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 سقط درمانی
 

 1مصطفی مغفوری

 

 چکیده

 نفر از 40هدف مراقبت از سالمت مادر و جنین توسط  طرح سقط درمانی با

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ارائه شده است. 

از  های غیر قانونی و جلوگیریگیری از سقطدالیل اصلی ارائه طرح، بر جلو

 ی دورانادامه بارداری مخاطره آمیز برای مادران یا کودکانی که به علت بیماریها

ت، جنینی، پس از تولید زندگی مشقت بار برای خود و خانواده خود خواهند داش

 استوار است. 

ش ر افزایاند موجب توقف عمل سقط شوند، بلکه دقوانین نه تنها نتوانسته

 اند. های غیر مجاز اثر گذار بودهمرگ و میر زنان در اثر سقط

 به لحاظ معارف اسالمی و فقهی، حکم اول در اسالم دربارة سقط جنین آن

مورد )ی اربعه بر آن داللت دارد. است که این عمل از محرمات قطعی است و ادله

یات در ته در داللت این آسورة انعام قرآن کریم است.( که الب 5استفاده از آیة 

وج ماه تمام ایرادی نیست. لکن چون قبل از ول 4سقط جنین، پس از ولوج روح، 

ت روح، جنین در مرحلة حیات نباتی است و دارای نفس محترم نیست، داللت آیا

 بر جنین قبل از دمیده شدن روح، مشکل است که ماده واحده نیز براین اساس

 شد.  طرح شده است که بیان خواهد

                                           
  1کارشناس حقوق ، پردیس قم دانشگاه تهران -
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یم فقهای بزرگ شیعه، ابتدا تشکیل جنین را از حیث زمان به دو مرحله تقس

 کنند: می

 ماهگی، پیش از دمیده شدن روح  4جنین پیش از  -1

 ماهگی پس از دمیده شدن روح  4جنین پس از  -2

 الف( اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح حرام است و جایز نیست. اعم از

... یا باشد، یا مشکالت روحی و روانی ایجاد کند و. اینکه برای مادر خطر داشته

 خطری متوجه او نباشد یا خطر متوجه خود جنین باشد. 

ب( اسقاط جنین پیش از دمیده شدن در صورتیکه خطر جانی برای مادر 

حلة داشته باشد جایز است، چون مادر دارای نفس محترم است و جنین هنوز به مر

 جان مادر تقدم دارد بر حیات نباتی جنین. نفس محترمه نرسیده است، پس 

بدون  -شود، حرمت اسقاط جنینآن چه از مجموع ادلة شرعی استنباط می

 عذر شرعی و مصلحت اهم است. 

رانی ای، صانعی و فاضل لنکمنجمله حضرت آیات اهلل خامنهبسیاری از فقها 

 قائل به جواز اسقاط جنین برای حفظ جان مادر هستند. 

مسر های، در جواب استفتاء فردی که بارداری را برای ت اهلل خامنهحضرت آی

جه به اند: )با توهای روانی و مشقت دانسته است، فرمودهخود سبب بروز ناراحتی

ین اجرح و مشقت روحی و درونی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان، سقط 

 رج و مشقت غیر قابلبه دلیل ح« چهار ماهگی»جنین را تا قبل از ولوج روح 

توان گفت حرام است، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین تحمل نمی

 جایز است.(

ات مکارم شیرازی در خصوص ناقص بودن جنین پس از آنکه با تجهیز آیت اهلل

ول پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معل

ست و اند )اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی اداشتهبه دنیا خواهد آمد، اظهار 

داشتن و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج است، در این صورت جایز است، 

 قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند.(

 سقط جنین ، فقه ، قانون: کلمات کلیدی
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 مقدمه

اسالمی طرح موسوم به سقط درمانی را برخی از نمایندگان مجلس شورای 

ه این اعالم وصول شد. دالیل ارائ 5/6/1381ارائه کردند که در جلسة علنی مورخ 

 وطرح و لزوم آن چنین بیان شده است، همه ساله در سراسر جهان حدود پانصد 

ین دهند که از اهشتاد هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می

یان مهای غیر قانونی است. در این سقطتعداد یک چهارم تا یک سوم آن به دلیل 

ر مرگ زنانی نیز هستند که ادامه بارداری برای آنان مخاطره آمیز است زیرا دچا

ولد تاند یا جنین آنان مبتال به بیماری است که در صورت جنین داخل رحمی شده

سبب زندگی مشقت باری برای خود و والدینشان خواهند شد و به عالوه سبب 

ه ه و جامعدرمانی باال برای خانواده و مشکالت روانی و عاطفی در خانواد هایهزینه

 گردد. می

ین چنان که خواهیم دید ماده واحده پیشنهادی در پی تجویز قانونی سقط جن

. به است. منتها طرح مربوط به تمام مواردی نیست که در مقدمة آن ذکر شده است

ه که جنین ناقص است و مواردی را عبارت دیگر طرح فقط ناظر به حاالتی است ک

نوان شود. به همین علت عادامة بارداری برای زنان مخاطره آمیز است شامل نمی

 رسد. برای آن مناسب به نظر نمی« سقط درمانی»

ند چهای جنجال برانگیز امروز جهان است، هر اصوالً سقط جنین یکی از بحث

ته ورانهای اولیه نیز وجود داشسقط جنین تقریباً در تمامی جوامع بشری در د

سته های سقط جنین نیز ظاهراً شبیه هم بوده است و زنانی که ناخوااست. شیوه

ات بسیار اند بدون توجه به مذهب و مجازات قانونی و با وجود مخاطرشدهباردار می

 اند. کردهاقدام به سقط جنین می

ابتدا  پرداخته الزم استبرای آنکه بتوان به درستی به بررسی طرح ارائه شده 

تعریفی از سقط جنین ارائه و سپس وضعیت کشورهای مختلفی بررسی شود تا 

ش تمایل بین المللی در زمینه تجویز یا ممنوعیت سقط جنین روشن شود. در بخ

العه و بعد دیدگاه حقوق ایران بررسی خواهد شد و در آخر طرح ارائه شده مورد مط

 نقد قرار خواهد گرفت.
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 تعریف سقط جنین  -1 

 سقط جنین در لغت به معنای افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم است.

 لکن موضوع مورد بحث افتادن جنین نیست، بلکه انداختن آن است. 

 اصطالح حقوقی دو تعریف متفاوت از سقط جنین ارائه شده است که در یکی

 حیات طفل است و درهدف قانونگذار از ممنوعیت سقط جنین حمایت از وجود و 

 دیگری تکامل عادی و طبیعی دوران بارداری مادر، طبق تعریف اول سقط جنین

ریف حمایت عبارت است از کشتن یا اخراج جنین از روی قصد و اراده و مطابق تع

دوم، سقط جنین به معنای منقطع ساختن مصنوعی دوران طبیعی بارداری است. 

 وتاریخ سقط جنین اهمیتی نخواهد داشت  نتیجه پذیرش تعریف دوم این است که

نیاً صرف نظر از اینکه جنین دارای روح باشد یا نباشد، سقط آن ممنوع است. ثا

 شرط سقط جنین، مردن آن پس از سقط نیست و ثالثاً الزم نیست جنین قبل از

 سقط زنده باشد. 

 دهشایان ذکر است که در کتب فقهی اصوالً تعریفی از سقط جنین ارائه نش

ر توان پذیرفت که سقط جنین عبارت است از ایجاد  وفقه در مسیاست، ولی می

رون از طبیعی بارداری به نحوی که منجر به از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بی

 رحم یا در داخل رحم شود. 

 

 وضعیت کشورهای مختلف -2

کرد که شامل دین مسیحیت در ابتدا سقط جنین را به نحوی تعریف می

 شد هر چند که سقط جنینمواردی که هنوز روح در نطقه دمیده نشده است نمی

 در این دین ممنوع اعالم شده بود. 

سازمان ملل متحد کشورهای مختلف جهان را از حیث تجویز سقط جنین و 

 دلیل تجویز مورد بررسی قرار داده است در این بررسی دالیلی که برای سقط

 اند عبارتند از: جنین مورد توجه قرار گرفته

   ( حفظ جان زن 1

 ( حفظ سالمتی جسمانی زن2
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 ( حفظ سالمتی روانی زن 3

 های ناشی از تجاوز به عفت و زنای با محارم( وضعیت جنین4

 ( ناقص بودن جنین5

( دالیل اقتصادی و اجتماعی، همچون کنترل جمعیت و اوضاع نامساعد 6

 اقتصادی خانواده

 ( خواست خود زن7

 کشور 193میالدی است از میان  1999این تحقیق که مربوط به سال مطابق 

 123اند. در کشور، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده 189جهان 

 کشور سقط جنین به دلیل حفظ سالمتی جسمانی زن و معالجه او قانونی است و

ن در کشور غیر قانونی است. سقط جنین به دلیل حفظ سالمتی روانی ز 71در 

گر کشور غیر قانونی است. سقط جنین به سه دلیل دی 73کشور جایز و و در  120

 کشور سقط جنین 52و63و76توسط اکثر کشورها پذیرفته نشده است و به ترتیب 

ودن یا را به دلیل وجود جنین ناشی از تجاوز به عفت و زنای با محارم یا ناقص ب

 اند. مشکالت اقتصادی و وضعیت اجتماعی پذیرفته

تمایل برای مجاز کردن سقط جنین در جهان موجب شده است تا هر روز بر 

فزوده کنند اتعداد کشورهایی که سقط جنین را به دالیل بیشتری قانونی اعالم می

 شود. 

های به عمل آمده، این تمایل از آن جهت ایجاد شده است که طبق بررسی

قوانین این عمل را متوقف ممنوعیت سقط جنین موجب کاهش آمار آن نشده و 

انونی های غیر قاند بلکه فقط در افزایش نرخ مرگ و میر زنان در اثر سقطنکرده

 اند. تأثیر گذاشته

 

 دیدگاه حقوقی ایران -3

 الف( پیش از انقالب اسالمی 

در حقوق ایران پیش از انقالب اسالمی سقط حمل ممنوع بوده بجز مواردی 

-قانون مجازات عمومی مقرر می 180آن بوده. ماده  که حفظ حیات مادر منوط به
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هر کسی به واسطة ضرب یا هر نوع اذیتی موجب سقوط حمل زنی گردد »داشت: 

همان  181ماده « سال محکوم خواهد شد. 10به حبس جنایی درجه یک از سه تا 

کرد: هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط قانون تصریح می

ای است و اگر زن حامله ی گردد، جزای او از یک تا سه سال حبس جنحهحمل زن

را داللت بر استعمال وسایل مذکوره کند ، جزای او از سه تا شش ماه حبس 

 ای خواهد بود. جنحه

ی که زن»کرد: قانون مجازات عمومی در مورد مجازات مادر اعالم می 182ماده 

ال ا استعمن ادویه یا مأکوالت یا مشروبات یعالماً بدون اجازه طبیب، راضی به خورد

مل حوسایل مذکوره شده یا تمکین  از استعمال آن وسایل کرده و به این واسطه 

ین ای است و اگر ارا ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس جنحه

زات اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجا

ابله یا قطبیب یا »کند:قانون مزبور نیز بیان می 183ور محکوم خواهد شد ماده مذک

وش اصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراح یا دوا فرفروش یا اشخ -جراح یا دوا

وسایل سقط حمل را فراهم آورند به سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک 

ی راح براقدام طبیب یا قابله یا جمحکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود که این ا

 حفظ حیات مادر است. 

ل را خورد آن است که قانونگذار سقط حمای که در این مواد به چشم مینکته

ا ممنوع اعالم کرده است. لفظ حمل نسبت به جنین دارای معنای اخص است، زیر

ی ای از رشد و نمو جنین است که تکامل بیشتری در آن مشاهده محمله مرحله

 شود. و اغلب دارای آثار حیات است. 

جهه قانون مجازات عمومی )که ناظر بر عوامل مو 42آیین نامة اجرایی ماده 

 تجرم بود( دربار مواردی که سقط حمل توسط پزشک مجاز است، از قانون مجازا

عمومی تجاوز کرده بود و سقط حمل را به نجات جان مادر منحصر کرده بود. 

ع تواند به قطداشت که در شرایط زیر پزشک مینامه مقرر میاین آیین  3ماده

 دوران بارداری اقدام کند: 

نظر  کنند بهالف( علل و جهاتی که زوجین برای قطع دوران بارداری اعالم می

 پزشک کافی و موجه باشد. 
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 بینی برای زن وجود نداشته باشد. ب( خطر جسمانی قابل پیش

 بارداری نگذشته باشد. هفته از شروع  12ج( بیش از 

ه ب 1348ایین نامة انتظامی نظام پزشکی نیز که در سال  17به عالوه ماده

کند. در تصویب رسیده، تشریفاتی را برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر می

مواردی که سقط جنین برای سالمت جان مادر الزم باشد، پزشک موظف است در 

ن دو نفر پزشک دیگر اقدام کند. در ایبیمارستان و سپس از مشاوره و تصویب 

کان ساعت گزارش امر را با ذکر دلیل، نام محل و اسامی پزش 24صورت باید ظرف 

 مشاور به هیأت مدیره نظام پزشکی ارسال دارد. 

بیمار  تبصره: در صورتیکه در محل، بیمارستان یا پزشک دیگری نباشد و انتقال

 تواند برایاست میسر نشود، پزشک میبه محلی که دارای بیمارستان یا پزشک 

 ره نظامحفظ سالمت و جان مادر اقدام و گزارش امر را با دالیل کافی به هیأت مدی

 ساعت اطالع دهد.  24پزشکی در عرض 

به  شود برای سالمت جان مادر اقدامبدین ترتیب به پزشکان اجازه داده می

نها توقف بر سقط باشد یا تسقط جنین کنند، صرف نظر از اینکه حفظ جان مادر م

یده برای سالمت مادر این کار الزم باشد و صرف نظر از اینکه در جنین روح دم

 باشد یانه. 

 

 ب( پس از انقالب اسالمی 

از آنجا که انقالب با هدف تحقیق مبانی و احکام اسالمی صوت گرفت قوانین 

اده شد. حکم اول جزایی به صورت کلی تغییر یافت و در تدوین آن از شروع استف

در اسالم دربارة سقط جنین آن است که این عمل از محرمات قطعی است و ادلة 

سورة انعام و آیات دیگری است  5اربعه بر آن داللت دارد. مورد استناد از قرآن آیه

که داللت بر حرمت قتل دارند. البته در داللت این آیات در مورد سقط جنین پس 

ایرادی نیست،لکن قبل از ولوج روح، جنین در مرحلة  از ولوج روح و تکامل آن

حیات نباتی است و داللت این ایات بر جنین قبل از دمیده شدن روح مشکل است. 

روایاتی نیز به عنوان دلیل حرمت سقط جنین ذکر شده است )عالوه بر روایاتی که 

ایات به بر مراحل تکامل جنین و زمان هر مرحله داللت دارد( اما هیچ یک از رو



   1و  2شماره 

 1386بهار و تابستان 
92 

کن و روایات مورد استناد، روایات طور صریح بر حرمت سقط جنین داللت نمی

کند و چون دیه برای جبران هستند که وجوب دیه در مورد سقط جنین را بیان می

شود پس این روایات به داللت التزامی خساراتی است که بواسطة جنایت ایجاد می

این روایات به داللت التزامی حرمت حرمت که بواسطة جنایت ایجاد می شود پس 

کنند. از دیگران ادلة حرمت سقط جنین اجماع فقها و سقط جنین را اثبات می

عقل است، زیرا عقل داللت دارد بر اینکه ظلم حرام است و سقط جنین نیز ظلمی 

فاحش است. چون اینکار تعدی و تجاوز به حقوق جنین است که قادر به دفاع از 

ماع فقها هم بر وجوب پرداخت دیه در صورت سقط جنین خودش نیست. اج

 عمدی است. 

 همان طور که اشاره شد، سقط جنین یعنی افتادن و از بین رفتن جنین که

از )عملی غیر ارادی است. اما آنچه در طرح مذکور مورد توجه است اسقاط جنین 

-می بین بردن( است. این عمل ارادی یا توسط خود شخص )زن باردار( صورت

 پذیرد یا توسط غیر )پزشک یا فردی دیگر(

، در صورتیکه سقط جنین غیر ارادی باشد، مجازاتی متوجه کسی نخواهد بود

اما در صورت دوم که اسقاط جنین صورت گیرد و عمل ارادی است، نفس فعل 

 حرام و بر آن مجازاتی مترتب می شود. 

ی همچون خطر جانی حال سخن در این است که آیا اسقاط جنین برای موارد

برای مادر، بروز مشکالت روحی روانی، نقص عضو جنین، مشکالت معیشتی و 

 اقتصادی و.. مجاز است یانه؟ 

 کنند: فقهای بزرگوار شیعه ابتدا جنین را از حیث زمان به دو قسمت تقسیم می

 ماهگی )پیش از دمیده شدن روح(  4جنین پیش از  -1

 ه شدن روح(ماهگی )پس از دمید 4جنین پس از  -2

آید حرمت اسقاط جنین است بدون آنچه از مجموع ادلة شرعی به دست می

های فقهی دلیل عذر شرعی و مصلحت اهم )مثل حفظ جان مادر( لکن در بررسی

 نقلی صریحی به دست نیامده است: 
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 استدالل بر آیة حرمت قبل نفس محترمه، شامل جنین پس از کتاب )قران(:

شود زیرا د و شامل جنین پیش از دمیده شدن روح نمیشودمیده شدن روح می

  جنین پیش از دمیدن روح دارای حیات نباتی است و دارای نفس محترمه نیست.

االّ  توانیم حرمت را به دست آوریم وما به دلیل التزام می روایات )سنت(:

 هبروایت صریحی نداریم. دلیل التزام هم آن است که چون برای اسقاط جنین و 

شود که اسقاط جنین حرام و )مجاز است( قرار داده شده است، پس معلوم می

 منهی عنه است که کیفر واال کیفر برای آن تعیین نمی شد. 

و  توان به اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد دست یافتچون نمی اجماع:

، اجماع فقها بر وجوب دیه اسقاط جنین ممکن است مستند به روایات باب باشد

 شتر. توان به دست آورد نه بیاجماع مدرکی است. عالوه بر آن فقط، شهرت را می

کند بر اینکه کشتن و از بین بردن جنینی که در حال عقل حکم می عقل:

. رشد و کمال و اسنادی شدن است جنایت و ظلم است و ظلم قباحت دارد و حرام

کند بر حفظ مصلحت لکن در باب تزاحم با مصلحت اهم، همین عقلی حکم می

 اهم. 

 حال می بینیم در چه مواردی جواز اسقاط جنین صادر شده است: 

مشهور فقهای شیعه بر این نظرند که اسقاط جنین پس از  -1

 اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد دمیده شدن روح حرام است،

ا یا مشکالت روحی و روانی ایجاد کندو... و خطری متوجه او نباشد، ی

 طر متوجه جنین باشد و در هرحال جایز نیست. خ

اسقاط جنین بیش از دمیده شدن روح در صورتیکه خطر  -2

چون مادر دارای نفس  جانی برای مادر داشته باشد جایز است

محترمه است و جنین هنوز به مرحلة نفس محترمه نرسیده است پس 

چون جان مادر تقدم دارد بر حیات نباتی جنین، بسیاری از فقها هم

قاط ای، فاضل لنکرانی و صانعی قائل به جواز اسحضرت آیات اهلل خامنه

 جنین برای حفظ جان مادرند. 
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در صورت عدم دمیده شدن روح، اگر طبق » آیت اهلل فاضل لنکرانی:

تشخیص دکتر متخصص و مورد اطمینان بقای حمل مادرش خطر جانی داشته 

 رد. ل تحمل باشد، اسقاط مانعی نداباشد یا مستلزم ضرر و زیاد درد و غیر قاب

ط تواند مجوزی برای اسقامشکالت زندگی و معشیتی نمی آیت اهلل صانعی :

د و جنین باشد مگر آنکه به حدی برسد که انسان در مقابل آن مشکل ناتوان گرد

 تاب تحمل گرفته شود. 

سقط حمل از زنا به خاطر حفظ آبرو یا آزار جسمی از  -3

ل صورتی که در جنین روح دمیده نشده است و احتما درناحیه خانواده: 

ن عقالیی در بین باشد مبنی بر عسر و حرج اسقاط جنین جایز است، هما

میده بلی اگر روح در آن د»اند: طور که آیت اهلل فاضل لنکرانی فرموده

ختر کند، در صورتیکه دماهگی( و مراحل اولیه را طی می4نشده )قبل از 

د حتمال عقالیی بدهد که اگر جنین را سقط نکند موراطمینان دارد و ا

قع گیرد و در عسر و حرج شدید وااذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار می

 « شود، در حین فرض بعید نیست که سقط جنین حرام نباشد.می

مشکالت روحی، روانی و یا جسمانی هم از موارد جواز  -4

ت آیت اهلل حضر اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح است.

 ای در جواب استفتاء فردی که بارداری را برای همسر خود سببخامنه

ه حرج و ببا توجه » اند: داند، فرمودههای روانی و مشقت میبروز ناراحتی

مشقت روحی و درونی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان، سقط 

رج و مشقت این جنین را تا قبل از ولوج روح )چهارماهگی( به دلیل ح

 توان گفت حرام است، بلکه حرج و مشقت رافع استغیر قابل تحمل نمی

 « و سقط جنین جایز است.

 وبلکه حرج و مشقت رافع است »ای از ذیل استدالل حضرت آیت اهلل خامنه

دید توان استفاده کرد که در تمامی موارد عسر و جرح شسقط جنین جایز است می

 روانی باشد و چه نتیجه مشکالت جسمانی، معشیتیچه ناشی از مشکالت روحی، 

 ن روح. توان به جواز اسقاط حکم کرد، البته پیش از دمیده شدو تربیتی و.... می
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قانون مجازات اسالمی به دیه سقط جنین اختصاص  493تا  487مواد 

ه پیداکرده است و قانونگذار برای سقط جنین در هر یک از مراحل که باشد دی

و  624تا  622ای بیش نیست. مواد است، حتی در حالیکه نطفه معین کرده

-دهقانون مزبور در نیز مجازات سقط جنین را مقرر کر 716و  715همچنین مواد 

 شود آن است که فقط در موردی سقط جنیناند. آنچه از این مواد فهمیده می

وز سقط جایز است که این اقدام برای حفظ حیات مادر الزم باشد. این که مج

ر جنین برای حفظ جان مادر فقط مختص جنین قبل از ولوج روح است ظاهراًَ  نظ

 شود. مشهور است و در فتاوی دیگر علما نیز مشاهده می

سقط  اند که در آن برای حفظ جان مادرالبته فرض دیگر را فقها مطرح ساخته

نین هر جمادر و  اند. در فرضی که استمرار بارداری حیاتجنین را مجاز اعالم کرده

کند و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نیست ولی نجات دو را تهدید می

اهد زندگی مادر به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد، سقط جنین جایز خو

 بود و در این صورت فرقی بین قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن نیست. 

 

 بررسی طرح ارائه شده -4

گفته شد در کشورهای جهان، غیر از حفظ جان مادر، دالیل همان طور که 

دیگری نیز برای سقط جنین عنوان شده است، از جمله حفظ سالمت جسمانی و 

قتصادی اروانی مادر یا ناقص بودن جنین و یا اینکه جنین ناشی او زنا یا مشکالت 

 و اجتماعی باشد. 

  اند:ین اظهار نظر کردهدربارة این دالیل برای سقط جنین برخی از فقها چن

 الف( حفظ جان سالمت جسمانی و روانی مادر 

 بر اساس وسوال: اگر مثالً زن بارداری مجبور به معالجه لثه یا دندانهایش شود 

ی تشخیص پزشک متخصص نیاز به عمل جراحی پیدا کند، با توجه به اینکه بیهوش

و اآیا سقط جنین برای شود، و عکسبرداری با اشعه باعث نقص جنین در رحم می

 جایز است؟ 
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ه ت و معالجاند: در صورتیکه مادر ناچار از معالجه اسبرخی از فقها اظهار داشته

 مستلزم استقاط جنین است، قبل از ولوج روح سقط جنین جایز است. برخی نیز

-کامالً بر عکس معتقدند که: دلیل مذکور مجوزی برای سقط جنین محسوب نمی

جنین  اگر معالجه متوقف بر سقط»اند:ای برگزیدهراه حل میانه شود. برخی دیگر

م است یا معالجات باعث اختالالت در جنین و سبب مشقت و حرج باشد و جنین ه

قبل از ولوج روح و صاحب حرکت شدن است، برای معالجه یا برای نفی جرح 

تل نفس واز قگردد، اما بعد از ولوج روح، حکم به جمانعی ندارد و حرمت مرتفع می

الجه تواند خود را معبرای حفظ نفس دیگر، مشکل بلکه ممنوع است. ولی مادر می

 کند ولو منجر سقط جنین گردد. 

د فتاوی فوق گر چه دربارة معالجات برای سالمت جسمانی است، لکن در مور

قابل  سالمت روانی مادر نیز قابل استناد هستند. سوال و جواب زیر در این خصوص

 است.  توجه

اثر  همسر اولش نیز در 1همسر اینجانب شوهر اولش شهید شده و فرزند او از 

ای فوت کرده است و اینک دارای روحیات خاصی است و با پیش آمدن حادثه

بارداری ناخواسته، دچار مشکالت روحی و افسردگی شده است. با این وضعیت 

 معضل و احیاناً  سقطبیند. لذا جهت حل قطعاً همسرم یا جنین او آسیب می

جنین که حدوداً بیست و پنج روزه است حکم شرعی چیست؟ با توجه به حرج و 

ین مشقت روحی و درونی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان، سقط این جن

-میرا تا قبل از لوج روح )چهارماهگی( به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل ن

 مشقت رافع است و سقط جنین جایز است..( توان گفت حرام است. بلکه حرج و

 ب( ناقص بودن جنین 

 اگر با تجهیزات پیشرفته پزشکی که امروز در دسترس است، معلوم شود که

قط سجنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معلول به دنیا خواهد آمد، فقها 

گی و ر ماهاند، لکن این جواز را ناظر به قبل از چهاجنین را مجاز اعمال کرده

ن اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشت»اند: دمیده شدن روح دانسته

و نگه داشتن جنین فرزندی موجب حرج است، در این صورت جایز است قبل از 

 دمیده شدن روح جنین را اسقاط کنند... 
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شود تا حکم حرمت سقط جنین برداشته بدین ترتیب قاعده الحرج موجب می

ت. پس امر تنها درباره جنینهایی است که روح در آنها دمیده نشده اسشود و این 

ه توان بکند. دیگر نمیاز دمیده شدن روح چون عنوان انسان بر جنین صدق می

ردن استناد الحرج یا قاعده، الضرورات تبیع المحظورات حکم به جواز از بین ب

ایز جانین و معلولین جنین داد، همان طور که کشتن انسانهای ناقص الخلقه و مج

 نیست. 

 ج( ناشی از زنا بودن جنین 

ا رباره زنددر فتاوی فقا، حالت زنا از تجاوز به عفت جدا نگردیده و به طور کلی 

 بستن شوداند که: اگر زنی از زنا آاظهار نظر شده است. برخی از فقها اعالم کرده

 نشده باشد.. اش را سقط کند، هر چند روح در آن دمیده جایز نیست بچه

ز ن شود جایاند: اگر زنی از زنا آبستبرخی از فقها در این مورد اظهار نظر کرده

ضییع اش را سقط کند، لکن اگر قبل از چهار ماهگی برای جلوگیری از تنیست بچه

شکل توان گفت حرام است، بلکه برای رفع حرج و مآبرو و حیثیت ساقط کند، نمی

اهگی توبه جایز است ولی به هر حال بعد از چهار م تضییع آبرو به خصوص با فرض

و دمیده شدن روح، سقطش به هیچ وجه جایز نیست و قتل نفس و آدمکش 

 « است.

 د( مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

دیگر  اگر کسی که دارای چند فرزند است و توانایی مالی تأمین نیازهای کودک

ا کند؟ آی تواند اقدام به سقط جنینیرا اصالً ندارد مجدداً صاحب جنینی شود آیا م

به خاطر باال بودن تعداد جمعیت و این که این امر موجب مشکالت عدیده 

 توان جنین را سقط کرد؟اجتماعی خواهد شد می

سقط جنین به مجرد وجود مشکالت و »پاسخ هر دو سوال منفی است: 

ترل زیرا طریق کنشود. و نیز به سبب جمعیت زیاد، های اقتصادی جایز نمیسختی

ن آجمعیت منحصر به سقط جنین نیست و راههای جلوگیری از بارداری و امکانات 

 بسیار است و باید از این روشها استفاده کرد. 
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از  توانیم به سراغ طرح پیشنهادی برویم کهپس از بیان مطالب فوق حال می

قط س»کند می لحاظ عبارتی دارای اشکاالتی است. ماده واحده ارائه شده تصریح

درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر 

ج شود قبل از ولوبیماری جنین که پس از والدت موجب حرج والدین یا طفل می

ت روح )چهار ماهگی( با رضایت زن و شوهر و گواهی محکمه صالحه است و مجازا

 اما ، و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود ..

کن از ماده واحده ارائه شده فقط ناظر به نقص و بیماری جنین است ل اوالً :

ا واردی ردلیل لزوم ارائه طرح که در مقدم آن آمده انتظار این بود که متن ماده م

 نیز که ادامه بارداری برای زن مخاطره آمیز باشد در برگیرد. 

د و درستی برای طرح نباشرسد عنوان سقط درمانی عنوان به نظر می ثانیاً:

 معلوم نیست منظور درمان چه کسی است؟ در فرض مورد توجه، جنین بیمار است

 شود. شود و به این اقدام درمان گفته نمیو سقط می

ه برای سقط جنین در صورت نقص آن به قاعدة نفی حرج استفاده شد ثالثاً:

 توانست مواردرح میاست. همان طور که در فتاوی فقها آمده است، لکن این ط

رج و دیگر تحقیق حرج را نیز بیان دارد و جو از سقط جنین را در صورت تحقیق ح

ه بهایی که شود تا سقطقبل از دمیده شدن روح اعالم دارد. این کار موجب می

جوز مگیرد و صورت غیر قانونی و در شرایط مخفیانه و گاه غیر بهداشتی صورت می

حقق تد دارد، صورت قانونی پیدا کنند. به عبارت دیگر، شرعی هم برای آنها وجو

 حرج منحصر به بیماری و نقص جنین نیست و همان طور که دیدیم امروز دیگری

 ه است. گیرد که در طرح ارائه شده ذکری از آنها به میان نیامدرا نیز در بر می

 در طرح فعلی تشریفات سقط بیش از حد سختگیرانه است و شاملرابعاً: 

 شود: موارد زیر می

 تشخیص قطعی سه پزشک  -1

 تأیید پزشکی قانونی  -2

 رضایت زن و شوهر  -3

 گواهی محکمه صالح  -4
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یص سه رسد به برخی از این امور اصالً نیازی نباشد مثالً به تشخبه نظر می

افی کپزشک و تأیید پزشکی قانونی با هم نیاز نیست و تحقق یکی از این دو شرط 

که محکمه صالح غیر ضروری است به خصوص با توجه به این است. به عالوه گواهی

 .کننددادگاه در امور پزشکی تخصصی ندارد و فقط به نظر کارشناسی اکتفا می

دن گیرد که الزم شمررسیدگی در دادگاهها نیز آن چنان با تأخیر صورت می

چهار  یگواهی محکمه صالح با قید دیگر، مبنی بر اینکه سقط قبل از ولوج روح یعن

ین ماهی صورت گیرد سازگار نیست. البته به هر حال طرح فعلی همسو با تفکر ب

ط المللی و مصالح جوامع در سطح جهانی، برای مجاز شمردن سقط جنین در شرای

های موجود ومستند به فتاوی فقها، خاص است. لذا با ملحوظ داشتن واقعیت

فوق، کامالً پسندیده  تصویب آن، به خصوص در صورت بر طرف شدن ایرادات

است. با عنایت به توضیح و توجیه دیدگاههای پزشکی و فقهی در خصوص طرح 

 : ح متن طرح به ترتیب ذیل آمدپیشنهادی، به شرح فوق، اصال

 

  "اسقاط جنین در شرایط اضطراری"مادر و جنین  طرح مراقبت از سالمت

جنین در دوران به منظور مراقبت و حفظ سالمت مادر و : ماده واحده  

ج روح حاملگی و تأمین امنیت روانی، اجتماعی خانواده، سقط جنین تا قبل از ولو

بنا به تقاضا و رضایت مشترک زن و شوهر پس از تشخیص قطعی « چهارماهگی»

سه نفر پزشک متخصص و تأیید سازمان نظام پزشکی، مبنی بر خطر جانی برای 

ه کبسیاری و نقص جنین پس از والدت  مادر در دوران حاملگی و زایمان همچنین

شود جایز است و مجازات و مسئولیتی موجب حرج و مشقت برای والدین می

 متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. 

ش آیین نامه اجرایی این قانون، به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموز

 3داکثر پزشکی با همکاری سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی کشور ح

 رسد. ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می

 

 نتیجه
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 نفر از 40طرح سقط درمانی با هدف مراقبت از سالمت مادر و جنین توسط 

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ارائه شده است. 

 از های غیر قانونی و جلوگیریدالیل اصلی ارائه طرح، بر جلوگیری از سقط

 ی دورانادامه بارداری مخاطره آمیز برای مادران یا کودکانی که به علت بیماریها

 جنینی پس از تولد زندگی مشقت بار برای خود و خانوادة خود خواهند داشت،

 استوار است. 

دهد که ممنوع کردن های انجام شده در سطح بین المللی نشان میبررسی

وانین نه تنها نتوانسته از موجب سقط جنین موجب کاهش میزان آن شده و ق

جاز مهای غیر توقف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط

 اند. اثر گذاشته بوده

 به لحاظ معارف اسالمی و فقهی، حکم اصل در اسالم دربارة سقط جنین آن

رد )مواربعه بر آن داللت دارد  است که این عمل از محرمات قطعی است و ادله

ر سقط سوره انعام قرآن کریم است( که البته در داللت این آیات د 5استناد آیه 

وح، رماه تمام( ایرادی نیست، لکن،چون قبل از ولوج  4جنین، پس از ولوج روح )

جنین در مرحلة حیات نباتی است و دارای نفس محترم نیست داللت آیات بر 

 جنین قبل از دمیده شدن روح، مشکل است. 

یم قهای بزرگ شیعه، ابتدا تشکیل جنین را از حیث زمان به دو مرحله تقسف

 کنند. می

 ماهگی )پیش از دمیده شدن روح( 4جنین پیش از  -1

 ماهگی )پس از دمیده شدن روح( 4جنین پس از  -2

مشهور فقهای شیعه جنین پس از دمیده شدن روح حرام است و جایز نیست، 

کند و  باشد، یا مشکالت روحی و روانی ایجاد اعم از اینکه برای مادر خطر داشته

 غیره... یا خطری متوجه او نباشد یا خطر متوجه جنین باشد. 

اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورتی که خطر جانی برای مادر 

داشته باشد، جایز است. چون مادر دارای نفس محترمه است و جنین هنوز به 

 ین. پس جان مادر تقدم دارد بر حیات نباتی جن مرحلة نفس محترمه نرسیده است،
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بدون عذر »آن چه از مجموع ادله شرعی استنباط شود، حرمت اسقاط جنین 

 است. « شرعی و مصلحت اهم

رانی ای، صانعی و فاضل لنکبسیاری از فقها منجمله حضرات آیات اهلل خامنه

 قائل به جواز اسقاط جنین برای حفظ جان مادر هستند. 

مسر ای در جواب استفتاء فردی که بارداری را برای هآیت اهلل خامنهحضرت 

جه به اند: )با توهای روانی و مشقت دانسته است، فرمودهخود سبب بروز ناراحتی

ین احرج و مشقت روحی و درونی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان، سقط 

 حرج و مشقت غیر قابلبه دلیل « چهارماهگی»جنین را تا قبل از ولوج روح، 

توان گفت حرام است، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین تحمل نمی

 جایز است.(

آیت اهلل مکارم شیرازی در خصوص ناقص بودن پس از آن که با تجهیزات 

ول پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معل

ست و ااگر تشخیص بیماری در جنین قطعی »اند: تهبه دنیا خواهد آورد اظهار داش

داشتن و نگه داشتن جنین فرزندی موجب حرج است در این صورت جایز است، 

 « قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند.

 ارزیابی و اصالح موضوع طرح پیشنهادی

 : زیر تنظیم و پیشنهاد گردیده استمتن ماده واحده به شرح 

با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشک قانونی مبنی )سقط درمانی 

وج شود، قبل از ولبر بیماری جنین پس از والدت موجب حرج والدین یا طفل می

ت با رضایت زن و شوهر و گواهی محکمه صالحه است و مجازا« ماهگی چهار»روح 

 و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.(

هم مع و متن طرح پیشنهادی، عنایت به موارد زیر در ارزیابی و اصالح موضو

 است: 

ی( عنوان طرح، وافی به مقصود نیست، بنابراین عنوان )طرح سقط درمان -1

ین توان به عنوان )طرح مراقبت از سالمت مادر و جنین یا اسقاط جنمی

 در شرایط اضطرار( اصالح شود. 
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ز، ی مخاطره آمیدر متن طرح، به سالمت جسمانی و روانی مادر و باردار -2

ای نشده است که شایسته است به نحو مناسب مورد توجه و اشاره

 اصالح قرار گیرد. 

در طرح پیشنهادی، تشریفات و مراحل رسیدگی و تشخیص بیش از حد  -3

 سختگیرانه و طوالنی مدت به نظر می رسد که به این لحاظ، پیشنهاد

 شود، عبارت )و گواهی محکمه صالحه( حذف گردد. می

ه، توضیح اینکه، معموالً در اینگونه موارد، رسیدگی و تشخیص محاکم صالح

مبتنی و مستند بر نظر تشخیصی پزشکان متخصص و معتمد خواهد بود که 

مالحظه، تأکید بر تشخیص سه نفر پزشک متخصص، که علی االصول یک فراز 

 تواند، پزشک معتمد پزشکی قانونی باشد، نیت حاصل است. آنان می

 

 نون تصویب شده قا

 مجلس هفتم قانون سقط در مانی را به شکل زیر تصویب نمود :نهایتاً 

ماده واحده: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتائید 

قه پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخل

اشد بد جانی مادر توام بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدی

وولیتی قبل از ولوج روح ) چهار ماه ( با رضایت زن مجاز می باشد  و مجازات ومس

 متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .

ت متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازا

 اسالمی محکوم خواهند شد .

لنی روز سه شنبه مورخ دهم قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه ع

خ خرداد ماه یکهزار وسیصد هشتاد وچهار مجلس شورای اسالمی تصویب ودر تاری

 به تایید شورای نگهبان رسید. 25/3/1384
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