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سردبیر محترم؛
جواز سقط جنیِن حاصل از زنا، در هیچ یک از مقررات و قوانین کنونی 
کش��ور، به صورت صریح پذیرفته نشده است. در عین حال، شاید بتوان 
بر مبنای ماده 56 قان��ون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به جواز 
س��قط در برخی از فروض این مس��ئله معتقد شد. وفق این ماده، در دو 
صورت کلی امکان صدور مجوز س��قط وجود دارد که عبارتند از »خطر 
جانی« و »تحقق حرج« برای مادر. پرسش��ی که در اینجا پیش می آید 
این اس��ت که آیا می توان در فرضی که جنین، حاصل از رابطه نامشروع 
باشد، سقط آن را ذیل دو صورتی که در باال ذکر شد، گنجانید یا اینکه 
مفاد این ماده صرفاً ناظر بر بیماری مادر یا جنین است که موجب خطر 
جانی یا حرج می ش��ود؟ در پاسخ به این پرس��ش، احتمال استناد به 3 

فقره مختلف ماده مذکور بررسی می شود. 
1- استناد به بند )الف( ماده )56(: در بند الف ماده 56 نخستین مورد 
جواز س��قط به قرار زیر دانس��ته شده است: »درصورتی که جان مادر به 
ش��کل جدی در خطر باش��د و راه نجات مادر منحصر در س��قط جنین 
بوده و سن جنین کمتر از 4 ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در 
جنین نباشد.« در این مقرره، فارغ از شرایطی که برای صدور مجوز بیان 
ش��ده، تصریح شده که اگر »جان مادر به ش��کل جدی در خطر باشد« 
می توان مجوز س��قط را صادر کرد. در مس��ئله جنین ناش��ی از زنا، اگر 
حالتی پیش آید که جان مادر به واس��طه اقتضائات فرهنگی، خانوادگی 
و قبیلگی در خطر باشد، آیا نمی توان مقرره فوق را ناظر بر آن دانست؟ 
مانند اینکه دختری در پی ارتکاب زنا، آبس��تن ش��ده و اگر خانواده او از 
این مطلب مطلع ش��وند، او را خواهند کشت. به نظر می رسد از آنجایی 

که در مقرره فوق عامِل در خطر افتادن جان مادر مقّید به موارد خاصی 
مانند مش��کالت مربوط به س��المت نشده، به هر عاملی که جان مادر به 
خطر افتد، امکان تمس��ک به این فراز از مقرره فراهم است و اطالق این 
فراز، همه مواردی که جان مادر در خطر جدی اس��ت و از جمله مسأله 
فرزند نامشروع، را در برمی گیرد. این تلقی همسو با برخی فتاوای مراجع 
معظم تقلید نیز هست ]1[. اما با این وجود، یک نکته بسیار مهم در این 
مقرره وجود دارد که توجه به آن موجب تجدیدنظر در گس��تره استنتاج 
فوق می شود. اگر اندکی دقیق تر به این فقره نگریسته شود، جواز سقط 
جنی��ن ناظر به حالتی دانس��ته خواهد ش��د که خطر جان��ی برای مادر 
»محقق« شده نه »متوَقع« باشد؛ زیرا تصریح شده »جان مادر به شکل 
جدی در خطر باشد«. باتوجه به این مهم و با عنایت به اینکه جواز سقط 
در این فرض مش��روط به این شده که »سن جنین کمتر از 4 ماه باشد 
و نش��انه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد« آیا واقعاً می توان فرضی 
را تصور کرد که جنین هنوز به چهارماهگی نرسیده و طبیعتاً به گونه ای 
نیس��ت که اطرافیان از ماجرا مطلع شوند، اما در عین حال خطری مادر 
را تهدید کند؟ روش��ن اس��ت در اغلب موارد که مادر به  نامشروع باردار 
شده، خطر جانی )بر فرض وجود( از زمانی قابل طرح است که اطرافیان 

به مسئله واقف شوند.
2- اس�تناد ب�ه بند )ب( م�اده )56(: یکی از موارد جواز س��قط جنین 
ک��ه در بند )ب( م��اده 56 آمده ناظر به مواردی اس��ت »که اگر جنین 
س��قط نش��ود مادر و جنین هر دو فوت می کنند«. ممکن است یکی از 
مصادیق این ماده حالتی قلمداد ش��ود که ش��خصی مرتکب زنا ش��ده، 
باردار ش��ده و اکنون اگر جنینش را سقط نکند، خودش و طبعاً حملش 
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توسط بستگان او کش��ته خواهند شد. اما واقعیت این است که این 
مقرره را نمی توان ناظر بر حالت فوق دانس��ت، زیرا استفاده مقنن از 
تعبیر »فوت می کنند« ظهور در این امر دارد که موضوع آن، مسائل 
طبیعی حوزه س��المت بوده و حالتی که به علت مس��ائل فرهنگی و 
تعصبات خانوادگی، مادر و جنین او »کش��ته می ش��وند« تخصصاً از 

این ماده خارج است. 
3- استناد به بند )ج( ماده 56: بند )ج( ماده 56 مصداق دیگری را 
برای جواز س��قط جنین بیان کرده که عبارت است از فرض »وجود 
حرج )مش��قت ش��دید غیرقابل تحمل( برای مادر«. تمسک به این 
فق��ره از مقرره زمانی ممکن اس��ت که باردار ش��دن م��ادر به طفل 
حاص��ل از زنا، او را در وضعیتی قرار دهد که بتوان بر آن »مش��قت 
ش��دید غیرقابل تحمل« اطالق کرد. به عنوان مث��ال، زِن باردار در 
چنان وضعیت روحی ق��رار گیرد که به اصطالح عامیانه »جانش به 
لب آید« و در س��ختی طاقت فرس��ا و غیرقابل تحملی فرو اُفتد. اگر 
حقیقتاً زن باردار شده از ارتباط نامشروع در این وضعیت قرار گرفت 
آیا امکان صدور مجوز س��قط برای او وجود دارد؟ عالوه بر شرایطی 
که در بند )ج( برای جواز س��قط ضروری دانسته شده، توجه به سه 

نکته مهم در اینجا ضروری است:
1- گرچه به جهت فقهی، حرج اس��تقبالی، می تواند مسقط تکلیف 
باشد اما مستظهر از ماده )56( این است که حرج  باید تحقق یافته 
باش��د و به تعبیر مقنن »وجود« داش��ته باش��د. بدین معنا که مادر 
هم اکنون در مشقت شدید غیرقابل تحمل قرار گرفته باشد. بنابراین 
اگر وجود جنین نامش��روعی که 3 یا 4ماهه است،  هم اکنون چنین 
مشقتی را بر مادر طبیعی خود تحمیل نکند، بلکه در آینده حرج آور 
باش��د )مثاًل زمانی که بارداری مش��هود ش��ود یا تولد صورت گیرد( 

امکان تمسک به این مقرره نیست.
2- ممکن اس��ت شرط تمس��ک به حرج توسط مادر این تلقی شود 
که حرج، ناشی از بیماری، ناهنجاری یا نقص جنینی باشد نه اینکه 

مانند فرض فوق، حرج، ناش��ی از نامشروع بودن جنین باشد. اما به 
نظر ما، چنین ش��رطی با توجه به مفهوم ش��رط سوم بند )ج( قابل 
انکار اس��ت، زیرا در این ماده تصریح ش��ده که »وجود قطعی و غیر 
قابل درمان بودن ناهنجاری ها« در فرضی ش��رط اس��ت که »حرج 
مربوط به بیماری یا نقص در جنین باش��د« و این بدان معناست که 
می ت��وان فرض کرد که حرج، مربوط ب��ه بیماری یا نقص در جنین 

نباشد.
3- با این همه، به نظر می رس��د تمس��ک به حرج توسط مادری که 
به نامش��روع باردار ش��ده، از نظر فقهی قابل نقد است. زیرا الحرج از 
قواع��د فقهی امتنانی اس��ت ]3، 2[ و نمی توان معتقد ش��د چنین 
امتنان��ی در حق ش��خصی که خود زمینه ف��رو اُفتادن خویش را در 
ح��رج، ایجاد ک��رده وجود دارد، در حالی ک��ه منافی با حق جنینی 

است که قربانی اختیار سوء و رفتار مجرمانه ایشان شده است. 
ب��اری، با توجه به کندوکاوی که در س��طرهای پیش��ین گذش��ت، 
پیش��نهاد می ش��ود بدون اینکه به صورت صریح به مس��ئله س��قط 
حاصل از رابطه نامش��روع پرداخته شود تا شائبه قانون مند ساختن 
بزهکاری ه��ای منافی هنجارهای دینی و اجتماع��ی پدید نیاید، بر 
مقنن اس��ت که به نحوی هوش��مندانه و مدبران��ه، متکی بر فتاوای 

فقهی و مبانی شرعی، به رفع خألهای ناظر بر این مسئله بپردازد.

تأییدیه اخالقی: موردی گزارش نشده است.
تعارض منافع: نویسنده مقاله هیچ گونه تضاد منافعی اعالم نکرده است.

منابع مالی: موردی گزارش نشده است.
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