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Abstract 

One of the demands of feminists is to permit and legitimize abortion. Because it is a 

matter of the right to life of another person, it is perhaps the most challenging 

demand. Therefore, attempts have been made to provide various reasons in this 

regard. Referring to the right to choose, the right to freedom, as well as adhering to 

the right to flourish women's talents and also seeking help from the right over one's 

own body, the feminists seek to prove their claim. This paper, taking a view of the 

philosophy of jurisprudence as a science that is responsible for extrajurisprudential 

explanation of the jurisprudential affairs, investigates these fundamental issues. It 

considers the proof of these reasons weak and neutral, deems such attempts 

unsuccessful, and explains the disagreement between such principles and reasons 

and Islamic principles of the philosophy of jurisprudence.     
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 چكیده

 اتیت حتق ح  یرو که پتا  است. ازآن نیبه سقس جن دنیبخش تیمجاز دان تن و مشروع ها،  تینیفم یها از خواسته یکی

را فرارو نهند. استناد  یمتعدد ۀادل اند تا کرده یسع سبب نیدد. به هممطالبه با نیتر پرچالا دیاست، دا انیدر م یگرید

با استمداد از حق ت تلس ان تان    نیزنان و همچن یستعدادهاا ییتم ک به حق دکوفا زیو ن یبه حق انتخا ، حق آزاد

رش فل تفۀ فقته ت    ج تار با نگاه و نگ نیاثبات ه تند. ا یخود بر کرس یدنبال نشاندن مدعا به ا،یخو کریبر ج م و پ

و قتدرت   تته پرداخ ،یمبتان  نیت است ت به نِقار و نِقاش در ا  یامور و م ائل فقه یشافقهیپ نییو تب انیکه متکفل ب یدانش

و ادلته را بتا    یمبتان  نیت ا یها را نافرجام دان ته و ناسازگار و کودا میها را عق استدالل نیو ا  یادله را ضع نیا یاثبات

 .کرده است نییقه، تباسالم در فل فۀ ف یمبان

   واژگان کلیدی

 . مینیفم ،فل فۀ فقه ن،یسقس جن ،حتق
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 مقدمه. 1

از  یا گونته  بته  ،اند کرده یکه در حق خود اح اس م یعدالت یاند در مقابل ب دهکرزنان تالش 

)دفا  از حقتوق زن    مینیبه مرور نام فم ها اعتراض نیحقوق خود، دفا  و اعتراض کنند. ا

هرچنتد   ،یدناست  واژه حیتث به جنبا موسوم دد. از  هامرد( به خود گرفت و بعددر برابر 

وقفه در ردتد انتتدام و   ینتوع انی)بترای بی م( در متون پزدک1871) بار نینخ ت  م،ینیفم

 نیت بتر ا  تر یامروزه توافق جمع ییکار رفته است، اما گو مرد( به مارانیب یجن  های یژگیو

 نتتث ادتتاره دارد ؤجتتنس م ایتتو بتته زن استتت  نیالتتت یا کلمتته واژه، نیتتاستتت کتته ا 

 ییهتا  تیت هتا و فعال  مجموعه حرکتت   م،ینیفم زی(. در ایطالح ن180: 1390پور، لی)اسماع

 ردیگ یخود زنان انجام م توسساز آنان،  ضیاست که با هدر احقاق حقوق زنان و رفع تبع

دتدن    رخواست قتانونی دهد که د ها نشان می ، بررسیگرید یاز سو .(181 :1387 ن،ی)کال

  1سقس جنین، محصول موج سوم فمینی م است.

، «حتتق »ها در تئوریزه کردن سخن و تقاضای خود، بیا از هر چیز بر مفهوم  فمینی ت

استت کته بتا    « حتق »مایۀ مشترک همۀ اینها، عنوان  تأکید و تکیه دارند. به دیگر سخن، جان

کنند؛ حق ت لس بر ج م، حتق انتختا ،    های مختل  آن را بیان می بندی تقریرها و یورت

حق دکوفایی استعداد و... . البته این مفاهیم، خود ریشه در علم و دانا دیگتری دارد کته   

نامبردار است؛ یعنی مفهوم حق از جمله مفاهیمی است که در فل فۀ فقه « فل فۀ حقوق»به 

فۀ حقوق اسالمی(، به دود. این نودتار از منظر فل فۀ فقه )فل  و فل فۀ حقوق، بررسی می

هتا در   یابد ت، به نقد مبتانی فمینی تت    ، تمرکز می«حق»این مبانی که ت البته بر محور مفهوم  

پردازد. با عنایت به راهبترد فعلتی ایتران در افتزایا      بخشیدن به سقس جنین می  مشروعیت

ی امتروز،  کننده در دنیتا  جمعیت، لزوم پرداختن به موانع تحقق این سیاست و راهبرد تعیین

 دهد. بیا از پیا، ضرورت خود را نشان می

                                                                                                                                        
 (.9: 1386. فمینی م با داعیۀ برابری جن ی میان زن و مرد طی سه موج خود را نشان داد )محمدی ایل، 1
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دتده از ستوی    متتدد گرفتته   هاست: ادلۀ به  این نودتار در پی یافتن پاسخی برای این پرسا

ها، تا چه حد توان پشتیبانی، معاضدت و م اعدت به مدعای آنان دارد؟ از منظر دانا  فمینی ت

چه نقدهای بر این مبانی و ادلته وارد استت؟    عبارت دیگر فل فۀ حقوق اسالمی(، فل فۀ فقه )به

، نامیده دتود؟ متدعای   «حق»دهد سقس جنین،  چرا مبانی خاص در دانا فل فۀ فقه، اجازه نمی

ای است که  گونه کانونی و ایلی این نودتار آن است که مبانی خاص حق، از منظر فل فۀ فقه، به

چراکه این مبانی، چنان اقتمایی دارد کته نته   ، تابد یبرنم، «سقس جنین»، را بر «حق»اطالق عنوان 

عبتارت   کنتد. بته   عنوان تکلی  بر آدمیان بار متی  داند و نه هر رفتاری را به می« حق»هر چیزی را 

ها، مانع در نظر گرفتن هر خواهشتی بته نتام     ای ایول و پایه دیگر، این ابتنا و برساختگی بر پاره

ها با  ین تقاضا و استدالالت و نقد مبانی و ادلۀ فمینی تدود. ذکر ادله، تبیین خاستگاه ا می« حق»

 وحتی  خطتای  بتی  منبع نگاهی مبنایی و مبتنی بر دین اسالم و فرهنگ اسالمی با تکیه و تأکید بر

، که منشأ و آبشخور فل فۀ فقه است، م یر )فراینتد(  و استداللگیری از زبان عقل  الهی و با بهره

دتود تبتار و    ادله، مصیر )برایند( این نودتار استت. یتادآوری متی   و نشان دادن نادرستی مبانی و 

رستد. ایترار بتر ایتن تمتایز و       یبغۀ این بحث به لحاظ جایگاه علمی، به دانا فل فۀ فقه متی 

 تفارق، به انگیزۀ پرهیز دادن از اختالط روش و درهم نیامیختن نتایج است.

 . چیستی و مفهوم سقط جنین2

(. بچتۀ در دتکم   742: 1386چیز پودیده و م تور استت )عمیتد،   واژۀ جنین به معنای هر 

بودن، به جنیتن نامبردار دده است. واژۀ سقس به معنای افتتادن بچتۀ    مادر، به جهت مخفی 

دناستان عتر  چنتین استت:      (. تعبیتر واژه 1696: 1385ناتمام از دکم مادر است.)دهخدا، 

که از نظر خلقت تمام نشده است، از  حالی: جنین دریسقط الجنین من بطن امه غیر تام الخلقۀ

(. از نظر پزدکی، لقاح تخمک زن با اسررم مترد و  312: 1375افتد )سیاح،  دکم مادرش می

استقرار آن در جدار مخاطی رحم و تشکیل جفت و جنین و ادامۀ آن تا تولد یک نتوزاد را  

ختم این حاملگی  (، و سقس عبارت است از275: 1384حاملگی گویند )گودرزی و کیانی، 

( و پیا از آنکته جنتین قتادر بته     275: 1348خود یا عمدی )ویلیامز،  یورت خودبه چه به

 (.  275: 1384زندگی در خارج رحم بادد )گودرزی و کیانی، 
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عنوان رفتتاری نابهنجتار وجتود     از لحاظ تاریخی گویا سقس جنین از ابتدای زندگی بشر، به

سال پیا  2300دده در حدود منابع، قانون حمورابی )تدویندادته است. بر پایۀ گزارش برخی 

(. تتورات نیتز ستقس    264: 1383از میالد(، آن را جرم و دارای مجازات دان ته است )طلعتتی،  

(. این عمتل  58: 1384جنین را گناه کبیره دان ته و کلی ا نیز با آن مخال  بود است )قشالقی، 

بتدا با درایطی ختاص و پتس از آن کتامالً آزاد دتد.     به مرور زمان در کشورهای اروپایی، در ا

های انگل تان و آمریکا جزء نخ تین ک انی بودند که در جبهتۀ تفکتر حتامیِ ستقس      فمینی ت

)م( این کار در انگل تتان رستمیت یافتت و ایتاالت     1967در سال  سرانجامجنین قرار دادتند. 

)م(، ستوت پایتان   1978الیتا در ستال   )م( و ایت1975)م( و فران ه در سال 1937متحده در سال 

 (.118: 1383)میشل،  درآوردندمنازعه را به سود هواداران سقس جنین به یدا 

 ها   . مبانی و ادلۀ فمینیست3

ای  هرچند درخواست سقس جنین، در ابتدا، فقتس تمایتل و ختواها دل برختی و در پتاره     

بتا تتالش زیتاد، در پتی وضتع      ها  موارد، رویکردی اجتماعی یا اعتراضی بود، اما فمینی ت

قوانینی برای قانونی کردن آن بودنتد. در ابتتدا ایتن خواستته بتدون مبنتا، دلیتل و پشتتوانه         

رو برای اقنا  جامعه، دالیلی ارائه کردند تا بتوانند مدعایشان را مدلل، جلتوه   نُمود. ازاین می

 دهند و اذهان و عقول را قانع و رام سازند.

 سقط جنین با حقوق اولیه و طبیعی  تنافی عدم جواز  .1. 3

فرض استوار است که هر ان انی از حقوق اولیته و طبیعتی برختوردار     این دلیل بر این پیا

فرضی است کته در فل تفۀ حقتوق     است. به دیگر سخن، عقبۀ نظری این دلیل، همان پیا

هتا، حتق انتختا  استت. متفتر  بتر حتق انتختا ، حتق           دود. یکی از این حتق  مطرح می

گوینتد زن مجتاز استت در متورد ادامتۀ       گیری برای بارداری یا ادامۀ آن استت. متی   یمتصم

بارداری یا سقس جنین )که این جنین در واقع بخشی از بدن وی استت(، تصتمیم بگیترد و    

تواند و نباید ارادۀ خود را بر زن تحمیل کند، چراکه حق طبیعی و اولیۀ افتراد،   کس نمی هیچ

حیث که این حقوق مربوط به طبیعت اولیۀ ان تان استت، ستلب    قابل سلب نی ت و از آن 

 آنها در واقع مبارزه با طبیعت بشریت است.
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اند )دوبتووار،   ای دیگر عدم جواز سقس جنین را مخال  حق آزادی زنان تلقی کرده پاره

زنتان را   آزادی راه دان ته و تنهتا  مردان سلطۀ منشأ را منل (. دیگرانی نیز تولید207: 1382

؛ پامال ابوت وکلرواالس، 110: 1389 فریدمن،)کنند  معرفی می تولید منل، بار ر رهانیدن ازد

دوهر که به تولید منل، تشتکیل و تقویتت    و زن روابس باوردان این است که (.298: 1388

دود، مزایای یک انی برای زن و مرد در پی ندارد، بلکه بهرۀ مردان، وافتر   خانواده منتهی می

 و محتدود  زن را (. زنتدگی ختانوادگی،  238: 1392ان، نتاقص استت )برنتادز،    و نصیب زن

عنوان یکی از حقوق اولیه و طبیعی زن  کند. نتیجۀ رودن این است که آزادی به می محصور

هتای ستنگین نادتی از آن و     رود. سهم زن از زندگی زنادویی، تحمل م تئولیت  از بین می

 بارداری که به و خانواده باید پس(. 519: 1389 سرانجام محرومیت از آزادی است )ریتزر،

 راه ایتن  از و دده بردادته میان دود، از می و از بین رفتن آزادی او منجر زن محصور ددن

 تأمین دود. زن، واقعی آزادی

 . اصل و حق تسلط بر جسم و پیكر2 .3

 ت تلس حتق   ختود،  و ج تم  پیکر بر زن که است دلیل دیگر باورمندان به سقس جنین، این

ایتن   .دیگتری  نته  اوست، خود و حاکمیت زن، در سلطه وجود های بخا دارد؛ یعنی تمام

 وجود از بخشی است آزاد ایشان .بگیرد تصمیم خود ج م برای دهد می اجازه او به استیال

رو  همین از .زند سرباز کار این و از نه اینکه یا کند جنین پرورش و جایگاه محفظه را خود

 کتار  ایتن  کتردن  و غیرقتانونی  فرزندآوری ،جنین سقس عدم به زن ند که الزامبر این اعتقاد

حق حیات گویی حتی  .است خود پیکر بر وی و سلطۀ ت لس حق سلب واقع، در زن، برای

 اجزاى بدن ۀاست. این حق دامل همتبلور آن  حقوق دیگر بر همین حق، مترتب بوده وو 

دون ى تن دیگرى را از میان برد یا عموى را بت عموى از اعما توان نمیدود. در نتیجه  مى

مانع استفادۀ دیگرى از اعماى تتن ختود    تواند مىفرد هر  رو . بدینکردرضایت او استفاده 

مگتر آنکته در    دتود، ان دیگر توسسمانع هر گونه استفاده از تن خود  تواند مىنیز زن  .دود

هتاى بیرونتى ختود حتق      اندام ن بت به همزن  .بادد )حق نادی از ازدواج( این میان حقى

 توانتد تتا   زن مى از همین روی یا.ختو )مانند رحم( هاى درونى ن بت به اندامو هم  دارد
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 ۀاجتاز  بتى  توان رحم زن را نمى یعنی ؛پایان عمر اجازه ندهد در رحم او جنینى دکل بگیرد

بتر بتدن    محرومیت دخص از اختیتار »ورزند که  کرد. اینان بر این نظر ایرار میاو تصرر 

 (.120: 1391)رُزمری تانگ، « خود به معنای محرومیت از ان انیت خویا است

 ای ایتن  پتاره  کنند. ای واحد عمل نمی گونه در استناد به این حق، بهمدافعان سقس جنین، 

باردارى رد در مو معتقدندو  دان تهتجاوز به عن  فرض در  مجاز بودن سقس را م تند حق

به قلم  «سقس جنین دفتا  از»معرور  ۀمقال ق، برای زن وجود ندارد.، این حخواسته پیا از

. Thomson, 1971)ختته استت )  پردا ل و دفا  از آنیدالاین انگاره، به تبیین ، 1خانم تام ون

ایشان معتقد است متجاوز، حقی برای استفاده از بتدن ایتن زن ندادتته، پتس ایتن زن هتم       

 جامعته  دارد، حیتات  حتق  جنتین  اگرچته  ینتان برآننتد  م ئولیتی در قبال این نطفه نتدارد. ا 

 ىانت امتا دیگر بماند.  متصل جنین به خود میل برخالر تا کند مجبور را باردار زن تواند نمی

زن باردار در هر زمتانى و بته هتر     ند کهبرآن و این حق را مطلق دان ته 2وارنمانند مری آنِ 

 (Warren, Schwarz, 1998: 260 ; 223 :1973) سقس جنین بزند تواند دست به دلیلى مى

 بتر  را خود جنین، حیات اینکه نه بادد گیر تصمیم باید زن است که سخن، این دیگر به

 عتدم  کنتد. بتا   متی  طلبد و اقتما می را ادامۀ حیات طبیعی طور به جنین تحمیلکند، چراکه او

و  دده منع  ماو ج پیکر بر ت لس از زن واقع و در دده جنین تابع او، زن به سقس اجازۀ

ستقس  »به نقل مارلین لگیتت:   .است رفته از بین ج م بر ت لس در زن نتیجه، حق م لم در

جنین، حق زن است. او آزاد است که اختیار بتدن ختود را دادتته بادتد و هرچنتد نتوزاد       

مقدس است، اما جنین درون دکم زن، متعلق به خود اوست. او باید به ارادۀ ختویا ایتن   

(. همو در جای دیگر این استدالل را به نقتل  467: 1391)لگیت،« دارد یا ندارد جنین را نگه

بلوزهای خود را بترای  »دهد  گونه گزارش می از راهریمایان کاناداییِ هوادار سقس جنین، این

تتت کته بتر روی دتکم     «حاکم دکم خود»تت در واقع، «بانوی بدن خود»نشان دادن کلمات 

                                                                                                                                        
 Judith Jarvis .Thomson جودیث جارویس تام ون. 1

2. Mary Anne Warren  
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 قابتل  حتق، نته   ایتن  گوینتد  (. اینتان متی  557: 1391)لگیتت، « خود نودته بودند، باال بردند

 .(207: 2، ج1382 سبب، قابل سلب )دوبووار، واگذاری و انتقال به دیگران است و نه بی

 . حق پرورش و شكوفایی استعدادهای زن3 .3

ها برای مشروعیت سقس جنین دارند، این است که الزام زنتان بته    دلیل دیگری که فمینی ت

و ادتغال آنان به پیامدهای آن مانند مادری و نگهداری و تربیتت فرزنتد، متانع     فرزندآوری

گویند مادری نادتی از خلقتت و تکتوین و منبعتث از      دکوفایی استعدادهای زن است. می

ای تحمیلتی و برخاستته از    خصوییات بیولوژیک و فیزیولوژیک زن نی تت، بلکته وظیفته   

بهره از قدرت ظاهری  پنجه بر زنان عاطفی و بی اراده، خواست، تحمیل و سلطۀ مردان قوی

(. نتیجتۀ آن تحمیتل و ایتن    131: 1388و تحت حاکمیت متردان استت )آبتوت و واالس،    

ددن استعدادها نی ت. زمینۀ دکوفایی استعداد زنتان   درگیرهای برای زن، چیزی جز ضایع 

ز کار تولید منتل و  از طریق جلوگیری از بارداری و اجازۀ سقس جنین و سرانجام رهانیدن ا

گویند این حق م تلم زن استت کته بتوانتد از      نگهداری و تربیت فرزند است. در نتیجه می

طریق درگیر نکردن خود با عوارض و پیامدهای حاملگی و تولیتد منتل، استتعدادهایا را    

(. برخی دیگر ممکن است بارداری را نه طراحی مردان و 110: 1381دکوفا کند )فریدمن، 

صد ضایع کردن استعداد زنان، بلکه تحمیل بار اضافه بر زن بدانند. تفاوت ایتن نتو    نه به ق

 بترای  پیشین، پودیده نی ت. به دیگر سخن، گونۀ بیان، متفاوت استت؛ اولتی    نگاه با انگارۀ

زنان. اما نتیجته یک تان    دوش از اضافه بار بردادتن به قصد دومی و استعداد زن دکوفایی

 نین. ج مطالبۀ سقتس است؛

 گرایی )تسلیم در برابر واقعیت( . واقع4 .3

گویند راهی برای مقابله با سقس جنین وجود ندارد. چته رضتایتی بادتد و چته نگرانتی       می

گیرد. این واقعیتی است انکارناددنی که در برابر  وجود دادته بادد، سقس جنین یورت می

 ؛911 :2ج، 1376 ویلیتامز، کرد ) ای جز ت لیم وجود ندارد. پس باید آن را قانونی آن، چاره

 .(184: 1ج ، 1380متم ک،
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 . حق استقالل زنان5 .3

دنبتال   بر این باورند که بارداری، مانتع ادتغال و موجب واب تگی اقتصادی زن به مرد و به 

آن، باقی ماندن زیر سلطۀ مردان است. بارداری بته متدت نته متاه و پتس از آن نگهتداری،       

های  با گرفتاری را از ادتغال و کار محروم خواهد کرد. زن باردار، مشغولی، زن تربیت و دل

دتدن ستقس جنتین بترای       بارداری، نه داغل خواهد دد و نه م تقل. آزاد بودن و قتانونی 

رهایی از بارداری، موجب ادتغال و مایتۀ درآمتد بترای زنتان و ایجتاد استتقالل از متردان        

 (.185و  134: 1388دود )آبوت و واالس،  می

 . مبانی و ادله در آزمـونِ نقــد4

های مبانی و ادلۀ مذکور، بای ته است نگاهی گذرا به خاستگاه  ها و رخنه پیا از ذکر آسیب

ها  های مترتب بر آن بیفکنیم تا آدکار دود م ئلۀ فمینی ت های فمینی تی و خواسته اندیشه

 و راهکارهای آنان تا چه حد با جامعۀ ما بیگانه است.

های فل تفی و نظتری ختود، جوانتۀ بته نتام        مایه انس، رویکردی اجتماعی با بن. رن 1

هتای دینتی و اخالقتی، هتیچ      ها با ارزش ی یا اومانی م دادت. آرمان اومانی تمحور ان ان

به معنتای جداستازی     میسکوالرارتباط و ن بتی جز تخال  و تقابل ندادت. از همین جا 

و زی تت اجتمتاعی، متولتد دتد. در گتذر زمتان       ها از حوزۀ روابتس جمعتی    دین و ارزش

گرایتی،   گرایتی(، حتس   گرایتی و پوزیتیوی تم )اثبتات    مداری، دک ت خورد و تجربته  عقل

داری  ها ت، غلبه یافت. پس از آن ردد سرمایه  ها از واقعیت گرایی ت جداسازی ارزش  ن بیت

دد تا بشتر بتوانتد بتا    و توجه بیا از پیا به مقولۀ اقتصاد، به زایا تفکر لیبرالی م منجر 

محوریت مفهوم آزادی و فردیت، همۀ قیود اخالقی را قربانی کند. با ظهور فردگرایی، ادعتا  

های فردی، فرمان براند. فرد، همان ان انی است که  دد هیچ قدرت بیرونی نباید بر خواسته

بترای   ها بر پایۀ ایتن فترد،   فقس دارای میل دخصی و عقل ابزاری است. اخالقیات و ارزش

دنبتال   بته  آزادانته دود. او  منافع همین فرد و توسس همین فرد تعری ، تویی  و تقنین می

امیال و منافع خود و نه دیگران است و نباید چیزی خواست و منافع او را محدود و ستلب  

 کند. 
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نتیجه اینکه آنچه با نام و عنوان حقوق در ادکال مختل  و مربوط بته ان تان و مترتبس    

دود. در چنین ب تر و خاستگاهی و با این مبانی و نگاه به خدا، ان تان و   مطرح میبه زنان 

ای بتا عنتوان    وجود آمده است. از همین روست که برختی درخواستت و مطالبته    خلقت به

داننتد )ویتل    آزادی زن را از عوارض انقال  ینعتی ت انقالبیِ مبتنی بر مبانی پیشتین ت متی    

دناستی،   دناستی، معرفتت   رسد همۀ این عوامل ه تتی  نظر می (. اما به151: 1385دورانت، 

ی فل فۀ حقوق منجر دده است که به تئوریزه کتردن ستقس جنتین در    نوع بهدناسی،  ان ان

 پردازد. می« حق»قالب عنوان ب یار مقدس 

تف یر کردن، استناد بته حتق   « حقِ من»فردیت محض و فقس خود را دیدن و حق را به 

جنین، مبنا قرار دادن لذت و راحتی خود و نیز خود را مالتک )نته    توهمی خود برای سقس

اش این دد که اجازۀ هر کاری )حتتی ستلب حیتات از     دار( پیکرِ خود دان تن، نتیجه امانت

عنوان سقس جنین، ریشه در همان  ای به دیگری و سقس جنین(، دادته بادد. تفکر و خواسته

 ار ندارد.ای جز آن افک ها دادته و سرچشمه اندیشه

ها در مجاز دان تتن ستقس    واژۀ حتق در اَدکال مختل ، مبنا، م تند ایلی فمینی ت .2

« حتق »بته جایگتاه واژۀ ارزدتمند     منت بجنین است. سقس جنین را از با  اجرای حق و 

دانند. از همین رو تبیین اندیشۀ اسالم در حوزۀ حق و حقوق ت که در قالب فل تفۀ فقته     می

ای است که مبنای ما در این نقتد استت.    می( تجلی یافته است ت، بای ته )فل فۀ حقوق اسال

دانند، مفهوماً و مصداقاً، حتتق است؟ از همین رو ایول و مبتانی ذیتل    آیا آنچه را حق می

 دود: ارائه می

استت. از همتین رو بتدون دتناخت ان تان در ابعتاد       « ان تان»سخن بر سر حق  .1 .2

تتوان از حتق وی، ستخن گفتت.      ۀ تعاملا با اطترار، نمتی  گانۀ هویت، جایگاه و نحو سه

دود. در دیدگاه اسالم،  آفرین و خالق، بیان می بهترین تویی  تعری  ان ان، از سوی ان ان

، مخلتوق خداونتد و واب تته بته اوستت. ان تان       1(9: ستجده ان ان دارای روح و ج تم، ) 

                                                                                                                                        
 «.روحعه من ِیه نفخ و سعوا  ثم. »1
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دیریت، پترورش، تتدبیر   ، یعنتی تحتت مت   1بر جایگاه مخلوق بودن، مربو  هم است  عالوه

 :2اوست

پذیرش ربوبیت خداوند در ایل حقوق ان انی و در انوا ، اَدکال، درایس و حتدود و   

ثغور آن، ب یار تأثیرگذار است. این نکته بدان معناست که ان ان به ختود، واگتذار نشتده و    

ن ان و خدا بر ا کند. رها نی ت. این خداوند ر  است که قانون، حق و تکلی  را وضع می

مخلتوق او ه تتند و او مالتک همته.      ،والیت تکوینی دارد، چراکته همته  ، موجودات ۀهم

دارد، چراکه فقس ک ی کته براستاس علتم، حکمتت، مشتیت و      « والیت تشریعی»همچنین 

ان ان در  از سوی دیگر،د. کناست که قانون وضع  قتواند و مُح قدرت خود خلق کرده، می

کنتد کته موجتودات ه تتی پیرامتون وی را       زنتدگی متی   کند، در جهتانی  خأل زندگی نمی

بایتد  ، تنظیم حقوق ان تانی  درون بشر، تعامل با ه تی است. ئرو، یکی از د ازاین. اند گرفته

(. وضتعیت قابتل   100: 1388آملی،  )جوادی  ای بادد که به نظام ه تی آسیبی نرسد گونه به

است، سر از وضتع قانون، توستس   تصور دیگر )نظریۀ رقیب( که نرذیرفتن ربوبیت خداوند

. در این در اندیشۀ غیردینی، تدوین حتق، فقس برای بعد حیتوانی و  آورد یدرمهتوای نفس 

در برخی حاالت برای بعد ان انی است، اما از بعد الهی و معنتوی غفلتت دتده و ایتالً و     

 دود.  اساساً انکار می

از  3لتک حقیقتی، خداونتد استت.    یکی از مبانی مهم و تأثیرگذار این است کته ما  .2 .2

سوی دیگر، ان تان، مالک واقعی متال، آبترو، عتزت، دترر، فترزند و زن خود نی ت تتا  

دار است. بنابراین موظ  است طبق نظتر   هر گونه که بخواهد با آنها رفتار کند، بلکه امانت

                                                                                                                                        
(. 84: 1384،  دود )مصباح می انتزا  آنها همب تگی و مخلوقات آفرینا کیفیت از تدبیر، و ربوبیت مفهوم .1

 اى العاده فوق اهمیت نشانۀ و این رفته کار به مجید قرآن مختل  آیات در بار چهل از بیا «الْعَالَمِینَ رَ ِ » به تعبیر

 .است قائل توحید م ئلۀ توضیم در تعبیر این براى قرآن که است

 .16؛ الرعد: 164؛ االنعام: 1. ر.ک: الفاتحه: 2

 سورۀ بقره بر همین موضو  داللت دارد. 107و آیۀ دریفۀ  عمران آلسورۀ  26. آیۀ 3
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قتی و  دهنده، عمل کند. از همین جاست که حق و حقوق مالتک حقی  مالک حقیقی و امانت

نمایتد. بته دیگتر ستخن، مالتک حقیقتی و        دهنده یعنی حق خداوند متعتال، رخ متی   امانت

داند. اوست که حتدود و ثغتور    ای دیگر را ناروا می دهنده، برخی امور را جایز و پاره امانت

دهد. فرزند )جنیتن( در دکم مادر نیز امانت خداوند و در ج تمی   امانت خود را نشان می

ج م نیز مملوک خداوند و امانت الهی است. به همتین ستبب استت کته      قرار دارد که آن

تتوان متتادر را مالتک     کند نه مادر و حامل. نمی خداوند و دین، وضعیت او را مشخص می

دار است. به همتین ستبب    گیر بادد، بلکه امانت جنیتن و مالک بدن خود دان ت تا تصمیم

 دود. مادر تصور نمی قیدودرط برای توان ادعا کرد حق مطلق و بی می

های دینی، ان ان جایگاهی باالتر از جماد و نبات و حتی فردتتگان،  بر پایۀ آموزه .3 .2

تر از خداوند دارد. آن فراتری و این فروتری اقتمائات خاص خود را در حقوق و  اما پایین

د و نه دو دهد. مبتنی بر همین ایل است که ان تان، نه واجد هر حقی می تکالی  نشان می

 مکل ، به هر تکلی  و م ئولیتی.

)ایتل استتخالر(. ایتن     1اللهی را دارد از میان موجودات، فقس ان ان، مقام خلیفه .4 .2

تابد، بلکته حقتتوق و تکتالی  بایتد در همتین       جایگاه، هر حق و هر نو  تکلیفی را برنمی

داند  عنه می ی م تخل کنندۀ آن بادد. خلیفه خود را ملزم به رعایت دستورها راستا و تأمین

اهلل  (. خلیفته 79: 1392 مصتباح، ؛ 30: 1، ج1387ی، آملت  یجوادنه میل و خواستۀ خودش )

ویژه ربوبیت تشریعی در یحنۀ قانون، حقتوق و   بودن ان ان، مشروط به پذیرش ربوبیت به

 2(.113: 1388آملی،  تکالی  است )جوادی 

دناستی   . بته همتین ستبب جهتان    ان ان، جدا از مجموعۀ جهان و خلقت نی تت  .5 .2

داند و ایتن ختود    دناسی است. دین، جهان را منحصر در ماده نمی ای مقدم بر ان ان گونه به

                                                                                                                                        
 .30. بقره: 1

. درط خالفت و مقام سر باز زد )تشریع( بری از پذیرش اطاعت و فرمان، بلیس. در جریان بیان خالفت الهی، ا2

 اللهی، پذیرش ربوبیت تشریعی است. خلیفه 
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تأثیر دگرفی در وضع حق و تکلی  دارد. در دیدگاه رقیب، جهان، تنها ماده و حس است. 

ن دناستی استالمی استت. برختی اندیشتمندا      روح ان ان، خداوند و قیامت بخشی از جهان

ی، آملت  یجتواد تتام )  دانند: متادی، م تکفتی، تتام و فتوق موجودات عالم را چهار ق م می

عنتوان   تتام، ایتن استت کته همتان موجتود بته       (. الزمۀ پذیرش موجودی فتوق171: 1388

کنندۀ حقوق و تکالی  به رسمیت دناخته دود، زیرا او غیرمتناهی، قادر مطلق، علتیم   تعیین

نیت، رحیمیتیِ فوق تصور ان تان(، حکتیم و واجتد تمتامی یتفات      مطلق، مهربانی )رحما

نحو اکمل است؛ او، نیتاز، نقص و جهتتل نتدارد کته در وضتتع قتانون و اعطتای        جمال به

حقتوق، ادتباه کند یا سود خود را در نظر گیرد؛ تمام عالم، تحتت فرمتان اوستت؛ تمتامی     

ان ان در مقابل او م ئولیت پیتدا   ،نظام تکوین و تشریع، ذیل ربوبیت اوست؛ به همین دلیل

کند. اما براساس دیدگاه مخال ، مرجعیتت خداونتد بترای طراحتی و جعتل حقتوق و        می

خود یا پیرو عقتل بریتده از ختدا     تکالی ، نفی دده و ان ان، تابتع درونیات و هوای نفس 

آن نیتز،   که نفتی  گونه دود. تبعیت از مرجعیت از خداوند، دارای آثار خایی است، همان می

 پیامدهای ویژۀ خود را دارد.

دناستی، دیتدگاه    دناستی استت. در معرفتت    دناخت جهان، م تبوق بته معرفتت    .6 .2

موردنظر ما، دناخت را ممکن دان ته و منابع و ابزار معرفت را منحصر به حس تنها یا عقل 

ین ایل، داند. حس، عقل و وحی از ابزارهای دناخت و معرفت ه تند. مبتنی بر ا تنها نمی

دود که بتوان آن را حتق، قلمتداد کترد و نته بتار هتر        نه هر امتیازی به رسمیت دناخته می

 دود. تکلیفی را بر دوش ان ان، نهاده می

قوانین و تکالی ، واجد اثتر   باوری: ایل ب یار مهمی که در تنظیم حقوق، آخرت .7 .2

دتود   دود به این دنیتا نمتی  باوری است. حیات ان ان مح کننده است، آخرت فراوان و تعیین

خانۀ آخرت و سرای  ،ه چیز دیگری نی ت و به یقینچاین زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی)

دادتن، م تئولیت    مندی جهان، فرجام . غایت1(64: عنکبوت( )حیات حقیقی است ،آخرت

                                                                                                                                        
 درید آیات دربارۀ معاد و قیامت است. 25. آیات فراوانی در این مورد وجود دارد. حدود 1
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دهتد.   اخروی ان ان، نگردی است که به حقوق و تکلی  ان ان سمت و سوی خایی متی 

کنندۀ  هر حق و هر تکلیفی باید تأمین»توان در قالب این گزاره بیان کرد که  را میاین سخن 

 اگر حقوقی هم به ظاهر مربوط به دنیا بادد، بته ایتن دلیتل استت کته     «. آخرت ان ان بادد

بتودن،   سوی آخترت   ولی در واقع، جنبۀ اخروی دارد، یعنی رو به است، دنیا انجاما ظرر

ت. نتیجه آنکه نظام حقوقی باید متوجه آخترت بادتد. ایتن ایتل     تر آن اس وجه و بُعد مهم

بالذات، رحمان و  کند که فقس خداوند حکیم، علیم، غنی  گفته، اقتما می همراه مبانی پیا به

 کنندۀ حقوق ان ان بادد. کننده و تأمین رحیم تعیین

 دتود.  حقوق ان ان بتا توجته بته نظتام تکتوین و خلقتت تعریت  و تعیتین متی          .8 .2

، بلکته مصتالم کتل     تنهتا مصتالم ان تان    حقتوق، نته   و تشتریع  های در مقام جعل صلحتم

موجودات و نیز مصالم کل ه تتی، اعتم از متادی و معنتوی، و دنیتوی و اختروی استت؛        

)مصباح،  آنان بادد یها ها فراتر از درک آدمیان و سنجا هرچند ممکن است این مصلحت

ن ان و باعث تعدی و تجتاوز بته حتق دیگتران     (. این حقوق نباید موجب تنزل ا79: 1385

: 1385دتود )ر.ک: مصتباح،    رو به یرر خواست ان ان، هر تصرفی مجاز نمی دود. ازاین

(. تجاوز به حقوق دیگران در قالب سقس جنین، در این نظام حقتوقی، یتحیم نی تت،    79

نته  کنتد   حق را مشخص متی  زیرا خالق جان و جهان با یفات ذکردده است که حق و ذی

ها از جمله جنین در نظتر گرفتته و از آن    حامل و مادر. خداوند حقوقی را برای همۀ ان ان

هایی را برای مادر تعری  کرده است. متادر را مالتک جنتین و حتتی      سوی دیگر م ئولیت

داند. هم ج م خود مادر، امانت استت و   دار می داند، بلکه او را امانت مالک ج م خود نمی

دار بتودن ختود را نشتان     های نادتی از امانتت   او. از همین رو م ئولیتهم جنین در دکم 

داری عمل کند. بای تگی در حفتظ ستالمت    دهد و او موظ  است براساس ایل امانت می

 جنین و عدم تعرض مادر یا هر فرد دیگری، نتیجۀ طبیعی و بدیهی این ایل است.

 آزادی هتا،  از ستوی فمینی تت   دتده  کار گرفته یکی از عناوین، مفاهیم و حقوق به .9 .2

 دارد و عمیتق  پیونتدی  اومانی تم،  و نیز فردگرایانه و مبانی است. آزادی مطروحه، با ایول

 دتود  پایته استت کته گفتته متی      همتین  بر. است فل فۀ حقوق با نگرش غیردینی از برآمده
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ایتل اولیتۀ   دهنتد. متفتر  بتر     انجتام ، دارند تمایل بدان توانند آنچه را می و آزادند ها ان ان

گیرند. یکتی از اینهتا آزادی    هایی دیگر را برای زنان، در نظر می هایی از آزادی آزادی، گونه

 .(482: 1380، متم ک ر.ک:) 1است جنین ستقس

محتدود و   را جامعته  و فترد  تعتالی و ردتد زمینۀ، غیراسالمی مفهوم به دک آزادی بی

 بته  و غافتتل  بشری، حیات ارزدمند امور از ها ان ان فمایی چنین در کند. می بلکه م دود

 ستبب  کته  فمتای عتاطفی   از زنتان  منال برای. دوند می مشغولارزش  کم یا ارزش بی امور

 را رضایت بیشترین، کودکان پرورش و آوردن دنیا به یعنی خود مادری نقا از آنان دود می

 زنتدگی ، زنان تعداداس دکوفایی الزمۀ که دیدگاه این سوی به بگیرند و فایله، بادند دادته

(. در بررسی  242: 1381 افتخاری،)دوند  داده سوق، است کودکانشان نه و خود برای آنان

یافتنی نی ت، زیرا هرچند حقتی بترای    این نو  تلقی باید گفت آزادی به گونۀ مطلق، تحقق

و ب تا بتا حقتوق دیگتران تتزاحم پیتدا کنتد. حتتق، دترایس، حتتدود            فرد است، امتا چته  

دود. در نگتاه دیتن و البتته مؤیتد بته       ی آن، از سوی دار  و دریعت بیان میها تیمحدود

حکم عقل، ایل عدالت و لزوم عدم تعدی به حقتوق دیگتران )و در اینجتا حتق جنتین(،      

کند. مرز آزادی زن تا استیفای حق خود و نته تجتاوز بته حتق حیتات       آزادی را محدود می

سعادت آدمی، تهافتت و ناستازگاری ندادتته     جنین است. مرز دیگر آزادی این است که با

بادد. سقس جنین که در واقع، نوعی قتل است، مانع دستیابی ان ان به ستعادت استت و از   

توان م تند به حق آزادی، به آن اقدام کرد. ایل تالزم حق و تکلی  نیز هر  همین رو، نمی

هایی را در مقابل  ه، م ئولیتداند. والدین از حیث وظیفۀ پدرانه و مادران عملی را مجاز نمی

بترداری از   فرزندان از مرحلۀ جنینی تا بزرگ الی دارند. ایل م ئولیت متقابل، اجتازۀ بهتره  

دهد. سقس جنین اگر به ظاهر به استتناد   حق، جز در مقابل پذیرش و انجام م ئولیت را نمی

 ارد.ویژه حق حیات وی( منافات د گیرد، اما با حق جنین )به حق زن یورت می

                                                                                                                                        
 بتته  نیتتاز  بتتدون  موالیتد  بتتر  کنترل خودارضایی، همجنس، با حتی نامشرو  های دیگر یکی در روابس . آزادی1

 هم ر است. بتا هماهنگی
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های مبنتایی و اساستی در نگتاه استالم استت کته در        اهلل از مفاهیم و آموزه حتق .10 .2

های مهمی را برای ان ان ایجاد  راستای کمال آدمی طراحی دده است. این آموزه، م ئولیت

دتدت تأثیرگتذار استت. ارادۀ خداونتد بتر خلقتت        کند و در زندگی و آخرت ان ان به می

آفریند تا ادامۀ حیات دهتد نته اینکته از او     آنان است. جنین را میموجودات و ادامۀ حیات 

اهلل، منافتات   سلب حیات کند. یکی از درایس استفاده از حق ان ان ایتن استت کته بتا حتق     

 اهلل سازگار و همخوان نی ت. دک، سقس جنین با حق ندادته بادد، اما بی

توان به دو گتزارۀ   دان ت، می دلیلی که مادری را مانع دکوفایی استعداد مادر می .11 .2

ان ان است. دیگتر اینکته    استعداد دکوفایی متانع ،مادری جداگانه تفکیک کرد؛ یکی اینکه

دان تن تفتاوت ایتن دو گتزاره و بتا طترح دو پرستا،        متادری، سخت است. با مفروض 

عنوان یتک   دای ته، دست یافت؛ پرسا نخ ت: استعدادهای یک زن به  توان به پاسخی می

دود؟ دومین سؤال این است که استعتتدادهای یتک    ن، چی ت که با متادری، دکوفا نمیز

 عنوان یک ان ان چی ت که مادری، مانع دکوفایی آن است؟ زن به

های ج می و روحی بدانیم که خداوند در وجتود   اگر استعدادهای ان ان را همان توان

ماند. از دیدگاه دین اسالم،  زمین نمی دلیل مادری بر ان ان قرار داده است، هیچ استعدادی به

های که خداوند برای ک ب حیات طیبه )در دنیتا( و رستیدن بته     استعداد عبارت از ویژگی

گفته، بهتترین طتراح    سعادت )در آخرت(، در اختیار بشر گذارده است. براساس مبانی پیا

دادها، خداوند است. ها و استع ۀ این تواناییوسو دهند سمتترین  استعدادهای ان ان و عالی

او حکیم، علیم، رحمان و رحیم است. هموست که براستاس ایتن یتفات، زن را م تعتتد     

وجود او گذادته استت. بنتابراین متادری و     درمادری کرده و عاطفه و دل وزی فراوانی را 

 های انحصاری زن است.  مادر بودن از ویژگی

لتی ارادۀ خداونتد استت، متادری     در پاسخِ پرسا دوم، گفتنی است در نگاه دیتن کته تج  

چنانچه سخت هم بادد )که ه ت(، موجب دکوفایی بیشتر استعدادهای ان ان است. بیشترین 

بر آن درجات ایمان براستاس   دود. افزون ها دکوفا می ترین استعدادهای ان ان در سختی و مهم

شند، پتس از آنهتا   چ پیامبران بیا از همه سختی بال را می فرمود: ) (امام یادق هاست. سختی
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 ک تانی کته نتزد ختدا مقتامی ارجمنتدتر دارنتد       ، ترتیتب  جانشینان و پیروان ایشان و سرس بته 

ها این حقیقت را رودن  (. نگاهی گذرا به فل فه و حکمت سختی169: 2ج، 1389دهری،  ری)

ها نه برای تعیین وزن که بترای افتزایا وزن معنتوی ان تان استت. بته میتزان         کند. سختی می

دتود(، قتر  بته     ها و دداید )که در فرهنگ اسالمی بالهتا خوانتده متی    رداری از سختیبرخو

پیشتگیری و  ، حفتظ و تقویتت ایمتان   ، دکوفایی و تکامتل ، آزمایا 1دود. خداوند، حایل می

 ۀوسیل، ارتباط با خدا ،اجر و پاداش، دیبأجبران خطاها و گناهان ان ان مؤمن، ت، هشدار ،درمان

ایتن   بتر  ها دان ته دده است. ابتنتای نگترش فمینی تتی    های سختی تاز حکمت بتوجه و مح

دان تته   رفتاه  ایتن  به هدر، دستیابی. است مادی و راحتی فرد، محور فرض است که رفاه پیا

 میتان  از، کند می محدود را اجتماعی یا فردی رفاه آنچه است که ای جامعه چنین است. در دده

 در جن تی  دود. انقتال   می سقس جنین، توجیه است کهپایه و اساس  همین بر و بردادته دده

داد. رهتایی از   تغییتر  را خانواده و جن ی روابس به مربوط رویکردهای و رفتارها غر ، تمامی

دتدن ستقس جنتین بخشتی از ایتن       تر از همه، درخواستت قتانونی    نقا مادری و داید جدی

ایتل و  ، استالمی  های آموزه براساسکه  (. درحالیhttps://fa.wikipedia.org/wikiپیامدهاست )

 آرامتا  دستیتابی به گذارد، می یحه آن بر اسالم آنچه .مادی نی ت رفاه رکن اولی در زندگی،

است. این آراما هم در تحقق بخشیدن و انجام وظایفی است که خداوند برای رسیدن ان تان  

 تتأمین  را ان تان  رامتا آ اوقتات  از ب تیاری  در مادی رفاه زیرا به سعادت در نظر گرفته است،

کند. راحت بودن در زندگی نه هدر است و نه ابزار مناسب رسیدن به آن، بلکه در ب یاری  نمی

تواند  هایا می آید. مادری با تمام سختی ح ا  می از موارد، متانع ویول به اهدار عالی هم به

 ساز این هدر مقدس بادد. زمینه

هتا و   ی زنان، مادران و هم تران در مقابتل ستختی   نکتۀ دیگر اینکه در فرهنگ اسالمی، برا

های ظاهری ثوا  و ارزدی باالتر از جهاد و اعمال دیگر دیتده دتده استت. پیتامبر      محرومیت

                                                                                                                                        
 دهند جام بال بیشترش می  تر است      قر هر که در این بزم م  .1
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اسالم)ص( فرمود: پاداش دوهرداری نیکو و ثوا  تتالش بترای ک تب خشتنودی دتوهر و      

کند )حر عاملی،  رابری میسازگاری با او با تمامی آن فمایل )که برای مردان مقرر دده است( ب

بر این، در مادری، فردیت و احیانتاً خودختواهی متادر، تبتدیل بته       (. افزون123: 14ق، ج1409

هتای دیگتر نصتیب زن     دود که ممکن است حتتی در موقعیتت   دیگرخواهی، اینار و تعاون می

 نشود. 

مهم متادر در   کنندۀ فرزندان و ن ل بعد است. نقا و کارکرد افزودنی است که مادر، تربیت

بینانته و حتتی ستاده بته      این زمینه ب یار بدیهی است و نیاز به ارائۀ هیچ م تندی جز نگاه واقع

محیس پیرامون ندارد. حذر نقا مادر در خانواده و تبدیل او به نیروی کار اقتصادی، مقابله بتا  

ایع دود استتعدادهای او سترکو  و ضت    وظای  خدایی و طبیعی اوست. همین عمل سبب می

های بعد و خیانت  های فراوان به ن ل دود، نه مادر بودن او. حذر نقا مادری، موجب آسیب

در حق آنان است، زیرا با این کار، آنان هم از عاطفۀ مادری و هم  ناددنی  و جنایت عظیم جبران

دل و اند. از نتایج این محرومیت، فرزندانی پرخادگر، غیرمتعا از تربیت مؤثر مادران محروم دده

آمادۀ هر ناهنجاری است. با تربیت ن ل متعادل به جامعه و نیز به پتدر ایتن فرزنتدان، ختدمت     

دایانی دده است. آسایا و آراما پدر و نیز امنیت و ایمنی جامعه و برختورداری جامعته از   

پودی از آن ددنی نی ت. این جایگتاه   دهروندانی متعادل، همانا خدمت بزرگی است که چشم

  تترین  هتا و بتزرگ   تترین تجربته   از منبت را مادری  ،ها فمینی ت برخیای است که حتی  گونه به

 .(411: 1831فریدمن،اند )ر.ک:  دان تهها برای زنتان  لذت

 به دو دلیل جداگانه است: میتق ها، خود، قابل  استدالل سوم فمینی ت .12 .2

انونی کرد. در پاسخ بته  گیرد، باید آن را ق یک: وقتی در هر یورت، سقس جنین یورت می

این سخن باید گفت این استدالل خالی از ضع  نی ت، زیرا مشابه این است کته گفتته دتود    

گیرد، آن را قانونی و مجاز تلقتی کنتیم یتا اگتر خریتد و فتروش و        حال که دزدی یورت می

بتا  استعمال مواد مخدر وجود دارد، پس مشرو  دان ته دود. این استدالل با ایتول اخالقتی و   

انتدیا، زمینتۀ    مدارانته و عاقبتت   قواعد حقوقی سازگار نی ت. باید با تربیت اخالقی و وظیفته 

وجودآمتده را از بتین    ابتالی به روابس ناسالم را از بین برد تا افراد مجبور نشوند حیات جنین به
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ن. هرچنتد  کتردن آ   حل است، نه قانونی های سقس جنین، راه ها و زمینه ببرند. از بین بردن انگیزه

 راهکار ایلی، تخلق به اخالق دینی است که مبتنی بر این است که عالم محمر خداست. 

گیرد، پس آن را قانونی بدانیم. در پاستخ   دو: وقتی در هر یورت، سقس جنین انجام می

داند. اگر  عنوان یک حق می توان گفت اوالً: قانون، درمان را برای همۀ افراد به این بخا می

ی اقدام به خودکشی نافرجام کنتد و بته پزدتک و مراکتز درمتانی مراجعته کنتد،        فردی حت

هرچند کار او اخالقاً نایحیم و درعاً غیرمجاز و حرام است، اما کتادر پزدتکی، ملتزم بته     

ستبب   تواننتد بته   اند و نمی ها و خدمات بهدادتی و درمانی مناسب و متناسب ارائۀ سرویس

ی، به ارائۀ خدمات اقدام نکننتد؛ ثانیتاً: ستقس جنتین،     غیردرعی و غیراخالقی بودن خودکش

عوارض خود را دارد؛ چه در محیس ایمن و بهدادتی انجام گیرد یا در غیتر آن. هرچنتد در   

 محیس بهدادتی، عوارض آن کمتر است. 

دلیل دیگری که قانونی ددن سقس جنین را موجب ادتتغال، درآمتد و استتقالل     .13 .2

غایت، دچار ضع  و خدده است. این استدالل به چند بخا قابل  دان ت، به برای زنان می

گمتارد یتا او را از دتغلا     تفکیک است: ال ( زن اگر باردار بادد، ک ی او را به کار نمتی 

گیرد یا از کتار   کند؛  ( زن اگر فرزندی را به دنیا بیاورد، ک ی او را به کار نمی محروم می

یاحب فرزند، امکتان تحصتیل و آمتوزش را از دستت     کند؛ ج( زن باردار یا زن  برکنار می

دهد. اما باید دان ت که در دین اسالم، هیچ م ئولیت اقتصادی، بر عهدۀ زن نی تت کته    می

با بارداری یا هر کار دیگری تزاحم و تنافی پیدا کند، بلکه تأمین نفقه، وظیفۀ مترد ختانواده   

یتورت نبتود ایتن دو، وظیفتۀ      ( و در206: 18ق، ج1410)پدر یا هم ر( است )مرواریتد، 

موظت   در دنیای غر  با فقدان خانواده بته معنتای حقیقتی و بتا      1حکومت اسالمی است.

 هایی، طبیعی و عادی است.  چالا نیچن نیازنان به کار بیرون از خانه،  کردن

                                                                                                                                        
دست  برای اطال  بیشتر از این وظیفۀ حکومت اسالمی، این نودتار، اطالعات خوبی به .7حشر:  ؛41. انفال: 1

 .1392ه، زاد تقیو  علی حاجیدهد:  می
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 . نتیجه 5

لی محکم های زنان در قالب فمینی م، در ابتدا یرفاً خواسته و تمایل بود و دلیل عق خواسته

 ،هتایی ماننتد اومانی تم    ها بتا تأثیرپتذیری از اندیشته    و استدالل قوی ندادت. اما فمینی ت

لیبرالی م که زادگاهشان غر  است، ستعی در متدلل کتردن خواستتۀ ختود       و  میسکوالر

یتا بته مبتانی فکتری و      هتا   تت ینیفم)سقس جنین( دادتند. برخی از ادکاالت و ایترادات  

گردد که این ادکاالت در استالم   یافته در غر  برمی خانوادۀ آسیب ساختاری یا به عملکرد

به لحاظ مبنایی و ساختاری و حتی عملکردی، حل دده است. در نقتد دالیتل، بهتترین راه    

نقد مبانی آنهاست. در منطق دین اسالم ت که در قالب دانشی موسوم به فل فۀ فقه )فل تفۀ   

واضع حقیقی حق و حقوق، خداوند استت. حتق   حقوق اسالمی(، تجلی یافته است ت، تنها  

دناسی ویژه و مبتنی بر نگتاه   دناسی خاص، معرفت در نگاه این دانا قویم، مبتنی بر ه تی

خاص به ان ان است. بر پایۀ این ایول خاص، حق براساس قرارداد یا دلخواه افراد وضتع  

دینی، ستازگار نی تت و   دود. حقوق دلبخواهی، موهوم و تخیلی، با این مبانی  و تعیین نمی

جایگاهی ندارد. بنابراین سقس جنین، م تند به هیچ حقی نبوده و مآالً امری غیتر مشترو  ،   

 ناموجه و ناپذیرفتنی است.
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