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Introduction The first right of the fetus is living. Therefore, the first order of the Sharia is the 
prohibition of abortion, except in cases, where it is permitted for the sake of prudence. Neither 
Islam develops the scope of the abortion permission, like some of the laws of the Western 
countries, that the life of the fetus is an option on their parents’ hands, nor it limits this scope 
in such a way that the abortion is not permitted even with distress for mother. Hence, the most 
important basis for the permission to abortion is the rule of La-Haraj, which is embodied in 
the Therapeutic Abortion Law approved in 2005. According to this rule, the first sentences 
that cause distress and constriction are removed from the person. The aim of this study was 
to investigate the role of the mentioned rule in therapeutic abortion and how it is diagnosed.
Conclusion Although with the passage of the Therapeutic Abortion Law an important step 
has been taken to regulate the issue of abortion, for the determination of the legal examples 
of abortion, it has not been comprehensively used from the rule as a powerful and dominant 
rule of Islamic jurisprudence, and in this field, the law has gaps that needs to be resolved. The 
second point is about how Haraj (distress) is diagnosed with therapeutic abortion. The vast 
majority of jurists accepted the criterion of the personal character of Haraj and the only thing 
that is expressed in the law is the assumption of abnormalities in the fetus. However, as it is 
treated in the abnormal abortion claims, it means accepting a typical criterion; the result that is 
incompatible with the base of the rule and its nature of appreciative, and it must be corrected.
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  چکيده
 عتیدستور شر نیرو نخست نیاست. از ا اتیحق ح ن،یحق جن نینخست :مقدمه

که به  یاست، مگر در موارد نیاسقاط جن تیممنوع نیجن اتیدر جهت حفظ ح
مجاز شمرده شده است. اسالم نه آنقدر گستره جواز اسقاط را  ،یجهت مصالح
باشد  یانتخاب نیبودن جن توسعه داده که زنده یغرب یکشورها نیقوان یمانند برخ
 ایبا وجود حرج  یگرفته که حت قیگستره را ض نیو نه آنقدر ا ن،یوالد در دستان
جواز  یمبنا نیتر مهم نیاسقاط صادر نشود. بنابرا یبرا یمادر مجوز یضرر برا

مصوب  یدرمان عسر و حرج است که در قانون سقط یقاعده نف ن،یاسقاط جن
که موجب عسر  یا هیاحکام اول ،که به موجب آن یا . قاعدهشود یم یمتجل ۱۳۸۴

نقش قاعده  یمطالعه، بررس نی. هدف اشود یو حرج باشد، از مکلف برداشته م
  حرج بود. صیتشخ یو چگونگ یدرمان مزبور در سقط

قانونمندکردن  یدر راستا یقانون فوق گام مهم بیاگرچه با تصو :گیری نتیجه
 ،یدرمان سقط یقانون قیمصاد نییتع یبرا کنیبرداشته شده، ل نیاسقاط جن

 یدار فقه اسالم عنوان قاعده توانمند و دامنه جامع از قاعده الحرج به یا گونه به
رفع  دیاست که با ییقانون مزبور دچار خألها نهیزم نیاستفاده نشده است و در ا

 نیاست. با ا یدرمان حرج در سقط صیتشخ یچگونگ نهیدر زم یشود. نکته بعد
که  یو تنها مورد اند رفتهیحرج را پذ بودن یشخص اریفقها مع تیکه اکثر حیتوض

است.  نیدر جن یشده است فرض وجود ناهنجار حیدر قانون به حرج مادر تصر
به  شود، یناهنجار رفتار م نیاسقاط جن یاه درخواست یآن گونه که در بررس کنیل

قاعده الحرج و  یکه با مبنا یا جهیاست؛ نت ینوع اریمع رفتنیپذ یمعن
  اصالح شود. یستیآن ناسازگار است و با بودن یامتنان
  ینوع اریمع ،یشخص اریعسر و حرج، مع ،یدرمان سقط ن،یاسقاط جن ها: کلیدواژه
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  ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه
اخالقی آن علت ابعاد معنوی و  اسقاط جنین در طول تاریخ به

های بشر، ادیان و مذاهب انگیز بوده و تمام تمدنهمواره بحث
ای این پدیده اند. عدهگیری نمودهمختلف نسبت به آن موضع

اند و خواستار لغو همه طور مطلق پذیرفته اجتماعی را به
 قید و شرط آن ها در برابر اسقاط جنین و آزادی بیمحدودیت

اند، با که بیشتر متاثر از حقوق مذهبی ند. در مقابل، برخی دیگرهست
شمارند اسقاط جنین مخالفند و تحت هیچ شرایطی آن را مجاز نمی

ند، لذا حکم به تحریم قطعی و دانجنین را تکلیف مطلق می ظو حف
دهند و آخرین گروه، دیدگاه میانه بدون استثنای سقط جنین می

ن هستند. این گروه ل به آزادی نسبی سقط جنییاند و قااختیار کرده
عمل مجرمانه و  معتقدند سقط جنین در عین حال که اصوالً 
شود. به باور آنان، ممنوعی است، در شرایطی خاص مجاز شمرده می

در سیر تکوینی جنین مقطعی وجود دارد که حیات انسانی جنین و 
شود شود و از این زمان، جنین شخص تلقی میفردیت وی آغاز می
نشدن جنین،  آن، به اعتبار شخص یا انسان تلقی و زمان پیش از

درمانی  مجوز سقط، آن هم در موارد محدودی که تحت عنوان سقط
  .[1]دشو یا سقط طبی مطرح است، صادر می

وعیت رهای مختلفی در جهت توجیه مشتاکنون دالیل و تئوری
چه اغلب این نظرات  سقط از طرف مدافعان مطرح شده است. اگر

رند، یگمی بر حالت ممنوعیت مطلق تا نسبی را درکه طیفی از 
برخواسته از فرهنگ و تمدن جوامع غربی است، اما بسیاری از آنها 
در رویکردهای دینی نیز قابل تامل هستند. تئوری تقدس حیات، 

تئوری آزادی اراده، تئوری ارزش سرمایه و تئوری هویت ناطق یا 
  .[2]ندهستانگار از آن جمله  شخص
 ۱۸۹کشور جهان،  ۱۹۳گزارش سازمان بهداشت جهانی از  براساس

کشور در موارد حفظ سالمت  ۱۲۲کشور در موارد حفظ جان مادر، 
کشور برای سالمت روحی مادر اسقاط جنین را جایز  ۱۲۰جسمی و 
  .[3]انددانسته

در ایران با تصویب قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) در سال 
توان گفت اسقاط جنین برای حفظ جان مادر  ای میگونه هب ۱۳۷۵

)، لیکن در سایر موارد ۶۲۳قبل از ولوج روح مجاز شمرده شد (ماده 
اسقاط جنین ممنوع و جرم بود که چنین تفکری در سیاست 

آید و کیفری، حتی از نظر شرعی معقول و منطقی به نظر نمی
تلقی چنین سیستمی حافظ منافع و مصالح جامعه و افراد خانواده 

یعنی  ؛د و در عمل نیز مشکالت فراوانی ایجاد خواهد کردشونمی
کند، بلکه در موارد تنها از وقوع اسقاط جنین پیشگیری نمی نه

شود که آثار های غیرقانونی و غیرایمن می بسیاری باعث سقط
عنوان  های اخیر این مساله بهوخیم آن سبب شده است تا در دهه

عنوان معضل سالمت زنان  انگیز و بهیک مشکل جهانی جنجال بر
در اهمیت موضوع همین اندازه کافی است که سازمان  .مطرح شود

دارد که هر سال اعالم می ۲۰۰۵بهداشت جهانی در گزارش سال 
افتد که  میلیون سقط در سراسر جهان اتفاق می۴۰-۵۰حدود 

گیرند و هر سال میلیون آنها تحت شرایط غیرایمن صورت می۲۰
کنند که هزار زن در اثر عوارض سقط غیرایمن فوت می۷۰ باالی
  .[4]دهدحال توسعه رخ می آن در کشورهای در% ۹۵
ای به تصویب رسید که به واحده ماده ۱۳۸۴رو در سال  این از

طور استثنایی و در موارد و شرایط خاصی اسقاط  موجب آن، به
درمانی  جنین مجاز شناخته شده است. به موجب این قانون، سقط

با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی، 
قبل از ولوج روح (چهارماهگی) و با رضایت زن در دو مورد زیر مجاز 

افتادگی یا علت عقب بیماری جنین که به - ۱شناخته شده است: 
در  بیماری مادر که - ۲ ، وبودن موجب حرج مادر است الخلقهناقص

  م باشد.اتهدید جانی او تو با صورت ادامه بارداری
درمانی در نظام حقوقی ما،  ترین مبانی پذیرش سقط یکی از مهم

درمانی،  رو از نکات کلیدی در بحث سقط این قاعده الحرج است. از
  تعیین قلمروی اعمال این قاعده است. 

در زمینه سقط جنین و ابعاد مختلف آن کارهای پژوهشی متنوعی 
عنوان مثال به  تعدد، از میان آنها صرفًا بهعلت  صورت گرفته که به

های اجرایی قواعد نفی عسر و حرج، الضرر و اضطرار در مقاله چالش
شود، ولی و همکارانشان اشاره می آسمانیدرمانی نوشته آقای  سقط
صورت مستقل به داللت قاعده الحرج و تشخیص  ای که بهمقاله

باشد، تاکنون نوشته درمانی پرداخته  مصادیق آن در زمینه سقط
 بر این اساس شود.نشده که در این مجال به بررسی آن پرداخته می

درمانی و  در سقط الحرجبررسی نقش قاعده هدف مطالعه حاضر، 
  .بودچگونگی تشخیص حرج 

، کتب و مقاالت پزشکی، فقهی و حقوقی مطالعهاین  انجامبرای 
تجزیه و تحلیل پیرامون سقط جنین و قاعده الحرج مورد بررسی و 

ها و منظور تسلط بیشتر بر موضوع، سخنرانی قرار گرفت. همچنین به
و با چند تن از های کارشناسان این حوزه نیز مطالعه مصاحبه

  پزشکان قانونی مصاحبه شد.
  

   شناسی واژه
و در معنی  "هر چیز پوشیده"جنین از ریشه جن، در معنی عام به 

ای که در شکم مادر باشد، از جهت مستور و بچه"خاص به 
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. بنابراین در زبان فارسی به حمل در [6 ,5]شوداطالق می "بودن پنهان
شود. این در حالی است که همه مراحل قبل از تولد جنین گفته می

با توجه به  "Embryo"و  "Fetus"در زبان انگلیسی، دو واژه 
البته فقها نیز  .شودمیمرحله رشد جنینی حسب مورد به کار گرفته 

کار ه ب یل شدند و واژه جنین را در دو معنیچنین تفکیکی را قا
حمل، پس "و  "بچه در رحم مادر از ابتدای بارداری تا تولد"اند: برده
  .[9-7]"که خلقت انسانی پیدا کرد از آن

 "Embryo"هفتگی را ۸از زمان انعقاد نطفه تا رسیدن آن به 
و ) ترجمه شده است "رویان"این واژه در زبان فارسی (نامند  می

به  .[10]خوانندمی "Fetus"هفتگی تا پیش از تولد را ۸پس از 
هفتگی گذر کرده ۸عبارت دیگر، منظور از جنین، رویانی است که از 

  .[12 ,11]و در حال تکامل است
در اصطالح پزشکی به خاتمه بارداری به هر طریق و به هر وسیله 

در زبان عربی برای سقط جنین، واژه . [13]گویند (Abortion) از رسیدن جنین به مرحله قابلیت حیات مستقل را سقط جنینقبل 
ویژه در  در زبان عربی به. [14]رودکار میه ب "اسقاط" " واجهاض"

گذاری خر، به حسب سن جنین تفاوتی در نامااصطالحات مت
خروج جنین "جهاض بر که کلمه ا یشود. به این معنمشاهده می

افکندن جنین میان ماه چهارم "و کلمه اسقاط بر  "قبل از ماه چهارم
سقط جنین  هشود؛ لذا کلمه اجهاض، باطالق می "و هفتم
واسطه شخص دیگر  سقط جنین به هخودی و کلمه اسقاط ب خودبه

  .[15]شودگفته می
ین را این زمان را قبل از هفته بیستم بارداری و وزن جن معموالً 

خود به دو  (Foetal)دوره جنینی  کنند.گرم ذکر می۵۰۰کمتر از 
 (Viable)و قابل حیات  (Previable)دوره غیرقابل حیات 

هفتگی در دوره  شود. جنین تا پیش از رسیدن به بیستتقسیم می
برد، یعنی در صورت جداشدن از مادر غیرقابل حیات به سر می

هفتگی به بعد، دوره  داشت؛ اما از بیستماندن نخواهد  قابلیت زنده
ماندن  ای که جنین قابلیت زندهشود، یعنی دورهقابل حیات آغاز می

  .[16]غیروابسته به مادر را دارد
صورت عمدی یا غیرعمدی رخ دهد که  سقط جنین ممکن است به

آنچه به مباحث حقوقی و فقهی مرتبط است، سقط جنین عمدی 
ت در این موارد از واژه اسقاط جنین استفاده رو بهتر اس است. از این

شود، زیرا سقط یعنی افتادن و اسقاط یعنی انداختن و بحث در 
  انداختن جنین است نه در افتادن آن. 

تعریف فقها از سقط جنین مشابه تعریف پزشکی آن از نوع عمدی 
عملی است که در "است و در تعریف حقوقی آن گفته شده است: 

رفتن حیات در جنین متولدنشده  باعث ازبین و عامداً  آن فرد عالماً 
اقدام به  ؛ست ازا سقط جنین از نظر فقها عبارت .[17]»دشومی

وسیله  خروج غیرطبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل به
شده از بطن مادر، زنده نباشد  مادر یا غیر او، به نحوی که حمل خارج

  .[18]ن باشدیا فاقد قابلیت زیست
گیرد، ی از اقسام سقط عمدی که در برابر سقط جنایی قرار مییک

است. ختم  (Therapeutic Abortion) سقط پزشکی یا درمانی
ارادی حاملگی قبل از کسب توانایی جنین برای زندگی خارج از 

عنوان سقط جنایی شناخته  رحمی، بدون کسب مجوز قانونی به
ی با مجوز قانونی و با درمانی به معنی ختم حامگ سقط .[19]شود می

همکاری پزشک و کادر درمانی قبل از زمانی است که جنین قابلیت 
های (موارد) سقط پزشکی حیات مستقل داشته باشد. اندیکاسیون

ختم حاملگی برای ، ختم حاملگی برای حفظ جان مادر عبارتند از:
ختم حاملگی در مواردی که به تولد نوزاد ، حفظ سالمت مادر

ختم حاملگی در مواردی که نوزاد قابلیت ، انجامدلقه میالخناقص

   .[20]سقط انتخابی در موارد چندقلوییو  حیات ندارد
  

 احکام اولیه و ثانویه اسقاط جنین
دلیل برخورداری از شخصیت، از حقوقی  به لحاظ حقوقی، جنین به
است که در قرآن  "حق بر حیات"ترین آنها  برخوردار است که مهم

و ) سوره بقره ۲۸آیه (عنوان نخستین حق انسان ذکر شده  کریم به
عنوان حقی بنیادین که سایر حقوق  المللی هم بهدر اسناد بین

  متوقف بر آن است، پذیرفته شده است.
 زشروع تمتع انسان از حق خود بر حیات، مصادف است با آغا

البته تعیین این گیری عنصر حقوقی شخصیت در او که شکل
لحظه، از نظر علوم مختلف محل اختالف است. شخص از لحاظ 

شود که موضوع حق و تکلیف واقع حقوقی به فرد انسانی اطالق می
قانون مدنی، اهلیت برای  ۹۵۶. اگرچه بر طبق ماده [21]دشومی

لیکن مطابق  ،دشوداراشدن حقوق با زنده متولدشدن انسان آغاز می
ن مزبور حمل نیز به شرط زنده متولدشدن از حقوق قانو ۹۵۷ماده 

مدنی برخوردار است. بنابراین جنین دارای نوعی شخصیت مشروط 
  است.

درک ارزش حقوقی "را مستلزم  "حق حیات"ای داشتن لبته عدها
اند و بر این اساس منکر حق حیات جنین هستند که دانسته "حیات

رویکردی رفع تعارض چنین توانایی ندارد. نتیجه منطقی چنین 
بین حق تعیین سرنوشت و استقالل فردی زن و حق حیات جنین 

 :اعالم داشت "رو"در قضیه  ایاالت متحده. دادگاه عالی [22]است
گرچه جنین به معنی عرفی و طبق فهم متعارف، انسان به حساب 

د و از حقوق شوآید، اما به لحاظ حقوقی انسان قلمداد نمی می
  .[23]خوردار نیستانسانی کامل بر

المللی حقوق میثاق بین ۶اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ۳ماده 
گویند. در ها سخن میمدنی و سیاسی، از حق حیات همه انسان

المللی حقوق بشری، کنوانسیون آمریکایی حقوق میان اسناد بین
تدوین شده، تنها سندی است که از حق بشر بر  ۱۹۹۶بشر که در سال 

ماده  ۱ز لحظه انعقاد نطفه حمایت کرده است. براساس بند حیات ا
هر شخصی محق است تا حیاتش مورد احترام "از این معاهده،  ۴

طور کلی از لحظه بارداری باید تحت حمایت  د. این حق بهشوواقع 
صورت خودسرانه از حیات خویش  احدی نباید به و قانون قرار گیرد

  .[24]شود"محروم 
بردن جنین، حتی قبل از  ظاهر این است که ازبیناز نظر فقهی 

رسد برخالف نظر میه شدن روح در آن حرام باشد، اگرچه ب دمیده
قواعد است؛ زیرا هنوز جنین، انسان دارای روح نیست و بر این کار 

که در حرمت  [27 ,26]دلیل روایاتی لکن به ؛[25]کندقتل صدق نمی
ده از نص تبعیت نموده به اسقاط جنین صراحت دارد، برخالف قاع

اثبات حرمت  برایشود. برخی از فقها حرمت اسقاط جنین حکم می
سقط جنین به عمومات تحریم قتل نفس در کتاب و سنت و آیات 

اند. اما سوره اسراء) استناد کرده ۳۱تحریم قتل فرزندان (نظیر آیه 
قبل از تا  دانند؛ زیرا اوالً برخی استناد به این آیات را صحیح نمی

 ،شودشدن روح، عنوان نفس محترمه بر جنین صدق نمی دمیده
قتل فرزندان که از عادات اعراب جاهلی بوده، مربوط به پس از  ثانیاً 

کشتند و والدت بوده نه قبل از والدت؛ زیرا آنان فقط دختران را می
شدند و بعد در برای تعیین جنسیت فرزندان، ابتدا باید متولد می

. اما برخی نظر مخالف دارند و [28]شدندبودن کشته میصورت دختر
گورساختن دختران  به سوره ممتحنه، مقصود زنده ۱۲معتقدند در آیه 

 اوالً  ؛وسیله زنان است نیست بلکه به دو دلیل مراد سقط جنین به
شود طور یکسان شامل مذکر و مونث می در این آیات لفظ ولد که به

 لر این آیه از زنان عهد گرفته شده است حاد ثانیاً  ،کار رفته استه ب
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گورساختن دختران در دوران جاهلیت توسط مردان  به که زنده آن
  .[29]گرفته استانجام می

نشو و تکون انسانی از  اروایات مزبور، مبین این امر هستند که مبد
همان آغاز یعنی مرحله نطفه است و میان مرحله نطفه و با مراحل 

کم تکلیفی یعنی اسقاط جنین تمایزی نیست؛ هر بعدی به لحاظ ح
چند به لحاظ حکم وضعی و مقادیر دیه تفاوت وجود دارد. 
همچنین به مقتضای اطالق روایات، رضایت زن یا شوهر یا هر دو 

. اگرچه [25]در حکم تکلیفی و حرمت اسقاط جنین مدخلیتی ندارد
هایی وجود در دوره قبل از ولوج روح در فقه اهل سنت اختالف نظر

دارد ولی تمامی فقهای قدیم و معاصر شیعه در همه مراحل جنینی 
، [30]خمینیآیات عظام  ل به تحریم اسقاط جنین هستند.یقا

و  حکیم، مکارم شیرازی، تبریزی، بهجت، ای خامنهخویی، 
شدن  لیکن بعد از دمیده. نیز همین نظر را دارند [32 ,31]سیستانی

اتفاق مذاهب مختلف، حرام و موجب عقوبت روح، اسقاط جنین به 
شدن روح در او، از حیات انسانی  است؛ زیرا جنین پس از دمیده

بردنش قتل انسان زنده محسوب و مشمول  برخوردار بوده و با ازبین
  شود. ادله تحریم قتل نفس می

در کنار حکم اولیه حرمت اسقاط جنین حکم ثانویه جواز آن در 
بینی شده است. درمانی پیش در قانون سقط شرایطی وجود دارد که

درمانی، قاعده الحرج است. عسر  واحده سقط ترین مستند ماده مهم
یافتن آن در موضوع احکام  عنوانی است ثانوی که راه و حرج

شدن لزوم عمل به حکم شرعی آن از  تکلیفی الزامی، سبب برداشته
حرج بر ادله به عبارت دیگر قاعده نفی  .[33]شودسوی مکلف می

؛ یعنی به موجب این قاعده، ادله اولیه [34]اولیه حکومت دارد
طور مطلق و فراگیر حتی در حالت حرج،  خواهند احکام را به نمی

ثابت کنند بلکه آنها به حالت عدم حرج، اختصاص دارند؛ زیرا 
ماجعل علیکم فی الدین "خداوند سبحان در قرآن کریم با بیان آیه 

صراحت بر این مطلب تاکید  به )۷۸حج آیه  " (سورهمن حرج
شود اگر در و هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع می [36 ,35]ورزد که در قوانین و دینش، بر بندگانش حرج، جعل نفرموده می

بعضی حاالت، بر اثر عوارض خارجیه مستلزم حرج باشد حکم مزبور 
   .[37]از صفحه تشریع مرفوع است

کار برده ه ب یاعده هر دو کلمه با هم و به یک معندر عنوان این ق
 ،[33]اند. گرچه به نظر برخی از بزرگان، حرج شدیدتر از عسر استشده
که اولین مرحله مشقت را عسر و آخرین مرحله آن را حرج  طوری به
های ظاهری و به نظر برخی دیگر عسر در زمینه مشقت [38]دانندمی

حرج به  .[24]های باطنیدر مشقت رود و حرجکار میه و جسمی ب
پذیر نباشد و مردم در راه تحمل و عادتاً  اً معنی مشقتی است که عرف
، گرچه [39]کنند طور عادی آن را تحمل نمی رسیدن به اهداف خود، به

اگرچه اکثر  .[40]وجود داشته باشد و عقالً  امکان تحمل آن منطقاً 
کنند لکن حرج ذکر میفقها قید قابل تحمل نبودن را در تعریف 

دانند؛ خواه حرج را به معنی مطلق ضیق و مشقت می خمینی امام
  .[41]قابل تحمل باشد یا نه عرفاً 

بنا بر این تعریف، حرج مفهومی است عرفی و در تشخیص مصادیق 
و هر آنچه را که عرف، عسر و  [42]آن باید از داوری عرف بهره جست
  .[33]شودنتفی میضیق بداند، به موجب این قاعده م

تعیین حدود عملکردی این قاعده، در بررسی اسقاط جنین و 
عسر و حرج یک مفهوم  .تشخیص مصادیق آن مفید خواهد بود

(دارای مراتب) است، لذا در مصادیق آن اختالف زیاد  تشکیکی
رو  این است و تشخیص موضوع آن همیشه کار آسانی نیست. از

  حرج ضروری است.و  پرداختن به مالک تشخیص عسر
  

  مالک تشخیص عسر و حرج
وال ئترین مساله، تعیین مالک عسر و حرج است؛ یعنی این س مهم

شود که آیا منظور از حرج، حرج شخصی است یا حرج مطرح می
  نوعی؟

که منظور از حرج شخصی، حکم یا عملی است که برای  توضیح آن
چنان که برای عموم مردم  فرسا باشد بدون آن یک شخص طاقت

دشواری داشته باشد؛ اما در حرج نوعی، حکم یا عمل برای نوع 
فرسا است، اما ممکن است برای بعضی افراد قابل  مردم طاقت

تحمل باشد. چنانچه مالک حرج، شخصی باشد حکم اولیه مرتفع 
شود مگر از کسی که ثبوت حکم در حق او حرجی باشد و کافی نمی

  .[35]جی باشدنیست که به لحاظ نوع و غالب، حر
بیشتر نویسندگان فقهی معتقدند که مفاد روایات مربوط به قاعده 

اساس تشریع  زیرا اوالً  ؛[46-42]حرج، داللت بر حرج شخصی دارد
قاعده لطف و امتنان به بندگان است. حال اگر حکمی برای فردی 

فرسا نباشد و مالک  موجب حرج شود ولی برای نوع مردم طاقت
در این صورت قاعده برای تمام مکلفان لطف و  حرج نوعی باشد،
بررسی روایات موجود در مورد وضو یا  ثانیاً  .[47]امتنان نخواهد بود

دهد که این و حرج است نشان می ای که موجب عسرغسل یا روزه
امور در موارد خاص متفاوت است و حتی در مورد یک شخص در دو 

ان مختلف، حالت عسر وضع متفاوت، یا دو زمان متفاوت یا دو مک
خطابات شرع متوجه شخص  . ثالثاً [37]شودو حرج متفاوت می
متبادر  رابعاً  .[43]بع متوجه شخص خواهد بودطبوده و تکلیف نیز بال

سوره حج که دلیل این قاعده است آن است که  ۷۸از لسان آیه 
مالک بر حرج شخصی است و حمل بر حرج نوعی، نیازمند قرینه 

. بنابراین باید عسر و حرج را امری شخصی [35]است که مفقود است
که در هر مورد باید قاضی دادگاه آن حالت را نسبت به  [44]دانست

وص، با شرایط معین و برای زمانی شخص خاص، در مورد مخص
. لیکن برای تشخیص حرج [45]محدود احراز کند و به آن حکم دهد

شخص، باید داوری عرف معقول را نیز در نظر گرفت. به عبارت دیگر 
فرسا است که عالوه بر دشواری انجام آن برای  فعلی حرجی و طاقت

خاص، انجام  فاعل، داوری عرف نیز بر آن صحه گذارد و در آن موارد
 عمل را برای مکلف با صفات و حاالت خاص مشکل بداند. همان

، قاضی مالک را حرج زوجه قرار طور که در زمینه طالق زوجه
یعنی اگر  ؛کنددهد اما برای احراز آن، به داوری عرف رجوع می می

نوع مردم با داشتن حاالت روحی و جسمی وی دچار حرج بشوند، 
بودن حرج  رو شخصی این . از[39]کندمیحکم طالق وی را صادر 

  منافاتی با تعیین ضوابط نوعی برای تشخیص حرج ندارد.
درمانی،  چه مالک حرج در سقط آید که اگرمی از آنچه گفته شد بر

خود مادر است، چون بنا است که تکلیف از او برداشته شود، لیکن 
قرار گیرد. مد نظر   و نوعی  شخصی  باید هر دو جنبه در تشخیص آن

شخصی، از این نظر که در هر مورد، وضع خاص زن و شرایط 
جسمی و روحی او مطرح شود و نوعی، از این جهت که در نظر عرف 

باید عسر و " کالً   بار باشد. پسفرسا و مشقتهم ادامه بارداری طاقت
 .[48]"مد نظر قرار گیرد  شرایط خاص  در آن  متعارف  انسانی  حرج

  عرف پزشکی است.درمانی،  منظور از عرف در سقط
  

دانند که هیچ گونه دانستن حرج را این می چند برخی شخصی هر
داوری در مورد آن نباید صورت گیرد و باید به خود شخص سپرده 

که شخص دروغ گفته باشد که در این صورت باید به  لو این شود و
انجام شود تا جلوی  صورت قانونی سقط اما باید به ،خدا جواب دهد

. لیکن این [49]های غیرقانونی و غیربهداشتی گرفته شود سقط
گیری در شرایط جواز سقط که آسان چرا ،استدالل پذیرفتنی نیست
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تواند به تکرار و جسورشدن افراد منجر شود که خود قانونی می
  شکلی از پذیرش غیرمستقیم این گناه است.

یی قاعده الحرج در آبررسی کارشدن معیار حرج، به  پس از مشخص
های طور که در بسیاری از نظام . همانشودمیپرداخته درمانی  سقط

حقوقی، حکم اسقاط جنین در سنین مختلف بارداری متفاوت 
است، در نظام حقوقی ما نیز مرحله نفخ روح نقطه مهم و محوری 

رو این دو مرحله  این شود. ازدر احکام اسقاط جنین محسوب می
  شود. طور جداگانه بررسی می هب

صرف درخواست  ، بههفتگی۱۲- ۱۵در بسیاری از کشورها تا سن 
ولی پس از آن باید دلیل  ،شودشخص، سقط جنین انجام می

دادن به این  این امر از چگونگی پاسخ .[50]قانونی وجود داشته باشد
عنوان یک شخص  شود که جنین از چه زمانی بهوال ناشی میئس
دادن به این  ند از حقوق انسانی برخوردار شود؟ برای پاسختوامی
بودن جنین پرداخت. به این  شناسی و انسان وال باید به موضوعئس

طور خالصه  توان از دیدگاه اخالق و فقه نگریست که به موضوع می
  شود:پرداخته میبه آن 
  طور کلی نسبت به جایگاه اخالقی جنین دو دیدگاه وجود دارد:  به
که صرف وجود و  (Vitalist Idea)مکاتب مبتنی بر حیات  )۱

تمامیت زیستی جنین را کافی برای اکتساب جایگاه اخالقی 
های انسانی و قابلیت دلیل وجود کروموزوم دانند و آن را به می

به عبارت دیگر مالک  .اندتنفس و تکثیر و رشد انسان دانسته
  دانند (تقدیس حیات). شخصانیت را شخصانیت ژنتیکی می

که جدا از خصایص  (Personalist Idea)محور  مکاتب شخص )۲
های حسی و شناختی نیز برای احتساب بیولوژیک به وجود قابلیت

جنین در اخالق معتقدند. از این دیدگاه، میان دو اصطالح انسان و 
شخص تفاوت وجود دارد و شخص عالوه بر بعد ژنتیکی باید دارای 

بودگی از قبیل عقالنیت، توانایی استدالل و تفکر،  شخصخصایص 
مندی برقراری ارتباط در سطح پیشرفته و توانایی حس (Sentiency) هویت "عنوان یک  باشد. به عبارت دیگر انسان به

. بر طبق این دیدگاه انسان به معنی شخص، [2]شخص است "ناطق
نه  عضوی از اعضای جامعه اخالقی است و کشتن وی خطاست

. این دیدگاه در رویکرد مدرن، [51]شناختی آن انسان در معنی زیست
 و احساسات را تعدیل شده و راهی میانه را در پیش گرفته و آگاهی

. شناسدمی ترپیچیده ذهنی هایفعالیت کف و حداقل عنوان به
 و بوده اهمیت حایز جنین در درد حس توان مشی،خط این براساس
این قابلیت  آغاز آستانه عنوان به جنینی رشد از بیستم هفته ابتدای

معرفی شده است که به مرور با تکامل بیشتر سیستم عصبی و 
. بر طبق این [52]شودارتباطات فعال تاالموس و قشر مغز افزوده می

کند رویکرد، جنین هنگامی موقعیت اخالقی یک انسان را پیدا می
ماهه  و این اتفاق در سهکه توانایی احساس درد و لذت را کسب کند 

رو قبل از این دوره اسقاط جنین  این دهد. ازدوم بارداری رخ می
  .[53]مجاز است ولی پس از آن غیراخالقی است

از نظر فقهی نیز باید دید که آیا قبل از دمیدن روح، مفهوم نفس 
شود تا در صورت اسقاط جنین آن محترمه به جنین نسبت داده می

آید این می منون بروسوره م۱۲-۱۴نیم. آنچه از آیات را قتل نفس بدا
شود که خداوند است که جنین آن هنگام به انسان تبدیل می

خلقتی دیگر را عارض آن کند؛ خلقتی که او را به موجودی متمایز از 
 "انسان"کند و او را مناسب نام و عنوان دیگر حیوانات تبدیل می

داوند از روح خویش در او سازد. این امر، زمانی است که خمی
شدن روح است که عنوان نفس  دمد و جنین فقط پس از دمیده می

 (ع). مستند دیگر روایتی است که از امام علی[28]گیرد محترمه می
(که همان  "خلق آخر"که  ... در جنین پس از این"نقل شده است: 

روایات . از [26]"... ؛روح است) پایان یافت دیه نفس کامل را دارد
شدن روح  شود که دمیدهموجود در این زمینه چنین استنباط می

ها تمام گرفتن استخوان شود که مرحله گوشت تنها وقتی انجام می
شده باشد. معلوم است که پس از این مرحله و ایجاد شبکه عروقی، 

شدن بدن، صورت  گیرد و با تمامساختمان بدنی جنین شکل می
توان چنین نتیجه گرفت که  ود. بنابراین میشانسانی نیز آشکار می

گرفتن آن در پایان ماه چهارم بارداری،  شدن جنین و شکل با کامل
 کند تا روح به آن تعلق گیرد. اما در مورد اینجسم قابلیت پیدا می

شدن ماه  که زمان اعطای روح چه موقع است و آیا پس از تمام
که یک  شود یا آنه میدرنگ به جنین روح داد چهارم بارداری، بی

فاصله زمانی در این میان وجود دارد، مشهور آن است که این امر 
. ولی این مطلب [54]پس از گذشت چهارماهگی جنین است

روایی است؛ چرا که به نظر - رغم شهرتش، فاقد وجاهت فقهی علی
شدن جنین و اعطای روح به  رسد یک فاصله زمانی میان کاملمی

 "ثم"توان آن را از کلمه  اشد، فاصله زمانی که میاشته بدآن، وجود 
. آنچه قدر متیقن است این [55]کاررفته در روایات استنباط کرد به

است که قبل از چهارماهگی حیات انسانی وجود ندارد و ولوج روح 
پس از این زمان در فاصله یک ماه (از پایان ماه چهارم تا پایان ماه 

از امام  شیخ صدوقایتی است که موید این نظر رو پنجم) است.
کند: "هر گاه پنج ماه سپری شود، روح در جنین نقل می (ع)صادق

. حتی برخی از فقها [56]گیرد"ولوج یافته و دیه کامل به او تعلق می
صرف گذشت زمان را برای ولوج روح کافی  صاحب جواهرنظیر 

کنند که را حمل بر این می شیخ صدوقندانسته و سخن 
 –شدن پنج ماه در صورتی که همراه با حرکت ممتاز از اختالج سپری

تواند دلیل بر ولوج روح  باشد، می - سایر حرکات شبیه حیات
نیز با اعتقاد به این که  هللا اردبیلیآیت. از فقهای معاصر [57]باشد

را تایید کرده  صاحب جواهرسند حدیث ضعیف بوده، گفته 
  .[58]است

شود منظور فقها از بحث در مورد شخص میاز آنچه گفته شد م
وجود یا عدم وجود حیات در جنین، مطلق حیات (حیات طبیعی) 

بلکه حیات انسانی است که از نفخ روح به بدن تحقق  ،نیست
علمای اسالم بر این "گوید: صاحب ابحاث الفقهیه می یابد. می

نیست، باورند که حقیقت انسان محدود به عناصر مادر و اجزای آن 
شود شکل واسطه روحی که در آن دمیده می بلکه حقیقت انسان به

تحولی که جنین را از  گفتگیرد. با پذیرش این حقیقت باید می
سازد، نفخ روح در آن است که او حقیقتی به حقیقت دیگر مبدل می

  .[59]"کند، در حالی که قبل از آن انسان نبودرا به انسان تبدیل می
  

  الحرج بعد از ولوج روح یی قاعدهآکار
د مجاز اسقاط جنین را ارغالب فقهای معاصر، به دو دلیل عمده، مو

معتقدند که  اند: اوالً محدود به دوره زمانی قبل از ولوج روح دانسته
جنین پس از ولوج روح، دارای نفس محترمه است و با انسان 
دیگری که دارای نفس محترمه است، تفاوتی ندارد. بنابراین به 

بودن جنین، کشتن وی جایز نیست و   جهت حفظ جان مادر یا بیمار
در صورتی که هر یک از آن دو برای نجات دیگری کشته شود با 

واجه خواهد شد و ادله تقیه نیز حوزه قتل دالیل نهی از قتل نفس م
همانا تقیه قرار داده شده است ": [60]دهدو جواز آن را پوشش نمی

واسطه آن حفظ شود. پس هر گاه موجب  که جان انسان به برای آن
  .[26]"شدن دیگری شود، تقیه نیست کشته

  کند:البته سقط برای نجات جان در این مرحله، دو حالت پیدا می
الت اول، جان جنین و مادر به خطر خواهد افتاد و عدم اسقاط حدر 

رفتن حیات مادر و جنین خواهد بود. در این حالت با  برابر با ازدست
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استناد به اعمال حق آزادی گزینش در تزاحم بین احکام (وجوب 
حفظ جان مادر و حرمت کشتن جنین برای مادر) یا با استناد به 

مل درونی یا بر پایه قاعده اضطرار یا به دفاع مادر در مقابل یک عا
و حتی برخی  [62]، اسقاط جنین مجاز خواهد بود[61]حکم عقل

  .[63]اندحکم به وجوب آن داده
در حالت دوم، بحث انتخاب بین حیات مادر و جنین مطرح 

که قریب به یقین یکی از آن دو خواهند مرد و یکی  شود؛ چرا می
  از نظر شرعی فتاوی متفاوتند.ماند. در این حالت  زنده می

معتقد است در صورتی که مادر و جنین او هر دو در  صاحب جواهر
توان یکی را بر دیگری ترجیح داد و باید  معرض خطر باشند، نمی

. برخی دیگر از [57]منتظر انتخاب طبیعت و سرنوشت نشست
  را دارند.  صاحب جواهرنیز با طرح این مساله، نظر  [64 ,30]فقها
به گفته فقیهان قاعده الحرج، اصلی امتنانی است؛ در نتیجه  انیاً ث

کار بسته شود که نسبت به همه سودمند باشد نه ه ای ب گونهباید به
که برای بعضی مفید و برای بعضی دیگر زیانبار باشد. جواز  این

ویژه در صورت  اسقاط جنین بعد از ولوج روح اگرچه برای مادر (به
مادر) سودمند است لیکن برای جنین مضر و مغایر با تهدید جانی 

. لذا باید [65]توان حکم به جواز اسقاط داد امتنان است. بنابراین نمی
امر به قضا و قدر الهی سپرده شود زیرا حیات هیچ یک بر دیگری 

  برتری ندارد.
درمانی به پیروی از مشهور  ست که در قانون سقطا از همین رو

اط جنین به قبل از ولوج روح محدود شده است فقهای معاصر، اسق
و از میان چهار نظر پیرامون جواز یا حرمت سقط جنین، نظریه 

طور مطلق و جواز سقط قبل از  حرمت سقط پس از ولوج روح به
رسد این یرفته است. اما به نظر میذولوج روح با شرایط خاص را پ

نفی تقیه، فقهایی در زمینه دلیل  تحدید قابل نقد است؛ زیرا اوالً 
معتقدند که دلیل نفی تقیه (ال تقیه فی الدماء)  مرحوم خویینظیر 

زیرا عدم وجود  ؛در این مقام حاکم نیست تا جلوی قتل را بگیرد
شدن قتل دیگری، منافی وجود  مالک برای تقیه به لحاظ مطرح

مالک دیگری برای جواز قتل نیست (یعنی اگر مالک تقیه منتفی 
شود که همانا وجود تزاحم است و ک دیگری استناد میاست به مال

  .[66]خصوصی ندارد و مستوجب تخییر است) تزاحم حد و مرز به
بودن قاعده الحرج با جواز سقط  رسد که امتنانیبه نظر می ثانیاً 

های جنین است، مغایرتی ندارد. چرا که جنینی که دچار ناهنجاری
به امتنانی دارد و الغیر. قاعده الحرج نسبت به مشمولین آن جن

توضیح این که، قدر متیقن از خطاب (علیکم) و (کُم) در آیات "ما 
) و "یرید هللا بکم الیسر" ۷۸جعل علیکم فی الدین من حرج" (حج، 

) مکلفین هستند و عدم شمول این آیات نسبت به ۱۸۵(بقره، 
جنین واضح است، بلکه در شمولش برای اطفال غیرممیز و حتی 

زندگی در چنین شرایطی عالوه . وانگهی، [67]اشکال شده است ممیز
بر والدین برای خود شخص هم موجب حرج و مشقت است. 

اش دادن به زندگی جنینی ناهنجار که بناست در طول زندگی پایان
مثابه پیشگیری از وپنجه نرم کند، بهبا معضل و دشواری دست

ی برخی سقط جنین حتشود. ایجاد زمینه حرج قطعی او تلقی می
دانند که باید از استیالی الخلقه را حقی برای خود جنین میناقص

. در [68]والدینش درآمده و به دست پزشک متخصص سپرده شود
 المولود و بولدها والده (اتضار سوره بقره ۲۳۳این راستا، برخی آیه 

به  اند که فرزند نباید اسباب ضرررا بدین گونه ترجمه کرده بولده) له
که برخی دیگر معنی آیه را چنین  حالی ، در[69]والدین شود

خاطر فرزندی که همسر او در شکم دارد،  اند که پدر نباید بهدانسته
خاطر حمل خویش نباید از مباشرت  به او زیان برساند و زن نیز به

  .[71 ,70]دشوبا شوهر امتناع کند و موجب ضرر او 

ه نفی حرج در مرحله پس از ولوج نبودن قاعد با فرض جاری اً ثالث
روح، دالیل دیگری که حاکی از جواز اسقاط باشد نیز وجود دارد 

، تزاحم (دوران امر بین [73]، دفاع مشروع[72]نظیر قاعده اضطرار
وجوب حفظ نفس و حرمت سقط جنین و عدم ترجیح یکی از دو 

به  و بنای عقال که [75 ,74 ,36]شود)ضای آن تخییر میتطرف که مق
توان اسقاط جنین پس از ولوج روح را نیز  موجب این قواعد، می

ویژه در  ور که برخی از فقها به جواز آن بهط همان ،[66]پذیرفت
. بنای عقال بر [77 ,76]اندی دادهاحالتی که جان مادر در خطر است، ر

عنوان اصل است و جنین داخل رحم او  ترجیح نجات جان مادر به
 سبب یا یکی از اسباب خلقت او بوده ضمن اینفرع است که خود 

  .[72]که مادر حیات مستقل دارد اما حیات جنین، تبعی است
رو موارد جواز اسقاط جنین همواره محدود به قبل از ولوج از این 

قانون مجازات  ۷۱۸اطالق تبصره ماده روح نیست. موید این نظر، 
منظور  ین بهتبصره فوق، دیه سقط جناست.  ۱۳۹۲اسالمی مصوب 

طور  شده دانسته است. مفاد این تبصره به حفظ نفس مادر را ساقط
ضمنی به معنی تجویز سقط برای نجات مادر است؛ خواه پیش از یا 

نیز حکم ماده را  ۷۱۸ویژه که صدر ماده  پس از ولوج روح باشد. به
، به پس از ولوج روح نیز تعمیم "ای که باشددر هر مرحله"با عبارت 

  یده است.بخش
  
  یی قاعده الحرج قبل از ولوج روحآکار

دلیل وجود ناهنجاری در جنین، حفظ جان  در این مرحله، اسقاط به
طور جداگانه مورد  و سالمتی مادر و بارداری ناشی از تجاوز جنسی به

  گیرد.میبررسی قرار 
های جنینی در اختالالت و ناهنجاری: های جنینیناهنجاری - ۱

عنوان عامل جواز اسقاط جنین محسوب  حقوقی به هایاکثر نظام
شود. در فقه امامیه در کنار فقهایی که اسقاط به این دلیل را  می

اما فقهایی هم هستند که به جواز آن با شرط  [80-78]دانندمجاز نمی
اند و معتقدند در صورتی که تشخیص بیماری ی دادهاعسر و حرج ر

چنین فرزندی موجب حرج باشد در جنین قطعی باشد و نگهداری 
شدن روح جایز است. ولی بنا بر احتیاط،  سقط جنین قبل از دمیده
تواند تحمل عسر و . البته مادر می[84-81]دیه آن باید پرداخته شود

که  شود مبنی بر اینج را ترجیح دهد. در فقه، بحثی مطرح میحر
که داده  آیا قاعده الحرج داللت بر رخصت دارد یا عزیمت؟ پاسخی

ل یشود این است که باید بین عبادات و غیرعبادات تفکیک قا می
شد. در غیرعبادات، قاعده نفی عسر و حرج از نوع رخصت است. 

تواند از حق سقط جنین خود استفاده کند یا حرج بنابراین مادر می
  .[37]نظر وجود دارد را تحمل کند و در عبادات بین فقها اختالف

مطابقت با فقه، شرط اسقاط جنین نابهنجار در قانون رو در  از این
درمانی این است که معلولیت جنین موجب حرج مادر شود.  سقط

های گزاف شکی نیست که نگهداری و مراقبت از فرزند معلول هزینه
ویژه مادرش در  اقتصادی، اجتماعی و روانی برای نزدیکان او و به

داند و مشمول قاعده پی دارد. عرف چنین وضعیتی را حرجی می
کاررفته در قانون مبهم است و  هشود. لیکن عبارات بالحرج می

گذارد. قانونگذار تصریح زمینه را برای اعمال نظرات شخصی باز می
، اما "الخلقه باشدافتاده یا ناقص جنین باید عقب"کرده است که 

  مراد از این عبارت چیست؟
که دربرگیرنده انواع  عنوانی عام است "الخلقهناقص"عبارت 
هاست و تابع عرف زمان و مکان خواهد بود و ممکن است بیماری

 فردی نداشتن دست را نقص به شمار آورد و دیگری خیر؛ یا صرفاً 
های خاص را مصداق این عبارت بداند. چنانکه یکی از بیماری

قضات دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی با این استدالل 
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تن دست و پا از مواردی نیست که والدین را محق به انجام که نداش
سقط نماید، آنان را از داشتن چنین حقی منع و دعوای آنان را رد 

که بین محاکم راجع به جواز سقط جنین  . یا این[85]کرده است
به  ۱۳۸۶که در سال  هموفیلی اختالف نظر شدید وجود داشت تا آن

تصمیم وزارت بهداشت، موجب فتوای مقام معظم رهبری و 
واحده قرار  های موضوع مادهبیماری هموفیلی در شمار بیماری

الخلقه عناوین عامی هستند که نیاز گرفت. عنوان معلول یا ناقص
به تفسیر دارند. بنابراین اگرچه در حال حاضر، تعاریف مناسبی از 
این عناوین در دستورالعمل اجرایی قانون صورت گرفته است اما 

کرد تا جلوی ر بود که خود قانونگذار از ابتدا این کار را میبهت
نظرها گرفته شود. در دستورالعمل اجرایی سازمان پزشکی  اختالف

افتادگی جنین یعنی اختالل کامل یا نسبی  قانونی آمده است: عقب
 در ساختار یا عملکرد دستگاه عصبی جنین به هر علتی که نهایتاً 

ده نشود و در صورت تولد با فاصله کوتاهی منجر به تولد نوزاد زن
هنی یا جسمی باشد به نحوی که موجب ذبمیرد یا دچار اختالل 

یید متخصصان اعرف پزشکی و ت ،د. مالک تشخیصشوحرج مادر 
ست از عدم تشکیل ا بودن جنین عبارت الخلقهربط است. ناقص ذی

لت یا اختالل در تشکیل یا تکامل یک یا چند عضو بدن به هر ع
طوری که جنین زنده متولد نشود و در صورت تولد با فاصله  به

هنی باشد به نحوی که موجب ذکوتاهی بمیرد یا معلول جسمی یا 
ها با اختالل ظاهری ولیتلکه این مع د، اعم از اینشوحرج مادر 

ید ایعرف پزشکی و ت ،همراه باشد یا نباشد. مالک تشخیص
  ربط است. ن ذیامتخصص

اکثریت قریب به  موردی که تقریباً : و سالمتی مادرحفظ جان  - ۲
اند، حالتی است که ادامه  ی دادهااتفاق فقها به جواز اسقاط جنین ر

شود و اگر جنین سقط بارداری، تهدید جانی برای مادر محسوب می
رو در قانون  دهد. از ایننشود، مادر جان خود را از دست می

ی شده است. برخی آن را دوران بیندرمانی نیز این مورد پیش سقط
امر بین اهم (وجوب نفس محترمه) و مهم (حرمت اسقاط جنین) 
دانسته و از باب لزوم تقدیم اهم، اسقاط جنین را جایز 

برخی نیز با استناد به قاعده نفی عسر و حرج و  .[67]اند دانسته
منظور رفع ضرر  ، برخی به استناد قاعده الضرر به[81]مشقت مادر

و برخی در مقام دفاع از  [65]از عدم اسقاط جنین بر مادر ناشی
 که [88 ,87 ,82]اند، اسقاط جنین را در این حالت جایز شمرده[86]خود

نیز بر این نظر  [89]صافی گلپایگانیو  [32]عظام سیستانیآیات 
برخی نیز در این حالت اسقاط را از باب وجوب حفظ جان، هستند. 

  .[76]اندبر زن واجب دانسته
عنوان  بودن جان مادر به  همچنین گفته شده است که فرض درخطر

درمانی مشروط به علم یقینی نیست و اگر حیات  علتی برای سقط
مادر در خطر باشد هر چند یقینی نشود و علم قطعی به خطر نباشد، 

که خوف و ترس راهی برای رسیدن به واقع  علت این سیره عقال به
  .[90]اندیز دانستهاست اسقاط جنین را جا

لیکن این قانون در زمینه اسقاط جنین برای حفظ سالمتی مادر 
که خطر جانی برای مادر داشته باشد، ساکت است. این  بدون این

ل به جواز اسقاط جنین در یدر حالی است که تعداد زیادی از فقها قا
. در شرایطی [92 ,91 ,87 ,78 ,76]فرض خطر برای سالمتی مادر هستند

 که بقای جنین به اضرار و تهدید سالمت مادر منجر شود یا عادتاً 
تحمل آن با مشقت باشد مانند مواردی که موجب تشدید بیماری 

. در چنین مواقعی، برای [93]د، سقط مجاز استشومادر نظیر کوری 
توان حکم به  دانند، میدفع ضرری که عقال تحمل آن را جایز نمی

ترین ادله جواز در این حالت نیز  مهم. [94]جواز سقط جنین داد
مانند حالت قبل، تزاحم میان اهم و مهم (تزاحم میان وجوب 

، اضطرار به معالجه و رفع خطر از [90]معالجه و حرمت سقط)
، دفاع مشروع و [81]، نفی عسر و حرج[94 ,93 ,67]، نفی ضرر[72]خود

تعلق روح به که سقط جنین قبل از  ویژه این است. به [72]بنای عقال
بدن حکم قتل نفس محترمه را ندارد؛ جنینی است که هنوز در 
مراحل بدوی است و به مرحله انسانی نرسیده است در مقابل مادری 

  .[95]که انسان کامل است
توان به این موضوع اشاره کرد: در مواردی که  در تایید حکم عقل می
شود، دیه این واسطه بارداری خسارتی وارد می به اعضای مادر به

عنوان مثال، اگر  خسارت بیش از دیه جنین در مرتبه اول است، به
شدن  شدن مادر شود، دیه فلج ماندن جنین در رحم مادر باعث فلج

توان نتیجه گرفت که شارع  بیش از دیه جنین است و از اینجا می
ل بوده است. پس یمقدس برای اعضای مادر بیش از جنین ارزش قا

تر از تر و مهمحفظ جان مادر و سالمتی وی باارزش از نظر شارع،
  . [59]جنین است

اگرچه گستردگی طیف سالمتی و بیماری و گستره موارد قابل طرح 
در زمینه سالمت جسمی روانی مادر، موجب دشواری در تعیین 

 ،شودگیری و تشخیص مصادیق حرج میهای صحیح تصمیممالک
که در  رفتن مساله شود. چراگ لیکن دشواری نباید موجب نادیده

فتد که مصداق واقعی حرج ا مواردی سالمتی مادر طوری به خطر می
است. اگرچه در غالب این موارد جان مادر در معرض خطر فوری قرار 

تواند سبب کوتاهی عمر یا آسیب جسمی یا روانی ندارد، اما می
ن العالج چوهای صعبمانند ابتالی مادر به بیماری ،دشومادر 

سرطان که تاخیر در درمان به سبب بارداری موجب کاهش عمر مادر 
یا ابتالی به  ،د که درمان زودهنگام آغاز شودشونسبت به زمانی می

علت  کننده بیماری بهصرع که با کاهش دوز مصرفی داروی کنترل
یا مادر  ،شودهای مغزی ناشی از تشنجات میبارداری باعث آسیب
با افکار خودکشی است که ادامه بارداری باعث دچار افسردگی ماژور 

  شود.شدن حال مادر یا حتی خودکشی می وخیم
بایست نسبت به رفع این خأل اقدام نماید. قانونگذار می بنابراین اوالً 

های گیری همانند ناهنجاریبرای سهولت رسیدگی و تصمیم ثانیاً 
موجب حرج  ها که کشنده نیست ولی نوعاً جنین لیستی از بیماری

شخصی است  د. اما از آنجا که معیار حرج، اصوالً شومادر است تهیه 
شده هم امکان طرح درخواست اسقاط  های لیستدر غیربیماری

جنین و رسیدگی به آن با توجه به شرایط خاص مادر باید وجود 
ای برای چرا که ممکن است ادامه بارداری باعث عارضه ،داشته باشد

ای نوع مردم حرج نیست ولی با توجه به شرایط مادر باشد که بر
  د.شوجسمی و روحی آن شخص، حرج محسوب 

  

یکی دیگر از مواردی که در : های ناشی از تجاوز جنسیبارداری - ۳
های ناشی از ای از کشورها مجوز اسقاط جنین است، بارداری پاره

طور که از عنوان آن مشخص است،  تجاوز به عنف است. همان
ن عنصر تجاوز به عنف، اکراه است که اراده طرف مقابل را تری مهم

  سازد.جای شریک جنسی یک قربانی می کند و از او بهسلب می
از فقها با جواز اسقاط جنین ناشی از زنای به  برخیبه لحاظ فقهی 

در صورت آن دیگر معتقد به جواز  برخی. اما [96 ,77]اندمخالف ،عنف
تا قبل از ولوج روح در جنین هستند و  وجود عسر و حرج برای مادر

اند. نیز از این جمله [98]سیستانیو  صانعیآیات عظام  که [97 ,87 ,82 ,76]اندبیماری روحی و روانی را نیز جزو حرج وی به شمار آورده
حتی برخی معتقدند که اگر شدت بحران روحی مادر به حدی است 

زنند، اسقاط شی میت به خودکدس که - شده دیده بعضاً  چنانکه –
   .[99]جایز است - شدن روح هر چند بعد از دمیده -جنین
درمانی ایران، در خصوص این مساله ساکت  حال قانون سقط با این

است. قانونگذار ما، میان اسقاط جنین ناشی از رابطه مشروع و 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سکیآ یعاطفه آجر ۵۴

   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۲۵دوره                                                                                                            ايران                                                                                                     قانوني پزشكي مجله

- ۶۲۲داند (مواد گذارد و هر دو را ممنوع مینامشروع تفاوتی نمی
 ۲۱۷۱/۷نظریه شماره طبق ). ۱۳۷۵قانون تعزیرات مصوب  ۶۲۴

چون در جمهوری اسالمی  ،اداره حقوقی قوه قضاییه ۷/۶/۶۶مورخ 
و افراد متولدالزنا از حق حیات  بودهالحقوق ایران، افراد متساوی

، بنابراین جنین ناشی از زنا مانند جنین ناشی از هستندمند بهره
تولد و حیات دارد و سقط او در حد جنین ناشی از حالل حالل حق 

  .استدارای کیفر و مجازات 
که با توجه به مشکالت روحی، روانی و اجتماعی مسلم  در حالی
عنوان  دنیاآمدن چنین جنینی، قاعده نفی عسر و حرج به ناشی از به

درمانی در این مورد نیز صادق است و این قاعده  مبنای پذیرش سقط
وضع مادری که قربانی با تر دهد که حکمی مناسباجازه را میاین 

انداز روشنی از آینده خود و  شرایط تلخ جامعه شده و هیچ چشم
وگرنه مادری که در چنین محظوری گیر  شودفرزندش ندارد، صادر 

کرده است اگر نتواند به شکلی رسمی و از راهی بهداشتی دست به 
ررسمی و غیربهداشتی این کار را های غیسقط جنین بزند، از راه

  همراه دارد. خواهد کرد که مخاطراتی برای روح و جسم او به
برای  زناز یک طرف در زنای به عنف رضایتی از جانب رو  از این

 ،ارتکاب به فعل حرام وجود ندارد که بتوان با استناد به قاعده اقدام
با توجه به  از طرف دیگر، و وی را مجبور به نگهداری جنین نمود

دنیاآمدن  مشکالت روحی، روانی و اجتماعی مسلم ناشی از به
بیم از تضییع آبرو و دارانبودن پدر شرعی برای جنین  چنین جنینی،

تواند مصداق  این مورد می و نگهداری و پرورش او پس از تولد،
مسلم عسر و حرج باشد. همچنین این مهم نسبت به جنین نیز 

پذیرش این مورد د. در نتیجه، شو ینده تلقی میعسر و حرج ناظر به آ
عنوان دلیل موجه اسقاط جنین، حداقل، پیش از ولوج روح،  به

دلیل دشواری اثبات تجاوز،  امری ضروری و بایسته است. هر چند به
درمانی  تا زمانی که زن بتواند آن را اثبات کند متاسفانه مهلت سقط

خالقی سقط جنین ناشی از برای توجیه ا .[100]دهدرا از دست می
تجاوز به عنف به دالیلی نظیر دفاع از خود، حق شخص بر تن خود، 

  .[75]اصل عدالت و مسئولیت جامعه استناد شده است
گونه  بینی صریح این مورد در قانون، شاید بتوان اینتا پیش

بر آن اجماع دارند، جواز  استدالل کرد: تنها موردی که فقها تقریباً 
اسقاط جنین در صورت تهدید جانی مادر است که در قانون 

رسد با تفسیر موسع این گزاره درمانی نیز آمده است. به نظر می سقط
به خطری که حیات فیزیکی مادر را تهدید  قانونی، بتوان آن را صرفاً 

 کند محدود نکرد و از باب تنقیح مناط، حیثیت و آینده ومی
طور  همان .گسیختگی روانی زن را نیز مشمول حکم حیات دانست

اگر دختر "کند که که یکی از فقها در این باره چنین اظهار نظر می
اطمینان دارد و احتمال عقالیی بدهد که اگر جنین را سقط نکند، 

گیرد و در عسر و حرج مورد اذیت و آزار غیرقابل تحمل قرار می
چنین فرضی بعید نیست که سقط جنین  شود، درشدید واقع می

  .[101]"حرام نباشد...
  

  گیرینتیجه
ل شده است که این امر یاسالم ارزش و اعتبار واالیی برای انسان قا

رسیدن  کمال هشدن و ب طور بالقوه استعداد انسان هشامل جنین که ب
طور که برخی از فقها اذعان دارند  شود. لیکن همانرا دارد نیز می

ای اطالقی  ت دال بر حرمت اسقاط جنین، نسبت به هر نطفهروایا
ترین آنها قاعده الحرج  شدن عناوین ثانویه که مهم و با عارض ندارند

توان قایل به جواز اسقاط جنین شد. معیار تشخیص حرج  است می
د که با رعایت حکم اولیه، شونیز شخصی است، یعنی باید احراز 

د. لیکن این احراز با داوری عرف که شوشخص مکلف دچار حرج می

گیرد. بر این اساس درمانی عرف پزشکی است صورت می در سقط
درمانی در  با توجه به قلمرو گسترده قاعده الحرج، قانون سقط اوالً 

برخی مصادیق نظیر تهدید سالمتی مادر و جنین ناشی از تجاوز 
بودن  خصیاگرچه ش . ثانیاً شودجنسی دچار خأل است که باید رفع 

حرج منافاتی با تعیین ضوابط نوعی برای تشخیص حرج ندارد، 
های خاص  توان متناسب با شرایط و ویژگیلکن رویه جاری که نمی

هر مادر ارزیابی شخصی پیرامون لزوم اسقاط جنین داشت، یک 
اصالحاتی که موافق با مصالح  ،نقیصه محسوب و باید اصالح شود

  است.اجتماعی، اقتصادی و فردی 
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