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 دهیچک

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن داللتت داندت و ولتی مادنت   تر      

داند.  رچن  سقط جنین به عقی ه خیلتی  ای دن فرض عروض عناوین ثادویهو قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجودحکم اولیه

توان با توجه به تغییر عنوان این موضوعو یعنتی بتا حترن عنتوان ج یت  از فقهاو با توجه به تصریح قرآن کریمو حرام استو ولی می

ادی به علتت سقط دنمادیو حکم ثادویه ج ی ی برای سقط قائل ش  و دن مواند ویژه آن نا نوا دادست. یکی از این احکامو سقط دنم

و فرانوی حق بر حیات جنین قران داند. تول  فرزد ان دانای اختالالت جستمی ایجاد حرج برای مادن است که به عنوان یک چالش

 ای ستنیینی نا دیتی بترای  ای دنگیترو  یینتهو نوادی ژدتیکی عالوه بر ایجاد مشکالت ع ی ه مالیو نوادی و نفتانی برای خادواده

تواد  موند استفاده قران گیرد. پژو ش حاضتر بتا نو  داندو بر  مین اساسو سقط دنمادی به عنوان یک نا کان می دولتها به  مراه

ای و اسنادی دن ص د پاسخ به این سوال است که آیتا متی تتوان بتا بهتره گیتری از توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخاده

رنات مرتبط با سقط دنمادی دن کشون ای حتوزه استکام یناوی استتفاده کترده و خت  پتادسیل قواع  فقهی و تطبیق قوادین و مق

نس  برخالف مقترنات کشتون توان گفتو به دظر می ای قادودی موجود دن مقرنات ایران نا اصالن دمود؟ دن پاسخ به این سوال می

یر آن سکوت پیشه کرده و اجازه ستقط دنمتادی دن دیکی با محانم و دظادی ای داخواستهو تجاوز به عنفو ما که دنخصوص باندانی

کن  دت اده استتو مقترنات کشتون ای این خصوص نا که مشکالت نوحی و نوادی فراوادی برای مادن باندان و کل خادواده ایجاد می

 اد . حوزه اسکاد یناوی با پیش بینی و اجازه سقط جنین دن چنین مواندی به حل بسیانی از مشکالت فوق مبادنت دموده

 هاکلید واژه

 سقط دنمادیو اختالالت مادنزادی جنینو الضرنو الحرجو حقوق ایرانو اسکاد یناوی.

                                                                 
 .ایران واه آزاد اسالمیو جییره کیشگروه حقوق خصوصی واح  بین المللی کیشو دادشیدادشجوی  *
 smansooriazadacir@gmail.com  ل()دویسن ه مسئواستادیانو گروه حقوقو واح  تهران جنوبو دادشیاه آزاد اسالمیو تهرانو ایران **
 و گروه حقوقو واح  تهران جنوبو دادشیاه آزاد اسالمیو تهرانو ایراندادشیان ***
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 مقدمه

 ای ژدتیکی به لحاظ شیوع و ش ت عوانض حاصل و  مچنین مشکالت دنمادی مرتبطو از بیمانی     

ه لحاظ شیوع باالی گردد . دن کشون ایی دظیر ایران بجمله بیمانیهای بسیان با ا میت محسوب می

بروز و شیوع اختالالت  وشوددنص  ازدواجها نا شامل می 40ازدواجهای فامیلی که دن برخی مناحق تا 

 ژدتیکی از فراوادی باالیی برخوندان است. 

از آدجا که تاکنون برای بسیانی از اختالالت ژدتیکی دنمان قطعی به وجود دیام ه و اختالالت ایجاد      

د و از جمله عقب ماد گیهای ذ نیو اختالالت عضوی و دقایص مادنزادیو غیرقابل دنمان و ش ه دن فرز

باشن و دن حال حاضر مهمترین ناه پیشییری از این بیمانیهاو تشخیص دن زمان باندانی و برگشت داپذیر می

ی اسالمی و سایر باش . مقرنات مربوط به سقط دنمادی دن کشون ااق ام به سقط دنمادی یا ختم باندانی می

کشون ا با مذا ب و آئینهای مختلف از جمله یهودیو کاتولیکو بودایی و غیره از تفاوتهای بسیان چشمییری 

برخوندان است. مساله سقط از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر مسائل شرعیو حقوقی و سیاسی دن  ر 

خی کشون ا ادجام  رگوده اق ام به سقطو به بطونی که دن بر. بر ه از زمانو حکم خاص خود نا داشته است

 .کلی ممنوع و دن برخی کشون ا با نعایت برخی شروطو مجاز شمرده ش ه است

از آدجا که دن کشون ما ادجام سقط جنین دن زمره جرائم تلقی گردی ه و قادودیذان دن مواد مختلفی از      

و جوادی جمعیت مفصالً دن این خصوص  قادون مجازات اسالمی و  مچنین قادون حمایت از خادواده

صحبت کرده و دیه واند بر جنین حتی قبل از دمی ه ش ن نون دن آن نا مشخص کردهو از اینرو 

قادودیذان ایران از میان چهان دظر پیرامون جواز یا حرمت سقط جنینو با دن دظر گرفتن استفتای صونت 

سقط جنین مبتال به تاالسمی ماژون نا قبل از ولوج که اجازه  1376گرفته از مقام معظم ن بری دن سال 

جواز سقط قبل از ولوج نون با شرایط خاص و "نون صادن دمودد و تنها یک موند نا قادودی شناخته است: 

 ."حرمت آن پس از ولوج نون به صونت مطلق

رتفع ش   رچن  برخی مشکالت موجود م1384با تصویب ماده واح ه قادون سقط دنمادی دن سال      

لیکن ادجام سقط دنمادی دن کشون ما  موانه با تنینا ایی مواجه بوده و تشخیص و تعیین مصادیق سقط 

 ای ج ی دن مصوبه فوق تعیین مصادیق حرج مادن باش . یکی از چالشدنمادی با چالش ج ی نوبرو می

رخالف اصول اساسی شود بو دییری تصریح به نضایت مادن دن ادجام سقط است. چنادکه مالحظه می

فقه امامیه که پ ن نا به عنوان ولی قهری حفل شناخته و استیالی کامل وی نا تا مراحل بلوغ و نش  

شناس و دن مصوبه مذکون صرف اجازه مادن کافی دادسته ش ه و اخذ نضایت از پ ن کودک به نسمیت می

 برای ادجام سقطو محلی از اعراب د اند.
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 هامواد و روش

 پرداخته است. مونداشانه سؤالبه برنسی  ایکتابخادهصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از نو  مقاله تو

 

 پیشینه تحقیق

دن الیام مادن باندان  یسقط دنماد یفقه یبر مباد یدیرش» ( دن مقاله 6: 1398و خادم الشریعه ال یجادی)     

دان به دنمان به گمان قریب به اتفاق فقیهان معتق  است دن بحث سقط دنمادی دن الیام مادن بان« به دنمان

اسقاط جنین بر حسب حکم اولی مطلقا حرام استو خواه نون دن او دمی ه ش ه یا دش ه باش . از جمله 

سونه ادعام و یا نوایات نسی ه و دیی فرمان عقل که دن تایی  حرمت سقط ادعا ش ه  151دالیل حرمت آیه 

از حرمت مطلق سقط جنین ادتقاد کرده و دست کم یک موند نا از  است می باش . برخی دییر از فقها

حتی ب ون بروز عنوان _شمول ادله حرمت بیرون دادسته اد  دن دظر ایشان اسقاط دطفه قبل از ادعقاد مطلقا 

 جایی است. است الل ایشان اصل اباحه و فق ان دلیل خاص دن حرمت اسقاط می باش ._ثادوی 

چالش  ای عملی سقط دنمادی دن پرتو دظام »دن پژو ش  (5: 1396و مکانانو   جعفری زاده)     

عنوان دمودد  کهو دن اکثر دظام  ای حقوقیو اق ام به سقط جنین عملی غیر مجاز شناخته « حقوقی

ش ه است. قادودیذان ایرادی دیی دن ناستای مصالح اجتماعی حی ادوان مختلف دن خصوص مسأله سقط 

 ا عوامل مختلفی دظیر شرایط سیاسیو اذ تصمیم دموده که دن این تصمیم سازیجنین اق ام به اتخ

مذ بیو فر نیی واجتماعی بی تاثیر دبوده است. با م اقه دن سیر تحوالت تقنینی پیرامون سقط دنمادی 

مشخص می شود که  ر چن  مقنن با تصویب قوادین مختلف دظیر ماده واح ه قادون سقط دنمادی دن 

گامی موثر و نو به جلو دن جهت   فمن  و قادودمن  دمودن مسأله سقط جنین برداشته  1384سال 

استو لیکن به دظر می نس  که این اق ام  ر چن  الزم بودهو اما کافی دیست و دن  مین قادون دیی 

ج مادن عباناتی به کان نفته که دیاز به شفافیت وتبیین و تفسیر بیشتری داند. دن این قادونو دو عبانت حر

و زمان ولوج نون به کان نفته که به دظر می نس  برای احراز آن  او دیازمن  معیان و ضابطه ای مشخص و 

دقیق می باشیم و این ابهامات دن عمل موجب بروز اختالف دظر و تفاسیر مختلف گردی ه است. این 

چه معیان و ضابطه ای است؟ آیا  باش : احراز حرج مادن دانایمقاله دن پی یافتن پاسخ به این سئواالت می

 ا یکسان است؟ چیوده این ضابطه و معیان بای  دوعی باش  یا شخصی؟ آیا زمان ولوج نون دن  مه جنین

می توان زمان ولوج نون نا با معیان ای مادی تشخیص داد؟ آیا جنین داشی از تجاوز جنسی موجب 

ج دیست؟ دناین مقاله ضمن برنسی ضابطه  ای حرج مادن دیست؟ آیا فقر مالی خادواده مص اقی از حر
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شخصی و دوعی جهت احراز عسر و حرج مادن؛ معیان زمان ولوج نون دیی موند برنسی قران گرفته و دن 

دهایت پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از تشتت آناء و ایجاد نویه ای یکسان وجلوگیری از تولی  دسل 

انه این قادون و تعیین معیان و ضابطه دقیق تری جهت احراز معیوبو قادودیذان دسبت به تج ی دظردنب

 حرج مادن و زمان ولوج نون اق ام دمای .

مطالعه تطبیقی قوادین سقط دنمادی دن کشون ای آلمانو  لن و »( دن مقاله 5: 1396و دجف زاده)     

ادییی حوزه  ای به این امر پرداخته اد  که سقط جنین یکی از موضوعات بحث بر« ادیلیس و ایران

حقوقیو پیشکی و اجتماعی است. این سوال که آیا مادنی می تواد  دن ناستای نفاه و آسایش خودو به 

حیات جنینی که مستقل از جسم او دیست و توان دفاع از حقوق خود نا د اندو خاتمه د  و  میشه موند 

ا ادعای استقالل زن و حق او بر توجه حقوق ادان و فعاالن اجتماعی بوده است. دن این میان برخی ب

تمامیت جسمادی خویش  موانه از سقط جنین دفاع کرده و برخی دییر به ش ت به آن تاخته اد . اما 

مطالعه و برنسی دظام  ای حقوقی کنودی دشان د ن ه این امر است که بیشتر کشون ا نویکردی دسبی 

ادین خود است. سقط دنمادی با دن دظر گرفتن نا دن پیش گرفته اد  و آن پیش بینی سقط دنمادی دن قو

شرایطی مادن  بیمانی  ای مادن و جنینو سالمت جسمی و نوحی زن باندانو عوامل اقتصادی و 

داد . نوشی که دن آن اجتماعیو باندانی داشی از تجاوز و مواند مشابه اق ام به سقط نا قادودی و مجاز می

ده به کلی مخالفت ش ه است. اما پیش بینی  ر یک از این ده با سقط جنین به حون کلی موافقت و 

شرایط دن قوادین کشون ای مختلف با توجه به شرایط فر نییو اجتماعی و اعتقادی متفاوت است.  مین 

امر سبب ایجاد گستره وسیعی از قوادین مختلف دن حوزه سقط دنمادی یا به حون کلی قوادین سقط 

  .جنین ش ه است

اعتبانسنجی جواز تمسک به قاع ه الحرج دن سقط »مقاله ( دن 7: 1396و  مکانانو  نصادق پو)     

خاحر دشان ش د  کهو قادودیذان دن ماده واح ه « دنمادی با تاکی  بر مفهوم حرج و چیودیی تحقق آن

سقط دنمادیو دن مواندی که بیمانی جنین به علت عقب افتادگی یا داقص الخلقه بودنو موجب حرج 

شودو سقط نا مجاز برشمرده است. این موضع گیری ب ین جهت که از سوییو به معنای توجه مقنن مادن 

به برخی واقعیت  ای جامعه است و از دییر سویو بیادیر تکاپوی او برای یافتن نا کان ای شرعی جهت 

ی فقه جویی اصطالحات تخصصباش و قابل ستایش استو اما دن عین حالو ناهحل معضالت اجتماعی می

به حوزه پیشکی قادودیو بی آدکه ادبیات سازی مناسب دن این ناستا صونت پذیردو موجب ش هو مفهوم 

ای از ابهام و نمیآمییی جلوه کن . برای پیشکان قادودیو بلکه بسیانی از مخاحبان قادونو حرج دن  اله

ض گردد و سختی و مشقت دقیقا نوشن دیست مادن بای  دن چه وضعیت و حالتی باش  که دانای حرج فر
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پیش آم ه بای  چیوده باش  که مجوز سقط محسوب شود. این پژو شو با بهره گیری از منابع اصیل 

تحلیلیو پس از انایه مفهومی ضابطه -فقهیو ضمن استفاده از نو  کتابخاده ایو با نویکردی توصیفی

ازد و از  مین ن یذنو بسیانی از من  از حرج مادنو به تبیین چیودیی  ای مهم دن این عرصه می پرد

 ابهامات موجود دن این حوزه نا مرتفع می سازد. 

به « برنسی چالشهای ژدتیکی دن سقط جنین دنمادی»دن تحقیق ( 4: 1396و و  مکانان سکن نیون)     

این دتیجه نسی د  کهو بسیانی از کشون ا دن زمادهای مختلف با توجه به قوادین پیچی ه سیاسیو 

یو اجتماعی و اقتصادی برخوند ای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اد . دن کشون ما قادون مذ ب

مجلس شونای اسالمی ایران و ب دبال آن دستونالعمل پیشکی قادودیو  1384سقط دنمادی مصوب 

ای چن ین موند بیمانی نا بعنوان اد یکاسیودهای سقط جنین معرفی کرده است که مصوبه میبون دن پانه 

از مواند از شفافیت کافی برخوندان دبوده و ابهاماتی داند که دیاز به بازدیری و تفسیر بیشتر می باش . 

ب ین منظون با توجه به گستر  دادش ژدتیک پیشکی دویسن گان مقاله حاضر سعی دن معرفی برخی 

ی مختلف پرداخته ابهامات و چالش  ای ژدتیکی دن خصوص قادون یاد ش ه با برنسی کتب و منابع علم

تا دیر  دوینی دن این زمینه ایجاد شود. ب ین منظون پیشنهاد می شود دسترسی به سقط جنین ایمن و 

قادودی بای  جیء خ مات به اشتی و دنمادی جامع پیشکی باش  و  مراه دتایج آزمایشات قبل از زایمان 

های معیوب بیمانیهای سخت عالج دن برای جلوگیری از شیوع اختالالت ژدتیکی و جلوگیری از ترویج ژد

کشون که بان مالی زیادی نا به دولت و خادواده  ا تحمیل می کن  و عالوه بر آن سبب نوان پریشی و بروز 

 مشکالت فراوان جهت دیه انی و مراقبت از آدها می شودو ت ابیری اد یشی ه شود.

نمادی و برنسی آن از منظر حقوق جیای مبادی سقط د»( دن مقاله 115: 1391و و  مکانان عباسی)     

 ای سقط جنین نا دن اصطالن سقط دنمادی گوین . قادودیذان خاحر دشان ش د  کهو ضرونت« پیشکی

ایرادی پس از حرن دظرات فقهی و حقوقی مختلفو سقط جنینو پس از ولوج نون نا مطلقاً حرام و 

و 1384ماده واح ه قادون سقط دنمادی سال غیرقادودی اعالم و قبل از ولوج نون نا با شرایط خاص 

پذیرفته و با این اق ام گامی نو به جلو و مؤثر دن قادودمن کردن مسأله سقط جنین برداشته است. سقط 

دنمادی نا کانی است که مقنّن برای پیشییری از بروز مشکالت آتی برای مادنو جنین یا اجتماعو آن نا 

 ای من نج دن این قادون و تسری آن به امکان سقط دنمادی دیتمجاز شناخته است؛ اما با نفع مح و

حاصل از زدا و تجاوز به عنف قبل از ولوج نون دن جنین ت که از مصادیق بانز عسر و حرج قلم اد و با 

توان زمینه خروج کانبرد دنمادی قابل ادجام است ت و دیی توسعه لیست مواند مجاز سقط دنمادیو می

نا از حوزه جرم و جنایت و ادتقال آن به حوزه نفاه و سالمتو فرا م دمود. بنابراین دن قوادین سقط جنین 
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 ای جامعه و دن عین حال موجه و اخالقیو این موند بازدیری و بازت وین مقرنات منطبق با واقعیت

 ضرونی است.

حرجو الضرن و  چالش  ای اجرایی قواع  دفی عسر و»دن پژو ش  (39: 1389و آسمادی و  مکانان)     

 یچ گاه مساله سقط جنینو یک مساله پیشکی صرف به این امر پرداختن  کهو « اضطران دن سقط دنمادی

دبودهو بلکه تقریبا دن تمام کشون ای ددیا به لحاظ ا میت فوق العاده ای که دن مسائل فردیو اجتماعیو 

توجه دولت  ا قران گرفته است و قادون  اقتصادیو سیاسی و فر نیی ایجاد می کن و به دحوی از ادحا موند

مجلس شونای اسالمی ایران و به ددبال آنو دستون العمل پیشکی قادودی  1384سقط دنمادی مصوب 

کشونو موی  این مطلب است. لذا دن این مقاله سعی ش ه است تا چالش  ای اجرایی استفاده از قاع ه 

دن ص ون جواز سقط به  -غالبا به یک دتیجه می نسن که -« اضطران»و « الضرن»و قواع  فقهی « الحرج»

نغم تعیین تکلیف مواندی از سقط جنین دن قادون سقط دنمادی  نوز دظام د. به اختصان برنسی گرد

حقوقی ایران دن این زمینه جامع دبوده و دیاز به نوشن ش ن حکم پانه ای از مواند دییر وجود داند. 

 .نشته ای ابعاد متفاوت موضوع م  دظر قادودیذان قران گیرد پیشنهاد ش ه است دن یک بحث میان

(Askola, 2018: 25)  اد اختن توپ یا دیه داشتن خط؟ چالش  ای قوادین سقط جنین دن »دن

تحوالت اخیر معطوف به ترتیبات قادودی سقط جنین دن سوئ و فنالد  و دروژ نا « کشون ای اسکاد یناوی

موند  1970مادی که قوادین سقط جنین دن کشون ای شمال انوپا دن د ه موند برنسی قران می د  . از ز

تج ی  دظر قران گرفتو دن پاسخ به جنبش فمینیستیو سقط جنین عم تا غیر سیاسی تلقی می ش . با 

این حالو اخیراً  ر سه کشون بان ا شا   سقط جنین دن عرصه سیاسی و حقوقی بوده اد . این مقاله به 

ت مختلف برای اصالن قوادین سقط جنین می پردازد و می پرس  آیا می توان آدها نا با برنسی پیشنهادا

توجه به تحوالت بین المللی اخیر دن سیاست  ای ض  سقط جنین توضیح داد؟ مقاله است الل می کن  

که اگرچه پیشرفت  ای اخیر شمال انوپا پیام  ای فونی مح ودی برای سقط جنین به عنوان یک 

ومی داندو اما آدها پیشنهاد می کنن  شای  مهمترین مسأله مبانزه حوالدی م ت افکان عمومی خ مت عم

 است که از حق دسترسی جهادی به سقط جنین حمایت می کن .

(Dema Moreno et al., 2020: 250)  سقط جنین ادیییشی و برابری)و دابرابری( جنسیتی »دن

قط جنین القایی یک عمل جهادی است و قادودی ش ن آن معتق د  س« دن انوپا: تجییه و تحلیل پنلی

خواست م اوم جنبش زدان است. اگرچه دن ادبیات دادشیا ی مطالعات متع دی وجود داند که به برنسی 

بانونی می پردازدو اما کمتر به تجییه و تحلیل سقط جنین القایی و انتباط آن به برابری جنسیتی و 

ه است. این مقاله بر تأثیر برابری جنسیتی بر مییان سقط جنین القایی عوامل تعیین کنن ه آن توجه ش 
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دن کشون ای مختلف انوپایی تمرکی داند. ب ین منظون دویسن گان یک م ل داده ای پنل اقتصادسنجی 

تهیه کرده اد . آدها شاخص  ای مقایسه ای  2011-2006کشون انوپایی برای دونه  26با احالعات 

ر تحصیالتو اشتغال و دستمید نا تجییه و تحلیل کرده اد . عالوه بر اینو آدها شکاف جنسیتی از دظ

سن مادن ش نو مییان مهاجرت و دنص  تول  مادنان مجرد جمعیتی مادن  متوسط  -متغیر ای اجتماعی

دن  ر کشون نا دن دظر گرفته اد .  مچنینو دویسن گان به عنوان عوامل زمینه ای از شاخص توسعه 

و شاخصی از قوادین مربوط به سقط جنین دن کشون ای موند مطالعه و  مچنین دنص  جمعیتی  ادسادی

که دانای اعتقادات مذ بی  ستن و استفاده کردد . دتایج دشان می د   که مییان سقط  القایی ده تنها به 

داده  ای تحقیق قوادین ملی دن موند سقط جنینو بلکه به دلیل برابری جنسیتی دیی بستیی داند. بعالوه 

دشان می د   که با کا ش دابرابری جنسیتیو دفعات سقط  ای داشی از آن دیی کا ش می یاب . این 

یافته  ا دانای پیام  ای سیاسی واضحی است که دشان می د   چیوده بهبود وضعیت زدانو به ویژه با 

 ر می گذاند.توجه به حقوق اجتماعی و اقتصادی آدهاو بر تصمیمات بانونی زدان تأثی

(Knudsen et al., 2003: 257)  سقط جنین ادیییشی دن کشون ای شمال انوپا: تأکی  ویژه بر »دن

سال دن پنج کشون  30به تجییه و تحلیل نود  سقط جنین  ای قادودی از بین زدان زیر « زدان جوان

ین به اجرا دنآم  می پردازد. داده شمال انوپاو دادمانکو فنالد و ایسلن و دروژ و سوئ و از زمادی که این قواد

 ا از مرکی آمان کشون ا دن نوی اد ای مهم ب ست آم ه است. برخی از آدها دن آمان حیاتی ملی منتشر 

ش ه اد  و برخی دییر برای این مطالعه بازیابی ش ه اد . برای تجییه و تحلیل نود  ا از درخ سقط جنین 

بر اینو یک شاخص با تقسیم درخ سقط جنین مخصوص  عمومی و خاص سن استفاده می شود. عالوه

سن بر میادیین کشون ای دوندیک محاسبه ش ه است. این تجییه و تحلیل کا ش کلی درخ سقط جنین 

دن کشون ای شمال انوپاو به غیر از ایسلن  نا دشان می د  . این درخ دن دادمانک و سوئ  بیشترین و دن 

و مییان سقط جنین دن بین 1980بوده است. دن اواسط د ه  1980د ه فنالد  پایین ترین درخ از اوایل 

ساله دن دادمانکو دروژ و سوئ  افیایش و به ددبال آن  24-20ساله دن سوئ  و دن بین زدان  19-15زدان 

سال دن آغاز  30کا ش یافت. دن ایسلن  درخ سقط جنین بسیان پایین برای  مه گروه  ای سنی زیر 

 1990ساله دن اواخر د ه  19تا  15ایش یافت و ایسلن  باالترین مییان نا برای زدان دونه مطالعه افی

داشت. دتیجه گیری درخهای دسبتاً پایین سقط جنین دن فنالد  تالشهای پیشییراده موثری نا دشان می 

ونه د  و اگرچه افیایش اخیر مطالعات بیشتری نا دن موند نابطه بین درخ سقط جنین و فعالیتهای مشا

ای به چالش می کش . افیایش درخ سقط جنین دن ایسلن  دشان د ن ه دیاز به آموز  جنسیو خ مات 

 پیشییری از باندانی و دن دسترس بودن نوشهای پیشییری از باندانی برای جوادان است.
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 مقررات مرتبط با سقط درمانی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی

دن کشون ای حوزه اسکاد یناوی تقریباً سیاست  1960و  1950 ای پس از جنگ دوم جهادی و دن د ه     

واح ی دن قبال سقط جنین دن پیش گرفته ش . دن این سالها نود  کلی دن قبال سقط جنین قادودیو 

تر از پیشرود ه و نوبه جلو بوده است )از جمله اصالن قوادین موجود و یا شروع قوادین ج ی  یا تفسیر لیبرالی

- ای اجتماعیصلی(. ویژگی جالب دن میان کشون ای مختلف این منطقه پذیر  ای ه داللتمقرنات ا

پیشکی دن زمینه سقط جنین بوده است که با مالحظه این شرایط اجتماعیو خطرات عمل مذکون نا برای 

اعی  ای اجتمتوان یک تقسیم بن ی دقیق میان مؤلفهگرفتن . دنحالیکه به ناحتی دمییک زن دن دظر می

 ای اجتماعی نا موند توجه قران مفهوم شاخصه 1970و پیشکی تعیین کرد قوادین این کشون ا دن د ه 

 ای اجتماعی ابت ا دن  ا نا مالحظه کن . به  رحال زمینهداده و تال  کرد تا دن کنان شرایط دنمادیو آن

ای ادجام سقط جنین شرایط گنجاد ه ش . ب ین معنی که بر 1970قوادین ج ی  دادمانک و فنالد  دن 

زد گی زن باندان از جمله مسائل نوحی و نوادی و کان و مسائل شخصی او موند توجه قران گرفت. بطون مثال 

یا  4تواد  ب ون مجوز خاصی ادجام شود اگر زن باندان دن دادمانک حتی تجویی ش  که سقط جنین می

اینجا نویکرد حقوقی و اق امات کشون ای حوزه  سال باش . دن 18بیشتر فرزد  داشته باش  و یا زیر 

 گیرد.اسکاد یناوی)دادمانکو دروژ و سوئ ( دن قبال سقط جنین موند برنسی قران می

 

 دانمارک

ای بود که دن آن سقط جنین دادمانک فاق   رگوده ماده و یا تبصره 1930اگرچه ک  جنایی م دی     

گامی بینگتر بود ب ین معنی که ضمن اجازه سقط جنینو از  غیرقادودی مجازات شود با اینحال دیازمن 

خطر ته ی  زد گی و سالمت مادن دیی جلوگیری شود. اولین قادون دن دادمانک که بصونت خاص به 

 ای کرد که حاملیی بر مبنای مؤلفهپذیرفته ش  و مقرن می 1937می  18سقط جنین پرداخته بود دن 

 ای پیشکی )بطون مثال به منظون جلوگیری از خطرات ته ی  مله: شاخصهتواد  خاتمه یاب . از جزیر می

 ای اخالقی )زمادی که حاملیی دتیجه یک عمل قابل مجازات مادن  سالمت و زد گی زن باندان(و شاخصه

)که دن آن خطر سرایت یک بیمانی یا « به دژادی» ای زدای با محانم صونت گرفته باش ( یا شاخصه

داشته باش (. بطون کلی فراین  قادودیذانی دن خصوص سقط جنین دن دادمانک از حوزه  دقص انثی وجود

بایست این امر نا به عنوان بخشی از قادودیذانی اجتماعی این کشون و آلترداتیوی دیر  آغاز ش  و می

دن سال  ای داخواسته محسوب کرد. این نود  تکاملی با الیحه کمک به مادنان قابل ترجیح برای حاملیی

آغاز ش  که   ف آن انائه مشاونه به مادنان باندان و تمامی  1937و پیش از آن الیحه باندانی  1939
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و به دالیل مختلفی شمان سقط 1937مادنان دانای فرزد  بود. با اینحال و علیرغم تصویب الیحه باندانی 

به لحاظ –توان دن ع م پاسخیویی  ای قادودی و غیرقادودی افیایش یافت. از جمله دالیل آن نا میجنین

توان ذکر کردو اینکه نیشه یابی کرد. دلیل دییری که می« مراکی کمک به مادنان باندان» -ظرفیت

مح ود  1937 ای دانای فرزد  دن الیحه باندانی اق امات عمومی برای کمک به زدان باندان و خادواده

کمتر از ح  ادتظان بود. از دالیل « مک به مادنانمراکی ک»عملی -ش ه بود و گستر  تسهیالت اقتصادی

 .توان به کمبود احالعات دن خصوص استفاده از وسایل جلوگیری اشانه کرددییر می

 

 1956سقط جنین قانونی تحت لوای قانون بارداری 

 این قادونو پایان دادن به باندانی چهان گروه اصلی   ف نا قادودی اعالم کرد:

 .رای جلوگیری از آسیب به سالمت و زد گی زدان باش جایی که سقط جنین ب .1

 .زمادی که آبستنی داشی از اق امات متع د خالفکاناده )مادن  تجاوز یا زدای با محانم( باش  .2

 ای ج ی فیییکی یا سایر دالیل پیشکی که شرایط مادن نا برای فرزد آونی به واسطه دقصان .3

 کن .دامناسب می

  .و سن مادنان باندان برای سقط جنین دیی حائی ا میت زیاد استدن دهایت ذیل شرایط مختلف .4

قادون  25بخش »اصالن ش  و  میی ذیل  2014قوادین دادمانک دن خصوص سقط جنین دن سال 

 ا پس از دنخواست زدان قبل از  فته دوازد م تنظیم ش . مطابق آنو سقط جنین« سالمت دادمانک

دهاد ای قادودی و مراکی دنمادی ادجام ش دی است. بع  از  فته   ا و یاباندانی ب ون اجازه سرپرست

 تواد  صونت گیرد:دوازد م سقط جنین تحت شرایط زیر می

باندانیو زایمان یا مراقبت از جنین برای سالمت و زد گی مادن )بیمانی جسمیو افسردگی یا  .1

 ضعف داشی از وضعیت فعلی( مضر باش  و به آن آسیب واند کن .

 مادن دن دتیجه تعرض جنسی مجرماده مشخص  مچون تجاوزو زدای با محانم و ... باش . باندانی .2

این خطر وجود داشته باش  که جنین از بیمانی ج ی ندج ببرد و یا به لحاظ ژدتیکی مستع   .3

 شود.بیمانی بوده و یا تاثیرات زیادبانی نا از باندانی متحمل 

 ا دتواد  مراقبت موند احتیاج بچه نا ییکی یا دییر ضعفمادن آبستن به واسطه بیمانی نوادی یا فی .4

 فرا م کن .

 دتواد  مراقبت کافی از فرزد  بعمل آوند.مادن به واسطه جوان بودن یا دابالغی  .5
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دن اثر باندانی یا زایمان یا مراقبت از کودک این احتمال برود که مسائل غیرقابل اجتناب برای  .6

ا  مخاحره آمیی ود بیای  و یا برای سن و شغل و شرایط شخصیمادن و دیی خادواده مادن به وج

باش  و  مچنین برای شرایط مالی و موقعیت خادواده از زاویه کلی مشکل ایجاد کن  )بع  

 اجتماعی مالحظات سقط جنین(.

 

 نروژ

ن دن دروژ اصالحات نادیکال دن حوزه سقط جنین موند حمایت سازمان پیشکا 1930دن اوایل د ه      

بود و الیحه قادودی اولیه چن  سال بع  توسط حکومت دن دستون کان قران گرفت. با اینحال به واسطه 

حول کشی  و این زمادی بود که دن دهایت یک قادون ویژه دن  1960مخالفت پانلمانو این امر تا سال 

دوامبر  11حوزه سقط جنین تصویب ش  و آنو به نسمیت شناختن دوفاکتو سقط جنین بود. قادون 

و و قادون 1950الیامی ش ( سقط جنین قادودی نا مطابق قادون فنالد  دن سال  1964)که دن فونیه 1960

  ای زیر بود:به نسمیت شناخت و مبتنی بر پیش شرط 1956دادمانکی 

  ای اجتماعی و پیشکیوشاخصه .1

ذ نی و فیییکی  ای ادسادی )خطر ج ی برای کودک و احتمال بیمانی خطرداک یا دقص شاخصه .2

 ج یو بیمانی مادن دن حول باندانی یا ص مه به جنین(و

  ای اخالقی )باندانی داشی از اق امات مجرماده مشخص تعریف ش ه دن قادوان جیا باش (.شاخصه .3

تنظیم ش ه است. پیرو این قادونو سقط جنین « سقط جنین»سقط جنین دن دروژ تحت لوای قادون  

وازد م باندانی با تقاضای زن باندان صونت گیرد میر اینکه دالیل پیشکی قوی تواد  قبل از  فته دمی

شود که خالف آن وجود داشته باش . بع  از  فته دوازد م فقط دن صونتی سقط جنین ممکن می

باندانی یا آبستنی یا مراقبت از بچهو مادن نا دن شرایط فیییکی و احساسی غیرقابل قبولی قران د  . 

ن است جنین دن خطر مشکالت ج ی ذ نی و فیییکی قران داشته باش  و یا باندانی  مچنین ممک

 مادن  سوئ  برای ادجام عمل مذکونو دیازی به دروژی بودن یا سکودت دن این  .دتیجه عمل مجرماده باش 

 بایست توسط پیشکان و دن مراکی بیمانستادی و بع  از  فته دوازد م صونت گیرد.کشون دیست. عمل می

تواد  دن سایر مراکی مصوب دیی صونت گیرد. ادجام عمل یا کمک به قبل از  فته دوازد م عمل سقط می

تواد  دن پی داشته باش . اگر ای که قادون سقط جنین نا به خطر بیاد ازد تا سه ماه زد ان نا میآن به گوده

تواد  دن ود د اند. این عمل میدلیل خاصی وجود د اشته باش  بع  از سه ما ه اول امکان سقط جنین وج

 ای تعیین ش ه و توسط جراحان و متخصصین زدان ادجام گیرد. عمل سقط  ا یا بیمانستانکلینیک
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سال(  16بایست به دنخواست زن صونت گیرد و دن صونتی که دانای سن پائین )کمتر از جنین می

ادجام د   و دنصونتی که وال ین او  تواد  دنخواست عمل نا ای زن باندان میباش  یکی از سرپرست

تواد  صونت گیرد. قبل از دهایی ش ن عملو یک مخالفت کنن  با دستون فرماد ان شهر سقط جنین می

بایست حاویو احالعات بایست دنخواست کتبی او نا به بیمانستان بفرست . دنخواست زن میپیشک می

 .(Ngo et al., 2011: 360)ش  جیئی شامل مسائل اجتماعی و پیشکی مربوط به او با

 

 سوئد 

 2013سقط جنین دن سوئ  تحت لوای قادون سقط جنین تنظیم ش ه است که اخیراً دن سال      

تواد  قبل از اتمام  فته  ج  م باندانی به ددبال اصالن ش ه است. پیرو این قادونو سقط جنین می

ی سالمت یا زد گی مادن وجود داشته باش . بع  تقاضای زن باندان صونت گیردو میر اینکه خطر ج ی برا

به ادجمن ملی نفاه و سالمت « دالیل خاص»بایست به  مراه از  فته  ج  م تقاضای زن باندان می

 ای فیییکی و نوادی بایست شامل تاثیرات فیییکی و نوادی بر زن و یا بیمانیانسال شود. این دالیل می

تی که جنین دانای حیات )قادن به ادامه حیات دن بیرون از شکم مادن  ا دنصونجنین باش . این است الل

مادن زد ه بماد . با باش ( قابل قبول دیست. یک جنین معموالً دن بیست  فتیی قادن است بیرون از شکم 

اینحال اگر ت اوم باندانی  مراه با ته ی  ج ی برای سالمت و زد گی مادن باش  دن  ر زمادی با ص ون 

 اجازه ادجمن مذکون امکان پایان باندانی وجود داند.

 مچنین اگر ته ی  سالمت مادن تا ح  زیادی ج ی باش  و ص ون مجوز از ادجمن ملی نفاه و      

تواد  صونت بییرد و حتی دیازی به حضون  ا میموقع ادجام دشودو سقط جنین ب ون اجازه آن سالمت به

بایست دن دن بیمانستان  م دیست. فقط پیشکان حق ادجام سقط جنین نا داند . و این عمل می

 ای اجتماعی تشخیص  ای عمومی یا دییر دهاد ای مربوط به سالمت که بازنس مراقبتبیمانستان

سال زد ان خوا   بود. پیشکان دانای  4دن غیراینصونت دانای محکومیت از یک تا  است ادجام گیردو داده

توادن  زد ادی شود . زن باندانی که تقاضای سقط ماه می 6پرواده که مفاد این قادون نا نعایت دکنن  تا 

ادون سقط جنینو ادجام و ق2008بایست حمایت عاحفی نا فرا م کن . دن دتیجه اصالحیه جنین داند می

 این عمل دیازمن  سکودت دن سوئ  یا سوئ ی بودن دیست.

توان دتیجه گرفت نویکرد مبتنی بر آزادسازی سقط جنین دن کشون ای از مجموع مباحث فوق می     

اسکاد یناوی دن حول دیدیک به یک س ه صونت گرفته و نود ی تکاملی داشته است.  مه این کشون ا با 

کردد . این امر باعث ش  نوبرو بودد  که دن آن برای سقط جنین به خانج از کشون مراجعه می موقعیتی
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تا کشون ای مذکون از جمله دادمانک و دروژ قوادین موجود دن این زمینه نا مج داً موند برنسی قران 

جب ش  تا ش . شرایط مذکون مود ن . دن واقع دیاز به ادطباق قوادین با شرایط ج ی تر احساس می

اصالن شود و سقط جنین ب ون پیش شرط و به عنوان حق حبیعی دن  1973قوادین موجود دن سال 

زمان( به نسمیت شناخته شود. تحول مشابهی دن سوئ  دیی ایجاد ش .  -سه ما ه اول باندانی )قادون فاز

ن ج ی  دن سال ای برای حل این معضل تشکیل ش . دن اینجا دییو دتیجه قادوکمیته 1971دن سال 

شناخت. بنابراین  ر سه  فته اول باندانی به نسمیت می 18بود که تقاضای سقط جنین نا دن  1975

ای گذشته این کشون ا )دن کنان فنالد  و ایسلن  که موضوع این پژو ش دیستن ( از شرایط آئین دامه

زمادی نا  -ن  و قادون فاز فاصله گرفتن  و تأیی  کمیته سقط جنین نا برای اجرای آن کنان گذاشت

پذیرفتن  که براساس آن حق زدان برای ادجام سقط جنین نا دن مرحله اولیه باندانی ب ون دیاز به  رگوده 

 .شناختدلیلی و صرفاً براساس تقاضای خود به نسمیت می

ط جنین قوادین و مقرنات و بطون کلی نویکرد حقوقی دن کشون ای حوزه اسکاد یناوی دن قبال سق     

مشابهت زیادی با  م داند . تفاوت اد ک فقط دنبانه زمان سقط است که دن برخی از کشون ا قبل از 

باش . دکته مهم و اصلی قوادین سقط جنین دن این کشون ا  فته دوزاد م و دن برخی  فته  ج  م می

م سقط جنین شرط است. دن حقیقت سالمت و فق ان خطر برای مادن برای ادجا« سالمت مادن»اولویت 

 باش . ای سالمت کودک مطرن میاولیه است و پس از آن شاخص

 

 سقط جنین در ایران پس از انقالب

قادودیذان مسأله سقط دنمادی نا به نسمیت دشناخته بود و  1384دن حقوق ایرانو تا پیش از سال      

قهی دن مواندی اجازه سقط جنین نا قضتات دن متوند ستکوت قتادون بتا مراجعه به فتاوی و آناء معتبر ف

با تصویب قادون سقط دنمادی و به نسمیت شناختن این مسألهو  1384کردد . دن سال صادن می

قتادودیتذان دو مبنتای بستیان مهتم برای سقط دنمادی حاصل از حرج مادن نا شناسایی کرده و اجازه 

افتادگی یا داقص الخلقه بودن جنین و بیمانی سقط نا به این دو متوند داده کته عبتانت استت از عقب 

ما یی. قادون گذان سال  4مادن با قی  خطر جادی برای وی آن  م صرفاً تتا زمتان ولتوج نون یعنی تا 

متا یی نا از یکتی از موجبتات  4دن قادون مجازات اسالمی با تلطیف دسبی ماده واح ه فوقو قی   1392

ت و ب ین ترتیب اجازه اسقاط جنین دن موند خطر جادی بترای متادن حرج یعنی خطر جادی مادن برداش

حتتی پتس از ولوج نون نا دیی صادن دمودو لیکن با تغییر سیاستهای دظام مبنی بر تشویق به افیایش 

تصویب و با چرخشی ش ی   1400جمعیتو قادون حمایت از خادواده و جوادی جمعیت دن مهرماه سال 
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این قادون  56و مح ودیتهای بیشتری دن خصوص سقط دنمادی اعمال دمود. ماده دسبت به قوادین قبلی

( تا 716باش  و مطابق مواد )سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دانای جنبه عمومی می "مقرن دمود:

( قادون مجازات اسالمی و مواد این قادونو مستوجب مجازات دیهو حبس و ابطال پرواده پیشکی 720)

تواد  شودو میاساس این ماده مادن صرفاً دن مواندی که احتمال ب    شرایط زیر محقق میبر  ".است

 دنخواست سقط جنین نا به مراکی پیشکی قادودی تق یم دمای : 

دن صونتی که جان مادن به شکل ج ی دن خطر باش  و ناه دجات مادن منحصر به سقط جنین بوده  -الف

  ا و امانات ولوج نون دن جنین دباش و  و دشادهو سن جنین کمتر از چهان ماه باش

کنن  و ناه دجات مادن منحصر دن دن مواندی که اگر جنین سقط دشود مادن و جنین  ر دو فوت می -ب

 اسقاط جنین است؛

 :چنادچه پس از اخذ اظهانات ولیو جمیع شرایط زیر احراز شود -ج

 نضایت مادن

 رای مادنوجود حرج )مشقت ش ی  غیرقابل تحمل( ب

 ای جنینی غیرقابل دنمانو دن مواندی که حرج مربوط به بیمانی یا دقص دن وجود قطعی دا نجانی

 جنین است

 فق ان امکان جبران و جایییینی برای حرج مادن

  ا و امانات ولوج نونفق ان دشاده

االجرا ش ن این الزم از زمان دیی مقرن کرد 52ماده  2. تبصره  ".کمتر از چهان ماه بودن سن جنین     

قادون  رگوده توصیه به مادنان باندان توسط کادن به اشت و دنمان یا تشویق یا انجاع از سوی دنمادیران 

به تشخیص دا نجانی جنین مجاز دبوده و آزمایش غربالیری و تشخیص دا نجانی جنین صرفاً به 

مال قابل توجه دسبت به وجود دنخواست یکی از وال ین و با تشخیص پیشک متخصصو مبنی بر اجت

عانضه ج ی دن جنینو یا خطر جادی برای مادن یا جنین و یا احتمال ضرن ج ی برای سالمت مادن یا 

گرددو مشروط به آن که احتمال ضرن جنین دن ادامه باندانی مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویی می

تمال یا محتمل ضرن دسبت به جنین و آزمایش غربالیری و تشخیص دا نجانی حسب موند اقوی از اح

مادن دباش  و  مچنین وال ین یا پیشک احتمال عقالیی سقط دن اثر آزمایش غربالیری و تشخیص 

 .دا نجانی نا د  ن 
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 دالیل مجاز برای سقط درمانی

دن کشون ای حوزه اسکاد یناوی مواندی چن  دن خصوص سقط دنمادی موند توجه قران داشته و      

. حفظ سالمت 3. حفظ سالمت جسمادی زن 2. حفظ حیات مادن 1ا میت است که عبانتن  از: حائی 

. داقص الخلقه بودن و عقب 5 ای داشی از تجاوز به عنف و زدای با محانم . وضعیت جنین4نوادی زن 

  (.18: 1388باقریو  و . خواست خود زن )قربادی7. وضعیت اجتماعی و اقتصادی 6افتادگی ذ نی جنین 

دن کشون ما مواندی از جمله حفظ سالمت جسمادی و حیات مادن و  مچنین عقب افتادگی و داقص      

الخلقه بودن جنینو مبنای تصویب مقرنات سقط دنمادی قران گرفتن  و سایر مواند به دلیل د اشتن 

اس فتاوی علما اد . مبنای فقهی جواز سقط دنمادی و اسپشتواده فقهی تاکنون مجوز سقط دنیافت دکرده

دن اعالم این جواز نا توسل به قواع ی از جمله اضطرانو دفاع مشروعو الضرنو دفی عسر و حرج و ترجیح 

د ن .  مچنین بنای عقال بر آن است که دن شرایطیو مادن بین حفظ جان خود و جنین ا م تشکیل می

ی بر سقط دنمادی دن برابر حکم مخیر دادسته شود. توسل به این قواع  دن جهت ص ون حکم ثادویه مبن

اولیه حرمت سقط جنین است. به عبانت دییر حکم حرمت مطلقو تنها یک حکم اولیه استو اما با 

تحقق عناوین ثادویه از جمله اضطرانو دفاع مشروعو نفع عسر و حرجو ترجیح ا م بر مهم و مادن  اینها و 

توان دن مواندی ن ج ی ی برای موضوع سقط میدن شرایط خاصو قابل تغییر است و با پی ا کردن عنوا

 (.70: 1383قائل به جواز و حلیت آن ش  )حاجی علیو 

 

 مستندات فقهی سقط درمانی

سقط جنین با   ف دنمان بیمانی یا جلوگیری از بیمانی و یا مواند ویژه پیشکی از جمله موضوعاتی است      

ای به آن دشان یام ه است با اینحال فقهای ج ی  توجه ویژهکه بحثی از آن دن فقه شیعه دن گذشته به میان د

شود و اد . از جمله این مواند زمادی است که ادامه باندانی باعث به خطر افتادن جان و سالمت مادن میداده

باش . دن اینجا ادجام سقط پیش از ولوج نون از دظر فقهای شیعه حفظ زد گی وی منوط به سقط جنین می

 .این امر به واسطه ا میت و اولویت وجوب دفس دسبت به حرمت سقط جنین است جایی است.

 

 قاعده الحرج )نفی عسر و حرج(

کنن و گا ی باش  که مردم عادتاً آدرا تحمل دمیعسر و حرج آن است که مستلیم مشقت ش ی  می     

گیرد . قاع ه الحرج قران می کانی مق ون ولی دشوان و دانای مشقت زیاد است و این گوده کان ا دن قلمرو
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توان  ر مشقت و دشوانی نا مشمول البته مشخص است که  ر کانی مشقت و دشوانی داند ولی دمی

این قاع ه دادستو بلکه بای  دشوانی و مشقت زیاد و عرفاً قابل تحمل دباش  تا مشمول این قاع ه قران 

 (. 185 :1374 )مکانم شیرازیو گیرد

نسیم که ادله دفی حرج برای اد  به این دکته میات و نوایاتی که مبنای قاع ه قران گرفتهبا دقت دن آی     

اد . با مالحظه آدچه که دن شرن و تفسیر آیه موضوع یا حکم خاصی صادن و موند استناد قران دیرفته

و  مه  فهمیم که مراد از جهاد معنای اعم آن استسونه حج آم ه است این تعمیم نا می 78مبانکه 

شود. قاع ه دفی عسر و حرج به عنوان یکی از احکام ثادوی بر کلیه احکام احکام و تکالیف نا شامل می

 اولیه حاکم است و دن صونت تحقق شرایط ویژه آن دن تمام احکام قابل اعمال است )موسوی بجنوندیو

1371 :257.) 

حرجی دن دین منتفی استو الفاظ و عبانات آی  که حکم  مادطون که از صریح آیات و نوایات بر می     

فقهاء دیی دن این خصوص کامالً واضح و مشخص است و مسأله ابهامی د اند که مادع از فهم دقیق آن و 

ای پیش بیای  که عمومات با دفی حرج تعانض بکنن  تشخیص مصادیق این مسأله باش  حال اگر مسأله

و یا زدای به عنف حامله ش ه است و به خاحر اثرات منفی مثل موندی که زدی به خاحر نابطه دامشروع 

اجتماعی و نوادی که دن پی داند دن عسر وحرج ش ی  قران بییرد دن این مسأله تکلیف این شخص با یک 

حکم عامی مادن  حرمت سقط جنین چیست؟ دن حالی که تنها ناه و چانة این شخص برای دجات از این 

دن احکام سقط جنینو مواند « الحرج»ت نوشن ش ن جاییاه قاع ه عسر و حرج سقط جنین است. جه

شود موند برنسی مختلف که از جادب حرف انان سقط جنین به عنوان مصادیق عسر و حرج شمرده می

 گیرد:قران می

 سقط جنین به منظون حفظ سالمتی مادن:  -الف

تواد  مجوز کتاب و سنت بوده و می قاع ه دفی عسر و حرج از جمله قواع  فقهی است که مستن  به     

سقط جنین باش ؛ با این توضیح که عسر و حرج آن است که مستلیم مشقت ش ی ی باش  که مردم 

باندانی موجب مشقت ش ه و لطمه به سالمتی  دن چنین مواندی اگر ادامه. کنن عادتاً آن نا تحمل دمی

توان صرف حاملیی نا )ب ون اینکه ذکر است که دمیتوان اق ام به سقط جنین دمود. شایان مادن بید  می

موجب آسیبی به مادن شود یا سبب ابتال به بیمانی یا ع م امکان دنمان آن باش ( دیی موجب ضرن و زیان 

یا حرج مادن تلقی کرد؛ و مص اق قاع ه الحرجو مادن نا مایل به خاتمه دادن به حاملیی دادست. زیرا اوالً 

رن و زیان دیستو ثادیاً اگر تفسیر موسع حملو متضمن حرج محسوب شود صرف حاملیی متضمن ض

حرج داشی از چنین باندانی متضمن حرج  ایی خوا   بود که به حکم عقل و شرع تحمل آن الزم است 
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ی دفی حرج شامل حرجی که بطون توان آن نا دفع دمود. به عبانت دییر ادلهو ب ون دلیلی ج ی دمی

شود. پس کسی که حرج بطون حبیعی متوجه اوست حق د اند آدها نا ست دمیحبیعی متوجه شخص ا

متوجه دییری دموده و ب ین وسیله از خود دفع حرج دمای . زیرا قواع  دفی حرج امتنان به امت است و 

 .واند کردن حرج بر دییری خالف امتنان استو عالوه بر اینکه دن بسیانی از مواند حرجی وجود د اند

منظر فقهای امامیه سقط جنین برای حفظ سالمت جسمی و نوادی مادن قبل از دمی ه ش ن نون از      

به استناد قاع ه دفی عسر و حرجو دن صونتی که بقای جنین مستلیم دقص عضو یا دند غیر قابل تحمل 

از دمی ه  برای مادن باش  و زد ه دیه داشتن جنین دن خانج نحم دیی میسر دباش  امکادپذیر است. اما بع 

تواد  به دفع ش ن نون به دلیل این که این قاع ه از قواع  امتنادی و دن حق تمامی مکلفین است؛ دمی

برخی و به ضرن برخی دییر )جنین( موند استناد قران گیرد. لذا سقط جنین برای حفظ سالمتی مادن دن 

توان مجوز قتل فردی مثل دمی زیرا برای حفظ سالمتی یک بیمان مادن  مادنوو این مرحله جایی دیست

جنین نا صادن کرد. بویژه اکثر فقهای امامیه حتی دن صونتی که خطر مرگ مادن نا ته ی  کن  بع  از 

د ن  و برای حفظ سالمتی مادن به حریق اولی سقط جنین نا جایی ولوج نونو دظر به سقط جنین دمی

 شماند . دمی

 :سقط جنین به جهت دا نجانیهای جنینی -ب

ای با سقط جنین قبل از ولوج نون به جهت دا نجانی جنین ( قبل از ولوج نون: دن بین فقها ع ه1

ای با آن مخالفت داند  و دادن  و دن مقابل ع هموافق  ستن  و بنابراین سقط جنین نا مشروع و قادودی می

 دادن . سقط جنین به جهت دا نجانی جنینی قبل از ولوج نون نا مجاز دمی

توان از مصادیق ضرونت سقط دادست. زیرا خالفان سقط جنین معتق د  که مساله دا نجانی جنین نا دمیم

مصادیق ضرونت سقط جنین آدجاست که پای مرگ یا حصول بیمانی دن میان باش  و دن این جاو مساله از 

 حرج مربوط دادست. توان به مساله عسر و این گوده مواند دیست. بلکه موند فوق از مواندی است که می

( بع  از ولوج نون:  مادطون که دن قسمت مربوط به قبل از ولوج نون مالحظه گردی  اکثریت فقها 2

سقط جنین دا نجان نا تنها دن صونت عسر و حرج ش ی  وال ینو و اگر موجب خطر جادی برای مادن 

اد  ی اسقاط جنین دا نجان نا د ادهزهباش  تجویی دموده اد  و به حریق اولی دن حالت بع  از ولوج نون اجا

 (.128: 1380)اشتیاقیو

سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف و زدای با محانم: دن منطق حرف انان سقط جنینو الیامی دیست  -ج

ی تجاوز باندان ش هو تمام زد گی خود نا با ندج و عذاب و دن آشفتیی مادنی که داخواسته و به واسطه

کودکی نا دن آغو  کش  که  موانه برای او یادآون بی شرمی دییران است و حاصل  نوادی سپری کن  و
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کن  خ شه دان ش ن عفت و پاک امنی اوست. قطعاً چنین باندانی فشان نوحی زیادی بر مادن تحمیل می

به حونی که  م دن دونان حمل و  م بع  از تول  کودک دامشروعو مادن دچان عسر و حرج ش ی  

ای دن موند سقط جنین داند و سقط ا حتی دن کشون ایی که قوادین بسیان مح ود کنن هشود. لذمی

 .د ن جنین نا دن مواند تجاوز به عنف اجازه می

دامشروع )زدای به عنف یا به  فقهای امامیه بین جنین داشی از نابطه مشروع با جنین داشی از نابطه     

گذاند . اسالم سقط جنین دطفه تا زمان وضع حمل تفاوتی دمیتراضی( دن تمامی مراحل از زمان ادعقاد 

داشی از تجاوزو حتی قبل از چهان ما یی نا اجازه د اده است. بر  مین اساس استفتائی با این مضمون از 

ای ش ه که سقط جنین دن موند حاملیی دن اثر تجاوز جنسی که فشان نوحی سختی نا آیت اهلل خامنه

 .ن  چه حکمی داند؟ و ایشان دن پاسخ گفته اد  سقط جایی دیستکبر مادن تحمیل می

اما دن مقابل آیت اهلل سی  محم  شیرازی معتق د  که دن مواندی که حمل از زدای به عنف باش       

کنن . نود اسقاط آن به جهت جلوگیری از آبرو جایی باش  و دلیل آن نا عسر و حرج ذکر میاحتمال می

رخی از فقها اگر مادن از لحاظ نوحیات فردی و وضعیت خادوادگی و موقعیت اجتماعی ولی براساس دظر ب

به شکلی باش  که برای شخص وی ادامه باندانی داشی از زدا قابل تحمل دباش  و چه بسا برای جلوگیری 

 از مفتضح گردی نو اق ام به خودکشی دمای و سقط تنها دن صونتی که نون دن جنین دمی ه دش ه و این

 (.328: 1382امر از منشأ حرج ش ی  باش و جایی است )محسنیو 

آیت اهلل مکانم شیرازی سقط حمل داشی از تجاوز نا دن موندی که  نوز نون دن جنین دمی ه دش ه      

نس  که یکی از دالیل ص ون چنین داد  میر دن مرحله خوف از خودرییی. به دظر میاست جایی دمی

دادن . و الحرج باش  و ایشان حرج نا به معنای چییی که قابل تحمل دباش  میدظری از ایشان قاع ه 

اگر نون دن آن دمی ه دش ه »اد : مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرادی دن پاسخ استفتایی دن این مساله فرموده

 کن و دن صونتی که دختر احمینان داند و احتمال عقالیی ب    که اگراست و مراحل اولیه نا حی می

شودو جنین نا سقط دکن و موند اذیت و آزان غیر قابل تحمل قران گیرد و دن عسر و حرج ش ی  واقع می

و آیت اهلل صادعی دن پاسخ به سؤال زیر « دن چنین فرضی بعی  دیست که سقط جنین حرام دباش .

یی به حکم اولی اد  که سقط حمل داشی از تجاوز به عنف  مراه با خوف فتنه و خودریچنین بیان فرموده

و جریان عادی حرام استو لیکن حسب قاع ه چنادچه ع م ادجام و ترک آن باعث حرج و مشقت و 

توان گفت حرام است؛ چون دن اسالم حکم زحمت غیر قابل تحمل باش  و یا ضرن و خطر جادی باش  دمی

 حرجی برداشته ش ه است. 



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ1400 تابستان، 17، پیاپی 2 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

126 

 

ادل قتل دفس شمرده و حرام بودن دطفه نا دلیل بر جواز دن مقابل برخی از فقها سقط چنین جنینی نا مع     

دادن ؛ زیرا این حفل گرچه دن شکم مادنی است که به عنف وادان به زدا ش ه استو اما خود  یچ قتل دمی

 باش .گنا ی مرتکب دش ه که به جرم آن کشته شود. با این وجودو دظر اکثر فقها بر ع م سقط این جنین می

 

 قاعده الضرر

باش  که دن بسیانی از معضالت از قواع  فقهی که دن  مه مسائل قابل استناد استو قاع ه الضرن می     

توان بیان دمود که اکثر فقها دن آثان خود به توان مستن  عمل قران داد. دن باب ا میت این قاع ه میمی

 .اد این قاع ه پرداخته و از آن دن استنباط احکام استفاده کرده

سازد که بر حکم اولیه ع م این قاع ه دیی  مادن  قاع ه پیشینو حکم ثادویه دییری نا محقق می     

شود. دن مواندی که بقایای جنین زیان جادی قابل توجه برساد  و سالمت مادن نا به سقط جنین غالب می

توادیم سقط زنو می ای ته ی  دمای  که از دظر تحمل آن امکان پذیر دباش و برای دفع این زیان ازگوده

 (.66: 1382دنمادی نا اعمال کنیم )محسنیو 

مفاد قاع ه الضرن دن بین بینگان فقه موند اختالف است و دظریات گوداگودی دنبانه آن شکل گرفته      

است. شای  بتوان چنین ادعا کرد که دو دظریه عم ه دن الضرن وجود داند که دییر آناء با یکی از این دوو 

جه  ستن . حبق دظریه اول قاع ه الضرن داللت بر دفی حکم ضرنی داند؛ این دظریه به دظریه  م دتی

(. حبق دظریه دوم مفاد این قاع ه دهی تکلیفی 534: 1415مرحوم شیخ ادصانی معروف است )ادصانیو 

عی که حبق مبنای اول احکام تکلیفی و وض. از ضرن است؛ این دظریه به دظریه شیخ الشریعه معروف است

منجر به ضرن مکلف  ستن  از دو  مکلف برداشته ش ه است. ولی حبق مبنای دوم این قاع ه فقط 

 داللت بر دهی از ضرن داند و داللتی بر نفع احکام د اند. 

کن  و به عبانت دییر اگر از وجود حکمیو خواه حکم تکلیفی و خواه قاع ه الضرن اثبات حکم می     

شود. اگر ضرن مذکون از کسی پیش آی و به استناد قاع ه الضرنو دفی میحکم وضعیو ضرنی برای 

شود و اگر از مصادیق آن دبود و از دبود حکم مصادیق اتالف باش و به استناد قاع ة میبون جبران ضرن می

ش و این حکم ع می یا ع م حکم به استناد قاع ه الضرن دفی جبران ضرنو زیادی متوجه کسی می

یجۀ آنو حکم به جبران ضرن است و البته دحوه جبران ضرن با توجه به اوضاع و احوال قضیه شود و دتمی

ای شود. توجیه حکومت قاع ه الضرن بر احکام ع می یا ع م حکم از آدجاست که اگر وظیفهمشخص می

د   بلکه برعه ه کسی باش  او ده تنها مسئول آثان کان ایی است که دن انتباط با مسئولیت خود ادجام می

 ای حقوقی است و  ای خود دیی  ست و این مسئولیت موند قبول  مه دظاممسئول ترک فعل
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توان پذیرفت که دن بخش مهمی از حقوق مردمو وضع قادون مخصوصاً وقتی شانع خ اود  استو دمی

 (.5: 1398دکرده باش  )بهرامی احم یو 

اقتضا داند که دن اجرای قاع ه الضرن  _دی و خواه ع میخواه وجو_حکومت قاع ه الضرن بر ادله احکام      

از اینرو بنظر می نس  دن خصوص مواندی که  کن  اکتفا شود.به ح اقل و تنها به مق انی که نفع ضرن می

دن قوادین پیش بینی دش ه و برای مادن حرج غیر قابل تحمل یا ضرن مادی یا معنوی جبران داپذیرداند از 

توان با نمادی بع  از ولوج نون یا باندانیهای داشی از تجاوز به عنف یا زدای با محانم میجمله موضوع سقط د

 توسل به این قاع ه باالخص از باب احکام ع میو قائل با تشریع ش  و وضع مقرنات دمود.

 

 نتیجه گیری

چون دفی  با ت قیق دن مقرنات موجود دن خصوص سقط جنین و  مچنین بهره گیری از قواع  فقهی     

ای چون عسر و حرج و الضرن بخصوص دن احکام ع می و مقایسه آن با مقرنات کشون ای پیشرفته

سوئ و دادمانک و دروژ که مالک اصلی آدها دن خصوص سقط جنینو سالمت مادن و نفاه خادواده است 

ن خصوص سن ادتقادات اصلی وانده بر ماده واح ه قادون سقط دنمادیو د توان دتیجه گیری کرد:می

تعیین ش ه دن جنین و  مچنین مبادی و دالیل پذیرفته ش ه برای سقط است. سن مجازو چهانماه و 

مبنای سقط دنمادی دن خطر بودن جان مادنو بیمانی وخیم جنین و دن دتیجه ایجاد حرج برای مادن 

ن یکی از مواند  مچنی است و از دست نفتن سالمت مادن به دلیل باندانی م دظر قران دیرفته است.

سقط دنمادی دن حقوق کشون ای اسکاد یناوی این است که زن دن اثر سوء استفاده جنسی باندان ش ه 

آی  باش و اما دن فقه و حقوق ایرانو سقط دن دتیجه زدا زاده بودن جنین جایی دیست. آدچه از نوایات بر می

تفاوتی بین جنین حاصتل از زدتای توافقیو و بسیانی از فقهای امامیه بر آن تأکی  داند و آن است که 

 ا نا تحتت عنتاوین مذکون سقط زدای به عنف و زدای با محانم دیست و کسی حق د اند که این جنین

کن . بسیانی از فقهای شیعه با اسقاط جنین داشی از زدا موافق دیستن . مفاد قادون مجازات استالمی دیتی 

( دن ماده 623و  622اد . )مفاد ماده ین مشروع و دامشروع دیذاشتهبه تبع  مین فتاوی تفاوتی بین جن

دیی امکان سقط دنمادی داشی از زدا و تجاوز بته عنتفو بته ستکوت  84واح ه قادون سقط دنمادی مصوب 

قادون مجازات اسالمی دن کل دونه باندانی  780ضمن اینکه ماده  برگیان گردی ه و تجویی دش ه است.

داد و لیکن ماده واح ه سقط دنمادی قبل از ولوج ا برداشته ولی جبران خسانت نا الزم میمجازات سقط ن

باش  و برای مشکالت مادن نون مجازات و جبران خسانت نا برداشته ولی بع  از آن قائل به قصاص می

تجاوز و بع  از ولوج نون  یچ موندی پیش بینی دش ه.  مینطون دن موند جنین داقص الخلقه و داشی از 



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ1400 تابستان، 17، پیاپی 2 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

128 

 

زدای با محانم و دیی حفظ سالمت جسمادی و نوادی مادن امکان سقط دنمادی پیش بینی دش هو یعنی اگر 

بایست حاملیی نا ادامه باندانی بع  از چهان ما یی به  ر دحو مخل سالمت مادن باش  مادن الجرم می

رای اتمام باندانیو و باالخره دن ادامه د  . ایضاً دن موند شرایط اقتصادی و اجتماعیو خواسته خود زن ب

 ای داخواسته دن قادون ما موضوع با سکوت برگیان ش ه است. از این نو با مطالعه تطبیقی موند باندانی

قوادین سقط دنمادی دن ایران و کشون ای حوزه اسکاد یناوی و استفاده از قواع  فقهی چون الحرج و 

خ  ای موجود دن مقرنات نا به دلیل واند کردن ضرن به  توان اوالًالضرن و حکومت آن دن ع میات می

 ای داشی از تجاوز به عنف و زدای با محانم جایی زن با پیش بینی مواند سقط دنمادی دن خصوص جنین

دادست. ثادیاً دن مواندی که جنین به دلیل داشتن اختالالت ژدتیکی سالمت جسمی و نوادی مادن نا 

توان با توسل به قواع  فوق مواند سقط دنمادی نا حتی بع  از ولوج نون دیی مید   تحت الشعاع قران می

 ای غیرقادودی به دلیل  ای گذشته بیشتر سقط جنینبینی کرد. ثالثاً با توجه به اینکه دن زمانپیش

گرفت ولی دن حال شرایط پیشکی و اخالقی مثل معلولیت جنین یا تجاوز و انتباط دامشروع صونت می

 ای  ا به علت فقر اقتصادی و مشکالت معیشتی و اجتماعی دست به سقطضر خیلی از خادوادهحا

توان با بهره گیری از قواع  فقهی چون الضرن دن ع میات دست به تشریع زدن  میغیرقادودی و داایمن می

ری از عسر و زد و دن قوادین مرتبط با سقط دنمادی مبحثی به این موضوعات اختصاص داد و برای پیشیی

باش  که توان مالی برای ادانه امون او نا د اند امکان سقط حرج بع ی مادن که داشی از تول  فرزد ی می

  ایی نا دیی دن قوادین پیش بینی کرد.چنین جنین
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