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فاطمه ی زهرا سالم اهلل علیها
به امید گوشه ی چشمی...

ج

تقدیر...
از پدددر و مددادر و همسددرم بابددت تحمددا همدده ی مرارتهددا و رنجهددا ،و از اسدداتید بگرگددوارم بابددت زحمددا
بددی دریددب و بددی منددت ،تقدددیر مددی کددنم .همچنددین تقدددیر مددی کددنم از اسددتاد راهنمددای ایددن نوشددتار جنددا

قددای

دکتددر علیرضددا جددوان جعفددری نرکددیح دانشددکده حقددوق و علددوم سیاسددی دانشددناه فردوسددی بابددت راهنمددایی
خالصددانه و بددی دریددب در ننددار

سددار بدده سددار ایددن ادددر و همچنددین اسددتاد مشدداور جنددا حجددت االسددالم و

المسددلمین دکتددر عبدالرضددا اصددغری نععددو هیتددت علمددی رشددته حقددوق در دانشددناه رضددوی بابددت ماالعدده و
مشدداوره در ایددن نوشددتار و در پایددان از تمددام اسدداتید بگرگددواری کدده خالصددانه در امددر تعلددیم و تربیددت ایددن حقیددر
مودر بودند ،تشکر می کنم.

د

چکيده
خداونددد رحمددان حدد حیددا را بددرای بشددر محتددرم شددمرده و انسددان را تکددریم کددرده اسددت .بنددابراین
کسدی اجدازه سدلی حیدا را نددارد و چنانچده کسدی حیددا انسدان را سدلی نمایدد ،مسدتح مجدازا اسدت .ایددن
حیددا اعددم از حیددا انسددانی و حیددا نبدداتی اسددت .و حیددا نبدداتی در مددورد جنددین صددادق اسددت .بنددابراین
چنانچدده کسددی جنددین را سددق نمایددد ،مسددتح مجددازا خواهددد بددود .دوران جنینددی شدداما دو مرحلدده ی قبددا از
ولددور روح و بعددد از ولددور روح مددی شددود .بدده اتفدداق فقهددای امامیدده سددق جنددین قبددا از ولددور روح مسددتوجی
دیده اسددت .امددا بعددد از ولددور روح عددده ای قصدداد را دابددت مددی داننددد و عددده ای دینددر دیدده را دابددت مددی داننددد.
قانون جمهدوری اسدالمی ایدران نیدگ از ایدن منظدر دچدار ابهدام اسدت و مراحدا متفداوتی را گرراندده اسدت .در ایدن
میان مساله ای کده هدم در فقده و هدم در حقدوق بدا ابهدام مواجده اسدت ،تکلیدت مدادری اسدت کده خدود اقددام بده
سددق جنددین مددی نمایددد .بددا تامددا در دیدددگاه فقهددا دو نظریدده ماددرح اسددت کدده عددده ای وی را مسددتح قصدداد و
عددده ای دیدده را دابددت مددی داننددد .در قددوانین موضددوعه ایددن مسدداله مددبهم اسددت کدده بایددد چدداره ای اندیشددیده شددود.
برای چاره اندیشدی در ایدن مسداله بایدد ابتددا نظدرا فقهدا و سد ح نظدرا حقوقددانان در مسداله بررسدی شدود .بدا
بررسددی ایددن نظریددا معلددوم مددی شددود در پدداره ای از مددوارد فقهددا و حقوقدددانان همسددو بددوده و نظددرا یکسددانی
دارنددد از جملدده اینکدده بدده اتفدداق هددر دو چنانچدده مددادر قبددا از ولددور روح اقدددام بدده اسددقا عمدددی جنددین خددوی
نماید ،دیده بدر وی الزم اسدت و چندین مدادری مسدتح قصداد نمدی باشدد .در پداره ی دیندری از مدوارد نیدگ بدین
صدداحی نظددران اخددتالا دیدددگاه وجددود دارد از جملدده هننددامی کدده مددادری پددح از ولددور روح ،اقدددام بدده
اسدد قا عمدددی جنددین خددوی

نمایددد ،کدده عددده ای از فقهددا و حقوقدددانان در چنددین مددوردی وی را مسددح

قصدداد مددی داننددد .در ایددن نوشددتار کدده بدده شددیوه ی کتاب اندده ای بدده تحریددر در مددده اسددت ،ادبددا کددردیم کدده
چنانچه مادر اقدام بده اسدقا عمددی جندین خدوی

نمایدد ،در هدر مرحلده ای کده باشدد ،دیده دابدت اسدت و مدادر

قصاد نمی شود.
كليد واژگان :جنین ،سق جنین ،سق عمدی ،اسقا مادر ،جنایت بر جنین
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ي

مقدمه
یکی از چال

بر اننیگ ترین موضوعاتی که در عصر حاضر جوامع بشری را گرفتار خود نموده است،

مساله سق جنین است .این مساله با توجه به فراگیر بودن و شیوع باالیی که در جوامع بشری دارد ،نیاز به پژوه
و رصد های دقی دارد .این موضوع با ابعاد وسیعی که دارد نیاز به پژوه

در حوزه ی اجتماعی ،سیاسی ،فرهننی،

معنوی ،احکام فقهی و حتی ماالعا اقتصادی دارد .از این رهنرر ،فقها در طول تاریخ مباحث م تلفی را در این
با ذکر کرده اند و ابعاد فقهی ن را مارح نموده اند .فقهای امامیه در طول تاریخ و به اجماع ،سق جنین را در
هر مرحله ای از تکاما که باشد ،حرام دانسته و کسی که اقدام به چنین کاری نموده را مستوجی مجازا

می

دانند و تنها با شرای خاصی و تحت عناوین دانوی اجازه این عما را می دهند .اما با نناهی گررا به مساله سق
جنین در بین اندیشمندان م تلت در می یابیم که در این مساله نظرا گوناگونی وجود دارد .به عنوان مثال بععی
از اندیشمندان سق جنین را مالقا و در هر مرحله ای جایگ دانسته و حفظ زادی زن را مقدم بر ن می پندارند.
برخی دینر ن را مالقا ممنوع می دانند و تحت هیچ شرایای حتی در تگاحم با جان مادر ،اجازه سق جنین را
صادر نمی کنند .اما فقهای اسالمی ،از این منظر که خداوند ،انسان را اشرا م لوقا دانسته و او را گرامی دانسته
و فرموده است «:وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی دَم ،»1اجازه نابودی انسان را در وهله ی اول صادر نمی کنند ،اما اگر شرای
خاصی پی

ید که نیاز به اهم و مهم کردن باشد ،مانند تگاحم جان مادر با حفظ جنین قبا از ولور روح ،اهم را

انت ا نموده و اجازه سق جنین را صادر می نمایند .فقهای امامیه پح از بیان احکام تکلیفی سق جنین ،به سراغ
احکام وضعی و مجازا

ن می روند.

مسلما در سق جنین قبا از ولور روح همنان دیه را دابت می دانند ،چرا که هنوز روح در این کالبد
دمیده نشده و عنوان انسان تحق نیافته است ،اما نناه که روح بر کالبد جنین دمیده می شود« وَ نَفَ ْت ُ فِیهِ مِنْ
ر ُوحِی ،»2عنوان انسان بر او صادق می شود واگر به قتا برسد ،باید قاتا را مجازا نمود.
اینجا محا اختالا راء و انظار فقها است و عده ای از فقها با استناد به اطالقا و عموما با قصاد،
قاتا را مستوجی قصاد میدانند .در مقابا عده ای دینر با استناد به روایا فراوان و صحیح السند این عموما
را قابا ت صیص دانسته و در مورد سق جنین نظریه دبو دیه را برگگیده اند .این اختالا نجا باال می گیرد که

 1سوره اسرا ،آیه .11
 2سوره حجر ،آیه .22
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مادر خود اقدام به سق جنین خوی

نموده باشد .و باید دیده شود که بر اساس نظریه دبو

قصاد در سق

عمدی جنین یا مادر نیگ قصاد می شود و عموما با قصاد او را هم در بر می گیرد؟
به اجماع فقهای امامیه پدر برای قتا جنین یا فرزند خوی

قصاد نمی شود و روایا متقن و غیر قابا

معارضه ای در این با وجود دارد .عده ای از فقها اگرچه ممکن است در با قتا جنین قاکا به دبو قصاد
باشند ،اما در مورد مادر دچار تردید شده و مادر را همچون پدر از قصاد معاا میدانند و نهایتا حکم به دبو
دیه برای مادر می دهند .در مقابا عده ی دینر معتقدند استثناء پدر از ادله قصاد ،خالا اصا است و در جای
خود دابت شده که در موارد خالا اصا باید به مورد یقین اکتفا کرد و مادر تحت عموما با قصاد باقی
می ماند.
اختالا راء و انظار فقها ،به کتی حقوقی و قوانین موضوعه ایران نیگ تسری پیدا کرده و با دقت در
قوانین موضوعه ایران در می یابیم قوانین موضوعه ،دچار اضارا و تردید گردیده است .به عنوان مثال پی

از

انقال  ،مجازا سق عمدی جنین حبح یا دیه مقرر شده بود .پح از پیروزی انقال  ،ماده  11قانون تعگیرا
مصو سال  1632این نظریه را تغییر داد و در سق عمدی جنین قصاد را دابت دانست .با تصویی قانون مجازا
اسالمی در سال  16۳۱و تصویی ب

تعگیرا

ن در سال  ،16۳۱ماده  11تغییر یافت و ماده  322جانشین ن

گردید .این ماده دچار ابهام و اجمال بود و برداشت های گوناگونی از ن شده بود .بععی با توجه به این ماده نظر
به قصاد داشتند و بععی دینر معتقد بودند که این ماده مجازا دیه را در سق عمدی جنین دابت میداند .دگر
بار این قانون تغییر یافت و در قانون مجازا اسالمی مصو  1612حکم سق عمدی جنین به تصریح دیه مقرر
گردید.
نچه در همه این قوانین مورد ابهام است حکم مادر است که یا مادر هم همچون بقیه افراد مجازا می
شود و عموما

احکام ،شاما وی می شود ،یا نناه قانوننرار در مورد مادر رأفت و رحمت اسالمی است و با

توجه به شرای خاد مادر وی را مستح ت فیت می داند؟
در این پژوه

به دنبال این هستیم که چنانچه مادر مرتکی سق عمدی جنین شد ،تکلیت چیست؟

الف :تبيين موضوع
سق عمدی جنین در تاریخ بشری سابقه طوالنی دارد .اننیگه های این عما نیگ متفاو بوده است .حفظ
جان مادر ،تامین سالمتی مادر از بیماری های روحی و روانی  ،فرار از مستولیت ننهداری فرزند ،ناقص ال لقه

12

بودن جنین ،جلوگیری از بی برویی از تولد فرزند نامشروع ،وضعیت اقتصادی نامناسی و عدم تامین رفاه فرزند،
مهمترین اننیگههای سق جنین تا کنون بودهاند.
از سوی دینر ،در نناه اسالمی ،جنین از هننام انعقاد نافه دارای حیا

است و کسی ح تعرض به

حیا وی را ندارد .بنابراین کسی که این ح را از او سلی کند مستح مجازا است ،خواه پدر و مادر باشد،
خواه ش ص دینر.
پژوهشنران همواره در مورد مساله سق جنین ماالی م تلفی نناشته اند و در مورد مجازا این عما
مجرمانه مباحث م تلت و دیدگاه های متفاو

را مارح نموده اند .اما نچه در نوشتار پی

اهمیت دارد ،این است که چنانچه مادر مرتکی سق عمدی جنین خوی

رو برای ننارنده

گردد ،چه مجازاتی در نظر گرفته می

شود؟ نظرا مشهور فقهای امامیه در این مورد چیست و یا قوانین موضوعه از نظرا مشهور فقها تبعیت نموده
اند؟
برای پاسخ به این پرس

الزم است نظرا مارح در مورد این مساله بیان شود و ادله ی ن نظریا مورد

بررسی قرار گیرد ،س ح از این ادله و اطالقا

موجود در ن در مورد ماهیت عما ارتکابی مادر نتیجه گیری

نمود.
ب :اهميت و ضرورت تحقيق
با توجه به اینکه مساله سق جنین در نوشته های م تلت محا بحث قرار گرفته است ،گمانه زنی ها بر
این اساس است که در این با نوشته ها کفایت می کند و نیاز به قلم فرسایی در این موضوع کمتر احساس می
شود .در ابتدا که موضوع جنایت عمدی مادر بر جنین را انت ا کردیم و در مورد انت ا این موضوع به عنوان
پایان نامه با برخی اساتید مشور

کردیم ،دیدگاه ها حاکی از این بود که این موضوع توس

پژوهشنران مورد تحقی قرار گرفته است و نیازی به پژوه
کردن پازل تحقی و فرضیا تحقی  ،هرچه پی

محققین و

بیشتر در این مساله احساس نمی شود .اما با تکمیا

می رفتیم احساس می شد که نه تنها در مورد اقدام مادر بر علیه

جنین فعالیت های انجام شده کفایت نمی کند ،بلکه اصال نوشته ای که با نناهی جامع و تابیقی در این مساله قلم
فرسایی کرده باشد ،وجود ندارد .بله! در میان متون و نوشته های بگرگان نکاتی در مورد جنایت مادر بر جنین
وجود دارد ،اما این که به طور مفصا نظرا فقها و حقوقدانان گرد وری شده باشد ،و ادله هرکدام مورد بررسی
و مناقشه قرار بنیرد ،وجود نداشته و نوشته های موجود کفایت نمی کند .همین نکته ما را بر ن داشت که در این
موضوع به پژوه

ب ردازیم و نوشته پی

رو حاصا نناه تابیقی در این موضوع است.
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با تاما در ماالی مارح شده در مورد موضوع سق جنین در می یابیم فقها و حقوقدانان همنی احکام
کلی مساله را مارح کرده اند .اما کمتر به سراغ مصادی خاد مانند "مادر" رفته اند و نوشته ها در این گونه
موارد اندک است.
اهمیت این پژوه

نناه روشن می شود که با تاما در البالی متون فقهی و حقوقی به اجمال و ابهاما

در مورد "مادر" برخورد می کنیم .وقتی همه فقها حکم پدر را مارح کردند و در قانون تصریح دارد که پدر در
صور قتا فرزند ،از قصاد معاا است یا می توان مادر را ملح به پدر دانست یا حکم وی متفاو است؟
علت این تفاو در چیست؟
پ :سواالت تحقيق
سوال اصلی که ننارنده به دنبال پاسخ به ن است این است که مجازا مادری که عمدا اقدام به سق
جنین می نماید چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید به پرس

های زیر پاسخ داده شود.

-1اصا اولیه در سق عمدی جنین از منظر فقهای امامیه چیست؟
-2استثناکا این اصا اولیه کدامند؟
 -6یا فقه شیعه مادری را که مرتکی سق عمدی جنین شود ،مستوجی قصاد می داند یا دیه؟
 -4حکم پدر در صور قتا فرزند چیست؟
 -۱یا می توان در این احکام مادر را به پدر ملح دانست؟
-3منشا اختالا راء و نظرا حقوقدانان در مساله سق عمدی جنین توس مادر چیست؟
-۳مهم ترین ادله قاکلین به قصاد و مهم ترین ادله ی قاکلین به دیه چیست؟
 -۳تحوال قانونی سق جنین به چه صور است؟
-8ماده واحده سق درمانی تا چه حد در این مساله راهنشا بوده است؟
ت :فرضيات تحقيق
ننارنده در این پژوه

با فرضیه های ذیا مواجه است:

-1اصا اولی در سق عمدی جنین در هر مرحله ای از تکوین که باشد ،حرمت سق جنین است.
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-2با عارض شدن حاال خاد ،و به مقتعای قواعد اضارار و نفی ضرر و حرر ،می توان از ن اصا
اولی دست برداشت و سق جنین را جایگ دانست .این حاال

قبا از ولور روح و بعد از ولور روح متفاو

است.
 -6چناچه مادر مرتکی سق عمدی جنین شود ،قصاد ن واهد شد و مجازا وی دیه تعیین شده است.
 -4منشا ابهاما قانونی در با سق جنین توس مادر به اختالا راء و انظار فقها بر می گردد ،که باید
برای ن چاره ای اندیشید.
ث :پيشينه تحقيق
موضوع سق جنین و ابعاد مربو به ن در طول تاریخ دارای سابقه طوالنی است .در میان دار به جا
مانده از فقهای متقدم و متاخر شیعه نیگ رد پای این مساله وجود دارد که نشان دهنده ی میگان ابتال به این مساله در
طول تاریخ است .در بین متون فقهای متقدم این مساله بیشتر به صور فتوا بوده است و هر یک از فقها در کتی
فقهی و رساله های فقهی خوی  ،نظرشان را در مورد مساله سق جنین و احکام ن بیان می نمودند.
به عنوان مثال سالر دیلمی فقیه امامی متقدم متوفای  448قمری در کتا المراسم العلویه و االحکام النبویه
فی الفقه االمامی بابی برای دیه دارد که در نجا به مناسبت وارد مساله ضمان نفوس شده و مساله سق جنین و
احکام ن را تبیین می نماید .ایشان اولین فقیه امامی می باشند که در مساله سق جنین قاکا به دبو قصاد می
باشند.
دینر فقیه امامی که در کتی م تلت خوی

از مساله سق جنین س ن به میان ورده است ،عالمه حلی

متوفای  ۳23هجری قمری می باشد .برای مثال ایشان در کتا قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام در مقصد
پنجم از کتا جنایا به بحث دیه می پردازد که در مالی اول ن دیه جنین بحث می شود و به مناسبت احکام
سق جنین مارح می شود .سایر فقهای متقدم نیگ از همین رو

پیروی کردند که بیان تمام نمونه ها از عهده ی

نوشتار خارر است.
با گسترده شدن مساکا فقهی و نیاز به بررسی جوانی م تلت و فروض متعدد در این مساله ،فقهای متاخر
اقدام به ننار

مقاال و نوشتار های مستقا در موضوع سق جنین نمودند .به عنوان نمونه یت اهلل محمد مومن

قمی فقیه معاصر مقاله ای دارد به نام«س نی در تنظیم خانواده» که در این مقاله به مناسبت بحث حرمت از بین
بردن نافه به طور مفصا در مورد احکام سق جنین از منظر فقهی س ن گفته است.این مقاله در مجله فقه اها
بیت علیهم السالم جلد  1مده است .همچنین قای سید محسن خرازی مقاله ای دارد به نام کنترل جمعیت و
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عقیم سازی که در مجله فقه اها بیت چاپ شده است و در نجا به طور گسترده به احکام سق جنین می پردازد.
از دینر نوشته های قابا مالحظه در این مساله بحوث فقهیه هامه نوشته ی یت اهلل مکارم شیرازی است که در
نوشتار پی

رو از ن بهره بردیم .پژوهشی در فقه پگشکی نوشته یت اهلل محمد قاکنی و احکام و حقوق کودکان

در اسالم نوشته ی حجت االسالم قدر اهلل انصاری نیگ از دینر کتبی هستند که در بحث سق جنین ورود پیدا
کرده و نکا قابا مالحظه ای دارند.
همچنین این مساله مورد نظر حقوقدانان نیگ بوده است .اما هریک به صور تک بعدی و از یک منظر به
این موضوع پرداخته اند.
از ویژگی های نوشته پی

رو این است که تحقیقا مبسو و مفصلی در این کتی و نوشته های مشابه

انجام داده است و تا نجا که تحقی شده است ،نناه جامع و تابیقی بین نظریا فقهی-حقوقی-پگشکی ،ن هم
در یک موضوع خاد یعنی وضعیت مادر مرتکی به سق جنین عمدی به صور توأمان صور ننرفته است،
اما در خصود موضوع عام سق جنین کتا  ،مقاله ،س نرانی و کنفرانسهای فراوانی وجود دارد .بنابراین سعی
شده است در این نوشتار ضمن بررسی تابیقی و تحلیا نظریا بگرگان علم فقه و حقوق به ابعاد جگکی تر در این
مساله و بررسی دقی نسبت به تعیین تکلیت مادری که اقدام به سق عمدی جنین می نماید پرداخته شود.
ج  :روش تحقيق
این پژوه

به شیوه ی کتاب انه ای و به صور تحلیلی و تابیقی صور گرفته ،اسناد و منابع موجود

بررسی شده و مورد تحلیا و تابی قرار می گیرد .مهمترین مستند ن در مباحث قر ن کریم بوده است .پح از
ن از کتی فقهی و مجموعه دار فقها بهره برده شده و س ح با ماالعه دار حقوقدانان و صاحی نظران حقوق
پژوه

کاما شده است .در این بین از پایان نامه ها ،مقاال  ،سایت های معتبر اینترنتی و نرم افگارهای مرتب نیگ

بهره برداری شده است.
چ :اهداف تحقيق
مهمترین هدا از نوشتار پی

رو این است که از نناه های کلی که در با موضوع سق جنین توس

محققین و پژوهشنران مارح شده است ،خارر شود و در مورد یک مورد خاد یعنی وضعیت مادری که مرتکی
سق عمدی جنین خوی
بوده و حتی قانون مجازا

شده است قلم فرسایی نماید.این مساله خاد در طول تاریخ محا نگاع فقها و حقوقدانان
ایران در طی سال های متمادی قبا از انقال
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و بعد از انقال

اسالمی رویه های

متفاوتی را در مورد مادر گررانده است .بنابراین این نوشتار با هدا تعیین تکلیت مادر در اسقا عمدی جنین و
بررسی رویکردهای قانونی و همچنین تبیین نظرا فقها و حقوقدانان وادله نها در این موضوع به رشته ی تحریر
در مده است.
ح :مشکالت و موانع تحقيق
بر پژوهشنران و محققین در عرصه های م تلت علمی پوشیده نیست که وجود منابع دسته اول و امکان
استفاده و بهره برداری از این متون از اهمیت باالیی برخوردار است .از مهمترین مشکال نوشته پی
بودن موضوع است و تمام منابع دسته اول در میان نوشته های فقها و حقوقدانان به ذکر نکا

رو خاد

کلی در موضوع

سق جنین پرداخته اند .بنابراین در این موضوع خاد منابع اندک و خصوصا متون فقهی بسیار پراکنده بود.
بنابراین ننارنده باید در البالی متون فقهی که غالبا به زبان عربی به رشته تحریر در مده اند و همچنین در بین
مواد قانونی و تابی عبارا قانون بر منابع فقهی و طرح ایراد و اشکال و س ح نتیجه گیری در با این موضوع
ب ردازد که این فرایند وقت زیاد و انرژی معاعفی را می طلبد که در سایه ی عنایت اها بیت

خاد ،به پژوه

علیهم السالم و کمک های اساتید محترم این کار انجام شد و نوشته پی

رو حاصا گردید.

خ :ساختار تحقيق
در نوشته هایی که به صور تابیقی انجام می شود ،می توان هر کدام از اقسام را در یک ب
نمود .بنابراین نوشته پی

رو با یک مقدمه و دو ب

به رشته تحریر در مده است .در ب

جنایت عمدی مادر بر جنین با رویکرد فقهی مورد پژوه

قرار گرفته است .این ب

مارح

ن ست این نوشتار

با دو فصا بیان شده است

که در فصا اول ن مفاهیم فقهی و در فصا دوم بحث سق جنین مارح شده است که در فصا دوم ن به سراغ
منابع فقهی و نظرا

فقها رفته و در مورد احکام تکلیفی مادری که مرتکی سق عمدی جنین شده است و

همچنین مجازا این مادر اعم از قصاد و دیه نظراتی را مارح نموده و ادله هریک را مورد بررسی قرار داده
است .در ب

دوم نوشتار حاضر موضوع جنایت عمدی مادر بر جنین با رویکرد حقوقی مورد تحقی قرار گرفته

است .این ب

نیگ در دو فصا مورد بررسی قرار گرفته است که در فصا ن ست ن مفاهیم حقوقی مورد بحث

قرار گرفته است و در فصا دوم به سراغ منابع و نوشته های حقوقی رفته و مورد حکم مادری که مرتکی سق
جنین عمدی می شود ،نظرا و ادله م تلت را مارح کردیم .همچنین در این فصا به بررسی ماده واحده مربو
به سق جنین پرداخته شده و علت ابهاما و سکو قانوننرار در مورد مادر مورد بررسی قرار گرفته است.
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بخش اول:بررسي فقهي جنايت عمدی مادر بر جنين
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فصل اول :مفاهيم
مبحث اول :مفهوم جنايت
گفتار اول :مفهوم جنايت در لغت
واژه ی جنایت از ریشه جنی ،در لغت به معنای چیدن میوه از درخت استعمال شده است6.همچنین در
لغت بر گناه و هر نچه موجی کیفر و قصاد در دنیا و خر می شود ،جنایت اطالق می شود4.جنایت واژه ای
عربی است که هم به معنای مصدری استنخاا کردن و هم معنای اسم مصدری داردنخاا  ۱.ابن منظور در
تعریت جنایت ورده است «:جنایت ،گناه و جرم و عملی است که انسان انجام می دهد و موجی مجازا
قصاد در دنیا و خر است.

یا

3

گفتار دوم :مفهوم جنايت در فقه
جنایت عبار

است از ایراد هر گونه صدمه داراى کیفر شرعى نمانند قصاد ،دیه ،ار

یا کفّاره به

تمامیت جسمى انسانى یا حیوانى .البته این واژه در اصاالح روایا به معناى ارتکا حرام در حال احرام حج یا

 1اصفهانى ،حسين بن محمد راغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار العلم  ،اول 1112 ،ه ق،ص 201-201؛ حميرى ،نشوان بن سعيد ،شمس العلوم و دواء كالم
العرب من الكلوم ،دار الفكر المعاصر ،اول 1120 ،ه ق ،ج ،2ص.1112 :
 1طریحى ،فخر الدین ،مجمع البحرین ،كتابفروشى مرتضوى ،تهران ،سوم 1111 ،ه ق ،ج ،1ص21 :؛ ابن منظور ،ابو الفضل ،جمال الدین ،محمد بن مكرم،
لسان العرب ،دار الفكر ،سوم 1111 ،ه ق ،ج ،11ص.111 :
 1زراعت ،عباس ،شرح قانون مجازات اسالمی ،بخش دیات ،چاپ  ،1111 ،1نشر ققنوس ،ج  ،1ص .211
 1ابن منظور ،ابو الفضل ،جمال الدین ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار الفكر ،سوم 1111 ،ه ق؛ ج ،11ص.111 :

12

کارهاى ممنوع در محدوده حرم نیگ به کار رفته است ۳لیکن در عبارا فقها جنایت یعنی وارد کردن صدمه بدنى
به دینرى اعم از کشتن ،ایراد جراحت و یا شکستنى و مانند اینها.

8

جنایت تنها شاما انسان نمی شود بلکه دامنه ن جنایت بر حیوانا را نیگ در بر می گیرد ،1تا جایی که
برخی قدما ن را در مفهومى فراتر از صدمه زدن به تمامیت جسمى انسان و حیوان به کار برده و بر خساراتى که
حیوانا به اموال دینران مىزنند نیگ جنایت اطالق کردهاند.

1۱

نکته ای که در همین جا باید ترکر داده شود ،ن است که اگر بحث از جنایت حیوان می شود بدان معنا
نیست که حیوانا هم مستولیت کیفری دارند ،بلکه منظور ن است که انسان توس حیوان مرتکی جرحی شود،
مثال کسی در ننهداری سگ خود کوتاهی کند و ن سگ موجی مرگ کسی شود .در اینجا گرچه حیوان مباشر
قتا است اما مستولیت با واساه متوجه صاحی ن است.
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مبحث دوم :مفهوم جنين
گفتار اول :مفهوم جنين در لغت
واژه «جنین» مأخوذ از «جنن» است .در لسان العر

ذیا این واژه ایناور مده است« :جَنَّ الشیءَ یَج ُنُّه

جَنّاً :سَتَره و کاُّ شیء س ُتر عنک فقد ج ُنَّ عنک»12.یعنی پوشاند او را و هر چیگی که از تو پوشیده باشد جنین
است.
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