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 امروز رانیباستان تا ا رانیاز ا نیسقط جن
 یالهام اختردكتر 

 . رانیتهران، ا ،رانیا یدانشگاه علوم پزشکی، دانشکده طب سنت ،و طب مکمل یپزشک خیسسه مطالعات تارؤم ،اریاستاد .1
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جوامع مختلف بر اساس دین و . ای در خور توجه بوده است ها زندگی بشر، سقط جنین مقوله در طول قرن :مقدمه

. اند برای سقط جنین قوانین و مالحظاتی را منظور نموده ،اند خاصی که برای کنترل جامعه داشته معیارهای اجتماعی

گذار  از طرفی نهاد قانون. ترین علل بستری مادران در بیمارستان است در دنیای امروز سقط غیرقانونی جنین از شایع

قط جنین تنبیهاتی را در نظر گرفته است که نیز بر اساس مالحظات اخالقی و مذهبی برای افراد دخیل در انجام س

این تنبیهات دارای سیر تاریخی جالب توجهی با توجه به . باشند در جوامع مختلف بر اساس سالمتی مادر متفاوت می

 .ارزش نهادن به حیات جنین در کنار حیات مادر است

سناد جالب توجهی در باب روند جذاب های تاریخی به خصوص وندیداد اوستا در برگیرنده ا بررسی مقاالت و کتاب

کشد و مشخص  به ترتیبی که این بررسی از دیرباز باستانی تا به امروز را به تصویر می ؛تاریخی این موضوع است

طی شده  1339نماید که چه مسیری تا تصویب قانون عدم ممنوعیت سقط جنین برای نجات جان مادر در سال  می

 .است

های معتبر و در دسترس طب ایرانی با کلید واژه  تون قدیمی از وندیداد اوستا و کتابابتدا بررسی م :كار روش

های مرتبط با رویکرد تاریخی فیش  ای انجام شد و در نهایت یافته بارداری؛ سقط جنین به روش تحلیل کتابخانه

 .آوری شدند برداری شده؛ در نهایت جمع

مقوله سقط جنین به دست آمده دال بر  رویکرد تاریخی بهه ایران با آنچه که با بررسی مدارک به جا مانده از گذشت

و احترام به جنین از بدو تشکیل نطفه به عنوان یک انسان دوستانه به مادر و جنین در ایران باستان  وجود نگاه انسان

های مذهبی  زهگیری تفکری اساسی منطبق با فرهنگ و آمی مرور قوانین آن زمان، موجب شکل رسد به نظر می. است

 . در برخورد با سقط جنین خواهد شد

همانند  ،نگاه انسان دوستانه به مقوله سقط جنین در ایران امروز نیاز به شکل گیری تفکری مبتنی بر حق حیات نطفه

گیرنده به اهمیت این  جلب توجه نهادهای تصمیم ،ها دارد که الزمه ایجاد بستر مناسب این نوع تفکر دیگر انسان

 .باشد وع میموض

 قانون ،سقط جنین ،ایران باستان ،اوستا :كلمات كلیدی
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 مقدمه
ی از جوامع ئجز ،قوانین و حقوق پزشکی از گذشته دور

 ،تر باشد هرچه جامعه بشری پیشرفته. بشری بوده است

توجه به این دسته از قوانین که موجب پاسداشت حقوق 

بنابراین توجه . د نیز بیشتر خواهد بودشو افراد جامعه می

به قوانین طبی در گذشته و مطالعه این قوانین موجب 

اشت جالب توجهی از فرهنگ و حقوق فردی شود برد می

 .جامعه آن روز به دست آید

 "سقط جنین" از جمله مباحث مورد اختالف در جوامع

ها و جوامع مختلف برخوردهای  رهنگفاست که در 

سقط جنین در ایران باستان، . متفاوتی با آن شده است

های  مصر کهن و امپراطوری چین و در بین کتاب

 .راطوری روم دارای ردپای پررنگی استبازمانده از امپ

در بین متون کهن چینی اولین اشاره به سقط جنین در 

اولین قانون . سال پیش انجام شده است 0299حدود 

مکتوب برای سقط جنین در قوانین حمورابی 

(Hammurabi 1772 قبل میالد مسیح ) به دست

یا جنین وی  باردارآمده است و اگر کسی به یک زن 

به این ترتیب طبق قوانین . شد رساند تنبیه می میآسیب 

 ،شد حمورابی اگر این آسیب منجر به مرگ مادر می

به نظر . مجازات فرد ضارب یا دختر وی مرگ بود

رسد این قوانین بیشتر در جهت حفظ خانواده و  می

جنین برابر یک انسان زنده  .حمایت از آن بوده است

سقط جنین بیشتر  دارای ارزش نبوده است و توجه به

از طرفی  .معطوف کنترل عواقب اجتماعی آن بوده است

ای به سقط القایی یا  در هیچ یک از این منابع اشاره

سقطی که خود مادر بخواهد نشده است و مدرکی نشانگر 

 (.5، 1) آید آزادی انجام سقط به دست نمی

اولین مدرک تاریخی مربوط به اجرای تنبیه در خصوص 

در  ،قدام به سقط جنین کرده استمادری که ا

امپراطوری آشور و حمورابی بوده که این تنبیه به 

سپاری را برای  بدون حق خاک ،چهارمیخ کشیده شدن

 (.3، 5)مادر خطاکار به همراه داشته است 

که در این جوامع، پدران حق است این جالب توجه  نکته

 ،نابراینب. شان را از بین ببرند اند فرزند ناخواسته داشته

قوانین از این دست در جهت حمایت از زندگی جنین به 

عنوان یک موجود زنده نبوده است و پدر حق تام داشته 

 تا تصمیم بگیرد این موجود به دنیا بیاید یا از بین برود

(0.) 

در یونان باستان و ایران باستان مدارک مستند قابل 

ت توجهی برای بررسی قوانین رایج در جوامع در دس

پس از  033) ایران باستان قبل از دوره اسالمی. نیست

: دارای سه بخش عمده بوده است( میالد مسیح

بعد )، پارتیان (339-229قبل میالد مسیح )هخامنشیان 

 بعد میالد مسیح)و ساسانیان ( 503-550میالد مسیح 

به قوانین موجود در  مطالعه حاضرکه در ( 033-550

ای مانده از آن زمان پرداخته مدارک مستند تاریخی به ج

با قیاس حاضر رسد مقاله  به نظر می(. 0، 2، 3) شود می

 ،کلی بین این قوانین در دو امپراطوری بزرگ آن دوران

چه در  ایران باستان و روم باستان در قیاس با آن یعنی

دنیای امروز در کشور اسالمی ایران و سایر کشورها در 

حول و بلوغ قوانین مدنی به درک نوع ت ،حال اجرا است

در کنار اصول انسانی و پزشکی نسبت به جنین کمک 

درک این بلوغ مدنی به دست متولیان سالمت . نماید

کند که به اهمیت توجه به  تولد و پس از آن کمک می

چنین به سالمت  مادر باردار و سالمت وی و جنین او، هم

عنوان های رشد به  پس از تولد در طی سالو فرزندش او 

برده و به متولیان سالمت جامعه  سرمایه کشور پی 

ها را یادآوری  ریزی عملی جهت حفظ این سرمایه برنامه

 .کند می
 

 كار روش

ای   در این مطالعه مروری که به روش تحلیل کتابخانه

های  انجام شد، با بررسی نسخه موجود وندیداد و کتاب

رویکرد به در دسترس و معتبر طب ایرانی، قوانین و 

سقط در ایران قدیم با کلید واژه سقط جنین فیش 

 .آوری و مرتب شد برداری شده، سپس جمع
 

 ها یافته
 قوانین سقط جنین در ایران باستان

در ایران باستان کتاب اوستا دارای مطالب مشخصی در 

خصوص سقط جنین بوده است که با توجه به حفظ 

مطالب آن دارای  ،فصلی از این کتاب تا تاریخ معاصر

تا جایی که در این  ؛ارزش تاریخی بسیار زیادی است
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کتاب به داروهایی که در سقط جنین کاربرد داشته نیز 

 Hyoscyamus niger) اشاره شده است مانند بنگ

L.)، Shaeta (ناشناخته) ،Ghnana و Fraspata  که

وندیداد که تنها (. 11، 0) هر دو باز هم ناشناخته هستند

حفظ شده اوستا است به زنی به نام حنا اشاره کرده فصل 

های سقط جنین آشنا بوده است و شاید  که به تکنیک

(. 11) اند  شناخته مردم او را به عنوان پرستار یا ماما می

نگارها وی را بانویی مسن با مویی سپید  برخی تاریخ

این بانو در تاریخ با داللتی در لفافه . اند دهتوصیف کر

ضور دارد تا جایی که در دوره ساسانی از وی منفی ح

 (.15) بانویی موسپید با نیرویی شیطانی یاد شده است

در ایران باستان سقط جنین عملی وقیحانه  مجموعدر 

. گرفته است شده است و مورد نفرین قرار می شمرده می

ها و  دیدگاه ،در بسیاری از متون به جای مانده از اوستا

ستان در خصوص سقط جنین به دست نظرات ایرانیان با

-Arda)ویراز  -البته در متون پهلوی کتاب آردا. آید می

Wiraz ) نام برده است که از را نیز بسیاری از گناهان

این جمله سقط جنین بوده که بر عاملینش نفرین 

 (.19، 0) فرستاده شده است

یات مختصری در خصوص قوانین سقط در دوران ئجز

اما در دوران ساسانیان و  ،است هخامنشی در دسترس

مطالبی در  ،پارتیان از میان خطوط متون مذهبی وندادید

در این متون سقط . این خصوص به دست آمده است

عملی مانند قتل به شمار آمده است و همه افرادی که در 

. اند شده مجازات می ،اند عملی نمودن آن نقش داشته

مادر درگیر نبوده  جالب توجه است که در این قانون تنها

شده  شامل مینیز است و تمامی افراد مرتبط با سقط را 

 .است

در خصوص  "Fargardفرگارد "وندادید  12در فصل 

نویسد فردی که تصمیم به انجام این کار  سقط جنین می

گیرد و مادری که قصد سقط جنین دارد از داروهایی  می

 Shaeta،(.Hyoscyamus niger L)خاص مانند بنگ 

تواند استفاده  می Fraspataو  Ghnana، (ناشناخته) 

مورد نفرین  باردارولی باید بداند که فرد ماما و زن  ،کند

ولیت این کار برای همیشه بر ئهمیشگی قرار گرفته و مس

 (.10، 0)کرد گردنشان سنگینی خواهد 

در پارس باستان تنبیه فرد خاطی که اقدام به سقط 

سبب اثرات اجتماعی این تنبیه جنین کرده است تنها به 

در واقع این . و کاهش وقوع آن در جامعه بوده است

مجازات روشی برای پیشگیری از وقوع سقط جنین 

 (.19، 0) شده است محسوب می

های استفاده شده در ایران باستان  یکی دیگر از روش

جهت کاهش سقط و سایر عوارض حاملگی در ایران 

. برای مادر و جنین بوده استانتخاب یک مراقب  ،باستان

برای سالمتی مادر و جنین  این فرد سرپرست، شخصاً

جوابگو بوده و تا زمان به دنیا آمدن بچه، اگر خطری 

علت متوجه سرپرست بوده  شد، میمتوجه مادر یا جنین 

ای داشته باشد وگرنه سرپرست  باید توضیح قانع کنندهو 

دار و مادر وی یا البته شوهر زن بار. شده است تنبیه می

هر کسی که با آن بارداری مرتبط بوده نیز دارای 

این افراد در طی  از طرفی در نبودِ. اند لیت بودهئومس

ها دارای  افراد نزدیک به آن ،بارداری و زمان وضع حمل

یعنی  ،اند لیت مراقبت از زن باردار و فرزند وی بودهئومس

باز هم مشخص  ،هر یک لیت افراد در نبودِئودر واقع مس

 (.15، 11) شده است می

پس از وضع حمل نیز وضعیت مادر و بچه باز هم زیر نظر 

ترین فرد  پدر، نزدیک سالگی وی در نبودِ 3بوده و تا 

گرفته  لیت نگهداری از وی را بر عهده میئوحاضر مس

 (. 15، 11) است

در کل آنچه که از مجموع قوانین ایران باستان در 

نشانگر اعتقاد ایرانیان به جنین  ،آید خصوص سقط بر می

به عنوان یک انسان و داشتن حق حیات همانند سایر 

 ،به ترتیبی که در تمام قوانین ؛اعضای جامعه بوده است

تمام اطرافیان زن باردار ملزم به حمایت از وی و جنین و 

ترس تنهایی یا  ازاند تا مادر  شده سپس فرزندش می

اداره فرزند، اقدام به سقط نکند  از عهدهبر نیامدن تصور 

توان گفت این تفکر ارزشمند در کنار قوانین منع  و می

حکایت از نگاه  و مانند بوده سقط در جوامع آن روزگار بی

 .دوستانه آن زمان دارد انسان

الزم به ذکر است که در ایران باستان در صورت وقوع 

و  مادر ،، دولتاستفاده جنسی  حاملگی به دنبال سوء

. نمود را تشویق به نگهداشتن جنین می اوخانواده 

تا دست از  ندکرد را ترغیب می آنهاچنین خانواده  هم
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ثر و أتا با ت کرد شماتت مرد بردارد و مرد را تشویق می

لیت مراقبت از مادر و ئوندامت به حضور ایشان برود و مس

. فرزند را از اعماق وجود خود بپذیرد و به آن عمل نماید

گر زندگی این جنین ناخواسته توسط پدر یا مادرش ا

شدند که باز هم  با تنبیه دولت مواجه می، شد تهدید می

ل بودن حق حیات برای جنین به مانند پدر ئداللت بر قا

 (.10، 13) و مادرش بوده است

 قوانین سقط جنین در ایران امروز

سقط جنین دارای  ،خورشیدی 1339در ایران تا سال 

های شدیدی بوده است و فردی که اقدام به  محدودیت

در همین . شد با مجازات روبرو می ،نمود انجام آن می

سال سقط جنین برای حفظ جان مادر قبل از ولوج روح 

خورشیدی  1330در سال (. 12، 13) مجاز شمرده شد

بر اساس فتوای رهبری اجازه سقط جنین مبتال به 

ژور قبل از ولوج روح با اخذ مجوز از پزشکی تاالسمی ما

خورشیدی،  1310خرداد  52در (. 13) قانونی صادر شد

نامه سقط جنین درمانی به تصویب مجلس شورای  آیین

به این ترتیب اگر ادامه حاملگی باعث به . اسالمی رسید

خطر افتادن جان مادر شود و یا نقص ژنتیکی جنین 

ی مادر شود، قبل ولوج باعث بروز مشکالت بزرگی برا

به مادر و پزشک اجازه سقط ( قبل از چهار ماهگی)روح 

 (.11) شود درمانی داده می

 برآورد سازمان جهانی بهداشت ساالنه بر اساس

عوارض ناشی از  دلیلزن جان خود را به  599.999

این  %00دهند که  سقط عمدی غیرقانونی از دست می

 (. 59، 10) استموارد در کشورهای در حال توسعه 
 

 گیری نتیجه
فعلی چه که مسلم است آگاهی کادر درمان از قوانین  آن

جنین در ایران باستان  اینکه سقط در کنار آگاهی از

داشته و همانند  اعضای جامعه ی معادل سایرارزش

نجات  باعثتواند  می مادرش مورد حمایت بوده است،

بسیاری از شود و و فرزندانشان جان بسیاری از مادران 

. مشکالت پیش روی کادر درمان را نیز مرتفع سازد

بنابراین آگاه ساختن متخصصین زنان و زایمان و 

داران سالمت باروری  کارشناسان مامایی به عنوان طلیعه

نقشی پررنگ و اساسی در کاستن آمار عوارض سقط 

و کالم آخر اینکه  .عمدی غیرقانونی خواهد داشت

های هم  ی دور برخالف سایر تمدنا ایرانیان در گذشته

دوستی خاصی قوانین  بینی و انسان عصرشان با نکته

اجتماعی مناسبی برای حمایت از مادر و جنین وی 

اند و متخصصین زنان و کارشناسان مامایی به  داشته

آموختگان مراقبت از  عنوان وارثان این طرز فکر و دانش

این خط فکری مادر و جنین رسالتی سنگین را در امتداد 

 .بر دوش دارند
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