
  :وضعيت سقط القايي در ايران
  در ايران ايمنالقايي  سقطهاي  حقوق باروري و چالش

  زاده رقيه نوري
  چكيده

ل بهداشت عمومي در جهان است كه نگراني ترين مساي مهم بارداري ناخواسته يكي از
احتماالً  ،همسر و در صورتي كه بارداري ادامه پيدا كند براي مادر،و فشار زيادي را 

درصد كل  34در ايران، ميزان باروري بدون برنامه  .داشت براي فرزند به همراه خواهد
موقع و  درصد بي 18درصد ناخواسته و  16دهد كه در اين ميان،  ها را تشكيل مي بارداري
در  آمار دقيقي ايرانعمدي و غيرايمن در  در مورد سقط. گزارش شده است نابهنگام

سقط القايي در بين زنان متاهل  73000تخمين، ساليانه حدود  ساسار دسترس نيست اما ب
عنوان معضل سالمت زنان، موضوع اصلي سالمت  هامروزه از سقط غيرايمن ب .دهد رخ مي

غيرايمن و  هاي شود، لذا پيشگيري از سقط ميعمومي و موضوع حقوق زنان نام برده 
مروري براساس  مقالهاين  .شود هاي تحقيقاتي و اجرايي قلمداد مي عوارض آن از اولويت

المللي تنظيم  هاي سازمان بهداشت جهاني و فدراسيون بين اي، دستورالعمل مطالعه كتابخانه
، بررسي موضوع سقط القايي از اين نوشتارهدف  .و تأليف شده است وريآخانواده گرد
 ختنسا ضمن آشنا ،سو  باشد تا از يك هاي موجود مي ايران و چالشجنين در 

، زمينه تغيير نگرش فراهم گردد ايرانگذاران با وضعيت موجود در  نظران و قانون صاحب
ناسالم  يها از روند افزايش ميزان سقط پيشگيريزمينه رفع معضالت و  ،و از سوي ديگر

توان بدون توجه به  از آنجا كه نمي .گردد ه راهكارهايي در موارد ممكن فراهمبا اراي
توان بدون  نمي له حكم راند،و ارزشي يك جامعه در خصوص يك مسأ بنيادين باورهاي

نيز توجه به اقتضائات ناشي از واقعيات زندگي فردي و جمعي در دنياي كنوني 
فتاوي علماي ديني و مجوزهاي شرعي سقط در لذا  .تصميمات صحيح اتخاذ نمود

هاي عسر و حرج در محدوده زماني قبل از ولوج روح، لزوم بازنگري منطقي و  هزمين



1388 سال سوم، شماره يازدهم، زمستان      فصلنامه حقوق پزشكي/   102 

ران
ر اي

ي د
لقاي

ط ا
 سق

يت
ضع

و
 :

ش
چال

 و 
ري

ارو
ق ب

حقو
 

يي
القا

ط 
 سق

اي
ه

... 

اي كه پاسخگوي نيازهاي به روز جامعه باشد،  گونه هپذير قوانين مربوطه را ب انعطاف
  .كند ايجاب مي

  
  يكليد گانواژ
  .سالمت زنان ؛بارداري ناخواسته ؛سقط
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  ايرانوضعيت سقط القايي در 
  هاي سقط القايي ايمن در ايران حقوق باروري و چالش

ل بهداشت عمومي در جهان است كه يمهمترين مسا بارداري ناخواسته يكي از
همسر و در صورتي كه بارداري ادامه پيدا  ،نگراني و فشار زيادي را براي مادر

 جهاني سازمان براساس آمار« .داشت احتماالً براي فرزند به همراه خواهد ،كند
كه همه ساله در دنيا به بارداري مورد ميليون  210از هر  2007در سال بهداشت 
باشد  بدون برنامه مي )درصد 40حدود ( داريرميليون با 80 حدود، پيوندد وقوع مي
 آن ميليون 20از اين تعداد، . گردد منجر ميسقط القا ميليون به  42 و تقريباً

توسط افراد  غيربهداشتي ياكه اكثراً در شرايط  شود انجام مي قانونيغير صورت هب
 65000ـ70000 سقط غيرايمن ساليانه موجب .گيرد صورت ميآموزش نديده 

كه سقط غيرايمن را تجربه  يك چهارم زناني. دگرد ميدر جهان  انزن مرگتعداد 
مرگ و منجر به با عوارض جدي ) ميليون زن در سال 5بيش از ( كنند مي

 ،سقط ناسالم در واقع. شوند هاي نيازمند بستري در بيمارستان مواجه مي مراقبت
بارداري و  ناشي ازدرصد بار ناتواني  20و  در جهاندرصد مرگ مادران  13 علت

  .)2007سازمان جهاني بهداشت، ( »باشد مي زايمان
 ها را تشكيل درصد كل بارداري 34 1ري بدون برنامهدا، ميزان باردر ايران

 3موقع و نابهنگام درصد بي 18و  2درصد ناخواسته 16دهد كه در اين ميان،  مي
در مورد سقط عمدي و غيرايمن در  .)2000مركز آمار ايران، ( گزارش شده است

 ساسار اما ب )2ـ7، صص 1375ملك افضلي، ( در دسترس نيست آمار دقيقيايران، 
عرفاني، ( دهد رخ ميدر بين زنان متاهل سقط القايي  73000ساليانه حدود  ،تخمين

اطالعات بيمارستاني كه  ،واقعدر  .ايمن استقانوني و غيريرغكه اكثر آنها  )2007
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 .دهد نشان ميتنها نوك كوه يخ شناوري را كه بيرون از سطح آب است،  فوق،
غيرقانوني و زيرزميني متعددي در كنار اقدامات شخصي مادران در  مراكز لذا«

سقط منجر به بروز عوارض و مرگ و مير ناشي از  ،نامطمئن سقط با وسايلانجام 
دليل   هب كهاست  نكته مهم اين .)263ـ 265، صص 1385شمشيري ميالني، ( »گردند مي

 ـ هاي خدمات بهداشتي آن همواره در برنامه ان، متوليغيرقانوني سقط مذموم بودن
  .باشد غيرقابل انكار مي آنغايب بوده، حال آنكه عوارض ايران درماني 

، از سقط جنين 1994در سال در قاهره  4المللي جمعيت و توسعه كنفرانس بين«
مرگ و مير مادران ياد كرد و  ترين عامل عنوان اصلي هناسالم و غيربهداشتي ب

كشور  180. بهداشت باروري را در زمره حقوق بشر قلمداد كردبنابراين 
هدف خود را دسترسي همگاني به اطالعات و كننده در اين كنفرانس،  شركت

سازمان ملل متحد، ( »ميالدي اعالم كردند 2015خدمات بهداشت باروري تا سال 
عنوان حقوق  را به مورد 12ترويج  5المللي تنظيم خانواده فدراسيون بين .)1994

المللي در دستور كار خود قرار داده است كه حق  بهداشت باروري در سطح بين
يا  ، زايمانبارداريواسطه  يعني زندگي هيچ زني نبايد به«ست هاهمترين آنحيات م

، صص 1384شمشيري ميالني، ( »موارد مرتبط با باروري در معرض خطر قرار گيرد
عليرغم غيرقانوني بودن، آمار و ارقام سقط عمدي ايران حال آنكه در  .)457ـ464
عبارتي مادران، حيات و  هب» .دوش مي انجامصورت غيرايمن  هعمدتاً باين اقدام و باال 

سقط عمدي  به دليلريزي نشده  دنبال بارداري ناخواسته و برنامه هسالمت خود را ب
ثير قرار سالمت خانواده و جامعه نيز تحت تأو در اين مسير،  دهند از دست مي

تنظيم  فدراسيون تالششعار زير، . )457ـ464، صص 1384شمشيري ميالني، ( گيرد مي
 جنين سقط :دهد سقط القايي را نشان مي دليل بهكاهش مرگ مادران  برايخانواده 

 )2004فدراسيون تنظيم خانواده، ( 6را نادر، سالم و قانوني كنيم
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عنوان معضل سالمت زنان، موضوع اصلي سالمت  هامروزه از سقط غيرايمن ب
، صص 1385ني، شمشيري ميال( شود ميعمومي و موضوع حقوق زنان نام برده 

هاي  هاي غيرايمن و عوارض آن از اولويت يشگيري از سقطپلذا  .)263ـ265
  .)2006وارينر، ( شود تحقيقاتي و اجرايي قلمداد مي

سقط جنين بيش از آنچه موضوعي طبي و مرتبط با « عليرغم اين واقعيت،
راه يافته است و در اين  نظريسالمت مادر و جنين باشد به حيطه علوم و مباحث 

. استبه محاق گرائيده رنگ و حتي گاهي  مسير، وجود عيني مادر و سالمت او كم
دفاع از  ،روح انساني جنين و در نهايت ،شخصيت، نفس در موردبيشتر مباحث 

مفري جز دانش  ،جايگاه و حق اظهارنظرنداشتن دليل   هبمادر  و جنين استحقوق 
اگرچه دفاع از حقوق جنين و موجودي كه . يابد نميغيرعلمي و خطرناك خود 

با  خصوصقوانين در  بازنگري هنياز ب ،قدرت دفاع ندارد، نمودي از عدالت است
شمشيري ( »خورد وضوح به چشم مي هل مربوط به حقوق و سالمت مادر بيمسا

  .)1385، ميالني
  
  در ايران القايي سقط يها روش) الف

اجتماعي نيست بلكه رويه و عملي است كه در سقط، انحراف و كجروي جديد 
، صص 1381آخوندي و بهجتي اردكاني، ( تاريخ با جوامع بشري همراه بوده است طول

 شده است ش انجام ميپيهزار سال  5و براساس شواهد تاريخي از حدود  )18ـ19
 .)1974گلنگ، (

هاي  خشونت داروها و سموم، جنين استفاده از  هاي متداول سقط در ايران روش«
ز مواد شيميايي ا .استبوده با مواد شيميايي  از بدن اي و دستكاري ناحيه يجسم

اشاره پرمنگنات پتاسيم توان به  مي ،گرفت مورد استفاده قرار مي تربيشرايج كه 
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و سبب زخم،  گرفت ميواژن قرار  كه به شكل قرص در داخل سرويكس و نمود
به  ه، در نهايتگرديد سكواژن و فورني ،خونريزي و نكروز در ناحيه سرويكس

اگرچه در صورت  ،نمود ميعلت خونريزي واژينال ظواهر تهديد به سقط را تقليد 
، 1384كاظميان، ( »داشتدربر نارسايي كليه را نيز  مانند اي كشنده عوارضجذب، 

در كشورمان  هامروزهاي غيرقانوني كه  هاي رايج سقط از روش. )450ـ456صص 
خوراكي يا  تركيبات پروستاگالنديناستفاده از  بهگيرد،  استفاده قرار ميمورد 

سوراخ  ،باز شدن دهانه رحم و ايجاد خونريزي به منظور گذاريسوندواژينال، 
 و باشد و شروع آبريزش كه انديكاسيون ختم بارداري ميكردن كيسه آمنيون 

ساكشن كورتاژ در مراكز غيرقانوني، با اخذ مبالغ  و انجام كورتاژبه  يگاه
طور  به» .توان اشاره نمود هنگفت و تحت شرايط غيراستاندارد و غيربهداشتي مي

طور  هب ،انجام سقط در گذشته و حالبه منظور هاي مورد استفاده  كلي روش
و افزايش بوده قومي  هاي فرهنگي، اعتقادي و به محدوديت هبستچشمگيري وا

سقط  ناسالم هاي فردي و ها در جوامع مختلف موجب استفاده از روش وديتمحد
هاي سقط با  شيوه چند ، هراستتوسط خود فرد و يا افراد غيرماهر گرديده 

آخوندي و بهجتي اردكاني، ( »پيشرفت علم و تكنولوژي تا حدودي تغيير نموده است
  .)18ـ19، صص 1381
  
  در ايران سقطو مجوزهاي تاريخچه ) ب
ايران، سقط  در قوانين حقوقي 1355از پيروزي انقالب اسالمي، در سال قبل «

تشخيص  در مواردنيز جنين براي حفظ جان و يا سالمت جسمي و روحي مادر و 
 .نقايص جنيني در شرايط بهداشتي، توسط پزشكان كارآزموده، مجاز و قانوني بود

اجتماعي و  ،هاي ديگر نظير تجاوز جنسي، داليل اقتصادي در حوزه اما ،است
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. استانجام شده غيربهداشتي  هموالدين، سقط هم به صورت بهداشتي و  درخواست
قانون در . تمهيدات خاصي مواجه شد قوانين سقط با ،پس از انقالب اسالمي ايران

مجازات قصاص ، 91در ماده به صراحت  1362 مجازات اسالمي تعزيرات مصوب
، آخوندي و بهجتي اردكاني( »براي مرتكبين سقط بعد از ولوج روح درنظر گرفته شد

اين صراحت از ، 1375 در سال قانون مجازات اسالمي اما پس از تصويب .)1381
تجويز يا توصيه به مصرف داروها، وسايل و يا اقدام به بربست و رخت قوانين 

از اواخر  .گرفت مي را دربرو مجازات كيفري  شدهعنوان جرم تلقي  هسقط جنين ب
ي جامعه نسبت به سقط تغيير كرد  ها ها و باور دهه هفتاد در ايران، فرهنگ، ديدگاه

با  موضوع راكارشناسان پزشكي قانوني . به سقط از لحاظ درماني مطرح شد و نياز
قالب، طي بار، رهبر معظم ان  براي اولين 76دند و در سال نموعلماي ديني مطرح 

القايي را سقط ، هاي خاص در جنين فتوايي در صورت وجود مشكالت و بيماري
قبل از ولوج روح مجاز دانستند و تعدادي ازعلماي ديگر نيز فتواهاي مشابه آن را 

  .صادر كردند
 ايراندر سازمان پزشكي قانوني  81كميته كشوري سقط جنين درماني در سال 

، مسايل و مشكالت سقط زيرمجموعه اين كميته يته فرعي دركم 14 .تشكيل شد
. بندي كردند جنين درماني را از لحاظ علوم پزشكي، فقهي و حقوقي بررسي و جمع

براساس  كهبيماري ابالغ كرد  51ست فهردستورالعملي براساس  ،پزشكي قانوني«
هاي كميته كشوري سقط جنين  نتيجه بررسي .شود مجوز سقط صادر مي ،آن

مجلس  30/3/1384 مورخه در .به رياست قوه قضاييه ارايه شد 82سال درماني در 
يد پزشكي قانوني مبني بر أيبا تشخيص قطعي سه پزشك و ترا درماني   سقط، هفتم

و يا مرگ نوزاد بالفاصله ) زايي مرده(كه به مرگ جنين داخل رحم بيماري جنين 
نباشد و همچنين مواردي قابل پيشگيري  ،باشد به طوري كه پس از تولد منجر شده
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مادر  جرحالخلقه بودن موجب  افتادگي يا ناقص پس از والدت به علت عقبكه 
توام باشد قبل از ولوج روح  ويو يا بيماري مادر كه با تهديد جاني  است

  .شمردبا رضايت زن مجاز ) گيچهارماه(
رافي و انجام حداقل دو نوبت سونوگ )مورد 29( هاي جنيني در مورد انديكاسيون
حداقل يك نوبت سونوگرافي براي  )مورد 22( هاي مادري در مورد انديكاسيون

ييد تشخيص بيماري أبه همراه حداقل دو مشاوره تخصصي در ت بارداريتعيين سن 
  .)1382صدر، (» الزامي است

  
  ابعاد مختلف سقط جنين) ج

قانون  سنت، الشعاع عوامل متعددي نظير شرع، عرف، سقط جنين همواره تحت«
القايي سقط  .پذيرد مي و از عوامل رواني اجتماعي و زيستي تأثير بودهو اخالق 

هاي  جنبهبر   تأثير بنياديتواند  ميجسمي و حتي مرگ  خطراتغيرايمن عالوه بر 
سقط جنين نه تنها معضل بهداشتي است، بلكه به عنوان  .زندگي زنان داشته باشد

، 1381آخوندي و بهجتي اردكاني، (» گردد جوامع تلقي مي همة معضلي اجتماعي در
  .)18ـ19صص 

  
  ابعاد روانشناختي، اجتماعي و معنوي) د

پيامدهاي روانشناختي ناشي از نگهداري از يكسو موضوع، ابعاد در بررسي «
حاصل از تجاوز جنسي  انالخلقه و فرزند و ناقص معلول انناخواسته، فرزند انفرزند

 ،گيري افسردگي، گوشه سقط عمدي كه منجر به اندوه ناشي از و از سوي ديگر
راحتي سالمت رواني، اجتماعي ه ب گردد، در زنان مي و احساس گناه عذاب وجدان

تجاوز به عنف  اما زني كه از طريق. دهد ثير قرار ميأرا تحت ت اننآو معنوي 
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 ينا. تر و دشوارتري را پيش روي دارد شرايط سخت  باردار شده است،

ها منجر به عدم توجه به فرزند، طرد فرزند، تربيت نامناسب و ناموفق  محدوديت
آخوندي و بهجتي (» نمايد آسيب وارد مينيزجامعه  كه به سالمت خانواده وگردد  مي

  .)18ـ19، صص 1381اردكاني، 
  
  ابعاد اخالقي) هـ

له سقط عمدي جنين، ارزيابي آن از منظر اخالق هاي مواجهه با مسأ يكي از راه«
ل اخالقي است و هنوز اين موضوع، يكي از دشوارترين مسايبررسي . است
ل قانوني يا فارغ از مساي سواي. ه نيافته استاي قطعي از نظر اخالقي فيصل گونه به

توان سقط جنين را موجه شمرد؟ درباره اين عمل،  مياز نظر اخالق فقهي، آيا 
است كه  7كارانه نخست، رويكرد محافظه: ر رويكرد  اخالقي عمده وجود داردچها

» داند داند و به اين دليل، آنرا غيراخالقي مي سقط جنين را به مثابه قتل نفس مي
: كنند چنين استدالل مياين رويكرد مدافعان  .)321ـ342الف، صص  1384اسالمي، (

گناه،  كشتن انسان بي ـ مقدمه دوم .گناه جنين انسان، انساني است بي ـ مقدمه اول
اين  .)170، ص 1986سينگر، ( س كشتن جنين انساني، خطا استپ: نتيجه .خطا است

ل زيستي و داوري اخالقي در باب ياستدالل، بنياد نگرش آيين كاتوليك به مسا
  .)68 ، صب 1384اسالمي، ( رود شمار مي هآنها ب

البته مدافعان اين ديدگاه، سقط جنين را در موردي كه جان مادر به شدت به 
اما «. دارند نباشد، مجاز مي اقدامخطر افتاده باشد و راهي براي نجات او جز اين 

اگر جان جنين و مادر  زيرارسد اين استثناء چندان توجيهي داشته باشد  نظر نمي هب
تخاب مادر يا جنين مجاز نيست، نا ي درحعرض باشند، هيچ ترجي همسنگ و هم

از اين . مگر آنكه گفته شود جنين انساني است بالقوه و مادر شخصيتي است بالفعل
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اند كه با توجه به حق حيات كامل جنين، هرگونه اقدامي براي  كساني بوده ،رو
اسالمي، (» اند نجات جان مادر را كه منجر به سقط جنين شود، غيراخالقي شمرده

مورد حفظ جان مادر تقريباً  برايبا اينكه انجام سقط «در حال حاضر،  .)الف 1384
را  آنكشور واتيكان، شيلي، السالوادر و جزيره مالت  چهار است، عمومي توافق

  .)18ـ19، صص 1381آخوندي و بهجتي اردكاني، (» اند پذيرفتهن
آزادي زن و حق كيد بر أاست كه با ت 8)ليبرال( خواهانه دوم، رويكرد آزادي«

» شمارد شخصي و در حوزه اختيارات مادر مياي  سئلهانتخاب او، سقط جنين را م
به رده  متعلق، انسان وهله نخست، در )1997(وارن  از ديدگاه« .)الف 1384اسالمي، (

سازد و اين  خاصي از موجودات است كه آن را از ديگر موجودات جدا مي
آنجا . دوم، انسان متعلق به جامعه اخالقي است وهلهبيولوژيك انسان است اما در 

شود جنين انسان، انسان است يعني آنكه اين جنين به رده بيولوژيكي  كه گفته مي
هاي ديگر موجودات متمايز  بدين ترتيب، اين جنين از جنين. خاصي تعلق دارد

شود، كشتن انسان خطا است، مقصود كشتن  شود اما هنگامي كه گفته مي مي
ل زدن از اول به دوم پاز نظر وي، . ز اعضاي جامعه اخالقي استعضوي ا

ذير نيست، لذا مخالفان سقط جنين در استدالل خود اين دو مفهوم را با پ امكان
از نظر او، اعضاي جامعه . اند اند و آنها را از هم متمايز نساخته يكديگر خلط كرده

مستقل از ( خودانگيخته ويژگي هوشياري، استدالل، فعاليت پنجاخال قي داراي 
باشند و اين  ، قدرت ارتباطي و آگاهي به خود مي)موجود يا عنصري بيروني

اي از اين  ارهپلذا با توجه به اينكه . سازند خصوصيات شخص را از جنين متمايز مي
توان جنين را به دوم انسان  شوند، نمي ديدار نميپها تا هنگام تولد نيز  ويژگي

اشكال اين . )131ـ142، صص 1997وارن، (» سقط آن مجاز است هنتيجدر دانست و 
 زيراكشي نيز مجاز خواهد بود  طفلست كه با معيارهاي مذكور، ا تحليل آن
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 »نوزادان و حتي كودكان خردسال نيز از غالب اين خصوصيات برخوردار نيستند
  .)الف 1384اسالمي، (

اي خاص از  مرحلهن تا است كه با توجه به رشد جني 9سوم رويكرد اعتدالي«
س از آن، چنين عملي را غيراخالقي پرا انتخابي شخصي و  آنسقط رشد جنين، 

توان گفت تا  با كدام معيار مي ؟است پذير چنين تشخيصي امكاناما آيا . داند مي
اين  ،اين مرحله جنين، انسان نيست و از اين مرحله به بعد انسان است؟ در واقع

اي مراحل  ارهپبه كمك دستاوردهاي علوم زيستي، جنين را در كوشد  ديدگاه مي
ها در اين زمينه هنوز  كوشش. شمار آورد و در مراحلي چون جماد چون انسان به

 ،)Noonan( نونان به اظهاربنا « .)الف 1384اسالمي، ( »راه به جايي نبرده است
رسش مربوط به تفكر در باب سقط جنين در طول تاريخ تعيين و پترين  بنيادي

معيارهاي متعدد در تفكيك  برشمردناو بعد از . تعريف انسانيت يك موجود است
قطعي نبوده و در  عواملرسد كه هيچكدام از اين  جنين از انسان به اين نتيجه مي

نونان، (» كند قي ميآخر، تنها معيار انسان بودن را داشتن كدهاي ژنتيكي انسان تل
 با اينكه .استوارن معني بيان شده توسط بازتاب به كه به نوعي  .)117، ص 1997

كه  سازد خاطرنشان مياين نكته را  ه،دشن ي حاصلگيري وي توافق نتيجهدر مورد 
هاي  اي تفاوت ارهپتوان درباره مراحل جنيني مختلف به صرف  به سادگي نمي

  .)الف 1384اسالمي، ( اخالقي صادر كردبيولوژيك، احكام مختلف 
با رويكرد برخي افراد آن را گاهي است كه  10چهارم، رويكرد فمينيستي«

با اينكه ممكن . انددر واقع متفاوت از يكديگراما  دانند معادل ميخواهانه  آزادي
در هيچ يك  ،است نتايج فمينيستي درباره سقط با نتايج ديدگاه ليبرال يكسان باشد

ديدگاه قبلي، سخن از موقعيت انساني و اخالقي مادر در ميان نيست به  از سه
بحث استثناء مواردي كه از بيماري مادر و امكان يا عدم امكان ادامه بارداري 
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ها معتقدند كه مادر به حاشيه رانده شده و جنين در محور مباحث  فمينيست. شود مي
نام  هام رحم جاي موجودي مستقل بن هآنان به اينكه فضاي خالي ب. قرار گرفته است

مادر را گرفته و نقش مادر در بارداري عمالً تا حد ظرف جنيني فرو كاسته شده، 
از اين ديدگاه، . اند ليمعترض بوده و براي جنين ارزشي تبعي و درجه دوم قا

و را سقط كند  تواند جنين گيرنده نهايي مادر است و هرگاه او خواست مي تصميم
. تواند مانع تصميم وي گردد كس نمي خواستار ادامه بارداري شد، هيچهرگاه 

را اخالقي يا  ه نمود و آنياي مطلق درباره سقط جنين ارا توان قاعده بنابراين نمي
توان  در اشكاالت وارده به اين رويكرد مي. )الف 1384اسالمي، (» غيراخالقي دانست

اگر . قواعد عام و كلي سخن گفت كه بتوان از يابد نضج ميگفت اخالق هنگامي 
مستقل تصميم بگيرد به طور قرار باشد درباره سقط جنين، هر مادري به تنهايي و 

ي خود صورت ديگر اخالق معن ، در اينوجود نداشتهو هيچ اصل و راهنماي عملي 
  .)1379وارنوك، ( دهد را از دست مي

جنين در همه  بخشي از سقط چهار رويكرد فوق، تحليل رضايت يك از هيچ
ها، حكم كلي و  توان به استناد هيچ يك از اين ديدگاه دهند و نمي ه نميموارد اراي

هر يك از اين . قطعي در مورد اخالقي يا غيراخالقي بودن آن صادر نمود
ند كه ناتواني آنها سر هايي مي بست اسخگويي به موارد خاص به بنپها در  ديدگاه

  .دهد را نشان مي
از لحاظ كه آيا سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف ست ا اين ديگر لهأمس«
عنوان انسان  ما جنيني كه تا قبل از تولد به ايراندر نكوهيدني است؟  ياخالق
 ز لحاظ اخالقيو سقط آن گناهي بزرگ و عملي ا شود ميدفاع  از آنگناه  بي

اثبات تشكيل  حضرود، به م شمار مي قابل كيفر به ي،قانوناز لحاظ ذير و پنا دفاع
و از آن الصاق  بر »زاده حرام«يا  »نطفه حرام«انگ  آن از طريق تجاوز به عنف،
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ها محصول  اين تنگناها و دشواري .شود ميو اجتماعي محروم  مدنيحقوق 
و هنجارهاي  شد اي ديگر انشاء مي گونه ايران بهاگر قوانين . هنجارهاي جامعه است
 حقوقنگريست و  مثابه قرباني مي جاي مجرم به هب و كودكي اجتماعي به چنين زن

توان  ميداشت، چه بسا سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف را  اس ميپ را انآن
انتظار   اما در شرايط كنوني. كردمحكوم  ياخالقاز لحاظ نادرست شمرد و آن را 

كمك  حمايتي تجاوز به عنف با تصويب قوانين ديدگان بزهرود اگر جامعه به  مي
نه  ،را در سقط جنين خود معذور دارد دست كم، از لحاظ قانوني آنانكند  نمي

 شود ميال اخالقي مطرح ؤسحال اين  .گونه مفري براي آنان باقي نگذارد هيچاينكه 
با توجه به توان جان جنين را فداي آبرو، حيثيت و حق مادر نمود؟  كه آيا مي
 ـ ايراندر اجتماعي چنين كودكاني بعد از تولد تحقير مدني و هاي  محروميت

سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف در رسد  ر ميظن هب ـ عالوه بر مشكالت مادر
داليل . غيرقابل نكوهش باشد ز لحاظ اخالقيصورتي كه مادر خواستار آن باشد، ا

  جسم      حق شخص بر ـ2دفاع از خود  ـ1: عبارتند از مورد نه شده در اياراي
  .)الف 1384اسالمي، (» وليت جامعهئـ مس4اصل عدالت  ـ3
  
  سقط ابعاد فقهي) و

فقهي بايد ديد كه آيا قبل از دميده شدن روح، مفهوم نفس محترمه به از نظر 
 آن را قتل نفس بناميم؟ ،تا در صورت جواز احكام سقط شود جنين نسبت داده مي

) جنين داراي روح و حيات انساني( ماهگي 4سقط جنين بعد از در  ،فقهيباب از 
جنين را انسان تلقي گروه، گردد و هر دو  ميان شيعه و سني اختالفي مشاهده نمي

 .)1381آخوندي و بهجتي اردكاني، ( دانند ميقتل نفس را  عمدياند و انجام سقط  نموده
در ميان فقهاي اهل  ،)جنين فاقد روح( ماهگي 4سقط جنين  قبل از اما در مورد 
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 نطفه، علقه :گيري جنين از مراحل مختلف شكل سنت، اختالف نظر به هر يك
گانه جواز مطلق،  پنجو آراي  گردد برمي )گوشت جويده( و مضغه )خون بسته(

را صادر ) مكروه( و كراهت) حرام( سقط نطفه، سقط مشروط، حرمت مطلق
  .)الف 1384اسالمي، ( نمايند مي
ت سقط جنين حتي از زمان تشكيل نطفه در ميان فقهاي شيعه در باب حرم«

توان  يوستار است و نميپاز نظر آنان رشد جنين داراي يك . اختالف نظري نيست
س از آن حرام پاي را از مرحله ديگر جدا كرد و سقط را تا جايي مجاز و  مرحله
برد،  سر مي هاي كه در آن ب البته همه فقها با توجه به رشد جنين و مرحله. دانست

باشد  گيرند كه البته از جنبه حقوقي سقط جنين مي اي متناسب با آن درنظر مي ديه
اي كه  ميان آنها تفاوتي در حرمت سقط جنين در هر مرحلهاما از لحاظ تكليف 

باشد، مورد خطر  تنها جايي كه مادر شرعاً مجاز به سقط جنين مي. باشد، نيست
در واقع، . كند ني نقشي بازي نميجاني براي مادر است و در اين ميان، مراحل جني

: طور سربسته بيان شده است و تنها دو صورت دارد هله سقط بدر مباحث فقهي مسأ
صورت سقط حرام است و  اندازد كه در اين خطر نمي هيا ادامه حمل، جان مادر را ب

اسالمي، (» يا آنكه براي مادر خطرناك است كه در آن صورت مجاز خواهد بود
. رود اهللا شهيد بهشتي از نظريه رايج فقهي بسيار فراتر مي آيت نظر« .)الف 1384

از چهار   پيش  فقهي، جنين  مباني  دهد طبق  كند تا توضيح مي  تالش  دكتر بهشتي
نيست و   نفس  قتل  حالتي  در چنين  جنين  نيست، لذا سقط  موجود انساني  ماهگي

  در اين  ايشان  دليل  ترين مهم .ندارد  حرمت ،شد  حاصل  و مرد توافق  زن  اگر ميان
  روح، انسان  از نفخة  را پيش  و جنين  آمده  ديات  در بخش  كه  است  رواياتي  زمينه
تنها   ميدان  خود را در اين  ايشان. نيست  ليقا  آن  براي  كامل  كند و دية نمي  تلقي
در   و نجفي  االسالم  در شرايع  حلي  محقق  چون  كساني ايآر  انگارد و به نمي
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  شود كه يادآور مي  ، اينوجود با  .كند استناد مي  استشهاد و گاه  جواهرالكالم
در بايد   افزايد كه ندارد و مي  راهبرد عملي  ها جنبة بحث  و اين  فتوا نيست  مطالبش

را در   خودمان  وضع  كرد تا بتوانيم  يو بررس  مطالعه  از اين  بيش  لهئمس  اينمورد 
و   است اي سئلهم  احتياط  به  گرايش  كه  كنيم و از ياد نبريم  مشخص  ادله  برابر اين

  .)53، ص 1379بهشتي، (» است  ديگري  ئلهو تحقيق، مس  علمي  بحث
ل فقهي در رابطه با متقاضيان سقط در كشورهاي مسلمان و بنابراين، مساي

امروزه به عسر و  .كند عنوان مانع و بازدارنده اجتماعي عمل مي هيران بخصوص ا هب
 .شود رداخته ميپعنوان مجوزي براي سقط القايي  هحرج مادر و والدين نيز ب

اهللا صانعي به استناد قاعده الحرج و رفع احكام حرجي، سقط  آيت«عنوان مثال  هب
خطر جاني براي مادر و نقص عالوه بر ) هفتگي 18( ماهگي چهارعمدي را قبل از 

عضو جدي جنين، در جايي كه ادامه بارداري موجب عسر و حرج جدي والدين 
  11».شود، جايز دانستند مي

حرج  توان عالوه بر عسر و آيا ميگردد كه  ال فقهي مطرح ميؤدر اينجا اين س
مادر، حرج اجتماعي ناشي از تولد برخي اطفال در شرايط خاص را مبناي قانوني 

در مباحث فقهي وضعيت زني كه ناخواسته مورد تجاوز به  سقط قرار داد؟ وازج
اي در  كه هيچ اراده است، در حالي به روشني مشخص نشدهگيرد،  عنف قرار مي

يدايش جنين نداشته و ادامه بارداري منجر به تباهي زندگي رواني و اجتماعي او و پ
كدام از آنها قابل  نده براي هيچانداز روشني از آي اي كه چشم فرزندش در جامعه
ست كه آيا تنها با در ا شود اين الي كه اينجا مطرح ميؤس. گردد تصور نيست، مي

توان حكم به سالمت چنين مادري داد؟  ، ميجسمينظر گرفتن شاخص حيات 
رفاه  در« :كردرا چنين تعريف ، سالمت 1948 بهداشت در سال جهاني سازمان

از طرفي « ».نه فقط نداشتن بيماري و معلوليت اجتماعي وكامل جسمي، روحي، 
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به اصول كلي شريعت مانند سمحه و سهله بودن آن يا رفع حرج در دين  با رجوع
لا تضار والده « سوره بقره 233در آيه  و قاعده متضرر نشدن مادر به سبب فرزندش

ر وازره وزر و ال تز«سوره انعام  164و قواعد حاكمه ديگر مانند آيه  »بولدها
رسد كه در اين  نظر مي هب .كشد كس بار گناه ديگري را بر دوش نمي هيچ ،»اخري

مادر  ،صورت در غير اين .تري ممكن باشد مورد خاص، صدور حكم مناسب
دوش كشد كه متناقض با فرمان  هناگزير است بار گناه ناكرده خود و فرزندش را ب

 .)الف 1384اسالمي، (» روشن وجدان استالهي بوده و در واقع ناديده گرفتن حكم 
اثر تجاوز  براي زناني كه بررا سقط جنين  ،با صدور فتوايي داراإلفتاء مصر اخيراً

نگذشته  اند، به شرط آنكه بيش از چهار ماه از مدت بارداري آنان جنسي باردار شده
  .شمردباشد، مجاز 

يا تجاوز به عنف ر مورد خانمي كه تحت هتك ناموس د«در استفتائات فقها 
قرار گرفته و باردار شده است و با علم اينكه ادامه بارداري و زايمان و حضور اين 
طفل نامشروع در جامعه هم از لحاظ روحي رواني و اجتماعي و مشكالت 
خانوادگي از جمله طالق براي آن خانم و همچنين مشكالتي كه ممكن است براي 

ال پيش بيايد و فسادهاي ديگري كه ناشي از الم جامعه و بار مالي كه براي بيت
شود آيا جايز است قبل از حلول  تولد اين طفل نامشروع و حضور او در جامعه مي

  :ن اقدام كرد؟ چنين آمده استآبه سقط  روح در بدن جنين نسبت
 ؛اش را سقط كند اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه: اهللا صانعي آيت

ت سقط كند، اى جلوگيرى از تضييع آبرو و حيثيليكن اگر قبل از چهارماهگى بر
و مشكل تضييع آبرو،  حرجبلكه به جهت رفع  ؛توان گفت حرام است نمى

  .مخصوصاً با فرض توبه، جايز است
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در چنين فرضى با كل خصوصيات مذكوره جايز : اهللا سيد صادق شيرازي آيت
  .است

  .ايد جايز است با خصوصياتي كه نوشته: سيد محمد صادق روحاني اهللا آيت
اگر حفظ آن براي مادر ضرر و مشقت داشته باشد، مانعي : اهللا سيستاني آيت
  .ندارد

در فرض تجاوز به عنف اگر ماندن جنين مذكور كه : اهللا موسوي اردبيلي آيت
ي زن اشكال قبل از دميدن روح براي زوجه موجب عسر و حرج باشد سقطش برا

  .ندارد ولي ديه دارد
صورت بايد  جايز نيست مگر براي حفظ جان مادر كه در اين: اهللا شاهرودي آيت

  12».رداخت گرددپديه 
  
  و قانوني ابعاد حقوقي) ز

اين حقوق بر به . حقوق بشر است يحقوق توليد مثل دربرگيرنده بعضي از اجزا
ها در مورد  والنه همه زوجؤمس گيري آزادانه و رسميت شناختن حق اساسي تصميم

دنيا آوردن طفل و نيز داشتن اطالعات و ابزاري كه  گذاري و زمان به تعداد، فاصله
گونه عمل نمايد و نيز حق دسترسي به باالترين سطح استاندارد بهداشت  بتواند اين

تصميمات درباره توليد مثل  ،اين حقوق. توليد مثل و بهداشت جنسي استوار است
 ابق با اسناد حقوق بشر عاري از هرگونه تبعيض، فشار و خشونت دربررا مط
  .گيرد مي

هاي درگير به دليل بـاوري  طرفدر سقط القايي جنين، « :دارد مي) 1382(راسخ 
دادن به زنـدگـي جنيـن  پايان اكـه دارند بـه موافقت يا مخالفت ب

نظر خود را بر روي حيات جنين متمركز  دانان، حقوقبرخي از . خيزنـد بـرمي
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توان جنين را  دليل تقدس حيات انساني بر اين باورند كه نمي رو به ساخته و از اين
داشته باشد تا  الزم نيست زندگي انسان كيفيت خاصي. ساخت از زندگي محروم

اين سخن يا  تقدس حيات دو نتيجه از نظريهطرفداران . ل شويميت قابراي آن اهمي
 ها است و هيچ ارزشي ارزش همهاول، ارزش حيات برتر از . گيرند عا مياد

ها ارزشمند است و هيچ حيات  دوم، حيات همة انسان. جايگزين آن شودتواند  نمي
. بر حيات انساني ديگر، از جمله حيات مادر بر زندگي جنين، برتري ندارد انساني
ترين موجودات را  متكامل و ينارتروكه نبايد حتي سازگارترين، اميد يمعن به اين

سؤال اين گروه اين . ترين آنها ترجيح داد ترين يا ناقص بدبخت ترين، بر گياهي
جواب آنها آشكارا  جنين هستيم و »حيات مقدس«است كه آيا ما مجاز به خاتمه 

ترين ديدگاه در ميان  جدي ترين و شايد قديميتقدس حيات،  نظريه. منفي است
هاي  هاي ديني و جناح ويژه بسياري از گروه كه به باشد ميين هاي سقط جن نظريه
 نظريهطرفداران از ديدگاه  .كنند و از آن حمايت مي كار سياسي مطرح محافظه

 ايرادممكن است . شود تشكيل جنين آغاز مي تقدس حيات، حيات انساني به محض
 هاي ويژه توانايي هاي انسان معمولي، به كه جنين تقريباً هيچ يك از توانايي شود

گويند شخص در حال اغما  حيات در پاسخ مي نظريهطرفداران . شناختي را ندارد
حافظه و دانش  همهشخص مزبور تقريباً . دقيقاً در موقعيتي مشابه قرار دارد نيز

دهد و توان سخن گفتن يا شركت در يك گفتگوي عقالني را  از دست مي خود را
ر حال اغما به دليل دارا بودن توان بالقوه ذاتي و طبيعي كه فرد د اما از آنجا. ندارد

آيد، بنابراين جنين نيز كه در موقعيت  شمار مي عقالني، انسان به براي انجام اعمال
يكسان قرار دارد، بايد انسان محسوب گرديده و كشتن آن ممنوع  و شرايطي دقيقاً

بودن است نه ) انساني( خصشاساس آنچه به لحاظ اخالقي مهم است،  بر اين. باشد
تقدس حيات در مورد  نظريهطرفداران . موجود دارد كاركردهايي كه يك
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سخ و راه حلي مانند بارداري ناشي از تجاوز به عنف، چه پا هاي ناخواسته، بارداري
در اين موارد الزم است تا زمان  نظريه،تفسير از اين  پايه يك بربناكنند؟  ه مييارا

پس از آن در صورتي كه آنان نخواهند . شود كمك گونه افراد به اين وضع حمل
سادگي وي را براي فرزندخواندگي توسط  توانند به نوزاد را نزد خود نگهدارند، مي

اقدام براي فرد و جامعه است تا به  خوب فرصتيبه عالوه، اين . ديگران رها كنند
زمينه اخالقي  موارد مذكوردر حقيقت،  .و كمك به همنوع بپردازدخيرخواهانه 

تفسير ديگري  از طرفي،. آورد زيستن و انجام عمل خير را براي ديگران فراهم مي
استثنائاً سقط  در برخي موارد مانند بارداري ناشي از تجاوز به عنف، نظريهاز اين 

از  يكي به اين دليل كه از ديد ديني تجاوز به عنف. دانند جنين را جايز مي
نقض قوانين الهي و توهين به قدرت خالقه خداوندي است   ان بزرگ،مصاديق گناه

دليل  .توان حكم به جواز از بين بردن نطفه حاصل از تجاوز داد اين دليل مي و به
موجب نابودي سرمايه  ،از آنحاصل اينكه تجاوز به عنف و بارداري  ديگر

ط جنين را در اين مورد توان استثنائاً سق مي ،گردد و از اين رو مي ديده بزهوجودي 
وارد تقدس حيات  نظريهادعاهاي چند مورد انتقاد به دين ترتيب، ب. دانست روا

بسياري از اعمال و امور مباح  دصورت مدعيان اين نظر باي در اين شده است زيرا
آنان نبايد چيدن گل يا كشتن حيوان را  ،با اين وصف .و مجاز را ممنوع بدانند

حال اگر در . ايشان بخواهند چنين ادعاي عبثي نمايند رسد ر نميبه نظ .بدانندجاز م
براي مثال رفع گرسنگي   كشتن حيوان دليل دارد، پاسخ گفته شود كه چيدن گل يا

توانند جواب دهند كه سقط  سقط جنين مي در مقابل طرفداران  يا مداواي بيماري،
 رويه جمعيت يا دوري از بيدياد از براي نمونه جلوگيري از  جنين نيز دليل دارد،

  .)1382راسخ، (» آور رنج و زندگي ناخواسته
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 برخي ديگر به زندگي و سرنوشت مادر توجه نموده ودر بحث حقوقي سقط، «

 طور كلي و ها به بنابراين به دليل ارزش دانستن استقالل رأي و آزادي اراده انسان

ميم مستقل مادر را محدود و تص هتوان آزادي اراد طور خاص معتقدند نمي مادر به
توان نگهداري جنين  پردازان اين است كه آيا مي از نظريه گروهاين  سؤال .ساخت

. و اراده مادر بر او تحميل كرد و پاسخ آنان به روشني منفي است را برخالف ميل
انساني، محور اصلي و عمده موضع ليبرال به  در عين توجه به مالحظات اخالقي و

به . داردنگهداري يا سقط جنين  در تصميم به ريشه ادي ارادهجواز سقط و آز
له سقط أاين است كه مس گيري بيان شده عالوه، نكته مهمي كه در اين موضع

حكومت تعلق دارد  درست كه حوزه حقوق و عدالت است و به جنين بايد از حوزه
جوامع  خوب كه حوزه اخالق و ايدئولوژي است و به حوزهخارج و در قلمرو 

 نيست كه حكومت از جواز يا ياين بدين معن. مدني تعلق دارد، قرار گيرد

در اين خصوص را به افراد و  اتخاذممنوعيت سقط جنين دفاع كند، بلكه بايد 
حق كنترل بدن،  .واگذار و از نفس تصميم هر چه باشد، حمايت نمايد جوامع مدني

پذيرفتن سقط  با ،ز اين روا. دهد آزادي انسان را تشكيل مي بخش اساسي حق
 جنين براساس تصميم مادر، به حريم خصوصي او احترام گذاشته و براي وي حق

تعيين سرنوشت در موارد مربوط به ازدواج، بارداري، عقيم نمودن اختياري و 
توان به صرف اعتقاد به خطا بودن  نمي. ايم ل شدهيبه زندگي جنين، قا خاتمه دادن

 نظريه. دواو نم  مجبور به انجام عملي برخالف ميل و اراده و راا ،نظر و تصميم مادر
كه جنين، شخص نيست و بر اصالت تصميم  استوار استفرض بر اين آزادي اراده 
خاص به بعد  اي اما اگر بتوان نشان داد كه جنين از مرحله. دارد تأكيد مستقل مادر
ه سقط جنين، جان شود ديگر جاي ترديد نيست كه تصميم ب تبديل مي به شخص

به ديگر  .توان از آن به نحو مطلق دفاع كرد دهد و نمي مي ديگري را در خطر قرار
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قدر قوي نيست كه حذف ديگري را موجه  شخصي آن سخن، حق فرد به استقالل
  .)1382راسخ، (» سازد
گذاري  خود را به ارزش جنين و ميزان سرمايه اي ديگر توجه پارهدر اين ميان، «

، وقتي سقط گاهاز اين ديد .كنند مي اجتماعي و اقتصادي در آن معطوف انساني،
دانيم نه به اين دليل است كه معتقديم جنين حق حيات دارد بلكه به  مي جنين را بد

اين  سؤال. بريم يك وجود ذاتاً با ارزش را از بين مي ،با سقط جنين اين دليل كه
يا  تيجه پاسخ آنان هميشه مثبتو در ن استمطلوبيت نسبي جنين  در موردگروه 

كه آيا حيات جنين از ارزش ذاتي برخوردار  استسؤال اصلي اين . منفي نيست
بر اساس حقوق شود تا  جنين داراي منافع ميزماني از چه و اينكه  خيراست يا 
توان به ارزش افزايشي و ارزش  ارزش ذاتي را مي. آنها حمايت نماييم از جنين،

) نه افزايشي و(وجود انساني از يك ارزش ذاتي وجودي . وجودي تقسيم نمود
انساني وجود داشته باشد، ارزش ذاتي دارد ولي  اگر يك موجود. برخوردار است

 افزون بر اين،. افزايش حيات انساني نيستيم و اگر وجود نداشته باشد به دنبال ايجاد

نظريه توجه ارزش ژنتيكي يعني ارزش داشتن با . ارزش ژنتيكي دارد ،انسان
شده  مقارنبا ارزش ژنتيكي ديگر  سئلهدر هر م گذاري كه در انسان، يا سرمايه
ذاتي را  ارزش سرمايه، ارزش نظريهترين مدعي  مهم ،)Dworkin(دوركين  .است

جنين از  اگرچه. اي مادر و جنين ارزش مقايسهمثل  داند سنجي مي قابل مقايسه و هم
اي  سرمايه در مقايسة مزبور، به دليل حجم بيشتر ارزش ،ارزش ذاتي برخوردار است

 .شود طبيعت يا خدا و انسان يا فرهنگ در حيات مادر، جنين كنار گذاشته مي

گونه موارد بسته به اين است كه يك  گيري در اين تصميم اين اساس، معيار بر
مرحله از هاي ديگر، در چه  يا در مقايسه با حيات طور منفرد حيات انساني خاص به

 اي و در چه مرحله طبيعت و انسان قرار دارد گذاري زندگي به لحاظ ميزان سرمايه
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تركيبي ياد شده بايد متأسف بود و تا حد  گذاري براي تلف شدن ميزان سرمايه
پيشين،  هاي نظريه، در مقايسه با نظريهگرچه اين  .امكان از آن جلوگيري نمود

در دوركين . جا بر مفهوم انسان بنا شده است  همه، باشد تر مي تر و پيچيده تحليلي
نمونه مقايسه ميان زندگي جنين يا مادر،  ذاتاً باارزش، براي مسئلهمقايسه دو 
بنگريم،  دقتبا بنابراين اگر . دهد را ترجيح مي ـ بالقوه يا انسان ـ زندگي انسان
نه ارزش  ددان مي ارزش ذاتي انسانت، مالك را وي در نهاي شويم كه متوجه مي

عنوان يك مفهوم  هانسان ب نيامده كه نظريهدر هيچ جاي اين  .ذاتي هر وجودي
با چه معياري يك موجود و  اخالقي كه صاحب حق و تكليف است، كيست و

 .)1382راسخ، (» شود محسوب مي) شخص(هويت، انسان 

يا له را به بحث از مفهوم شخص ئمسپردازان،  از نظريهديگر  بسياري، نهايت در«
هويتي و  شخص يك مفهوم ارزشي استمنظور از  .سازند مرتبط ميهويت ناطق 

نطق در اين ادعا شامل شعور و اراده انسان . و تكليف است است كه داراي حق
توان به حقوق  نمي باشد كه پس از بروز قوة نطق، جنين يك شخص مي .باشد مي

  .اساسي او تجاوز نمود
ديد اين گروه گرفتن جان يك شخص ممنوع است و از اين رو جواز يا عدم  از

اين ادعا  .خيردانيم يا  به اين بسته است كه آيا جنين را شخص مي جواز سقط جنين
معيار يا  :كند تداعي مي پردازان نظريه سؤاالتي ديگر را در اذهان اين بالفاصله

 مراحل تكاملي همهين را در موجود چيست؟ آيا جن معيارهاي شخص دانستن يك

ترين وظايف  يكي از مشكل؟ دانستشخص توان  مي يا در برخي از آن مراحل
در . نطق در موجود انساني است تعيين زمان پديدار شدن قوة نظريهطرفداران اين 

شده است جنين اشاره  بسياري از تحقيقات به زماني نزديك به سن چهارده هفتگي
گيري پايه اصلي  شكل اساس زمان قطعي دانشمندان علوم تجربي بر كه تا حدودي
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كي از ي. اند آن را پذيرفتهديني،   متون هاي  آمـوزه  ذهن و معتقدان ديني بـراسـاس
شخص  ،اي كه هنوز جنين در مرحله :اين استالذكر  فوق استدالل نتايج منطقي

يعني يك ( تكليفعنوان يك هويت صاحب حق و  آيد، مادر به شمار نمي به
تا حقوق ديگران از قبيل پدر  كامالً آزاد است، البته با عطف توجه به) شخص

 مواجه است چالشي كه نظريه هويت با آن . تصميم بگيرد براساس صالحديد خود،
به . اند ه ويژگي خاص را مالك شخص بودن قرار داد چرا يكعبارتست از اينكه 

ويژگي بسيار مشكل و در بسياري موارد  نعالوه، تعيين زمان وجود و بروز آ
بس پيچيده روبرو  يلايمس اكه گروه آخر ب پيداست .است تقريباً غيرممكن

 .)1382راسخ، (» باشند مي
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  نتيجه
ذيريم اقبال جهاني از پنيازهاي اوست، بايد ب منتج ازذيريم حقوق بشر پاگر ب

يكي از اهداف عاليه حقوق و قانون اعم « .سقط جنين نيز بخشي از نيازهاي اوست
هاي  آسماني و وحي دارد يا حقوقي كه در راستاي نيازمندي ءاز حقوقي كه منشا

شوند، حفظ  هاي قانونگذار وضع مي صورت عرفي توسط ارگان هاجتماعي ب
يامبران عظام نيز مقوله پكتب آسماني و . هاي مشروع و اساسي افراد است آزادي

خلق شدن وي به نحو آزاد را با تاكيد و صراحت خاصي بيان آزادي بشر و 
هاي  وليت سنگين اجتماعي والدين در تربيت فرزند و تامين نيازمنديؤمس. اند داشته

نمايد كه والدين بتوانند آزادانه در خصوص زمان تولد فرزند  مالي وي ايجاب مي
از سقط طور خاص  و مادر به طور كليمنع والدين به . گيري نمايند خود تصميم

كه در آينده بر سرنوشت جنين ناخواسته، تحميل وظايف سنگين بر والدين است 
از طرفي اين تحميل با مباني و اصول كلي حقوق در . ثر خواهد بودطفل نيز مؤ
بيني آينده اسف بار فرزندان بعد از  يشپدولت و اجتماع نبايد از . تعارض است

معصوم به فقر و فساد به  اطفالشيده شدن اين رست و كپسر طالق و يا اطفال بي
ما حقوق و اخالق با فقه گره خورده  ايرانبا توجه به اينكه در . آساني غافل بمانند

رسد با استناد به نظام حقوق الهي كه تبديل حكم وجوب در  نظر مي هاست، ب
نفي عسر و حرج مقدور است مانند احكام وضو و روزه به منظور مواردي خاص 

مفروق ـ با عنايت به اينكه در حكم اوليه حرمت سقط جنين ( ر سفر و بيماريد
توان احكام حقوقي مناسب ب) ـ شكي نيستاز دميده شدن يا عدم دميده شدن روح 

از سوره مباركه حج به صراحت،  78از طرفي، در آيه . در اين زمينه صادركرد
كه  »لدين من حرجو ما جعل عليكم في ا«: قاعده نفي حرج بيان شده است

براساس آن هر حكم اوليه كه اجراي آن موجب عسرت و حرج باشد صرفاً در آن 
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ـ  كالم رسول مكرم اسالم. شود خصوص، با يك حكم ثانويه تبديل مي همورد ب
نيز قاعده ديگري است كه به اعتقاد جمعي از  ـ الضرر و ال ضرار في االسالم

حكم موضوعي را كه اجراي آن موجب  توان فقهاي عظام با استناد به آن مي
گردد  ال مطرح ميؤحال اين س. عسرت و ضرر است، در مورد خاص تبديل نمود

كه بارداري ناخواسته بوده و موجب عسرت  كه آيا حرمت سقط جنين در مواردي
شديد مادر، زوجين و بروز مشكالت عديده فردي و اجتماعي گردد، به جواز و 

  .)398ـ409، صص 1384حسيني، ( »گردد؟ اباحه تبديل نمي
رسد عالوه بر حرمت سقط عمدي در احكام اسالمي كه مسير قوانين  نظر مي هب«

سوي خود سوق داده است، عوامل ديگري از  ههاي كشورمان را ب اريذگ و سياست
له كه با أقبيل نگرش همراه با سوءظن به موضوع سقط عمدي و هراس از اين مس

فجور در جامعه افزايش يابد، در ناديده انگاشتن خطرات قانوني شدن آن، فسق و 
هاي غيرقانوني دخيل بوده  تهديدكننده سالمت مادران در جريان  اقدام به سقط

است، حال آنكه در شرايط غيرقانوني بودن سقط نيز فسق و فجور در جوامع اتفاق 
كه بيشتر زناني دهند  كداً نشان ميمدارك مؤ«و  )1384شمشيري ميالني، (» .افتد مي

كنند، بانواني داراي  و يا مبادرت به سقط جنين مي اند كه موافق انجام سقط جنين
تجارب . )1381و شمشيري ميالني،  1381، و ديگران موسوي(» باشند همسر و فرزند مي

كننده سقط عمدي جنين، عمدتاً  هاي سركوب نشان داده است كه قوانين و سياست
هاي  عدالتي هاي ناسالم و بي الباً در كاهش رخداد سقطشوند و غ دچار شكست مي

ست كه هيچكدام از ا واقعيت اين .)1384شمشيري ميالني، ( ثيري ندارندأاجتماعي ت
ثر نيستند و عليرغم تمام احتياطات ؤمصددرصد شگيري از بارداري پيهاي  روش

وضعيت  نظر از صورت صرف ش آيد، در اينپيالزم ممكن است بارداري ناخواسته 
در اين ميان، . نمايند اي از زنان اقدام به سقط بارداري ناخواسته مي قانوني، عده
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، هاي عمدي، عمدتاً در كشورهايي است كه انجام سقط مرگ و مير ناشي از سقط
ذيري پنا طور اجتناب هها ب غيرقانوني بوده، لذا كيفيت زندگي خانواده هنجارشكني و
  .ردذيپ ثير ميأاز سقط القايي ت

دهد هر زن ايراني در طول دوره باروري خود  نشان مي ي غيرمستقيمبرآوردها«
اين ميزان در  وكند  را تجربه ميسقط عمدي مورد  071/1طور متوسط در حدود  به

» ، بيشتر استهترهاي با وضعيت اقتصادي و اجتماعي ب مناطق شهري و در استان
بنيادين و  توان بدون توجه به باورهاي نمي از آنجا كه .)1386آقاياري و مهريار، (

 له حكم راند، درست به همان اندازهأارزشي يك جامعه در خصوص يك مس

توان بدون توجه به اقتضائات ناشي از واقعيات زندگي فردي و جمعي در دنياي  نمي
مصداق چنين وضعيتي در احكام حقوقي فعلي . تصميمات صحيح اتخاذ نمودي كنون
زهاي برآورد نشده در زمينه سقط ايمن است كه لزوم بازنگري منطقي و ، نياايران

اسخگوي نيازهاي به روز جامعه باشد، پاي كه  گونه هذير قوانين مربوطه را بپ انعطاف
  .كند ايجاب مي

  
  يشنهادات و راهكارهاپ
در  .شود توصيه مي يشگيري اوليهپتمركز بر  به، ايرانهبي ذبا توجه به بافت مـ 1

افزايش كيفيت خدمات  و تسهيل دسترسي به خدمات تنظيم خانوادهاين راستا، 
از بارداري به  يشگيريپه وسايل يبا عدم محدوديت در ارا ه شدهيارا

 رونده بهداشتي و مجرد يا متاهل بودن آنانپمددجويان، بدون توجه به داشتن 
براي ) باشند ايران ميكه هنوز جز نيازهاي برآورد نشده تنظيم خانواده در (

همچنين معرفي فراگير خط تلفن  .شود از باداري ناخواسته توصيه مي پيشگيري
هاي مختلف بهداشت  مشاوره و آموزش در زمينهبراي كه ها  به خانواده 149
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در موارد  ضطرارييشگيري اپويژه تنظيم خانواده و آموزش نحوه  هباروري، ب
آن، هدف  و .و اختصاص يافته است اندازي يشگيري راهپ هاي شكست روش

افزايش  و تنظيم خانوادهدر خصوص اي  مشاورههاي موجود  برنامهتقويت 
ايام در  نيزساعته و  24صورت  هدسترسي مددجويان به خدمات مورد نياز ب

خط چند شهرها درنظر گرفتن  در مورد كالن .دگرد توصيه مي باشد، مي تعطيل
 .گردد يشنهاد ميپيان تلفن براي دسترسي آسان مددجو

 كيدتأبا  سقط جنينمورد هاي موجود در  سياست ردو بازنگري تغيير نگرش ـ 2
نظر  هب. گردد ميتوصيه  »عنوان شاخص توسعه اجتماعي هسالمت مادران ب«بر 
هاي عسر  فتاوي جديد علماي ديني و مجوزهاي شرعي سقط در زمينهرسد  مي

 قوانين بازنگريبتوانند راهگشاي  روح و حرج در محدوده زماني قبل از ولوج

حتي اجتناب از و  كاهش براي انقانونگذارحمايت توسط مراجع قضايي و 
حق دسترسي به خدمات و «الزم به يادآوري است . هاي غيرايمن گردند سقط

حقوق باروري مطرح شده در  12از   يكي باالترين كيفيت خدماتبلكه 
باشد كه طي آن  مي) 1994(توسعه در قاهره المللي جمعيت و  كنفرانس بين

براي همه  قاضيان نبايد وجود داشته باشد و هيچ مانعي براي ارايه خدمات به مت
» خدمات بهداشت باروري در دسترس باشدبايد ) از جمله جوانان(اقشار جامعه 

 اران وذسياستگ ازبنابراين انتظار نامعقولي نيست اگر  .)1994سازمان ملل متحد، (
 در موردهرگونه موانع قانوني ايران درخواست شود متوليان بهداشت و درمان 

در صورت اصرار و توافق زوجين بر (را استفاده مادر از امكانات سقط سالم 
 .از ميان بردارند )هاي انجام گرفته در اين زمينه مشاوره كارساز نبودن و آن

 اند، جنين از طريق قانونيي كه خواستار سقط اگر زوجين ست كها واقعيت اين
اقدام  ديگري بجز چارهنياورند،  دست هاسخ نياز خود را از راه قانوني و سالم بپ
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هاي گزاف  همراه با صرف هزينه ناسالمبه احتمال زياد غيرقانوني و  به سقط
 .نخواهند داشت

 تجاوز به عنف موارد درسقط القايي با مورد  دركشور  قوانين حقوقيتغيير  ـ3
و اجتماعي كودكان  علت برخوردار نبودن از حقوق مدني هتا بگردد  ميتوصيه 

سقط غيرايمن  ديده بزهبار  ، اينديده بزهگناه حاصل از تجاوز به عنف، زنان  بي
به  اين افرادرد، با سوق دادن قدام و حمايت جدي دولت در اين موا .نگردند
بر كاهش مرگ و مير و  درماني كشور، عالوه ـ  خدمات بهداشتي نظامسوي 

و  مقاربتي يها هاي بيماري عوارض سقط غيرايمن، منجر به انجام مشاوره
بوده و از مفيد اقدامي  گردد كه موقع مي هيشگيري سريع يا درمان بپاقدامات 

نياز  يشپمطمئناً   .كاهد ميجامعه  دوشها بر  اين بيماري عواقبتحميل بار 
ابهام در مورد  نگري و كلي رفع برايچنين تحولي، فتاوي روشن علماي دين 

 .باشد مي عنفتجاوز به  سقط در مواردحكم شرعي 
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ها نوشت پي  

1- unintended. 
2- unwanted. 
3- mistimed. 
4- ICPD. 
5- International Planned Parenthood Federation (IPPF). 
6- Make abortion rare, safe and legal. 
7- Conservative approach. 
8- Liberal approach. 
9- Moderate approach. 
10- Feministic approach. 

  :براي آگاهي بيشتر بنگريد به -11
http://www.saanei.org 
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