و آن را مرتبه ضعيفی از ملکيت مینایينی، حق و سلطنت بر شیء را یکی د
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معنای اقتدار و قدرت داشتن (. در جای دیگر سلطنت با به1/92، ۱۴۱۳)غروی نائينی ، 

سلطنت را با ملک و حق مباین  (. امام خمينی1/41، ۱۳۷۳اند )غروی نائينی،دانسته

ه وجود خارجی ندارد و مانند داند. از نظر ایشان سلطنت امری اعتباری و عقالیی است کمی

، ۱۴۲۱سایر امور وضعی مانند والیت و حکومت قابل جعل ابتدایی است )موسوی خمينی، 

1/128 .) 

 معنای لغوی و اصطالحی سقط جنین . 3-2

؛ افتادن، انداختن، واقعیسَقَط، »آمده است:  العربلساندر 
ً
 منظور،)ابن«. شدنْسُقُط، ُسقوطا

(. 5/72، ۱۴۱۰کار برده شده است )فراهيدی، در خروج فرزند از شکم مادر نيز به (7/316، ۱۴۱۴

(. واژه 4/111، ۱۴۰۴)نجفی، « معنای افتادن جنين از رحم مادر استسقط به»گویند: فقها می

معنای پوشاندن است به همين سبب جنين نامگذاری جنين برگرفته از ج ن ن است و در لغت نيز به

آمده  صحاح (. در13/92 ،۱۴۱۴منظور، شود )ابنا او در شکم مادر پوشانده میشده است؛ زیر 

(. در 3/95، ۱۴۱۰)جوهری، « شودتا وقتی که بچه در شکم است جنين ناميده می»است: 

 (.10/288، تابی نی،کار رفته است )شهيد ثااصطالح نيز جنين به همين معنا به

 . مراحل تکامل جنین4-2

کند و پس از آن به مرحله در شش مرحله نطفه، علقه، مضغه، عظم و لحم را طی میجنين در رحم ما

به مراحل  قرآنگویند. در شود و مجموع این مراحل را حمل میرسد و روح در او دميده میکمال می

 (۱۴تکوینی انسان اشاره شده است. )مؤمنون: 

 مستندات آن قاعده سلطنت بر نفس و . 3

ای که در اعمال هرگونه گونهمردم بر مال و نفس خود مسلط هستند به براساس این قاعده،

کس حق ندارد تصرف آنها در مالشان را محدود کند. تصرف در مال و نفس خود آزادند و هيچ

شود به این معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف قاعده در موارد شک و تردید استفاده می این

با توجه به عدم دليل شرعی بر منع، »شود: این قاعده گفته می مالک تردید شود با استناد به

(. فقها قاعده سلطنت را با تمسک به 27/138، ۱۴۰۴)نجفی، « مالک مجاز به تصرف است

 اند. ، احادیث شریفه، اجماع و عقل ثابت کردهقرآن
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 قرآن .3-1

نيامده است، اما مضمون بعضی از آیات منطبق بر مفاد آن  قرآناگرچه عنوان قاعده سلطنت در 

است که اموال و نفس  را به مالکان و صاحبان آنها انتساب داده است اگرچه برخی از آیات به 

کند، اما به داللت التزامی سلطه مالک داللت مطابقی تسلط بر نفس و اموال خود را ثابت نمی

فِ آِمُنوا ِبا»شود. بر آنها ثابت می
َ
ْم ُمْسَتْخل

ُ
ک

َ
ْنِفُقوا ِمّما َجَعل

َ
ِه َو َرُسوِلِه َو أ

ّ
بخدا و رسول او  ؛ ِه يَن فِ يلل

 (. این آیه7: دیحد)« ديده است انفاق کنيد و از آنچه شما را وارث گذشتگان گردانیمان آوریا

ای تحت تصرف يت اشين خداوند در امر مالکيفه و جانشيح، انسان را خلیطور منصوص و صربه

ا یر يابت و استخالف از غين نیر است و ايابت غينی و خالفت، نيجانش خود معرفی کرده است.

ا به لحاظ عظمت و کرامت و علو مقام مستخلف. یعنه است و بت، مرگ و عجز منوبيبه علت غ

د او را که اشرف يع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشيخداوند پس از آنکه انسان را بر جم

ن اعتبار يش قرار داد و به همیدار خود و امانتین برگزيفه خود در زميمخلوقاتش بود به عنوان خل

شود ات مذکور استنباط مییاز آ اشيا و اموال مخلوق خود ماذون ساخت. در او را نسبت به تصرف

وان ست به عنيا و اموال نيقی و اصلی اشيفه خداوند هرچند مالك حقيکه انسان به عنوان خل

قی مأذون در حدود اذن خالق و محدوده احکام و مقررات شارع مقدس که همان يرحقيمالك غ

 گونه سلطه را دارد.خالق است حق همه

بِ » ْولی یالنَّ
َ
ُمْؤِمنِ  أ

ْ
ْنُفِسِهم؛ نبی نسبت به مؤمنان از خودشان اولیيِبال

َ
«. تر استَن ِمْن أ

های افعل تفضيل بودن است که از صيغهاولی ( تقریب استدالل به این آیه، اشد و6: احزاب)

شوند که مقایسه بين دو چيز از یک جنس انجام هستند و در زبان عربی در صورتی استفاده می

بودن شخص در والیت در این صورت صحيح است که مقایسه این دو والیت انجام شود شود، ولی

است، پس اینجا دو شخص والیت  و گفته شود که والیت این شخص از والیت شخص دیگر بيشتر

دارند و والیت یکی از دیگری اولی یا اشد است. تطبيق این بحث کلی در آیه شریفه به این صورت 

ها بر های دیگر فقط زمانی درست است که انسانبودن نبی در والیت از انساناست که اولی

 وس خود و والیت پيامبرای بين والیت آنها بر نفنفوس خود والیت داشته باشند و مقایسه

اقوی، اشد و اولی  بر نفوس آنها انجام شود و در نتيجه گفته شود که والیت رسول اکرم

ها بر نفوس شود که انسانها بر نفوس خود، پس به داللت التزامی ثابت میاست از والیت انسان

ی طرح والیت با استفاده از همين آیه برا خدا خود والیت دارند. در حدیث غدیر رسول
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دانستن والیت و سلطنت مردم بر نفس خودشان، والیت خود و با مفروض اميرالمؤمنين علی 

(. بنابراین، مفهوم عرفی و 1/16، 1403شمارد )بحرالعلوم، را بر نفس مردم، اکمل و اشد برمی

ر مفاد آیه این است که این والیت انسان بر نفس خود همان سلطنتی است که عقال برای ه

تعبير شده است « الناس مسلطون علی انفسهم»انسانی نسبت به نفس خود قائلند که از آن به 

 (.۱۶۳، ص۱۴۱۵)مؤمن قمی، 

 . روایات3-2

طون علی اموالهم»روایت . 3-2-1
ّ
اس مسل

ّ
 «الن

ث یت و حدین روای( مشهورتر2/273، 1412)اصفهانی، « الناس مسلطون علی اموالهم»عبارت 

ن یقرارگرفته است. ا ط مورد استفاده فقهايعنوان مبنای فقهی قاعده تسلنبوی است که به 

درباره کند. ان میين حکم و مراتب تسلط و سلطه کامل مالك نسبت به اموالش را بيت، مبیروا

داند ابوالقاسم الخویی حدیث مذکور را ضعيف و مرسل می سند این حدیث دو نظر وجود دارد:

در کتب شيعه مرسل ذکر شده است و معلوم است که هر حدیث و معتقد است که این حدیث 

مرسل در احکام شرعيه قابل اعتماد نيست. اگر گفته شود که حدیث مذکور اگرچه مرسل است، 

کند در جواب باید گفت که این توهم فاسد است و دليلی اما عمل فقها به آن ضعف را جبران می

(. 2/99، ۱۴۱7ر جابر ضعف سند نيست )خویی، عمل مشهو که جابر آن باشد، وجود ندارد و

ه ين روایت مرسل و ضعيف است، اما با عمل اصحاب کبار امامیگویند اگرچه ابرخی دیگر می

ط، واجد قوت و اعتبار و اعتماد کامل شده است يث تسلین، حدیجبران شده است. بنابرا

، ۱۴۰۶محقق داماد، ی از مسلمات فقهی تلقی شده است )ینحوی که باوجود ضعف روابه

2/116.) 

 . استدالل به روایت مذکور3-2-1-1

نفس انسان و جسم او جزء مایملک انسان است و براساس حدیث انسان بر مال خود که یکی از 

طورکه انسان بر اموال خود سلط دارد بر مصادیق آن جسم و جان است سلطنت دارد، پس همان

 نفس خود نيز تسلط دارد.
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 اشکال بر استدالل مذکور. 3-2-1-2

درست است که مهمترین ملکيت انسان، جسم و جان است، اما مال در حدیث نبوی انصراف به 

توان به اطالق دليل این انصراف نمیو آن موارد غير از نفس است و به حصه خاصی از اموال دارد

 این حدیث تمسک کرد.

 . پاسخ به این اشکال3-2-1-3

طور صورتی مانع است که به حد ظهور اقوی از مطلق برسد و اینجا ایناول اینکه انصراف در 

پوشی شود، هيچ اطالقی باقی نخواهد ماند؛ نيست. اگر در هر انصرافی از اطالق دليل چشم

 25زیرا هيچ مطلقی خالی از انصرافی بدوی نيست. دوم اینکه دليل نقلی مانند سوره مائده آیه 

 بر مالکيت انسان بر نفس وجود دارد.« سی و اخیقال رب انی ال املک اال نف»

 . روایت ابی بصیر3-2-2 

بِ »
َ
بِ يَبِص  یأ

َ
ِه ع فِ  یٍر َعْن أ

َّ
َجاِمَعُة یَحدِ  یَعْبِد الل

ْ
ُت َو َما ال

ْ
ل

ُ
َجاِمَعَة ق

ْ
: ِإنَّ ِعْنَدَنا ال

َ
ال

َ
 َصِح  -ٍث ق

َ
ال

َ
َفٌة يق

ٍل َو َحَراٍم يفِ 
َ

 َحال
ُّ

  -َها ُکل
َ

 ش
ُّ

 یٍء یَو ُکل
َ
ْرُش فِ يْحَتاُج ِإل

َ ْ
ی اْل اُس َحتَّ َخْدِش  یِه النَّ

ْ
 يَو َضَرَب بِ  -ال

َ
 یِدِه ِإل

ُن 
َ

ذ
ْ
 َتأ

َ
 أ

َ
َقال

َ
دٍ یف َبا ُمَحمَّ

َ
اْصَنْع َما ِشْئَت  -ا أ

َ
َك ف

َ
َنا ل

َ
َما أ ُت ِفَداَك ِإنَّ

ْ
ُت ُجِعل

ْ
ل

ُ
َغَمَزنِ  -ق

َ
ی يبِ  یف  َحتَّ

َ
ال

َ
ِدِه َو ق

ا
َ

ْرُش َهذ
َ
 (29/356، ۱۴۰۹)حرعاملی، «. أ

 . استدالل بر روایت3-2-2-1

قبل از غمز از ابومحمد اجازه طلب کرد و بعد  استدالل به این روایت به این صورت است که امام 

کند بر اینکه ابومحمد سلط بر نفس خود دارد. اگر این عمل را انجام داد. طلب اجازه داللت می

خواستن از ابومحمد به داد، پس اجازههم اجازه طلب نمی ابومحمد این تسلط را نداشت امام 

 (۱۶۶، ص1415قمی، کند او بر نفس خود تسلط دارد. )مؤمن داللت التزامی ثابت می

 . دلیل اولویت3-2-3

شود؛ یعنی ميان توان گفت که در این بحث بين نفس و مال مقایسه میدر توضيح این دليل می

عليه است و نفس مقيس آن و براساس برقرار است که مال مقيسمال و نفس قياس اولویت 

دليل اشد و عليه دارد باید همان حکم را هم مقيس داشته باشد بهقاعده، هر حکمی که مقيس

بودن مقيس؛ زیرا رابطه نفس با انسان حقيقی است؛ یعنی بين انسان و نفس او هرگز اقوی

ان اقوی از مال است. از طرف دیگر رابط انسان و جدایی نتوان انداخت. از این جهت نفس انس
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توان انسان را از مال خود جدا کرد. براساس حدیث نبوی، حکم مال مال حقيقی نيست و می

بودن دليل اشد و اقویاین است که انسان تسلط بر اموالش را دارد که همين حکم نفس انسان به

دليل اولویت ارت دیگر سلطه انسان بر نفس بهشود. به عبرابطه انسان با نفس خود نيز ثابت می

و اقتضای سلطه بر مال است. اگرچه در روایت، کلمه انفسهم نيامده است، اما این امری وجدانی 

دليل اولویت و اقتضای سلطه است و با اولویت ثابت است که گفته شود سلطه انسان بر نفس به

 ر مال از لواحق سلطنت بر نفس است.(؛ زیرا سلطنت ب2/136 ،۱۴۱۷بر مال است )خویی، 

 . سیره عقال3-3

های ترین و مهمترین دالیل این قاعده، سيره عقالست به این معنا که از زمانیکی از محکم

پيشين تا کنون، بنای عقال بر آن جاری است که حق اعمال هرگونه تصرف در ملک توسط مالک 

هم جاری و  ای در زمان امامان معصومتردید چنين سيرهمسلم و پذیرفته شده است و بی

ساری بود و عدم ردع و منع از این سيره بيانگر امضای شارع مقدس نبست به این سيره است. 

گونه که انسان بر اموال خود از نظر عقالیی سلطه دارد سلطنت بر نفس خویش نيز عقالیی همان

غيرمستقيم از قاعده تسلطت بر  طوردر قاعده سلطنت بر نفس به»در العروه آمده است:  است.

گوید: می البیعدر کتاب  امام خمينی(. 1/17، ۱۴۱۶)حکيم، « شودمال استفاده می

گونه که انسان بر اموال خود از ای عقالنی است. همانسلطنت انسان بر نفس خویش مسئله»

تصرفی را که ن، وی هرگونه یز سلطه دارد. بنابرايش نیی سلطه دارد بر نفس خوینظر عقال

ی است که منع قانونی ین تصرف تا جایتواند در نفس خود انجام دهد و البته حد اخواهد، میمی

توان نتيجه گرفت با توجه به ادله مذکور می (.4/237 ،۱۴۲۱ ،یين)موسوی خم« نداشته باشد

ت. که قاعده سلطنت نه تنها شامل سلطنت بر اموال است بلکه شامل سلطنت بر نفس نيز اس

گونه که انسان صاحب اختيار اموال خویش است، اختياردار نفس خویش به عبارت دیگر همان

 نيز است. 

 کاربرد قاعده سلطنت بر سقط جنین. 4

قاعده سلطنت بر مالکيت و سلطنت انسان بر بدن خود داللت دارد در این مسئله؛ یعنی مادر 

کند از طرفی قاعده سلطنت داللت بر تجویز سقط جنين بارداری که جنين خود را اسقاط می
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کند، اما از سوی دیگر شرع مقدس سقط جنين را منع کرده است و در نتيجه ميان آنها می

 آید.   تعارض پيش می

 . دیدگاه فقها در سقط جنین و دالیل آنها1-4

 صورت مطلق و ادله آن  . حرمت سقط جنین به1-1-4

(  و شيخ طوسی 4/171 ،۱۴۱3اماميه مثل شيخ صدوق )شيخ صدوق،  از نظر برخی از فقهای

 ،۱۴۰۷سقط جنين چه قبل از ولوج روح چه بعد از ولوج روح حرام است. )شيخ طوسی، 

5/291) 

   . ادله حرمت سقط جنین1-1-1-4

 سوره ممتحنه ۱۲. آیه اول

آیند که ]با این شرط[ با تو  ای پيامبر، چون زنان باایمان نزد تو»فرماید: خداوند در این آیه می

بيعت کنند که چيزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند 

زاده پيش دست و پای خود را با بهتان ]و حيله[ به شوهر نبندند و در ]کار[ نيک های حرامو بچه

آنان آمرزش بخواه؛ زیرا خداوند آمرزنده  از تو نافرمانی نکنند با آنان بيعت کن و از خدا برای

دهد که زنان مؤمن و طور مستقيم دستور میدر این آیه خداوند متعال به«. مهربان است

َن بر حرمت کشتن که ایمان آوردهکسانی
ْ
 َیْقُتل

َ
اند نباید فرزندان خود را بکشند. فعل نهی َال

گناهان کبيره است و کسی که سقط جنين طور مطلق داللت دارد و قتل اوالد از فرزندان به

شود. کند در واقع یک انسان را کشته است و کسی که انسانی را بکشد قاتل محسوب میمی

متأسفانه امروزه مادران زیادی هستند که بدون توجه به خواست و اراده الهی مبادرت به سقط 

از کشتن اوالد از ترس فقر و  طور کلیکنند. براساس این آیات بهجنين و قتل فرزندان خود می

 کند.نداری نهی می

 روایات دوم.

 هستند.  فقهای شيعه بر حرمت سقط جـنين، روایات مهمترین ادله

 محمدبن یعقوب روایت الف(

خرم و گاهی به سبب عرض کردم کنيز را می به امام صادق»گوید: محمدبن یعقوب می

شود، پس برای این امر دارو رحم، حيض نمی فاسدشدن خون و یا وجود نوعی باد در داخل
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دانم آیا بندآمدن خون شود. آیا این کار جایز است با آنکه نمیخورد و از همان روز حيض میمی

فرمود: این کار را نکن! من عرض کردم: مدت  نشانه بارداری او است و یا چيزی دیگر؟ امام

ای خواهد ر اثر بارداری باشد بار او نطفهیک ماه است که وی حيض نشده است و اگر این امر ب

کند. ایشان فرمود: هرگاه نطفه در داخل رحم قرار گيرد به بود مانند نطفه مردی که عزل می

شود، سپس به مضغه و آنگاه به هر چيزی که خداوند بخواهد و هرگاه نطفه در علقه تبدیل می

که یک ماه حيض و به او ننوشان تا زمانیآید، پس دار غير رحم قرار گيرد از آن چيزی پدید نمی

با توجه به دو (. 3/108، ۱۴۰۷ ،یلين)ک« شد، سپری گرددنشود و ایامی که در آن حيض می

ای که در صدور و ذیل روایت و دیگر قرائن موجود، اسقاط نطفه« فال تسقها»و « ال تفعل»نهی 

طریق مراحل بعدی تطور جنين بهآغاز پيدایش و تکون انسانی است، حرام است، پس اسقاط در 

 (. ۷۱، ص۱۴۱۵اولی نيز حرام است )مؤمن قمی، 

 بن سعیدروایت حسین ب(

درباره  امام صادق »کند: ده نقل میيبن رئاب از ابوعببن سعيد از ابن محبوب از علیحسين

فرمود:  د که کودکش را سقط کند و آن را سقط کرد،يزنی که حامله شده بود و شربت دارویی آشام

د آن را به پدر یه او تمام و بایاست و گوش و چشم دارد، پس د دارای گوشت و استخوانچنانچه 

مت نوزاد يا قینار یا مضغه است، پس همانا بر او چهل دیآن کودك دهد. فرمود: و اگر علقه 

برد؟ ه فرزندش ارث نمیید به پدر طفل دهد. عرض کردم او از دیدپوستی خواهد بود که بايسف

 (4/301، ۱۳۹۰)شيخ طوسی، «. فرمود: نه چون وی او را کشته است

آن زن  کاربردن واژه قتل برای عملدر این روایت باتوجه به علتی که در آخر آیه آمده است به

 دارد. هـمچنين داللت او برد داللت بـر حـرمت عـملارث نـمی و نـيز جعل دیه و اینکه از دیه

 از آن در حالت عادی حرام است. قبل چه پس از ولوج روح و چه دارد بر اینکـه سـقط جنين

 . عقل سوم

در فقه اسالم، عقل یکی از منابع استنباط احکام است، ولی از نظر رتبه بعد از نقل است. عقل، 

داند. م میداند و سقط جنين را در هر مرحله که باشد از مصادیق ظلجنين را موجود محترم می

داند؛ زیرا سقط جنين تعدی نسبت کند و سقط جنين را ظلم میعقل حکم به حرمت ظلم می

به کسی است که قادر به دفاع از خود نيست. حکم عقل ازجمله اعمالی که نه تنها در گذشته 

بلکه در دنيای امروز نيز به عنوان یک جرم و عمل زشت و قبيح مطرح بوده و هست. سقط جنين 
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دانستن این توان برای قبيحها در شرایطی خاص مجاز شمرده شده است. از دالیلی که میتن

 عمل برشمرد موارد زیر است: 

اینکه جنين منشأ انسان است و از چهار و نيم ماهگی به بعد شکل و شمایل انسان را نيز  -

نسان را به همراه کند، پس حرمت و احترام خاصی پيدا کرده است و سقط او شبهه قتل اپيدا می

 دارد. 

ميل به ادامه نسل ميلی فطری است و سقط جنين اقدامی عليه این ميل است. بنابراین،  -

 امری ناپسند است. 

دنبال خواهد داشت و بندوباری جنسی و روابط نامشروع را بهآزادی سقط جنين، بی -

 ممنوعيت آن ضامن اخالق و استحکام خانواده خواهد بود. 

آميز نبود و در نتيجه گاهی اقدامات انجام ویژه در گذشته هميشه موفقيتجنين بهسقط 

 (۱۳۸۳ )وطنی،شده است. شدن بچه میشده موجب مرگ یا ناقص

 . جواز سقط جنین قبل از ولوج روح درصورت خطر جانی برای مادر 2-1-4

ه اراکی، آیتبرخی از فتاوای فقهای معاصر مانند آیت
ّ
ه الل

ّ
سقط  گلپایگانی و امام خمينیالل

دانند مگر اینکه ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد. البته سقط را تنها جنين را ناروا می

در غير این صورت مادر مرتکب : »دانند و به گفته امام خمينیشدن روح روامیپيش از دميده

رسد و بنابر احتياط چيزی به خود مادر نمیبها بها بپردازد و از آن خونفعل حرام شده و باید خون

« بها پرداخت کفاره نيز الزم استباشد افزون بر خوندر سقط جنين عمدی اگر روح دميده شده

 .(۱۳۸۳ )حاجی علی،

 . جواز سقط جنین بعد از ولوج روح درصورت خطر جانی برای مادر3-1-4

گرفتن جنين، اسقاط شدن روح و جانآید که پس از دميدهدست میاز عبارات برخی از فقها به

دانند، ولی تحت شرایط آن جایز نيست، اما بعضی دیگر اگرچه در ابتدا سقط جنين را حرام می

 اند. خاصی آن را جایز دانسته

الله فاضل لنکرانی تنها درصورت اثبات ضرر و خطر جانی برای مادر حتی پس از آیت -

بودن جنين نه پس از اندامداند، اما درصورت ناقصمی اشکالشدن روح نيز سقط را بیدميده

وی  (۱۱۳ص تا،بی )فاضل لنکرانی،داند. چهار ماهگی نه پيش از آن، سقط را روانمی
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« معالجه مادر الزم و ضروری است هرچند در ضمن معالجه، جنين سقط شود»فرماید: می

 (.۱۱۳تا، ص)فاضل لنکرانی، بی

 نفس با دالیل حرمت سقط جنین رابطه قاعده سلطنت بر . 5

بر وجود مقتضی، مانع هم مفقود باشد. در بحث جواز سقط شدن حکم، باید عالوهبرای فعلی

 جنين هم این دو عامل باید بررسی شوند. 

 . موانع سقط جنین1-5

صورت عام داللت بر مالکيت و تسلط شخص بر اگرچه قاعده سلطنت به عنوان قاعده اوليه به

دارد و سقط جنين هم یکی از تصرفات در مملوکات زن است که به حکم این قاعده بر بدن خود 

جواز سقط جنين داللت دارد، اما این قاعده با ادله خاصی که داللت بر حرمت سقط جنين 

کرد ميان آنها تعارض شدن روح داللت میشدن روح و یا بعد از دميدهعمدی خواه قبل از دميده

صورت عام داللت بر جواز تصرف شخص آید و از آنجا که قاعده سلطنت بهغيرمستقر پيش می

زنند. بر بدن خود دارد و از سوی دیگر دالیل حرمت سقط جنين این قاعده را تخصيص می

بنابراین، سقط جنين عمدی توسط مادر چه قبل از ولوج روح چه بعد از ولوج روح حرام است. 

ای مطلق و دائمی نيست و در برخی از موارد لهحرمت سقط جنين از دیدگاه فقها مسئ

استثناپذیر است و با توجه به اینکه سقط در چه شرایطی صورت پذیرد حکم آن متفاوت است. 

دنبال داشته که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی یا عسر و حرج شدید بهبرای مثال درصورتی

 باشد حکم سقط جنين چگونه است. 

  نینجواز سقط ج. 2-5

جواز تصرف مالکان در  ن،يو مب عتشری مقام در سلطنت قاعده که آمددستاز مطالب گذشته به

 یو واقع یهرگونه تصرف مالکان به عنوان حکم اول ،یفيو تکل یاست و جواز وضع شیملک خو

 یکی نيو چون سقط جن شودیباشد، استفاده م دهياز شارع مقدس نرس یمنع کهیاز آن تا زمان

 نيگفت که قاعده سلطنت بر جواز سقط جن توانیاز تصرفات در مملوکات زن است، پس م

 داللت دارد.
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 قبل از ولوج روح . 1-2-5

 . خطر جانی مادر 1-1-2-5

دنبال داشته باشد و یا بارداری حرج در جایی که ادامه بارداری خطر سالمت یا جان مادر را به

اماميه اتفاق نظر دارند که هرگاه حيات مادر متوقف بر سقط شدیدی را متوجه وی کند. فقهای 

نشده است  و به حد انسان کاملی که بر او لفظ انسان یا نفس جنينی باشد که روح در آن دميده

محترمه صدق کند، نرسيده باشد سقط آن جایز است. دليل این دیدگاه این است که انصراف 

؛ زیرا عنوان انسان بر جنين قبل از ولوج روح صادق ادله حرمت نفس محترم از این موارد است

حکومت دليل الضرر و الحرج بر حرمت اسقاط همچنين نامند. نيست بلکه او را علقه یا مضقه می

جنين است؛ زیرا مقصود از ضرر و حرج، ضرر و حرج  شخصی است نه نوعی و در اینجا وجوب 

ين است موجب ضرر بر مادر است و به استمرار حيات جنين که به مقتضای حرمت اسقاط جن

دليل شود. در نتيجه اسقاط جنين برای مادر جایز است بهحکم قاعده الضرر و الحرج دفع می

هاشمی شاهرودی، )دفع ضرر از خود بلکه جایز نيست جنين را نگه دارد و خود ازبين برود. 

1389، 4/487) 

جنين است که در واقع مرتبه علم و یقين دليل مزبور در مورد توقف حفظ حيات مادر بر سقط 

به خطر جانی برای وی در صورت بقای جنين است. ولی اگر خوف نسبت به خطر جانی برای 

در این صورت نيز بنا به سيره عقال که در  -نه اینکه مرتبه علم و یقين برسد-مادر حاصل شود 

ایز است. بنابراین در مورد کنند سقط جنين جواقع محسوب میچنين مواردی خوف را طریق به

خطر جانی برای مادر در صورت بقای جنين چه علم حاصل شود به این معنا که حفظ جان مادر 

رفتن حيات مادر در صورت بقای جنين حاصل متوقف بر اسقاط باشد و چه خوف نسبت به از بين

 (۳۴ص ،۱۴۱۹ )مکارم شيرازی،شود در هر صورت جایز است. 

 رج شدید برای مادر. عسر و ح2-1-2-5

 . بیماری مادر اول

ماری مادر شود و از طرفی درمان يد بیا تشدید، نقص عضو یماری شدياگر ادامه حاملگی باعث ب

منظور مداوا و حفظ ن بهين شود برخی از فقها قائل به جواز سقط جنيمادر منجر به سقط جن

از به يسرطان باشد و برای درمان ن ماریين، اگر مادر مبتال به بیاند. بنابراسالمت مادر شده

را حفظ جان یتوان مادر را مداوا کرد؛ زن است، میياش سقط جندرمانی دارد که الزمهمیيش
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ا ورود یعالوه عدم مداوای مادر موجب عسر و حرج ت باالتر رجحان دارد. بهيل اهميدلمادر به

ن يه حرمت سقط جنيحکم اول شود که به استناد دو قاعده الحرج و الضررضرر به مادر می

ا ین در مرحله قبل از ولوج روح، انسان يجن یاز طرف (۷۵ص تا،بی )محسنی،شود. برداشته می

 ،۱۴۲۲ )مکارم شيرازی،شود تا مشمول ادله حرمت قتل شود نفس محترمه محسوب نمی

 شدن روح برای حفظ سالمت جان مادر جایز است.دهين قبل از دميسقط جن .(۲۹۳ص

 الخلقه بودن جنینناقص. دوم

که موجب طوریاز دیگر موارد جواز سقط جنين یقين به وجود نقص عضو در جنين است به

برخی فقها معتقدند  (۷۶ص ،تابی )محسنی،گرفتاری پدر و مادر و مایه عسر و حرج شدید شود. 

ن را سقط کرد؛ توان آای باشد که صورت انسانی نداشته باشد، میگونهاگر نقص عضو جنين به

گاهی  .(۷۷ص ،۱۳۸۸ ای،)خامنهزیرا دليلی بر عدم جواز اتالف جنين غير انسان وجود ندارد 

ن ناهنجاری علل گوناگونی دارد که برخی از آنها مربوط به دوران ین نقص عضو دارد. ايجن

ماری ين به بيا مبتالبودن جنیا نقص عضو یشود که آن سؤال مطرح مییبارداری است. حال ا

ن باشد که موجب ين به وجود نقص عضو جنيقید مجوز سقط است؟ بعضی معتقدند اگر یشد

را ادله یز باشد؛ زیست اسقاط آن جايد نيد شود، بعیه عسر و حرج شدیگرفتاری پدر و مادر و ما

ه تیآ .(۲۹۳ص ،۱۴۲۲ مکارم شيرازی،) ن مورد استین منصرف از ايحرمت سقط جن
ّ
الل

د باشند یهای شدماریيی که مبتال به بیهانيی در مورد سقط جنیاستفتا ای در پاسخخامنه

ص ياگر تشخ»د: یفرماسرخواهند برد، میباری بهان عمر در وضع مشقتیکه از تولد تا پاطوریبه

ز است ین فرزندی موجب حرج باشد، جاين قطعی است و داشتن و نگهداری چنيماری در جنيب

« د پرداخت شودیه آن بایاط، دين را سقط کنند، ولی بنابر احتيشدن روح، جندهيقبل از دم

  .(۶۴ص ،۱۳۸۸ ای،)خامنه

  عقال. بنای سوم

ویژه در جایی دانند بهعقالی عالم سالمت و حفظ جان مادر را مهمتر از حفظ سالمت جنين می

جان مادر دليل حفظ جنين، که هنوز روح در آن دميده نشده باشد. از این رو در جایی که به

کند که حفظ جان مادر مهمتر از حفظ جان جنين است در نتيجه شود عقل حکم میتهدید می

تواند نسبت به سقط جنين اقدام کند. بنابراین، در مورد رابطه قاعده سلطنت با ادله مادر می
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خطرافتادن جان مادر یا سبب حرج شدید که استمرار بارداری موجب بهسقط جنين درصورتی

شدن روح اگرچه ادله الضرر و الحرج مقدم بر ادله حرمت سقط جنين هستند قبل از دميده شود

زنند، اما از آنجا که قاعده سلطنت قاعده اوليه است، انسان را از ادله الضرر و آنها را تخصيص می

که ادامه بارداری جان  کند. به همين دليل در جایینياز میعنوان قاعده ثانوی بیو الحرج به

شود با رجوع به قاعده سلطنت، اسقاط کند یا موجب عسر و حرج شدید میمادر را تحدید می

 جنين جایز است. 

 . بعد از ولوج روح چهارم

 دفاع از جان مادر و حفظ سالمتی او  الف(

نين کند؛ زیرا تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جاند که مادر میبرخی بر این عقيده

در مسئله دفاع تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل خارجی باشد یا از طرف عامل داخلی. در 

تواند با سقط جنين عنوان ميهمان، جان ميزبان را نشانه گرفته است مادر میاینجا که جنين به

وقتی ادامه »گویند: برخی دیگر از فقها می (۱۴۲۰ خرازی،از جان خود حفاظت و دفاع کند. )

را اقدام مادر برای معالجه که یشود؛ زز میین جايد کند سقط جنیحاملگی سالمت مادر را تهد

گری است که منع شرعی ندارد. آنچه یشود از باب وصول ضرر به دن سقط میيجه جنيدر نت

ف يفه و تکلين حالت چون مادر از باب وظیگری است. در ایصال ضرر به دیممنوع و حرام است ا

جه يکند اگرچه در نتکند در واقع ضرر و حرج را از خود دفع میاقدام به مداوای خود می

ن سقط شود. حال اگر مادر برای حفظ سالمت خود اقدام به اخراج عمدی ياستعمال دارو جن

ی، )صانعن برای حفظ سالمتی مجوزی ندارد يرا فداکردن جنین کند حرام و ممنوع است؛ زيجن

 .(۱۱۵ص ،۱۳۸۲

اساس نظر فقهای اسالمی اگرچه جنين در رحم مادر جزئی از وجود او است، اما در مواردی بر 

العمل کردن جنين توسط مادر کمترین عکسکه بارداری مرگ مادر را به همراه داشته باشد سقط

العمل و دفاع از دیدگاه فقه مجاز و مورد تائيد است. و دفاع در برابر خطر محرز است و این عکس

ر يت معتبر ابوبصیشده است از جمله رواانياتی است که درباره دفاع مشروع بیل این امر، روادلي

درباره شخصی سؤال کردم که سوار بر مرکبی  از امام صادق»فرماید: که میاز امام صادق

ن يرد. عابر مرکب را ترساند که در اثر آن، مرکب سوارش بر زمير بگیك بود عابری را زیبود و نزد

ن صورت عابر ضامن است؟ حضرت فرمود: عابر، یا در ایشود. آا مجروح مییافتاده و کشته 
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از  .(29/58 ،۱۴۰۹ املی،ع )حر «را در دفاع از خودش مرکب را رم داده استیست؛ زيضامن ن

که ادامه حاملگی برای مادر خطر جانی توان استفاده کرد درجاییت و امثال آن میین روایا

 کند. ن میيرا مادر در دفاع از جان خودش اقدام به سقط جنی؛ زداشته باشد

 قاعده تزاحم  ب(

دانند. در بحث حاضر برخی اندیشمندان فقهی  از باب تزاحم، مادر را مجاز به سقط جنين می

ناچار یا باید مرتکب حرامی شد که همان سقط جنينی است که روح در او دميده شده است یا به

کند که حفظ جان خود مادر است. اگر هم نخواهد ترک واجب کند ناچار باید واجبی را ترک 

مرتکب حرام شود. در باب تزاحم در دوران بين محذورین اگر مرجحی بر یکی از دو طرف بود به 

شود و اگر مرجحی نبود یا هر دو در مرجحات مساوی بودند عقل حکم به تخيير آن رجوع می

اند و اهميت بيشتری برخی نجات جان مادر را ترجيح داده (4/41 ،۱۴۱۹ انصاری،) کند.می

ن يرا مادر، انسان بالفعل است، اما جنیز ؛(2/82 ،۱۴۰۷ )حسينی شيرازی،برای آن قائلند 

شتری داشته باشد يت بين، اگر نجات جان مادر اهمیاستعدادهای بالقوه انسانی دارد. بنابرا

ح ين مقدار ترجين مهمتر است و همياز نجات جان جن توان ادعا کرد که نجات ویحداقل می

ت یه در جنایت بر مادر و ثبوت دین ثبوت قصاص در جنايبرای حفظ جان مادر کافی است. همچن

 ،۱۴۲۲ )مکارم شيرازی،ت جان مادر و رجحان حفظ جان وی است يل اهمين، خود دليبر جن

ن است. يا فقط جنین یا هر دو ينن مرگ مادر و جير بیبيشتر امر دا ین موارديچن .(۲۹۴ص

را با اسقاط آن، مادر زنده یز باشد؛ زین جاين حالت سقط جنیست که در ايد نين، بعیبنابرا

ات وی وابسته به ين در شکم وی هم خواهد مرد؛ زیرا حيرد جنيماند حال آنکه اگر مادر بمیم

اگر کسی این مرجحات را قبول نکند عقل حکم  .(۱۱۷ص ،۱۳۸۲ )صانعی،ات مادر است يح

 کند. بنابراین، زن باردار مخير است بين حفظ نفس خود یا سقط جنين.به تخيير می

 قاعده اضطرار ج( 

شود. بعضی از اندیشمندان معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنين رفع می

واقعی و حکم اضطراری بيان شود: حکم  بهتر مطلب الزم است ابتدا تعریف حکم برای درک

ای بدون توجه به علم و جهل مکلف که ممکن واقعی که عبارت است از حکم شرع در هر قضيه

گویند نبرد و حکم اضطراری که به آن حکم واقعی ثانوی میببرد و ممکن است پیاست بدان پی

ای حالت علم و جهل وضع و حکمی است که برای مکلف باتوجه به حاالت مختلف او به استثن



 

 

2

4 

24 

ش
وه

پژ
ده

نوا
خا

و 
ن 

زنا
ی 

قه
ی ف

ها
  

فمن اضطرار »فرماید: حکم واقعی این گروه با استناد به آیه سوم سوره مائده که میشود. می

فی مخمصه غير متجانف الثم فان الله غفور رحيم؛ آنکه در حال گرسنگی دستشان به غذای 

بخورند، خداوند های ممنوع دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشد، مانعی ندارد که از گوشت

رفع عن امتی و ما اضطروا اليه؛ از امت »فرماید: حدیث نبوی رفع می«. آمرزنده و مهربان است

مقتضای این ادله، رفع حرمت از «. که به آن اضطرار پيدا کردند، برداشته شده استمن چيزی

ن مردار عمل طور که فقها به ادله اضطرار برای خوردهنگام اضطرار است و همانسقط جنين به

شود. چون فقط امکان حفظ جان اند در مسئله سقط جنين نيز به همين ادله تمسك میکرده

کند و این عمل وی با یك نفر وجود دارد، مادر در اضطرار سقط جنين، جان خود را حفظ می

  .(۱۸۳ص ،۱۳۹۲ )عبدی،استناد به ادله فوق حرمت و ممنوعيتی ندارد 

 گیرینتیجه. 6

دنبال بررسی کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در برخی مسائل فقهی زنان مانند هب ضرحا پژوهش

 آمد:  این نتایج دست ،و بررسی صکه پس از فحاست سقط جنين 

قاعده سلطنت بر نفس یکی از قواعد مهم و پرکاربرد فقهی است به این معنا که انسان  -

انسان در هرگونه تصرف در مورد  ،نای دیگربه مع .تسلط و اختيار بر نفس و کارهای خود را دارد

نوشتار  در .بيان شده باشد عآزاد است مگر اینکه محدودیتی از طرف شار  خود نفس و اموال

سوره احزاب و  ۶سوره حدید و آیه  ۷پس از بيان دیدگاه فقها با تمسک به آیاتی مانند آیه حاضر 

دليل اولویت و سيره ، روایت ابی بصير «اموالهم علیس مسلطون النا»روایاتی مثل حدیث نبوی 

تنها شامل ثابت شد و این نتيجه حاصل شد که قاعده سلطنت نهقاعده سلطنت بر نفس و  عقال

صاحب  نگونه که انساشود و همانسلطه بر اموال است بلکه سلطنت بر نفس را نيز شامل می

 اختيار اموالش است، اختياردار نفس خود نيز است. 

ار حاضر به بيان دیدگاه فقها و ادله آنها در مسئله سقط جنين پرداخته شد که در نوشت - 

نتيجه حاصله این است: در این مسئله سه دیدگاه قابل ترسيم است: الف( دیدگاه فقها در حرمت 

سوره ممتحنه و روایاتی مانند روایت  ۱۲سقط جنين عمدی مطلقا، مستندات این دیدگاه آیه 

بن سعيد و دليل عقل است که همه این دالیل بر حرمت سقط ت حسينمحمدبن یعقوب، روای

 طور مطلق داللت دارند.جنين عمدی به
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بن دیدگاه فقها در سقط جنين قبل از ولوج روح که دالیل آن عبارتند از: روایت اسحاق -

  عمار و صحيح ابی عبيده. دالیل مذکور بر حرمت سقط جنين پيش از دميدن روح داللت دارند.

دیدگاه فقها در سقط جنين بعد از ولوج روح در این بخش نيز مستندات آن عبارتند از:  -

سوره مؤمنون، روایت فضال و یونس و روایت محمدبن یحيی که تمام آنها بر حرمت  ۱۴-۱۱آیات 

 شدن روح داللت دارند.سقط جنين پس از دميده

بيان شد که اگرچه بنابر قاعده  قاعده سلطنت با ادله حرمت فقط جنين در مورد رابطه -

شخص بر بدن خود دارد و فرد هرگونه که بخواهد  صورت عام داللت بر مالکيت و تسلط سلطنت به

زن است که با استناد  اتجنين نيز یکی از تصرفات در مملوک  تواند در آن تصرف کند و سقطمی

ه حرمت فقط جنين عمدی تعارض دارد اما این قاعده با ادل ،شودمیبه این قاعده جواز آن ثابت 

زنند زیرا ادله حرمت سقط جنين قاعده سلطنت را تخصيص می ؛است ير مستقرغو تعارض آنها 

در کند. تواند جنين خود را سقط ینمنيست و زن جایز مدی عسقط جنين  ،این ادله براساس و

پس از آن در شرایطی  وج روح یا ولبحث رابطه قاعده سلطنت با ادله سقط جنين چه قبل از 

برای مادر و یا اضطرار نيز گفته شده است اگر  خطرافتادن جان مادر یا عذر و حرج شدیدمانند به

توان جواز عنوان اصل اولی پذیرفته شود با استناد به آن در شرایط مذکور میقاعده سلطنت به

ذیرفته نشود در این صورت عنوان اصل اولی پسقط جنين را ثابت کرد، اما اگر قاعده سلطنت به

 توان حکم به جواز سقط جنين کرد.با استناد به اصل ثانویه الضرر و الحرج، اضطرار و... می

 فهرست منابع
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 .حوزه علميه

 . لبنان: دارالعلم.القرآنمفردات الفاظ (. 1412بن محمد راغب )اصفهانی، حسين .3

 .مجمع الفکر االسالمی. قم: فرائد االصول(. 1419بن محمد امين )انصاری، مرتضی .4

 . تهران: منشورات مکتبه الصادق.بلغة الفقیه(. 1403بحرالعلوم، محمدبن محمد تقی ) .5

 .دارالعلم للمالیين. بيروت: تاج اللغه و الصحاح العربیه -الصحاح (.1410) بن حمادجوهری، اسماعيل .6

 -نشریه مطالعات اجتماعی آن. شناسی اجتماعیسيبآدرمانی و سقط(. 1383)فریبا ، حاجی علی .7

 .98-61(، 6) 2 ،شناختی زنان )مطالعات زنان(روان

 .سسه الفکر االسالمیؤم . قم:هالفق(. 1407) محمد ،حسينی شيرازی .8
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 .سسه دار التفسيرؤم. قم: یقثالو العروهمستمسک  (.1416) محسن ،حکيم .9

 الملل.. تهران: چاپ و نشر بينرساله اجوبه االستفتائات(. 1388ای، علی )خامنه .10

 .124 -101(، 15)4، نشریه فقه اهل البیت(. تحدید النسل و التعقيم. 1420خرازی، محسن ) .11

 . قم: انصاریان.مصباح الفقاهه(. 1417خویی، ابولقاسم ) .12

 .دانشگاه تهران :تهران .دهخدا (.1377) علی اکبر ،دهخدا .13

 فروشی داوری.. قم: کتابالروضه البهیه  فی شرح اللمعه الدمشقیهتا(. بن علی )بیالدینشهيد ثانی، زین .14

. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به من ال یحضره الفقیه(. 1413بن بابویه )شيخ صدوق، محمدبن علی .15

 جامعه مدرسين حوزه علميه.

 . تهران: دار الکتب االسالميه.الکافی(. 1407ن یعقوب )شيخ کلينی، محمدب .16

. بيروت: داراحياء جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم(. 1404صاحب الجواهر، محمدحسن نجفی ) .17

 التراث العربی.

. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار االمام فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله(. 1382صانعی، یوسف ) .18

 .الخمينی

الکتب  دار . تهران:االستبصار فیما اختلف من االخبار(. 1390) سی، ابوجعفر، محمدبن حسنطو .19

 .االسالميه

. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به الخالف فی الحکام(. 1407طوسی، ابوجعفر، محمدبن حسن ) .20

 جامعه مدرسين حوزه علميه.

 .مؤسسه آل البيت. قم: وسائل الشیعه(. 1409عاملی، حر، محمدبن حسن ) .21

. بيروت: دار الکتب معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیه(. 1431عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن ) .22

 العلميه.

بررسی (. بررسی احکام سقط جنين از منظر مکتب فقهی تشيع. دومين همایش 1392عبدی، صفر علی ) .23

 اسالمی ایران. ، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری ضوابط شرعی در پزشکی

 .مرکز فقهی ائمه اطهار . قم:احکام پزشکان و بیماران(. 1386فاضل موحدی لنکرانی، محمد ) .24

 . قم: نشر هجرت.كتاب العین(. 1410بن احمد )فراهيدی، خليل .25

. قم: منشورات دار المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیفيومی، احمدبن محمد مقری)بی تا(  .26

 الرضی.

. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به كلمات سدیده فی مسائل جدیده(. 1415ی، محمد مؤمن )قم .27

 جامعه مدرسين حوزه علميه.

 .سسه کاشف القطاالعامهؤم . قم:الفوائد الجعفریه تا(.)بی بن حسنعباس، کاشف الغطا .28

 . قم: یاران.الفقه و المسائل الطبیعهتا(. محسنی، محمد آصف )بی .29

 . تهران: مرکز نشر علوم اسالمی.قواعد فقه(. 1406محقق داماد، مصطفی ) .30

. قم: مأخذ شناسی قواعد فقهی(. 1421) پژوهشکده فقه و حقوق -مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمی .31

 انتشارات دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه.

 54 -27(، 10)3، ه اهل بیتمجله فقالمستحدثه فی الطب.  المسائل(. 1419مکارم شيرازی، ناصر ) .32

 .بن ابيطالب . قم: انتشارات مدرسه امام علیبحوث فقهیه هامه(. 1422مکارم شيرازی، ناصر ) .33

 .سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينیؤم :تهران .كتاب البیع(. 1421الله )خمينی، روح موسوی .34

قم: دفتر انتشارات  )للمیرزا النائینی(.المکاسب و البیع (. 1413نائينی، ميرزا محمد حسين غروی ) .35

 اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.

 . بيروت: دارمکتبه الحيات.تاج العروستا(. واسطی زبيدی، محمد مرتضی )بی .36
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مجله . قانون مجازات اسالمی ۶۲۲کيفر سقط جنين و ضرورت اصالح ماده  (.1383) امير ،نیطو .37

 .242 -225(، 23،24)7، نامه متینپژوهش

سسه ؤمقم:  . تیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب (.1389) محمود ديس ،یشاهرود یهاشم .38

 ی.المعارف فقه اسالمرهیدا

 

 

 

  

 


