مطالعه موردی سقط جنین عمدی " حضرت محسن" از
منظر فقه و حقوق کیفری و آثار مترتب برآن
نصيري۹

رقيه
سيد علي رباني موسویان2
تاريخ دريافت مقاله 99/02/0۳ :تاريخ پذيرش نهايي99/05/00 :

چکیده
يکي از مسلمات تاريخي صدر اسالم ،موضوع هجوم به بیت وحي بعد از نبي مکرم اسالم است .از
شخصیتهای مهمي که در اين جريان مورد تعرض واقع شده حضرت زهرا است که از نتايج اين تعرض،
سقط فرزند ايشان است .مساله مورد بررسي عبارت از اين است که مسئولیت کیفری اين جرم چیست؟
و بر عهده کیست؟ و چه نتايجي از آن حاصل ميگردد؟ در پژوهش حاضر تالش گشته ،با ارائه اسناد
روايي و تاريخي از منابع فريقین ،ضمن شناسايي عوامل اصلي آن ،مجازات جرم مذکور از منظر فقه را با
مصاديق آن انطباق داده و جهت تقريب مذاهب اسالمي به روش صحیح بر پايه وحدت علمي قرآني و بر
مبنای پرهیز از کتمان و تحريف حقايق ديني و وقايع تاريخي ،يکي از وظايف تمامي فرق اسالمي را بیان
نمايیم .يافتههای پژوهش حاکي از آن است که عامل اصلي سقط حضرت محسن بن علي ،دومین خلیفه
عامه بوده و از آنجا که بنابر قول مشهور فقها ،مجازات سقط جنین عمدی ظالمانه ،قصاص است ،کیفرعامل
اصلي اين جنايت قصاص ميباشد .از آنجا که طبق حکم قرآن کريم جهر در مورد ظلم ،محبوب پروردگار
بوده و کتمان اين حقیقت ،مخالفت با آيه مودت و تضییع اجر رسالت ميباشد ،سکوت در اين موضوع

وحدت واقعي مسلمین تبلور يابد .هدف از اين مقاله تطبیق وضعیت واقعه با قانون مجازات اسالمي 2931
و تعزيرات  2931بود که با انطباق مذکور ،عمدی بودن آن روشن شد.

 ۹دانشجوي کارشناسي ارشد ،رشته فقه و حقوق اسالمي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،واحد اسالم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اسالم
شهر ،ایرانroghayehnasiri51@Gmail.com
 2ا استادیار گروه فقه و حقوق اسالمي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،واحد اسالم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اسالم شهر ،ایران)نویسنده
مسئول) . a.rabbani110@yahoo.com
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مسلمین ابراز تاثر و همدردی با رسول گرامي اسالم واجب است که اين امر ميتواند به صورت نمادی از
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جايز نميباشد واز آنجا که مسلمانان بايد با شادی پیامبر شاد و با حزن وی محزون گردند ،بر تمامي
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کلید واژهها
سقط جنین عمدی ،مسئولیت کیفری ،مجازات سقط جنین ،حضرت محسن علیه السالم.

مقدمه
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مبحث اول :جايگاه سقط جنین در نظام کیفری اسالم
گفتار اول :مفهوم سقط جنین و حرمت آن در اسالم
بند اول :تعريف سقط جنین
0
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جنين از هنگام انعقاد نطفه موجودي زنده و پویاست و ارتباطش با حيات بشري هر روز بيشتر
ميشود از این رو ،هرچه زمان بر دوران بارداري ميگذرد ،بر ارزش و حرمت او افزوده و اخالل در
ادامه حيات وي ناپسند و جرم شمرده ميشود .این نگاه انساني از بقراط حکيم در سوگندنامه
اش که سقط عمدي جنين را در کنار قتل عمد و گناه و جرم دانسته و آن را بر خالف رسالت
پزشکان شمرده تا عهدنامهي ژنو که عاليترین احترام را براي زندگي بشر از هنگام انعقاد نطفه
قائل است پيوسته در جامعه بشري وجود داشته است .ادیان الهي از جمله اسالم نيز که پيام
آوران کرامت انساني از جانب پروردگار متعال اند ،حق حيات براي جنين را موهبتي الهي ميدانند
و نزد آنان تعرض به آن گناهي بزرگ به شمار ميآید و مستوجب مجازات است۹ .
پس از دميده شدن روح در جنين -که حدود چهار ماهگي رخ ميدهد -از انساني برخوردار
ميشود .همين دگرگوني مهم در زندگي جنين سبب تغيير احکام و مقررات شرعي در حق او
ميشود .از منظر فقه اسالمي سلب حيات از جنين قبل از دميده شدن روح و پس از آن في نفسه
حرام است.
آنچه موضوع این نوشتار است بررسي مجازات سقط جنين به عبارت دیگر قتل عمدي او پس
از دميده شدن روح و بررسي تطبيقي آن در مورد مهمترین مصداق تاریخي این جرم در صدر
اسالم نسبت به اهل بيت پيامبر اکرم (ص) است.

 ۹قتل نفس در پيشگاه خداوند از منفورترین گناهان و جنایاتي است که امنيت جامعه را به شدت به مخاطره مياندازد به همين
دليل در قرآن کریم در آیه  ۳2از سوره مائده قتل به ناحق یک نفر را مساوي کشتن همه بشریت دانسته و در آیه  9۳سوره
نساء فرموده است :هرکس مومني را عمدا به قتل برساند جزاي او جهنم است که در آن جاودان بوده و گرفتار غضب و لعنت
دائمي خداوند خواهد شد و براي او عذابي مهيا مي باشد.

رقیه نصیری و همکار

سقط جنين در معناي لغوي به معناي بچه انداختن یا بچه افکندن پيش از زمان یا به بچه
ناتمام از شکم افتاده اطالق ميشود ،بنابراین خروج بچه پيش از زمان مقرر را سقط جنين
ميگویند( .دهخدا۹۳۳0 ،ش ،ذیل کلمه سقط)
سقط جنين در اصطالح حقوق کيفري عبارت است از اخراج عمدي جنين قبل از موعد
طبيعي به نحوي که زنده یا قابل زیستن نباشد یا منقطع ساختن دوران بارداري (گلدوزیان،
۹۳39ش ،ج ،۹ص)۳3۹
بند دوم :حرمت سقط جنین در اسالم
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مقدمتا باید گفت در تمامي ادیان توحيدي شاهد اسنادي دال بر حرمت و عدم مشروعيت
این عمل هستيم ،مخالفت با سقط جنين در آیين زرتشت به حدي است که این عمل را با قتل
عمد برابر دانسته و گناه پدر و مادر و سقط کننده را به یک ميزان قلمداد ميکند( .وندیداد؛ فرد
گرد  ،۹4بند( )۹2آقایي۹۳35 ،ش ،ص  )۳59در حقوق یهودي ،درباره سقط جنين ،آیهاي از
تورات به صراحت آن را یک جرم و مستوجب مجازات اعالم نموده است .و هرگاه اشخاص با هم
نزاع کنند و زن بارداري را بزنند و بچههایش ساقط شوند و ضرري دیگر وارد نشود موافق آنچه
شوهر آن زن تعيين کند ،در حضور داوران جریمه بپردازد ،و اگر اذیتي دیگر حاصل شود آنگاه
جان به عوض جان دهد( .سفر خروج فصل  (2۹در تعاليم کليساي کاتوليک رم ،مبادرت به سقط
جنين گناهي بزرگ است که مجازات شرعي طرد را در پي دارد( .سليماني۹۳35 ،ش ،ص ۳62
تا  )۳63پاپ فرانسيس رهبر کاتوليکهاي جهان نيز در سخنراني اخير خود (خرداد  )۹۳93سقط
جنين را گناهي نابخشودني معرفي کرد حتي اگر جنين به صورت جدي با معضل تندرستي و
نقص مواجه باشد.
در ميان فقهاي اهل تسنن اختالف نظر چشمگيري درباره حکم سقط جنين پيش از چهار
ماهگي وجود دارد ،اما در مورد حکم بعد از چهار ماهگي اتفاق نظر وجود دارد .ميان فقهاي اهل
تسنن هيچ اختالفي وجود ندارد که سقط جنين پس از چهار ماهگي به دليل دميده شدن روح
در جنين حرام است( .قماشي۹۳35 ،ش ۳04 ،تا )۳39
حرمت سقط جنين از مسلمات فقه شيعه بوده و درباره حرمت قطعي سقط جنين به حکم
اولي ،خواه قبل از ولوج روح ،خواه بعد از آن هيچ اختالفي بين فقها وجود ندارد (محسني،
۹۳32ش ،ص  )69در منابع تاریخي این گونه آمده است :عدهاي از مشرکان از جمله « هباربن
اسود » به قصد اذیت کردن دختر خوانده رسول اکرم (صلي اهلل عليه و آله) که از مکه به سمت
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مدینه هجرت کرده بود به تعقيب وي پرداختند .اول کسي که از مشرکان به کجاوه زینب رسيد
«هباربن اسود» بود که نيزهاي به کجاوه زینب فرو برد .زینب که حامله بود از این حمله ترسيد
و زماني که به مدینه رسيد بچه اش را سقط کرد .از این رو پيامبر (صلي اهلل عليه واله) دستور
داد هرکجا «هباربن اسود» را دیدند او را به قتل برسانند( .ذهبي۹509 ،ق ،ج ،۳ص( )۹02طبري،
۹۳30ش ،ج ،۹۹ص ( )495بيهقي ۹504ق ،ج  ،۳ص ( ۹46ابن اثير الجزري۹509 ،ق ،ج  ،5ص
)603
گفتار دوم  :مجازات سقط جنین در فقه امامیه
کيفر و مجازات سقط جنين در اسالم و فقه اماميه از بدو بارداري براساس مراحل گوناگون
آن ،مختلف در نظر گرفته شده است.
این مجازاتها عبارتند از :قصاص ،دیه و کفاره
بند اول :قصاص:
فقهاي اماميه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدي از جنين تام الخلقهاي که روح در او
دميده شده است ،متفق القول نيستند و در بين آنها دو دیدگاه مشهود است:
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الف .مشهور فقها  :قائل اند به اینکه اگر کسي زن بارداري را بزند و فرزند او سقط شود و
هنگام سقط بميرد ،ضارب وي قاتل است و اگر ضربه با قصد و عامدانه صورت پذیرد ،قصاص ثابت
ميشود( .موسوي خویي۹522 ،ق ،ج  ،2ص )5۹3
شيخ محمد حسن نجفي (جواهرالکالم :) ۳3۹ ،5۳
اگر شخصي به زن باردار ضربه بزند و براثر ضربه ،آن زن جنينش را اسقاط کند و جنين
هنگام سقوط بميرد ظاهراً ضارب قاتل است و باید قصاص شود زیرا موضوع قصاص که ازهاق
نفس محترم است ،محقق شده است و فرقي نمي کند جنين بعد از سقط ،حيات مستقر داشته
باشد یا نه ! زیرا قبل از قتل ،حيات داشته و همين کافي است براي تحقق موضوع قصاص.
صاحب جواهر براي جنيني که هنگام سقط شدن بميرد و قبل از سقط حيات داشته است
قصاص را ثابت ميداند .
سبزواري (مهذب االحکام :)۹۹2 ،29
اگر شخصي ،زن حاملهاي را بترساند و زن براثر آن ،حملش را اسقاط کند ،ضامن دیه جنين
خواهد بود ،البته درصورتي که بدون قصد ،او را ترسانده باشد وگرنه قصاص ميشود.

رقیه نصیری و همکار
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صاحب مهذب االحکام از کساني است که قائل به ثبوت قصاص از جنين است .ایشان نسبت
به ثبوت قصاص تصریح کرده است و دليل خود را وجود مقتضي بيان ميکند .در سقط جنين،
مقتضي قصاص که ولوج روح و کامل بودن خلقت است ،موجود است .زیرا در این صورت ،جنين
یک نفس محترم محسوب ميشود و تحت شمول عمومات قصاص مثل النفس بالنفس قرار
ميگيرد ،پس قصاص ثابت است .
نجفي(کاشف الغطاء) (سفينة النجاه :)96 ،۳
اگر روح در جنين دميده شده باشد مثل صبي است و همه احکام صبي در حق او ثابت است.
پس در قتل عمد ،قاتلش قصاص ميشود و دیهاش در قتل خطاء ،دیه یک انسان کامل است و با
کشتن عمدي او ،کفاره بر قاتلش واجب ميشود .
کاشف الغطاء در عبارات خود بر ثبوت قصاص براي جنين تصریح ميکند و معتقد است
جنيني که روح در او دميده شده ،یک نفس محترم است و تمام حقوقي که براي یک نفس محترم
است ،براي او هم هست ،ازجمله آن حقوق ،ثبوت قصاص است .
محقق حلي در شرایع االسالم (شرایع االسالم :)264 ،5
اگر زني حمل خود را سقط کند ،چه به مباشرت و چه به تسبيب ،باید دیه جنين را بپردازد
و نصيبي از دیه به او نمي رسد .اگر شخص دیگري باعث شود که زن جنينش را سقط کند ،دیه
بر گردن او خواهد بود.
محقق در این کالم خود متعرض قصاص نشده و از ابتدا به سراغ ثبوت دیه رفته است و از
کالمشان که فرمود « النصيب لها من الدیه » وجود عمد در فعل زن فهميده ميشود ،زیرا در
قتل عمد قاتل از ارث (همان دیه) نصيبي نميبرد ولي ایشان در کالم دیگر بحث قصاص را مطرح
کرده است.
اگر شخصي به زن بارداري ضربهاي بزند که براثر آن ،زن باردار حملش را اسقاط کند و هنگام
سقوط ،جنين بميرد ،ضارب کشته ميشود اگر از روي عمد ،آن زن را زده باشد و اگر عملش
غيرعمد بوده دیه را در مالش ضامن است( .حلي (محقق) ۹503ق ،ج  ،5ص )266
بين این دو کالم محقق را ميتوان چنين جمع کرد که اگر مرتکب سقط ،مادر باشد اگرچه
عمد هم باشد فقط دیه ثابت است اما اگر مرتکب سقط شخص دیگري باشد و از روي عمد این
عمل را انجام دهد قصاص ثابت است.
محقق اردبيلي (مجمع الفائده :)۳۳3 ،۹5
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اگر شخص جاني ،جنایتي بر زن بارداري کند و آن زن ،جنينش را اسقاط کند و جنين او
بميرد  ....اگر جنایت جاني از روي عمد بوده باشد جاني کشته ميشود.
محقق اردبيلي مانند محقق حلي براي جنيني ،قصاص را ثابت ميداند که هنگام سقوط زنده
باشد و بميرد.
عالوه بر این گروه از فقها ،که به این موضوع تصریح کرده اند از ظاهر عبارت بعضي دیگر نيز
برمي آید که ایشان با این فتوي موافقند ،براي نمونه ميتوان از سالر دیلمي در المراسم یاد کرد
که ميگوید :
اگر جنين یک زن باردار کشته شود باید بين دوحالت قائل به تفصيل شد ،اگر جنين تام و
کامل باشد مرتکب قصاص ميشود و در غير این صورت دیه بر وي ثابت خواهد شد( .سالر دیلمي،
۹5۹5ق ،ص )252
مهمترین دليل برثبوت حق قصاص در قتل جنين داراي روح این است که جنين پس از آن
که در حدود چهار ماهگي روح در آن دميده شد ،انسان و داراي نفس محترمه ميشود و از این
رو ،عموم دالیل ثبوت حق قصاص نفس که موضوع آنها انسان و نفس محترمه است شامل او
ميشود.
با دقت در دالیل عام قرآني ((مائده ( )54/بقره ( )۹03/اسراء  ))۳۳/و روایي (حرعاملي،
۹5۹5ق ،ج  ،29ص ۳۹2و  )06قصاص ،به این نکته ميرسيم که موضوع حکم حق قصاص،
انسان و نفس محترمه است ،برهمين اساس برخي از فقيهان شيعه (مدني کاشاني۹5۹0ق ،ص)0۳
و اهل سنت (ابن حزم ،بي تا ،ج ،۹۹ص )۳۹که فتوا به ثبوت حق قصاص در سقط جنين داراي
روح داده اند ،به اجمال از این دليل یاد کرده اند.و بعضي از فقيهان معاصر نيز این دليل را با
تقریري دیگر بيان داشتهاند شيرازي۹520 ،ق ،ج  ،9ص ( )2۹0صانعي۹۳35 ،ش ،ج  ،۹ص
.)۹45
ب) اما اقليت فقها با توجه به شرط عدم مماثلت ميان مجرم (انسان) و جنين قصاص را ساقط
0

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
شماره  ،54پایيز ۹۳99

مطالعه موردی سقط جنین عمدی " حضرت محسن" از منظر فقه و حقوق کیفری و آثار مترتب برآن

دانسته و دیه را مجازات اصلي قرار ميدهند.
نظر غير مشهور که خود شامل دو قسم است :یکي قول به عدم قصاص و اثبات دیه کامل
ميباشد .شيخ طوسي( :الخالف 295 ،4 ،مساله ( )۹24شهيد ثاني ،مسالک األفهام ،533 ،۹4
 )539و دیگري قول به تفصيل ميان فوت جنين پس از سقط و قبل از سقط ،که دیدگاه اخير از
زمان محقق حلي به وجود آمد (حلي۹503 ،ق ،ص .)266
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 -۹عدهاي با استناد به صحيحه ابي بصير که بر اساس آن حضرت امام محمد باقر (عليه
السالم) درخصوص کشتن مجنون حکم به عدم جواز قصاص فرموده و در ادامه افزودهاند:
«فالقود لمن الیقاد منه » « قاتل کسي که قصاصش نمي کنند ،قصاص نميشود »
(حرعاملي۹5۹5 ،ق ،ج ،29ص )0۹
با تعميم فراز اخير روایت ،کشتن سایر افرادي که ارتکاب جنایت از سوي آنها مستوجب
قصاص نخواهد بود ،نظير جنين و نابالغ را نيز غير قابل قصاص دانستهاند( .موسوي خویي،
۹522ق ،ج  ،52ص  )4۹۳اما تعميم این فراز را اکثر فقها نپذیرفتهاند ،لذا نظر مشهور و قانون
مجازات اسالمي که فوقا ذکر شد درمورد نابالغ برخالف مجنون ،قصاص قاتل ميباشد .اشکال
واضحتر اینکه الزمه تعميم این فراز و چنين استداللي این است که کشتن شخص خوابيده نيز
قصاص نداشته باشد زیرا خوابيده قصاص نمي شود .درحاليکه گمان نمي رود کسي ملتزم به این
حکم شود( .موسوي خوانساري۹504 ،ق ،ج ،0ص) 2۳6
 -2دسته دوم ،ضمن آنکه استفاده تعميم حکم عدم قصاص موضوع روایت را از مورد جنایت
بر مجنون به سایر موارد مانند نابالغ نمي پذیرند ،ليکن درخصوص جنایت بر جنين،
گذشته از اصل اوليه که مقتضي عدم جواز قصاص بوده ،به استناد برخي روایات صحيح
السند که در آنها حکم به ثبوت قصاص در موارد اسقاط عمدي جنين تصریح نشده،
قصاص را منتفي دانستهاند( .موسوي گلپایگاني۹509 ،ق ،ج  ،۳ص  ،29۹مکارم شيرازي،
۹522ق ،ج  ،۹ص )29۳
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محقق حلي در شرایع االسالم براي نخستين بار در موضوع ثبوت قصاص در جنایت عمدي
بر جنين بين دو مرحله تفکيک نموده اند ،از نظر ایشان مرحله ارتکاب فعل مدخليتي در حکم
نداشته ،بلکه مهم زمان حدوث نتيجه است که اگر نتيجه مجرمانه پس از تولد تحقق یابد ،قصاص
ثابت است ،حتي اگر رفتار موجب آسيب در دوران جنيني واقع شده باشد ،اما اگر نتيجه قبل از
تولد و در همان دوره جنيني رخ داده باشد دیه ثابت ميشود.
ظاهراً مبناي این نظریه را باید در عدم پذیرش مخصص براي عمومات ادله قصاص از یک سو
و تردید در صدق قتل نفس بر سلب حيات از وجود جنين ،از سوي دیگر دانست لذا با اخذ یک
قدر متيقن که موافق احتياط نيز باشد ،تالش شده احراز سلب حيات یا وجود صدمه در یک فرد
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ج) نظريه تفصیلي :
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تولد یافته را براي تعيين حکم قصاص کافي بدانند و بر این مبنا راي دهند که نتيجه فعل در چه
مرحلهاي رخ داده باشد.
در هر دو نظریه موجود در ثبوت یا عدم ثبوت قصاص در اثر سقط جنين ،ميتوان استفاده
کرد فقها بر این مورد اتفاق نظر دارند که اگر ضربهاي به زن باردار برخورد کند ،و بر اثر آن ضربه،
جنين سقط شود ،درصورت عمد ضارب باید قصاص شود( .نجفي۹۳92 ،ش ،ج  ،5۳ص )۳3۹
و اما اینکه استدالل شده بر اینکه در روایات موجود ،بر قصاص قاتل جنين تصریح نشده و بر
روایات ابوعبيده از امام صادق (ع) استناد ميکنند که درباره زني که حامله بود و دارویي ميخورد
تا جنين خود را اسقاط کند ،امام باوجود قتل عمد براي او دیه تعيين ميکند و به قصاص اشاره
نمي شود .در پاسخ باید گفت این قياس مع الفارق است بله در هر شرایطي در قانون و فقه طبق
روایات بر مادر جنين اگر مرتکب این جرم شود دیه تعيين شده و خود نيز از دیه ارثي نميبرد و
نميتوان این حکم را با شرایطي که جنين بواسطه دیگري سقط شود قياس کرد.
بند دوم ) ديه و کفاره  :دیهي جنين که روح در آن پيدا شده است ،اگر پسر باشد دیه
کامل و اگر دختر باشد نصف دیه پسر و اگر مشخص نباشد جنسيت چيست ،سه ربع دیه پسر
خواهد بود .در صورت سقط جنين پس از پيدایش روح ،مشهور فقها به وجوب کفاره رأي دادهاند
و براي اثبات این نظریه به ادلهي وجوب کفاره بر قتل استدالل کردهاند .که البته بحث کفاره در
نظام کيفري تقنيني ما جایگاهي نداشته و پيش بيني نشده است.
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مبحث دوم :بررسي موردی سقط حضرت محسن علیه السالم
بعد از آنکه رسول خدا (ص) در غدیر خم ،امير المومنين علي بن ابي طالب (عليه السالم ) را
به عنوان ولي و اولي به مومنين از انفسشان معرفي فرمود چيزي نگذشت که در بازگشت به مدینه
توسط ایادي کفر و نفاق به اتفاق منابع شيعي و سني مسموم گشت(حاکم نيشابوري ،ح 5۳94
و مفيد۹5۹0 ،ق ،ص  546و طوسي۹۳65 ،ش ،ج  ،6ص ) ۳و بعد از زندگي سعيد ،شهيد از دنيا
رحلت نمود.
این واقعه جانگداز در دل اصحاب حقيقي و نزدیکان دلباختهاش چنان اثر گذاشت که یکسره
فارغ از امور دیگر به تجهيز بدن مقدس آن حضرت پرداخته و تا آخرین لحظه از جسم نازنينش
مفارقت ننمودند تا وظيفه عاطفي و شرعي خود را در مورد تعزیز ،توقير و خاکسپاري نبي
مکرمشان اعمال دارند .اما از طرف دیگر عدهاي بدون اطالع دسته اول مراسم را ترک کرده و در
سقيفه گرد هم آمده و با نقض عهد غدیر ،بيعتي فراهم آورده و بر اساس آن از سایر مسلمين

رقیه نصیری و همکار

بيعت ميستاندند .در این ميان بني هاشم و آن تعداد از صحابه که در جریان سقيفه نبوده و
مشغول تجهيز نبي مکرم بودند پس از اطالع از بيعت سقيفه  -که البته در همان سقيفه نيز با
اختالف شکل گرفت و برخي بزرگان اصحاب مانند سعد بن عباده تا آخر عمر بر سر مخالفت با
آن باقي ماندند – با آن به مخالفت برخاستند و جهت اعالن اعتراض در بيت اميرمومنان (ع)
تحصن نمودند .خالفت نوپا که تحکيم پایههاي حکومت خود را در سرکوب مخالفين و اخذ بيعت
جبري از همگان ميدانست ،دستور هجوم به بيت فاطمه (ع) داده و عمال خود را جهت گرفتن
بيعت روانه کرد و براي رسيدن به این مقصد دست کارگزاران خود را در اخذ بيعت از اهل بيت
وحي و سوزاندن بيت وحي بازگذاشت ،و صاحبان بيت را ميان بيعت و کشته شدن مخير ساخت.
هنگام هجمه ،از آنجا که جایگاه دختر پيامبر بر تمامي صحابه روشن بود و همگي از رسول
خدا در باره وي شنيده بودند که :فاطمه بضعه مني فمن اغضبها اغضبني ،فاطمه پارهاي از وجود
من است پس هرکس او را خشمگين کند مرا خشمگين نموده است(بخاري  ،ح  ) ۳060و
ميدانستند که او سيده نساء اهل جنت است(بخاري ،ح  ،)۳446آن حضرت براي اتمام حجت،
شخصا به پشت در آمد تا بلکه مهاجمين حرمت رسول خدا(ص) را در مورد یگانه دخترش رعایت
نموده و یا اگر ایمان به رسولش ندارند غيرت عربيت مانع کارشان گردد ،اما چنين نشد و در
جریان حمله و ورود به عنف به بيت فاطمه(ع) ،آن حضرت به شدت مجروح شده و در اثر ضربات
وارده فرزند خود را سقط نمود.
گفتار اول :ادله و اسناد حمله و ايراد ضرب و جرح به حضرت صديقهی طاهره (س)
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قبل از بررسي عامالن جرم و تشخيص مجازات مناسب با آن در ابتدا باید موضوع این جرم،
یعني حمل سقط شده معرفي گردد .حضرت محسن فرزند سيداوصياء و سيده نساء عالمين،
سومين پسر علي و زهرا عليهماالسالم است .سيوطي ميگوید « :فاطمة الزهرا رضي اهلل عنها،
رزقت من االوالد خمسة ،الحسن ،والحسين ،و محسن و ام کلثوم و زینب ،فاما محسن فدرج
سقطاً .حضرت زهرا عليها السالم پنج فرزند داشته است :حسن ،حسين ،محسن ،زینب ،امکلثوم.
و اما محسن سقط شده است( .سيوطي۹525 ،ق ،ج ،2ص) ۳0
در بزرگي و جاللتش همين بس که در کتب آسماني گذشته نيز از او ذکر شده و پيامبر خاتم
(ص) قبل از به دنيا آمدن ،شخصا وي را نام گذاري کرده و با فرزند سوم هارون خليفه موسي هم
نامش نموده است( .ابن بابویه قمي (شيخ صدوق) ۹50۳ ،ق ،ج ،2ص ،530بحراني۹۳6۳ ،ش،
ج ،۹۹ص ، 5۹۹مفيد۹5۹۳ ،ق ،ص  ،۹30ابن شهر آشوب۹۳06 ،ق ،ج ،۳ص  ،46مجلسي،
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۹50۳ق ،ج  ،۳3ص .)۹54ابن بطریق (م  )600نقل ميکند :ان فاطمه اسقطت بعد رسول اهلل
ذکرا کان سماه النبي و هو حمل محسنا (ابن طریق۹500 ،ق ،ص.)05
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بند اول :اسناد حمله به بیت حضرت زهرا (س):
اصل جریان هجوم به بيت عترت نبي اکرم(ص) به قدري در منابع تاریخي و حدیثي عامه و
خاصه ذکر شده و در قرون متوالي شهرت یافته که از مسلمات تاریخي محسوب شده و از ذکر
سند بي نياز است بااین حال براي نمونه مواردي از اسناد این موضوع از متون کهن اهل تسنن به
عنوان شاهد ذکر ميگردد.
ابوبکر عبداهلل بن محمد بن ابي شيبه ،شيخ و استاد بخاري در کتاب « المصنف » (المصنف،
ج  ،0ص )5۳2ابن قتيبه دینوري در االمامه و السياسة (ج  ،۹ص  )۳0و اسماعيل بن علي ابوالفداء
در تاریخ أبي الفداء (ج  ،۹ص  )۹46وابن عبدالبر در االستيعاب في معرفة االصحاب (جلد  ،۳ص
 )904و یعقوبي در تاریخ یعقوبي (ج  ،2ص  )۹04و همين طور ذهبي در ميزان االعتدال في نقد
الرجال (الميزان ،ج  ،۹ص .)۹۳9
از بهترین شواهد بر این جریان اعتراف و پشيماني ابوبکر در هنگام مرگش از این عمل ميباشد
که با اسناد متعدي در منابع عامه نقل شده است .ابوعبيد قاسم بن سالم ( )225در کتاب نفيس
خود به نام االموال که مورد اعتماد فقيهان بزرگ است به طور مستند از عبدالرحمان بن عوف
نقل ميکند که ميگوید :در بيماري خليفه اول ،براي عيادتش وارد خانه او شدم .او پس از
گفتگوي زیاد به من گفت  :آرزو ميکنماي کاش سه چيز را که انجام داده ام انجام نداده بودم و
همچنين سه چيز را که انجام نداده ام ،انجام ميدادم ،و آرزو ميکنم سه چيز را از پيامبر سوال
ميکردم .و یکي از آن سه چيز را که انجام داده بود و آرزو ميکرد انجام نمي داد این بود که :اي
کاش خانه و حریم فاطمه را کشف نمي کردم و آن را به حال خود وامي گذاشتم ،هرچند براي
جنگ بسته شده بود .محمد بن جریرنيز از ابوبکر نقل کرده است« :دوست ميداشتم خانه علي
را ترک ميکردم ،اگرچه او آشکارا با من جنگ ميکرد( ».طبري۹۳04 ،ش ،ج  ،5ص )۹402
روایات به طور کلي نشان دهنده این است که خليفه اول (ابن ابي الحدید۹۳95 ،ش ،جلد ،6
ص )4۹و خليفه دوم (طبري۹۳04 ،ش ،ج 2 ،ص ( )5۳۳متقي هندي۹5۹9 ،ق ،ج  ،4ص )64۹
قنفذ (ابن قتيبه دینوري۹5۹۳ ،ق ،ج ،۹0ص )۹2و خالد بن وليد و ابو عبيده جراح ،مغيره بن
شعبه ،سالم غالم ابوحذیفه همگي هنگام هجوم به در خانه اميرالمومنين حضور داشتند .در تاریخ
یعقوبي ( )245آمده است -۹ :عمر بن خطاب  -2خالد بن وليد  -۳عبدالرحمن بن عوف  -5ثابت

رقیه نصیری و همکار

بن قيس بن شماس  -4زیاد بن لبيد  -6محمد بن مسلمه  -0زید بن ثابت  -3سلمه بن سالمه
بن وقتش  -9سلمه بن اسلم  -۹0اسيد بن حضير از مهاجمان به خانه عترت بودهاند( .یعقوبي،
۹۳05ش ،ج  ،2ص )۹۹4
شيخ مفيد اسامي برخي از افراد که ميان یورش برندگان حضور داشتهاند را بر طبق روایت
جد « عمرو بن ابي المقدام » که خود یکي از آنان بوده ذکر کرده است .
جدّ عمروبن ابي المقدام ميگوید  « :عمر گفت برخيزید تا به سوي علي برویم .ابوبکر ،عمر،
عثمان ،خالد بن وليد ،مغيره بن شعبه ،ابوعبيده جراح و سالم غالم ابي حذیفه برخاستند و من
نيز با آنها برخاستم (شيخ مفيد۹5۹۳ ،ق )۹3۹ ،همچنين شيخ مفيد در کتاب جمل آورده :عمر
همراه جماعتي از جمله مغيرة بن شعبه ثقفي و سالم غالم ابو حذیفه حرکت کرد تا به خانه علي
(ع) رسيد (شيخ مفيد ،الجمل ،ص ۹۹3و ) ۹۹0ابي بکر ،عمر ،عثمان (شيخ مفيد ،االرشاد،
ص۹35و)۹30خالد بن وليد ،قنفذ (هاللي ،کتاب سليم ،ج ،2ص )240بحراني ،مدینه المعاجز،
ص  )55۹ثابت بن قيس بن شماس ،عبدالرحمان بن عوف و محمد بن مسلمه (جوهري ،بيتا،
ص  )54و عبدالرحمان بن ابي بکر (مجلسي ،4۳/۹5 ،بحراني ،55۹ ،رحماني همداني) 4۳2/2 ،
اسيد بن خصير (حصين) و سلمه بن سالمه بن وقتش ،سلمه بن اسلم (االمامه و السياسه ،۹۹/۹
یعقوبي ،بيتا ،۹۹4/2 ،مروجي طبسي ،ص  )۳06معاذ بن جبل (الوافي بالوفيات ،۹0 ،6 ،ملل و
نحل ،4۹ ،االمامه و السياسه )۹2/۹ ،بشير بن سعد (احتجاج ،5۹5/۹ ،اختصاص )۹34 ،شوشتري
(احقاق الحق )۳00/2 ،از مهاجمان بوده اند.
بنابراین در منابع فریقين وجود افرادي مانند :ابوبکر ،عمر ،قنفذ ،مغيره بن شعبه ،عبد الرحمن
بن عوف ،خالد بن وليد و ابوعبيده جراح ،مورد اتفاق است.

الف) ضربه زدن و شکستن پهلو
الف -قال رسول اهلل  ....اللهم العن من ظلمها  ...و خلد في نارک من ضرب جنبها پيامبر
اکرم فرمودند  ....خدایا آنان را که به فاطمه ام ظلم ميکنند لعنت کن و کساني که به پهلویش
ضربه ميزنند به آتش ابدي خود بسوزان( .ابن بابویه قمي۹۳06 ،ش ،ص( ،)۹06طبري آملي،
۹۳30ش ،ص ( ،)۳00الفضائل ،ابن شاذان ،ص  ،۹0ابن شاذان به این عبارت آورده  :اللهم العن
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همانطور که ذکر شد در جریان هجوم به بيت رسالت آسيبهایي به بدن مطهر صدیقه کبري
وارد شد که براي تشخيص موضوع جرم مورد بررسي مروري بر این موارد الزم ميباشد.
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بند دوم :جنايات وارده بر حضرت زهرا (س)
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ظالمها و خلّد في النار من ضربها علي جنبها ،المحتضر ،شيخ عزالدین حلي (قرن  ) 3ص ،۹90
غایة المرام بحراني ج ،۹ص  ،۹02بحاراالنوار ،عالمه مجلسي ،ج ،23ص  ۳9و ج ،5۳ص ۹0۳و ج
 ،۳۹ص  .620فرائد السمطين ،جویني ( 0۳0ه.ق) ص )۳4-۳5
ب -فأرسل ابوبکر الي قنفذ اضربها فألجأها إلي عضادة بيتها فدفعها فکسر ضلعاً من جنبها.
ابابکر قنفذ ۹را فرستاد و به او گفت که فاطمه عليها السالم را بزن ،پس قنفذ فاطمه عليها السالم
را مجبور کرد به سمتي از خانه اش پناه ببرد ،پس قنفذ ،فاطمه عليها السالم را پرت کردواستخواني
از پهلویش را شکست( .هاللي۹5۹6 ،ق ،ص( ،)۹4۳طبرسي۹50۳ ،ق ،ج  ،۹ص ( ،)۹09مجلسي،
۹50۳ق ،ج  ،5۳ص  ،۹93ج  ،23ص )23۳
ب) جراحت شکم
انّ عمر ضرب بطن فاطمه یوم البيعة .به درستي که عمر در روز بيعت ضربهاي به شکم فاطمه
عليها السالم زد.
(النقض ،عبدالجليل قزویني ( 460ه .ق) ص  ،293کامل بهائي ،عمادالدین طبري (قرن )0
ص  ،۳۹۹عوالم العلوم ،شيخ عبداله بحراني ،ج  ۹۹و ص  ،5۹6بيت االحزان ،محدث قمي ،ص،۹2۳
شرح احقاق الحق ،شوشتري ،ج ،2ص .۳02و ملل و النحل ،شهرستاني ( 453ه .ق) ،ج  ،۹ص،
وافي بالوفيات ،صفدي شافعي 065( ،ه .ق) ج ،6ص )۹4
ب )2-روايت طبرسي :و امّا انت یا معيرة بن شعبة فانّک اهلل عدو  ...وأنت الذي ضربت
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گونهاي کتک زدي که او را خونين ساختي( ...طبرسي۹50۳ ،ق ،ص ( ،)5۹5مجلسي۹50۳ ،ق،

0

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
شماره  ،54پایيز ۹۳99

فاطمة بنت رسول اهلل حتّي أدميتها .امام حسن مجتبي عليه السالم به مغيرة بن شعبه فرمود :اما
تواي مغيره ! دشمن خدایي تو فاطمه عليها السالم دختر رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله ) را به

 ۹قنفذ ،غالم ابوبکر (و سپس عمر) و پسر عموي عمر بن خطاب ،از طلقاء و یکي از فرزندان عدي بن کعب بود .وي مردي تند
خو خشن و بد اخالق بود .نقش او در شهادت حضرت صدیقه طاهره (عليها السالم) از مسلمات تاریخي است .او به دستور ابوبکر
بارها به بيت فاطمي تعرض نمود و به دستور عمر که به او گفته بود اگر فاطمه بين تو ،و علي مانع شد او را بزن ،عمل نمود.
قنفذ ،به خاطر خوش خدمتي اي که به خليفه اول و دوم نمود در دوران حکومت آنها از مواهب فراواني برخوردار گردید .ابان از
سليم نقل مي کند در حلقه اي در مسجد رسول خدا وارد شدم که در آن جز هاشمي نبود ،غير از سلمان و ابوذر و مقداد و محمد
بن ابي بکر و عمر ابن ابي سلمه و قيس بن سعد بن عباده .که عباس به علي بن ابي طالب عرض کرد :چرا عمر قنفذ را منع کرد
از اینکه غرامت دهد همانگ ونه که جميع کارگزاران او غرامت مي دهند؟ امير مومنان (عليه السالم) به اطراف خود نگاه کرد سپس
چشمانش پر از اشک شد و فرمود به خاطر تشکر از ضربه اي که با تازیانه به فاطمه (عليها السالم) زد و فاطمه (عليها السالم)
وفات نمود در حاليکه اثر آن ضربه مانند بازوبند بر بازویش مانده بود ( ....سيد جعفر مرتضي العاملي ،مأساة الزهرا (ع) ،ج  ،2صص
52و )5۳

رقیه نصیری و همکار

ج  ،۳۹ص  654و ج ،5۳ص ۹90و ج  ،55ص ( ،)3۳فتوني۹5۳۹ ،ق ،ج  ،2ص  ،)65-60قمي،
۹۳6۳ش ،ص )۹۹6
ب )1-روايت طبری :فقال مقداد لعمر  :لقد ذهبت بنت رسول اهلل من الدنيا و کان الدم
یخرج من ظهرها و جنبها بسبب ضربک لها بالتّسيف والسّوط  ....هنگامي که عمر جریان دفن
مخفيانه فاطمه الزهرا عليها السالم را از مقداد شنيد او را زد .مقداد به عمر گفت :دختر رسول اهلل
(صلي اهلل عليه و آله ) از دنيا رفت درحاليکه خون از کمر و پهلوي او جاري بود به سبب ضرب
شمشير و تازیانهاي که شما بر او زدید( .طبري۹۳3۳ ،ش ،ص)۳۹5
ج) قال رسول اهلل (صلي اهلل عليه و آله) و تضرب و هي حامل  ...و تطرح ما في بطنها من
الضرب و تموت من ذلک الضرب .پيامبر صلي اهلل عليه و آله فرمود  :حضرت زهرا سالم اهلل عليها
زده ميشود درحالي که باردار است دراثر این ضربت فرزندي که همراه دارد سقط ميشود و خود
او دراثر همان ضربت از دنيا ميرود( .مجلسي۹50۳ ،ق ،ج ،5۳ص)۹94
د) ذهبي از ابن حماد کوفي نقل ميکند :ان عمر رفس فاطمه حتي اسقطت بمحسن ،عمر چنان
با لگد به سينه فاطمه کوبيد که وي محسن را سقط نمود( .ذهبي۹۳32 ،ق ،ج  ،۹ص )۹۳9
عالوه بر جراحات فوق  ،جراحات دیگري نيز به پيکر مبارک حضرت زهراي مرضيه (س) وارد
شده که با توجه به کثرت آن مجموعا ميتواند به عنوان امارهي بر وجود عنصر معنوي مرتکبين
این جنایت تلقي گردد۹.
۹

جراحت کتف ،اخذ عمر خالد بن وليد سيفاً فجعل یضرب بغمده علي کتفها حتي صارت مجروحةً .عمر از خالد بن وليد

شمشيري گرفته و با غالف درحاليکه شمشير داخل آن بود آن قدر برشانه حضرت عليها السالم زد که مجروح شد( .مرندي،
۹۳3۹ش ،ص  )32جراحت سینه ،عصر عمر فاطمة بين الحائط والباب عصرةً شدیدة  ...و نبت مسمار الباب في صدرها .عمر،

 .و ملل و النحل ،شهرستاني (  453ه.ق ) ،ج ،۹ص ،وافي بالوفيات ،صفدي شافعي 065( ،ه.ق) ج ،6ص  )۹4جراحت و ورم
کردن بازو ،و حالت بينهم « مهاجمين » و بينه« علي » فاطمه عند باب البيت فضربها قنفذ الملعون بالسوط فماتت حين ماتت
و إن في عضدها کمثل الدملج من ضربته لعنه اهلل  .حضرت زهرا عليها السالم بين هجوم آورندگان و حضرت علي ( عليه السالم)
مانع شد پس قنفذ ملعون با تازیانه بر بازوي حضرت زد سپس از دنيا رفت درحالي که اثر آن بر بازوي او مثل بازوبند باقي ماند....
(هاللي۹5۹6 ،ق ،ص ( ،)۹4۹طبرسي۹50۳ ،ق ،ج  ،۹ص( ،)۹09مجلسي۹50۳ ،ق ،ج ، 23ص ،200ج  ،5۳ص( ،)۹93بحراني،
۹۳6۳ش ،ج  ،۹۹ص( ،)500قمي۹۳6۳ ،ق ،ص )۹۹0جراحت وارده به صورت ،حين اقبل (الرجل) یلطم خدّها حتي احمّرت
عينها  .آن مرد ( عمر ) چنان سيلي به صورت فاطمه عليها السالم زد که چشمان ایشان سرخ شد (.مقرم۹۳05 ،ش ،ص،)5۹
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فاطمه عليها السالم زد( .النقض ،عبدالجليل قزویني ( 460ه.ق) ص  ،293کامل بهائي ،عمادالدین طبري (قرن )0ص  ،۳۹۹عوالم
العلوم ،شيخ عبداله بحراني ،ج  ۹۹و ص  ،5۹6بيت االحزان ،محدث قمي ،ص  ،۹2۳شرح احقاق الحق ،شوشتري ،ج ، 2ص ۳02
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فاطمه عليها السالم را بين در و دیوار فشار شدیدي داد و ميخ در به سينه حضرت عليها السالم فرو رفت ( .مقاتل بن عطيه،
۹۳00ش ،ص )۹3۹جراحت شکم ،انّ عمر ضرب بطن فاطمه یوم البيعة .به درستي که عمر در روز بيعت ضربه اي به شکم
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بند سوم) اسناد سقط جنین حضرت زهرا(س) مطابق اقوال اهل سنت
الف :حديث ابراهیم جويني
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ب) کالم شهرستاني در بیان اعتقاد نظام
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جویني عالم شهير شافعي مذهب(م )022که شمس الدین ذهبي در توثيق وي ميگوید :االمام
المحدث االوحد االکمل فخراالسالم صدرالدین ابراهيم بن محمد بن الموید بن حمویه الخراساني
الجویني( ....ذهبي۹5۹9 ،ق ،ج ،5ص )۹404در ضمن حدیثي از پيامبر اکرم روایت کرده است :
...و اني لما رایتها ذکرت مایصنع بها بعدي کاني بها و قد دخل الذل بيتها و انتهکت حرمتها و
غصبت حقها و منعت ارثها و کسر جنبها و اسقطت جنينها و هي تنادي :یامحمدا! فالتستجاب و
تستغيث فالتغاث ....فتکون اول من یلحقني من اهل بيتي .فتقدم علي محزونه مکروبه مغمومه
مغصوبه مقتوله .فاقول عند ذلک :اللهم العن من ظلمها و عاقب من غصبها و ذلل من اذلها و خلد
في نارک من ضرب جنبها حتي القت ولدها .فتقول المالئکه عند ذلک آمين.
زماني که فاطمه سالم اهلل عليها را دیدم ،به یاد صحنهاي افتادم که پس از من براي او رخ
خواهد داد .ميبينم ذلت وارد خانه او شده ،حرمتش پایمال گشته ،حقش غصب شده  ،از ارث
خود ممنوع گشته ،پهلوي او شکسته شده و فرزندي را که در رحم دارد سقط شده ،درحالي که
پيوسته فریاد ميزند  :وا محمداه ،ولي کسي به او پاسخ نمي دهد ،کمک ميخواهد ؛ اما کسي به
فریادش نمي رسد .او اول کسي است که از خاندانم به من ملحق ميشود ؛ و درحالي بر من وارد
ميشود که محزون ،گرفتار و غمگين و شهيد شده است .و من در اینجا ميگویم  :خدایا لعنت
کن هرکه به او ظلم کرده ،کيفر ده هرکه حقش را غصب کرده ،خوار کن هرکه خوارش کرده و
در دوزخ مخلد کن هرکه به پهلویش زده تا فرزندش را سقط کرده و مالئکه آمين گویند( .جویني،
۹500ق ،ج  ،2ص )۳4

شهرستاني ( 453ق) دربيان عقاید نظام معتزلي گفته است :بنابرعقيده نظام معتزلي (2۳0
ق) :ان عمر ضرب فاطمه یوم البيعه حتي القت الجنين من بطنها ،عمر با ضربه زدن به سينه
حضرت فاطمه عليها السالم در روز بيعتگيري و هجوم به منزل او ،جنين وي را سقط کرد.
(شهرستاني۹505 ،ق ،ج  ،۹ص )43-40
جراحت گوش قال الصادق  ...ثم لطمها ،فکانّي انظر الي قرطٍ في اذنها حين نقفت .امام صادق عليه السالم فرمودند ... :سپس
(عمر) سيلي به صورت حضرت زهرا عليها السالم زد ،گویي به گوشوارهي گوش مينگرم ،که شکسته شد (مفيد۹5۹۳ ،ق ،ص
 ،)۹34مجلسي۹50۳ ،ق ،ج  ،29ص )۹29

رقیه نصیری و همکار

ج) کالم صفدی در بیان عقیده نظام
صفدي شافعي (م  )065در بيان عقيده نظام معتزلي چنين مينویسد :ان عمر ضرب بطن
فاطمه یوم البيعه حتي القت المحسن ،عمر در روز بيعت چنان ضربهاي بر شکم فاطمه کوبيد که
محسن را سقط نمود( .صفدي شافعي۹520 ،ق ،ج  ،6ص )0
موضع نظام نسبت به شيعيان :جاحظ (م  )244ميگوید :نظام شيعيان را به سبب بدگویي از
صحابه به شدت مورد رد و انکار قرار ميداد( .لباف۹۳34 ،ش ،ص  )۹50لذا جاي هيچ شایبهاي
از تشيع در وي نمي باشد.
د) کالم مقاتل
مقانل بن عطيه ميگوید  :ابابکر بعد از آنکه با تهدید و ترس و شمشير از مردم بيعت گرفت،
عمر و قنفذ و جماعتي را به درب خانه علي و زهرا عليهما السالم فرستاد .عمر هيزم را در خانه
فاطمه (س) جمع نمود و درب خانه را به آتش کشيد ،هنگامي که فاطمه زهرا عليها السالم پشت
در آمد ،عمر و اصحاب او جمع شدند و عمر آنچنان حضرت فاطمه عليها السالم را پشت در فشار
داد که فرزندش را سقط نمود و ميخ در به سينه حضرت فرو رفت (و براثر آن صدمات) حضرت
به (بستر) بيماري افتاد تا آنکه از دنيا رفت( .مقانل بن عطية۹۳00 ،ش ،ص۹60و)۹6۹
ه) نقل ذهبي و ابن حجر از ابن حماد

گنجي شافعي (634ق) ميگوید  :گفته ميشود  :فاطمه عليها السالم پس از رحلت پيامبر
(صلي اهلل عليه و آله) جنيني را سقط کرد که رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله) او را «محسن»

شماره  ،54پایيز ۹۳99

ز) نقل گنجي از ابن قتیبه
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ذهبي ضمن بررسي احوال ابوبکر احمد بن محمد یحيي بن ابي دارم ،محدث کوفي (۳42
ق) ،گفته که او به سبب استماع مثالب عمر در اواخر عمر ،متهم به رافضي بودن شده است و از
محمد بن حماد حافظ نقل کرده که « من نزد او بودم که شخصي براي وي ميگفت  :عمر با
ضربه لگد بر فاطمه عليها السالم موجب سقط محسن شد » (ذهبي۹5۹۳ ،ق ،ج  ،۹4ص )403
ابن حجر عسقالني نيز در بررسي احوال ابن ابي دارم همان سخن ذهبي را نقل کرده است( .ابن
حجر۹۳90 ،ق ،ج  ،۹ص ) 263
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نام گذاري کرده بود و این خبر را من نزد ابن قتيبه یافتم( .گنجي شافعي۹۳62 ،ش ،ص )260
اما نکته قابل توجه آنکه اکنون عين این متن در کتاب ابن قتيبه موجود نيست
تمام اخبار و احادیثي که مضمون آنها ایراد ضرب و جرح بر حضرت زهرا در جریان گرفتن
بيعت است -که برخي اخبار آن گذشت -با توجه به حامل بودن آن حضرت درآن هنگام قرینه
بسيار خوبي براي تاکيد و تایيد قول به سقط فرزند آن مکرمه است.
در جمع بندي اخبار منابع عامه ميتوان به این نتيجه دست یافت که از گزارش غير شيعي
نيز ميتوان شهادت محسن عليه السالم را ثابت کرد و گویا همين حقيقت موجب آن گشته که
برخي از اخبار این واقعه مبهم نقل شود و یا به مرور دستخوش تحریف گردد.
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بند ج) اسناد واقعه سقط جنین در اقوال شیعه
عالمه مجلسي ميفرماید :و خبر شهادت حضرت زهرا عليها السالم از متواترات است و سبب
آن پس قنفذ غالم عمر در شکم فاطمه زد که پهلویش شکسته شد و بدین جهت جنيني که
رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله) آن را محسن ناميده بود را سقط کرد( .مجلسي۹505 ،ق ،ج ،4
ص )۳20
اگر حدیث و خبري ناقالن آن متواتر بود و مورد تسالم بين اصحاب در تمام طبقات قرار
گرفت آن خبر متواتر است و احتياج به بررسي سند ندارد درصورتي که ممتنع باشد ناقالن آن
بر دروغ اتفاق کرده باشند و درمورد اتفاق افرادي همچون شيخ مفيد و شيخ طوسي و عالمه حلي
و مجلسي و دیگران که خبر سقط شدن حضرت محسن عليه السالم به واسطهي لگد زدن عمر
بن خطاب به حضرت زهرا عليها السالم را نقل کرده اند ميتوان به طور قطع ادعا کرد که آنان
اتفاق بر دروغ نداشتهاند ،و لذا دیگر احتياجي به بررسي سند روایات مستند آنان نيست .در اینجا
جهت جلوگيري از اطاله کالم به ارائه آدرس برخي منابع شيعي در این خصوص بسنده ميشود.
(کامل الزیارات ،باب نوادر زیارت ،۹005 ،999 ،تأویل االیات ،3۳3 ،الجواهر السنيه،29۹ ،239
بحاراالنوار 6۹/23 ،و جالءالعيون ،ص ( )2۳4خصيبي۹5۹۹ ،ق ،ص ( ،)۹03مجلسي۹50۳ ،ق،
ج ،۳0ص  ۳53و ( ،)۳59مجلسي۹50۳ ،ق ،ج  ،5ص ( )230طبرسي۹50۳ ،ق ،ص ،203
مجلسي۹50۳ق ،ج ،5۳ص۹90و ج 55ص ( ،)3۳طبري۹۳3۳ ،ش ،ص  26و  ،20طبري صغير،
۹5۹0ق ،ص 90و  ،93بحراني۹۳39 ،ش ،ج ۹ص ( ،)۳96مفيد۹5۹5 ،ق ،ص ( ،)۹34مجلسي،
۹50۳ق ،ج  ،29ص ( )۹92شيخ طوسي۹5۹5 ،ق ،ج  ،۹ص  ،۹9۹مجلسي۹50۳ ،ق ،ج ،23
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ص ( ،)5۹صدوق ،معاني االخبار 206 ،و مصباح کفعمي 422 ،و  ،42۳و الهدایه الکبري 503 ،و
) ... ۹03
عالوه بر تواتر ،شهرت شهادت حضرت زهرا و فرزندش توسط عمر از چنان قدمتي برخوردار
است که حتي عزاداري شيعيان بر آن دو عزیز را مخالفين مکتب شيعه از بيش از هزار سال پيش
نقل کرده اند .قاضي عبدالجبار متوفي  5۹4قمري که از وي تعبير به عالمه متکلم ميکنند در
کتاب "تثبيت دالیل النبوه" که در اثبات عالیم نبوت پيامبر نگاشته شده و از مهمترین منابع
اهل تسنن درباره قرامطه ميباشد ،چنين آورده است :در این زمان از آنها مثل ابي جبله ابراهيم
بن غسان جابر فوت شده ،ابوالفارش.......ابي خزیمه و ابي عبداهلل محمد بن نعمان(شيخ مفيد) که
آنها در .........عسقالن و دمشق و بغداد و جبل بسماق بودند .همه آنها ادعاي تشيع و محبت رسول
اهلل و اهل بيتش را دارند .بر فاطمه و بر پسرش محسن که عقيده دارند عمر او را کشته گریه
ميکنند .....در مورد آن مرثيه خوانده و اشک ،ميریزند(.همداني االسد آبادي۹520 ،ق؛ ج  ،2ص
 495و  )494قابل ذکر است تاریخ سند مذکور مانند بسياري از منابع دیگر که ذکر گردید مربوط
به چند قرن پيش از دوره صفوي است لذا اتهام صفوي بودن موضوع را نيز منتفي ميسازد.
گفتار دوم :تطابق وضعیت موجود با نظام کیفری جمهوری اسالمي ايران
اقسام سقط جنین مجرمانه در حقوق کیفری

شماره  ،54پایيز ۹۳99

 ۹ماده  239قانون مجازات اسالمي  -جنایت بر نفس ،عضو و منفعت بر سه قسم عمدي ،شبه عمدي و خطاي محض است.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

در مواردیکه مقنن سقط جنين را جرم ميداند و مورد از علل موجههي جرم نيز قلمداد
نميگردد جرم سقط جنين با توجه به عنصر رواني مرتکب همانند سایر جنایات به سه دسته
سقط جنين عمدي و شبهه عمدي و خطاي محض تقسيم ميشود.۹که آنها را ميتوان اینگونه
تعریف نمود:
 -۹سقط جنين عمدي  :عبارت است از سقط جنيني که شخص با اراده و قصد سقط ،مرتکب
عملي شودیا اینکه بدون قصد رفتاري مرتکب شود که نوعا سقط کننده بوده و نتيجهاي
که همان اسقاط جنين است صورت پذیرد.
 -2سقط جنين شبه عمد  :عبارت است از اینکه مرتکب ،قصد انجام فعل یعني تاثير گذاري
بر جنين را دارد لکن قصد نتيجه و از ميان بردن آن را ندارد و عمل یا وسيله نيز نوعا بر
جنين قتاله نمي باشد (هر چند که در عمل ایراد ضرب یا اذیت و آزار مجني عليها یعني
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زن حامله داخل در سو نيت عام ميباشد) ،اما حصول نتيجه مجرمانه که همان سقط
جنين است را نمي خواهد ،یعني قصد اسقاط جنين را ندارد و فعل وي نيز غالبا موجب
سقط نمي گردد.
 -۳سقط جنين خطاي محض  :عبارت است از اینکه مرتکب ،نه قصد انجام فعل را دارد و نه
خواهان نتيجه مجرمانه ،یعني سقط جنين است و مرتکب هيچ گونه خطا یا بي احتياط
نيز نشده است لکن به هر دليلي موجب سقط جنين زن حامله ميگردد.
با عنایت به شواهد متعدد که در اخبار اهل سنت ذکر شده رفتار اجرایي (ضربه زدن به مادر)
و سقط بر اثر آن ضربه رخ داده است .یعني اوال با ضربه به وجود نوراني حضرت زهراي مرضيه
(سالم اهلل عليها) بر تماميت جنين تاثير گذاشته شده و بر اثر همان ضربه جنين از بين رفته است
یعني اوال نتيجه مجرمانه حاصل شده و از طرفي رابطهي عليت نيز حسب روایات اهل سنت
موجود بوده است .لذا تمامي اجزاي عنصر مادي در اینجا حاضر ميباشد .و البته با توجه به اینکه
بحث ما سقط جنين عمدي است نيازمند اثبات عنصر رواني ميباشيم .در عنصر رواني جرائم
عمدي در گام اول نيازمند علم هستيم .علم به وجود جنين با توجه به بار داري مادر کامال قابل
حصول است .و از آنجایيکه وجود نوراني حضرت زهراي مرضيه (سالم اهلل عليها) شش ماهه
حضرت محسن عليه السالم را باردار بودند براحتي این امر قابل تشخيص است .و گام دیگر سو
نيت عام یا خواست تاثيرگذاري بر جنين است که این امر نيز از محل ایراد ضربه مشخص ميشود.
بعبارت دیگر خواست ایراد ضربه بر شکم و بطن مادر با علم به بارداري وي داخل در سو نيت عام
این جرم عمدي است و با عنایت به قتاله بودن عمل براي جنين سو نيت خاص مستتر در سو
نيت عام بوده و جداگانه نيازي به احراز آن نمي باشد .با توجه به این موارد استناد به ماده 622
از قانون مجازات اسالمي که اشعار ميدارد" هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار
زن حامله ،موجب سقط جنين وي شود ،عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از
یک تا سه سال محکوم خواهد شد ".در این خصوص بالمانع ميباشد.
اما بحث دیگر در خصوص تعيين مسووليت کيفري مباشر یا شرکا و معاونين جرم است .در
خصوص مباشر جرم یعني فردي که مستقال و مستقيما رفتار اجرایي جرم را انجام داده و جرم
منتسب به وي ميباشد فوقا بيان مطلب نمودیم.
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اما در خصوص معاون جرم باید گفت معاون در حقوق کيفري فردي است که بنحو مذکور در
قانون تسهيل وقوع جرم مينماید ۹.البته در نظام کيفري ما معاونت در جرم امري استعاري است
و باید جرم اصلي به منصه بروز و ظهور و یا به مرحلهي شروع به جرم رسيده باشد .و در ما نحن
فيه سقط جنين کامل شده است.
نکتهي مهمي که در این قضيه وجود دارد آن است که اگر ضارب و فردي که به دليل ضرب
او سقط جنين انجام شده باشد عبد باشد و بدستور مولي این کار را کرده باشد حکم فقهي وي
با حکم قانوني او ممکن است تفاوت کند در نظام کيفري ما بحث عبد و مولي منتفي است اما
بحث مباشرت مادي و معنوي مطرح ميشود چنانچه ضارب عبد بوده و الزام داشته که دستور
مولي را اجرا کند و این الزام بنحو اکراهي باشد که به حد الجا رسيده ،در این صورت مسووليت
کيفري بر عهدهي مباشر معنوي قرار ميگيرد .که در قضيهي مطروحه بنظر ميرسد این حالت
وجود نداشته باشد .اما اگر حالت مشارکت در جرم وجود داشته باشد یعني هر یک از شرکا
ضربهاي وارد آورده اند و بر اثر آن ضربات مجموعا جنين سقط شده باشد دیه ميان آنان تقسيم
شده و هر یک به مجازات مباشر مستقل محکوم ميگردند( .خواننده گرامي در نظر دارند که این
حکم مطابق قانون مجازات اسالمي  ۹۳04و  ۹۳92ميباشد2.).

شماره  ،54پایيز ۹۳99
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 ۹ماده  -۹26اشخاص زیر معاون جرم محسوب ميشوند:
الف -هرکس ،دیگري را ترغيب ،تهدید ،تطميع ،یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسيسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت،
موجب وقوع جرم گردد.
ب -هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهيه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ -هرکس وقوع جرم را تسهيل کند.
تبصره -براي تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم یا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است .چنانچه
فاعل اصلي جرم ،جرمي شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفيفتر محکوم
ميشود.
ماده  -۹20در صورتي که در شرع یا قانون ،مجازات دیگري براي معاون تعيين نشدهباشد ،مجازات وي به شرح زیر است:
الف -در جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات یا حبس دائم است ،حبس تعزیري درجه دو یا سه
ب -در سرقت حدي و قطع عمدي عضو ،حبس تعزیري درجه پنج یا شش
پ -در جرائمي که مجازات قانوني آنها شالق حدي است سي و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش
ت -در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایينتر از مجازات جرم ارتکابي
 2ماده  -۹24هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عمليات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم ،مستند به رفتار همه آنها باشد
خواه رفتار هر یک به تنهایي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت ،شریک در
جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم ،مستند به تقصير دو یا چند نفر باشد مقصران ،شریک در جرم محسوب ميشوند و
مجازات هر یک از آنان ،مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
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بحث و نتیجه گیری
بنابر نقل حسين بن حمدان (که در ادامه ذکر ميگردد) حضرت محسن هنگام سقط در سن
شش ماهگي به سر ميبرده است پس بدون شک روح در بدن شریفش ولوج کرده و موضوع از
مواردي است که سن حمل از چهار ماهگي فراتر رفته که جرم و مجازات در آن شدیدتر است.
نکته دیگر اینکه عمدي بودن ورود ضربات را تاریخ و روایات تصریح نمودهاند و ضربات وارد
بر مادر مطهره حمل بنا بر اسناد مذکور بدون شک از افعالي بوده که غالبا موجب سقط جنين
بلکه موجب قتل مادر بوده است.
نکته آخر اینکه با توجه به نزدیک بودن حادثه به شهادت رسول اکرم و گذشتن تنها چند
روز پس از رحلت آن سرور بدون شک صحابه مژده آمدن نواده نو رسيده رسول خدا را که پيامبر
وي را هم نام فرزند هارون معرفي کرده بود و در کتب آسماني گذشته نيز از وي یاد شده بود ،از
خاطر نبرده بودند و با علم و آگاهي به باردار بودن دختر پيامبر خدا اقدام به این عمل نموده
بودند .با توجه به نکات فوق ،عنصر مادي ،معنوي و قانوني جرم سقط جنين کاملي که روح در
آن دميده شده محقق ميگردد.
اما در مورد عامل قتل یا قاتلين آن حضرت باید گفت ،حضرت محسن (ع) فقط براثر ضربه
به شکم مبارک حضرت زهرا (س) شهيد نشدند ،بلکه ایراد یک ضربه روحي و رواني شدید نيز در
این جنایت نقش داشته است .از طرفي ضربات جسمي و روحي تنها از جانب یک شخص و یک
عامل روي نداده ،بلکه عامالن واقعه چندین نفر بوده اند .لذا ميتوان گفت تمام آنان که به خانه
آن حضرت هجوم آوردند عامالن سقط حضرت محسن (ع) ميباشند .و ميتوان مورد را از موارد
اشتراک در قتل به شمار آورد .درمورد عامل شهادت حضرت محسن و پيرامون ضربات جسماني
وارده بر حضرت زهرا (س) دراحادیث و کلمات علما سه دیدگاه ارائه شده  -۹ :ضربه عمر -2ضربه
قنفذ  -۳برخي هردو (هاللي ۹5۹6 ،ق ،ج  ،۹ص)۹4۳
از جمله شواهد قول نخست :در کتاب االمامه و السياسه آمده است « خليفه دوم فاطمه را
چنان بين در و دیوار فشار داد که فرزندش سقط شد ( »...ابن قتيبه ،۳0 ،۹5۹۳ ،ابن عطيه،
مقاتل ،المناظرات  ) 44 ،۹5۹9 ،حسين بن حمدان خصيبي ميگوید « عمر درب را با لگد بر
فاطمه (س) کوبيد ،به حدي که به شکم او اصابت کرد و درحالي که او ،محسن را شش ماهه
حامله بود ،او را سقط کرد( .خصيبي۹5۹۹ ،ق ،ص )503
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از جمله شواهد قول دوم :طبرسي ( )435ميگوید  « :ابوبکر سراغ قنفذ فرستاد که فاطمه
(س) رابزند لذا قنفذ آن بانو را به سمتي از خانه پرت کرد و استخوان دندهاي از پهلویش را
شکست و آن بانو جنين را از شکم مبارکش فروانداخت (طبرسي۹50۳ ،ق ،ج  ،۹ص  )3۳در
کتاب دالئل االمامه آمده است امام صادق (عليه االسالم ) فرمود :علت شهادت حضرت زهرا همان
ضربه بود که قنفذ غالم عمر به دستور او بر وي وارد آورد( .طبري الصغير ،ص )۹۳5طبق روایات
ذکر شده ،ميتوان دریافت که مهاجمان ازجمله خليفه اول و دوم ،خالد بن وليد ،قنفذ و ...همگي
از عامالن سقط محسوب ميشوند (عاملي۹۳3۹ ،ش ،ص )6۹0هرچند اگر فرض کنيم ضربهاي
به حضرت زهرا (س) نزده باشند اما براي حضرتش ترس و رعب ایجاد نموده اند.
به نظر ميرسد این دو قول قابل جمع اند و همان طور که محققين از علماء اشاره کرده اند
(حسيني عاملي۹5۹2 ،ق ،ص  ۳4و قمي۹۳6۳ ،ق ،ص  )۹60عامل اصلي قتل ،همان کساني
هستند که امر به این کار کرده و ایجاد رعب و وحشت نمودهاند حتي اگر مباشر در قتل غالمان
یا کارگزاران آنها باشند .زیرا قنفذ بنده و غالم عمر بوده -همانطور که در منابع پيشين به آن
تصریح شد -که در این صورت بر اساس روایات ،عبد نسبت به موال به منزله آلت و وسيله است
و در این موارد سبب اقوا از مباشر بوده و مسئوليت قتل مستقيما متوجه آمر است .کليني در باب
" الرجل یامر رجال بقتل رجل" کتاب شریف کافي با سند خود از امام صادق (عليه السالم) نقل
ميکند :امير المومنين عليه السالم در باره مردي که به بنده اش دستور داده بود شخصي را به
قتل برساند و وي نيز مرتکب این قتل شده بود فرمود :هل عبد الرجل اال کسوطه او کسيفه؟
یقتل السيد به و یستودع العبد السجن .آیا بنده انسان جز همانند تازیانه و شمشير اوست؟ موال
به خاطر صدور فرمان قتل کشته ميشود و بنده را به زندان مياندازند( .کليني۹۳03 ،ش ،ج ،۹0
ص .)۹43
بنابراین عامل اصلي در قتل حضرت محسن بن علي و مادر گراميش ،عمر بن خطاب (و
ابوبکر) ميباشند و سایر شرکت کنندگان همراه وي در این جنایت ،معاونين در قتل محسوب
ميگردند .در تایيد این دیدگاه حدیثي است که مرحوم ابن قولویه در آخرین باب کامل الزیارات
نقل کرده مبني بر اینکه اولين دادگاهي که در قيامت تشکيل ميشود در مورد محسن بن علي و
قاتل او است و سپس قنفذ (اول من یحکم فيه محسن بن علي في قاتله ثم في قنفذ فيوتيان هو
و صاحبه) (ابن قولویه۹۳3۹ ،ش ،ص )۹005بنابراین در وهله نخست ،جنایت متوجه صاحب قنفذ
است و سپس خود وي .همان طور که به تفصيل گذشت مجازات سقط جنين کيفري عمدي
نسبت به جنيني که در آن روح دميده شده بنابر نظر مشهور فقها ،قصاص است.
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موید نتيجه بحث ،حکم رسول خدا در مورد هبار بن اسود است که در ضمن بحث به آن
اشاره شد .هبار به قصد آزار زینب دختر خوانده پيامبر ،وي را ترساند که در اثر آن وقتي زینب
به مدینه رسيد فرزندش را سقط نمود .لذا به طریق اولي وقتي با قصد ضرب و جرح نه به صرف
قصد ارعاب ،دختر نسبي آن حضرت را نه دخترخوانده ایشان را سقط جنين نمایند ،مجازات
چنين اسقاط جنيني جز قتل نمي تواند باشد .ابن ابي الحدید بعد از نقل خبر هبار ميگویند،
این خبر را براي نقيب ابو جعفر خواندم .نقيب گفت :وقتي رسول خدا به خاطر ترساندن زینب و
افتادن بچه از شکم او ،خون حبار ابن اسود را مباح کرد معلوم است که اگر در زمان فاطمه زنده
بود بدون شک خون کساني که فاطمه را ترسانده تا سقط جنين کرده ،مباح مينمود( .ابن ابي
الحدید۹۳95 ،ش ،ج ،۹5ص)۹92
قابل ذکر است جنایات مربوط به حادثه هجوم به بيت فاطمه (عليها السالم) محدود به سقط
فرزند نمي شود بلکه شامل جنایات دیگري از جمله قتل مادر ،تهدید ،ورود به عنف به منزل،
تخریب اموال ،توهين به مقدسات ،سب نبي و معصومين ،نصب و ...نيز ميشود که خود مقاله
بلکه رسالهاي مستقل ميطلبد .عناویني که از نظر فقه و قانون و از دید هر مکتب و مشربي جرم
محسوب ميگردد .به عنوان نمونه ماده  ۳0قانون اساسي عربستان سعودي مقرر داشته :منزل
مکاني واجب االحترام است و هيچ فردي بدون اجازه مالک حق ورود به آن یا جستجوي آن را
ندارد -.جاي تاسف است که حرمت بيت نبوي حتي به اندازه حرمت منزل شهروندي عادي نگاه
داشته نشد -و ماده  4۹۳قانون مجازات اسالمي ایران به صراحت مجازات اهانت به حضرت صدیقه
طاهره (عليهاالسالم) را اعدام اعالم ميکند .و حکم این ماده بر اساس اجماع فقها در مورد الحاق
حضرت زهرا (عليهاالسالم) به پيامبر اکرم (صل اهلل عليه و آله) در طهارت و حکم سب النبي مقرر
شده است.

در مورد جنایت مذکور هيچ دليل و امارهاي بر رضایت اولياء دم در کتب حدیثي و تاریخي
موجود نيست بلکه عکس آن وجود دارد .بخاري در صحيح نقل ميکند :فغضبت فاطمه بنت
رسول اهلل فهجرت ابابکر فلم تزل مهاجرته حتي توفيت .فاطمه (عليها السالم) از ابوبکر غضبناک
شد پس پيوسته از او دوري کرد و با وي قهر بود تا اینکه وفات یافت( .بخاري ،ج ،5ص،52
ح .)۳09۳صاحب ریاض االبرار نقل ميکند از امام رضا (عليه السالم) درباره شيخين سوال شد.
فرمودند :ما (اهل بيت) مادري نيکوکار داشتيم که وقتي از دنيا رفت از آنان خشمگين بود ،ما
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راضي نميشویم تا او از آنان راضي شود (جزایري ،ج ،2ص )249لذا این پرونده جنایي همچنان
مفتوح است و حکم آن صادر و اجرا نشده و از طرفي حدود و قصاص مشمول مقررات مرور زمان
نميگردد .بنا براین تا برپایي محکمه عدل الهي توسط ولي دم آن مظلوم و مظلومه ،مهدي موعود
از آل محمد (ص) به حکم مفهوم آیه الیحب اهلل الجهر بالسوء من القول اال من ظلم .خداي متعال
آشکار کردن گفتار بد را دوست نميدارد مگر در مورد ستمي که به مظلوم شده ( ۹53نساء)( .از
آنجا که آشکار کردن ستمي که به مظلوم شده تنها جهر به سوئي است که محبوب ذات پروردگار
ميباشد) باید این مظلوميت را هویدا کرد و همواره از آن سخن گفت و با اخفا و پنهان سازي آن
مقابله کرد تا دچار فراموشي و غفلت نگردد .مسأله در درجهاي از اهميت است که عذر جاهل
مقصر در آن پذیرفته نيست و شرکت در ظلم محسوب ميگردد .قال الباقر (عليه السالم)  :من
لم یعرف سوء ما اتي الينا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نکبنا به فهو شریک من اتي الينا فيما
وليناه .هر کس که ستمها و حقکشيهایي را که نسبت به ما اهل بيت انجام شده و نيز مصبيت
هایي که به ما وارد شده را نداند (یا محکوم نکند) با کساني که بر ما ستم کرده اند شریک خواهد
بود (ابن بابویه (شيخ صدوق) ۹۳63ش ص )203بيتفاوتي و سستي نيز در این موضوع روا نبوده
و موجب بازخواست خواهد گشت همانگونه که رسول خدا در حدیث شریف ثقلين پس از ذکر
قرآن و عترت فرمودند در مورد آنها سوال خواهيد شد و خود حضرت زهرا (عليها السالم) در
خطبه فدکيه خود از این مطلب گالیه کرده و فرمودند :ما هذه الغميزه في حقي و السنه عن
ظالمتي؟ چرا در حق من سستي ميکنيد و چرا در برابر ظلمي که به من شده خوابتان برده
است؟
بر طبق سنت مسلم الصدور از شخص خاتم انبياء ،انقباض فاطمه زهرا (عليها السالم) انقباض
اوست و انبساط فاطمه زهرا (عليها السالم) انبساط اوست( .قال رسول اهلل (ص) انما فاطمه شجنه
مني یبسطني ما یبسطها و یقبضني ما یقبضها ،رسول خدا فرمود :فاطمه پارهاي از وجود من
است ،پس هر کس او را به غضب آورد مرا غضبناک نموده و هر کس او را خشنود نماید مرا
خشنود نموده است( .طبراني ،ج ،20ص 26و حاکم نيشابوري ،ج  ،۳ص  ))۹45و به مقتضي نص
کتاب (و ما اتاکم الرسول فخذوه ،آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيرید و اجرا کنيد) (حشر
 )0تمامي فرق اسالمي با قطع نظر از مذهبي دون مذهبي باید عزاي فاطمه زهرا (عليها السالم)
را مناسب با عظمت این مصيبت اقامه کنند .و این قضيه امر تعصبي و تحکمي نيست .با قطع نظر
از هر مذهبي و مسلکي ،مقتضاي ایمان به خدا و مقتضاي ایمان به خاتم انبياء به حکم سنت
قطعيه ،اقامه شعائر فاطميه است .نتيجه مباحث این است که فاطميه متعلق به شيعه نيست بلکه
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به هر کس که ایمان به قرآن و سنت رسول خدا دارد متعلق است .قهرا (چنين کسي ) باید در
انقباض خاتم (ص) ،منقبض باشد و در انبساط او منبسط باشد( .وحيد خراساني ،ص .)26۹
لذا به حکم قرآن کریم و آیه مودت (قل ال اسئلکم عليه اجرا اال الموده في القربي ،بگو (اي
پيامبر) بر رسالت خود اجري جز محبت و پيروي از خاندانم نمي خواهم) (شوري  )2۳بر پيروان
تمامي مذاهب اسالمي ،اقامه شعائر فاطمي واجب است و این موضوع ميتواند یکي از بهترین
جلوههاي قرآني وحدت اسالمي را فراهم سازد .به طوري که معناي صحيح وحدت ،همين وحدت
بر مبناي حق است و اال صرف وجود وحدت في نفسه ولو بر محور باطل و در زیر پرچم باطل بي
ارزش بوده و بدون شک تفرقه بر مبناي حق بهتر از اجتماع بر مبناي باطل است .قال امير
المومنين (عليه السالم) الجماعه واهلل مجامعه اهل الحق و ان قلما و الفرقه مجامعه اهل الباطل و
ان کثروا ،به خدا سوگند وحدت و جماعت همراهي و هم دست شدن با اهل حق است هر چند
اندک باشند و تفرقه ،همراهي و همدستي با اهل باطل است هر چند بسيار باشند( .هاللي،
۹5۹6ق ،ص 534و ميرجهاني ،ج ،۹ص)۹۹
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آقایي ،سيد مجتبي ،سقط جنين و دین زرتشتي۹۳35 ،ش ،تهران ،شماره  ،5نشریه باروري
و ناباروري
اردبيلي ،محمد علي ،سقط جنين در بارداري ناشي از زناي به عنف۹۳3۳ ،ش ،تهران ،مجله
تحقيقات حقوقي شماره ، ۳9
اردبيلي ،احمد بن محمد ،مجمع الفائده والبرهان في شرح ارشاد االذهان ۹50۳ ،ق ،قم،
دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
ابن االثير الجزري  ،علي بن محمد ،اسدالغابه في معرفه الصحابه۹509 ،ق ،بيروت ،دارالفکر
__________________ ،الکامل في التاریخ ۹۳34 ،ق ،بيروت ،دارالصادر

.6

ابن بابویه قمي(شيخ صدوق) ،محمدبن علي ،االمالي ،ترجمه محمد باقر کمره اي۹۳06 ،ش،

.0

تهران ،انتشارات کتابچي
__________________ ،تحقيق علي اکبر غفاري ،الخصال ة۹50۳ ،ق ،قم ،نشر
اسالمي
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 ،_______________ .8ثواب االعمال۹۳63 ،ش ،قم ،رضي
 .9ابن حزم اندلسي ،علي بن احمد بن سعيد ،المحلي  ،بي تا بيروت ،دارالفکر
 ،__________________________ .۹0جمهره انساب العرب ۹5۹3 ،ق ،بيروت،
دارالکتب العلميه
 .۹۹ابوالفداء ،اسماعيل بن علي ،تاریخ أبي الفداء ،بي تا ،بيروت ،دارالکتب العلميه
 .۹2ابن قولویه قمي ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ۹۳3۹ ،ش ،ترجمه :سيدمحمدجواد ذهني،
قم ،انتشارات گنجينه ذهني
 .۹۳استرآبادي ،سيد شرف الدین ،تأویل االیات ۹509 ،ق ،قم ،جامعه مدرسين قم
 .۹5ابن قتيبه دینوري ،عبداهلل بن مسلم ،دارالمعارف ۹5۹۳ ،ق ،بيروت ،داراالحياء التراث العربي
 .۹4ابن شهر آشوب ،محمد بن علي  ،مناقب آل ابي طالب۹۳06 ،ق ،تحقيق گروهي از اساتيد
نجف االشرف ،نجف ،المکتبه الحيدریه
 .۹6ابن طریق ،یحيي بن الحسن ،عمدة عيون صحاح االخبارفي مناقب امام االبرار۹500 ،ق ،قم،
جامعه مدرسين
 .۹0ابن ابي الحدید ،عبدالحميدبن هبة اهلل ،شرح نهج البالغه۹۳95 ،ش ،تهران ،نيستان
.۹3
.۹9

.25
.24
.26
.20

 ،-------------------مدینه المعاجز۹۳39 ،ش ،ارمغان یوسف ،قمبحراني ،عبداهلل ،عوالم العلوم و المعارف۹۳6۳ ،ش ،قم ،موسسه امام مهدي (عج)
بخاري ،محمد بن اسماعيل جعفي ،صحيح بخاري ۹500 ،ق ،بيروت ،دار ابن کثير
جزایري ،سيد نعمت اهلل ،ریاض األبرار في مناقب األئمه األطهار ،بيروت ،لبنان ،موسسه
التاریخ العربي
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 .2۳بحراني ،هاشم بن سليمان ،غایة المرام۹522 ،ق ،بيروت ،مؤسسه التاریخ العربي
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.20
.2۹
.22

ابن عبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،االستيعاب في معرفة االصحاب۹5۹2 ،ق ،بيروت ،لبنان،
دارالجيل
ابن حجر عسقالني ،احمد بن علي ،لسان الميزان۹۳90 ،ق ،بيروت ،موسسه االعلمي
للمطبوعات
ابن شاذان قمي ،شاذان بن جبریل ،الفضائل۹۳6۳ ،ش ،قم ،الشریف الرضي
اسفرایني بغدادي ،عبدالقاهر بن طاهر ،الفرق بين الفرق ۹503 ،ق ،بيروت ،دارالجيل
بيهقي ،ابوبکر احمد بن الحسين ،دالئل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه۹504 ،ق،
تحقيق  :قلعجي ،عبدالمعطي ،بيروت ،دارالکتب العلميه
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 .23جویني ،ابراهيم بن محمد ،فرائدالسمطين ۹500 ،ق ،موسسه محمودي ،بيروت ،لبنان
 .29حر عاملي ،محمد بن حسن ،وسایل الشيعه۹5۹5 ،ق ،آل بيت الحياءالتراث ،قم ،
 ،_________________ .۳0الجواهر السنيه في االحادیث القدسيه۹502 ،ق ،بيروت،
مؤسسه االعلمي للمطبوعات
 .۳۹حلي (محقق) ،نجم الدین جعفر بن الحسن ،شرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام ،
۹503ق ،قم ،نشر اسماعيليان
 .۳2حاکم نيشابوري ،محمدبن عبداهلل ،المستدرک علي الصحيحين۹5۹۹ ،ق ،بيروت ،دارالکتب
.۳۳
.۳5
.۳4
.۳6
.۳0
.۳3
.۳9

العلميه
حلي ،عزالدین ،حسن بن سليمان 3( ،ق)المحتضر ۹۳00 ،ق ،نجف ،منشورات المطبعه
الحيدریه ،نجف
خطيب بغدادي ،تاریخ بغداد۹5۹0 ،ق ،بيروت ،دارالکتب العلميه
خصيبي ،حسين بن حمدان ،الهدایه الکبري ۹5۹۹ ،ق ،بيروت ،موسسه البالغ
دهخدا ،علي اکبر ،فرهنگنامه دهخدا ۹۳۳0 ،ش ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران
ذهبي ،شمس الدین محمد بن احمد  ،تاریخ االسالم و وفيات المشاهير واالعالم ،
۹5۹۳و۹509ق ،بيروت ،دار الکتاب العربي
_________________ ،ميزان االعتدال في نقد الرجال۹۳32 ،ش ،بيروت ،دارالمعرفه
__________________ ،تذکرةالحفاظ۹5۹9 ،ق ،بيروت ،لبنان ،دارالکتب العلميه

 ،_________________ .50سير اعالم النبالء۹520 ،ق ،القاهره ،دارالحدیث
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.5۹

.55
.54
.56

سليماني ،حسين ،سقط جنين در یهودیت ۹۳35 ،ش ،تهران ،نشریه باروري و ناباروري دوره
 ،6ص۳55
سيوطي ،عبدالرحمن بن ابي بکر ،الحاوي للفتاوي 2005 ،م۹525 ،ق ،بيروت ،لبنان،
دارالفکر للطبالعه و النشر
سالر دیلمي ،ابن علي حمزه عبدالعزیر ،المراسم العلویه واالحکام النبویه في الفقه االمامي ،
۹5۹5ق ، ،قم  ،مجمع جهاني اهل بيت
سبزواري ،سيد عبداالعلي ،مهذب االحکام ۹5۹۳ ،ق ،چاپ  ،5قم ،موسسه المنار ،
شيرازي ،سيد محمد ،الفقه البيئه۹520 ،ق ،بيروت ،موسسه الوعي االسالمي
شوشتري ،نوراهلل بن شریف الدین ،احقاق الحق وازهاق الباطل ،ناظر ،نجفي مرعشي ،شهاب
الدین۹۳69 ،ش ،قم ،مؤسسه فرهنگي و اطالع رساني

رقیه نصیری و همکار

.50
.53
.59
.40

.12
.42
.4۳
.45
.44
.46
.40
.43
.49
.60
.6۹

مؤسسه آل البيت الحياءالتراث
 .65قماشي  ،سعيد ،اسقاط عمدي جنين از دیدگاه فقه اهل سنت۹۳35 ،ش ،تهران ،نشریه
باروري و ناباروري  ،دوره ،6شماره 5
 .64قمي ،شيخ عباس ،بيت االحزان۹۳6۳ ،ش ،تهران ،انتشارات اخوان کتابچي
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 .6۳فتوني عاملي ،ابي الحسن ،ضياءالعالمين في بيان امامه االئمه المصطفين(ع)۹5۳۹ ،ق ،قم،
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.62

شهرستاني ،محمد بن عبدالکمریم ،الملل و النحل ۹505 ،ق ،تحقيق  :محمد سيد کيداني،
بيروت ،دارالمعرفه
شهيد ثاني ،زین الدین بن علي ،مسالک االفهام۹5۹۳ ،ق ،بي جا ،مؤسسه المعارف االسالميه
صانعي ،یوسف ،اسفتائات قضایي ۹۳35 ،ش ،تهران ،نشر ميزان
صفدي شافعي ،صالح الدین ،الوافي بالوفيات۹520 ،ق ،بيروت ،داراحياء التراث العربي
__________________المحاسن المجتمعه في الخلفاءاالربعه ،بي تا ،سوریه ،لبنان،
داربن کثير
صنعاني ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف۹50۳ ،ق ،بيروت ،لبنان
طبري آملي ،ابوجعفر محمد بن القاسم محمد بن علي ،بشاره المصطفي لشيعه۹۳30 ،ش،
قم ،نهاوندي
طوسي ،ابي جعفر محمد بن الحسن۹5۹0 ،ق ،الخالف ،قم ،موسسه النشر االسالمي
_________________ ،تهذیب ،األحکام۹۳65 ،ش ،تهران ،دارالکتب االسالميه
_________________ ،االمالي ۹5۹5 ،ق ،قم ،دارالثقافه
طبري ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملوک (تاریخ طبري )مترجم:ابوالقاسم
پاینده۹۳04 ،ش ،بي جا ،اساطير
طبراني ،سليمان بن احمد ، ،المعجم الکبير۹5۹5 ،ق ،بيروت ،دار احياءالتراث العربي
طبري ،عمادالدین حسن بن علي  ،کامل بهایي۹۳3۳ ،ش ،تهران  ،مرتضوي
طبري صغير ،محمد بن جریر بن رستم ،نوادر المعجزات في مناقب االئمه الهداه (ع)،
۹5۹0ق ،قم ،مدرسه امام مهدي (ع)
طبرسي ،احمد بن علي ،االحتجاج علي اهل اللجاج ،محقق  :خرسان ،محمدباقر ۹50۳ ،ق،
مشهد ،مرتضي
عاملي ،سيدجعفرمرتضي ،رنجهاي حضرت زهراعليهاالسالم ،ترجمه :محمد سپهري۹۳3۹ ،
ش ،قم ،تهذیب
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.66
.60
.63
.69
.00
.0۹
.02
.0۳
.05
.04
.06
.00

قزویني رازي ،عبدالجليل ،النقض۹۳43 ،ش ،تهران ،انجمن آثار ملي
کراجکي ،محمد بن علي ،کنزالفوائد ۹5۹0 ،ق ،قم  ،دارالذخائر
کليني ،محمد بن یعقوب ،کافي ۹۳03 ،ش ،تهران ،دارالکتب اسالمي
گلدوزیان ،ایرج ،حقوق جزاي اختصاصي ۹۳39 ،ش ،تهران ،انتشارات مجد
گنجي شافعي ،محمد بن یوسف ،کفایه الطالب في مناقب اميرالمومنين ۹۳62 ،ش ،تهران،
دار احياءتراث اهل بيت(ع)
لباف ،علي ،دانشنامه شهادت حضرت زهرا سالم اهلل عليها۹۳34 ،ش ،تهران ،مرکز فرهنگي
انتشارات منير
متقي هندي ،علي بن حسام الدین ،کنزالعمال ۹5۹9 ،ق ،بيروت ،موسسه الرساله
محسني ،محمد آصف ،الفقه والمسائل الطيبه۹۳32 ،ش ،قم ،کتاب بوستان
مدني کاشاني ،رضا ،متاب القصاص للفقهاء و الخواص ۹5۹0 ،ق ،قم  ،مؤسسه نشراسالمي
موسوي خویي ،سيد ابوالقاسم ،مباني تکمله المنهاج ۹522 ،ق ،قم ،موسسه احياءآثار االمام
الخوئي
موسوي خوانساري ،احمد ،جامع المدارک ۹504 ،ق ،قم ،موسسه اسماعيليان
موسوي گلپایگاني ،سيد محمدرضا ،مجمع المسائل ۹509 ،ق ،قم ،دارالقرآن الکریم

 .03مقاتل بن عطيه ،مؤتمر علماءبغدادفي االمامة و الخالفة۹۳00 ،ش ،تهران ،دار الکتب
االسالميه
 .09مجلسي ،محمد باقر ،بحاراالنوار ۹50۳ ،ق ،بيروت ،نشر داراحياء التراث العربي ،چاپ دوم
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 ،_________________ .30مرآة العقول في شرح اخبار آل رسول۹505 ،ق ،تهران ،دار
الکتب االسالميه
 ،___________________ .3۹جالءالعيون۹۳32 ،ش ،قم ،سرور
 .32مرندي ،ابوالحسن ،مجمع النورین۹۳3۹ ،ش ،قم ،آل عبا
 .3۳مقرم ،عبدالرزاق ،وفاة الصدیقة الزهراعليهاالسالم۹۳05 ،ش ،قم ،جامعه مدرسين حوزه علميه
قم ،دفتر انتشارات اسالمي
 .35مکارم شيرازي ،ناصر ،بحوث فقهيه هامه۹522 ،ق ،قم ،انتشارات مدرسه االمام علي بن
ابيطالب عليه السالم
 .34مفيد ،محمد بن نعمان ،المقنعه۹5۹0 ،ق ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي

رقیه نصیری و همکار

.36
.30
.33
.39
.90
.9۹
.92
.9۳
.95

___________________ ،االرشاد في معرفه حجج اهلل علي العباد ۹5۹۳ ،ق ،قم،
کنگره شيخ مفيد
___________________ ،االختصاص ۹5۹5 ،ق ،بيروت ،دارالمفيد
___________________ ،الجمل۹۳3۳ ،ش ،تهران ،نشر ني
مير جهاني ،حسن طباطبایي ،مصباح البالغه۹۳33 ،ق ،قم
نجفي ،محمدحسن ،جواهرالکالم في شرح شرائع االسالم ۹۳92 ،ش ،قم ،جامعه مدرسين
قم
نجفي (کاشف الغطاء) ،احمد بن علي بن محمدرضا ،سفينه النجاه و مشکاه الهدي و مصباح
السعادت ۹52۳ ،ق ،نجف اشرف ،موسسه کاشف الغطاء
وحيد خراساني ،شيخ حسين ،حلقه وصل رسالت و امامت ۹۳9۹ ،ش ،قم ،مدرسه االمام باقر
العلوم
هاللي ،سليم بن قيس ،کتاب اسرار آل محمد ،مترجم  :اسماعيل انصاري زنجاني ۹5۹6 ،ق،
قم ،هادي
همداني االسدآبادي ،عبدالجبار ،تثبيت دالئل النبوه۹520 ،ق ،قاهره ،مصر ،دارالمصطفي

یعقوبي ،احمدبن اسحاق ،تاریخ یعقوبي ،مترجم :محمد ابراهيم آیتي۹۳05 ،ش ،تهران ،شرکت
انتشارات علمي و فرهنگي
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