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بررسی تزاحم پدیده ی سقط جنین )حق زن بر بدن و حق »

 «و کنوانسیون ایرانحیات جنین( در نظام حقوقی 

 1فائزه سادات عظیم زاده اردبیلی

 2لیلی تقربی

 چکیده

حق حیات بنیادی ترین حق انسانی است. اهمیت این حق تا به آنجاست که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی 

جایی است که بین حق بر بدن یکی از جاهایی که این حق به مخاطره می افتدتوان به سادگی آن را نقض نمود. 

لذا باید  .سقط جنین اتفاق می افتدر قانونی مادر و حق حیات جنین تزاحم ایجاد می گردد و گاها به صورت غی

آنگاه با استفاده از می آید ین حیات جنین وحق بر بدن مادربه چه صورت پیش این تزاحم ببررسی شود که 

اطالعات بدست آمده مشخص نماییم که در چه جاهایی از منظر قانون و فقه اسالمی حق حیات جنین محترم 

به گونه ای است که اجازه ،همانند دیدگاه غربی زن از دیدگاه اسالم میگرددوآیا حق بر بدن ومقدم شمرده شده 

یدگاهی متفاوت بدهد زن بدون هیچ قید و بندی از آن در جهت از بین بردن جنین خود استفاده کند یا اینکه د

ده رو کدام نظریه بوبا این نظریه در درون خود دارد.آنگاه به بررسی کنوانسیون حقوق کودک  پرداخته که پی

حق سواالتی که در این موضوع برای ما مطرح شده مواردی ازجمله  .را بررسی نماییمدر آن وایرادات موجود 

مالکیت بر بدن در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون چیست ورابطه تقابلی حق بر بدن مادر و حق حیات کودک 

های پیشگیری از اعمال بی رویه حق  چگونه در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تبیین شده است همچنین روش

روش تحقیق در این  .بر بدن مادران در ترویج پدیده سقط جنین در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون چگونه است

این مقاله،میتوان به یافته های از جمله و نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.  کتبخانه ای-مقاله اسنادی 

طبق قوانین و نظرات فقهاء هر انسانی بر کلیه اجزاء بدن خود و کلیه تغییرات  که این موارد اشاره نمود

پزشکی،زیبایی،قطع عضو و خرید و فروش اعضای بدن مالکیت تام دارد تا زمانی که با امرمهم دیگری در تزاحم 

ودک افراد از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از کهمچنین  قرار نگرفته و موجب ضرر و زیان نشده باشد.

انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده 

بنابر کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی کمتر از هیجده سال، کودک محسوب می شوند. این تعریف «.شود
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ندارد، گویا این مسئله بدیهی است که ابتدای  انتهای کودکی را مشخص نموده، اما به ابتدای کودکی اشاره ای

کودکی از زمان تولد انسان است.لکن از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظة انعقاد نطفه بوده و انتهای آن از 

ابتدای بلوغ می باشد. زیرا هر فرد انسانی از لحظة انعقاد نطفه از حقوق خاصی برخوردار می گردد که نمی توان 

نیزدرهنگام ماده ای در مورد منع اشکال تبعیض علیه زنان و اعالمیه حقوق بشردر کنوانسیون  نادیده گرفتآنها را 

اینکه مادر با استناد به  داشتن حق مالکیت بر بدن خود بتواند  در حیات جنین تصرف  کرده و آن را سقط نماید 

 به چشم نمیخورد.

 

 

 نفی عسر و حرجر،حق بر بدن،حق حیات،قاعده جنین(،قاعده الضرسقط جنین)اسقاط  واژگان کلیدی:

 مقدمه

 

کثرت سقط جنین یکی از معضالت اجتماعی در دنیای به اصطالح متمدن می باشد که به خاطر دالیلی از قبیل 

انها کثرت جمعیت، مبارزه با فقر، کمبود مواد غذایی و عدم بودجه کافی و... انجام می شود، ولی هیچ کدام از 

مجوزی جهت انجام سقط جنین نمی باشد و رواج آن باعث اشاعه ی فساد اخالقی، بی بند و باری ، بیماری های 

از دیدگاه اسالم جنین صاحب فردیت و تشخیص است و از دیدگاه علمی  ی و نقصان تعداد موالید می گردد.روان

از زندگی و نسبت به تحریکات حساس می باشد نیز جنین از هر مرحله از حیات خویش دارای تجربه ای از نوعی 

بنابراین در اسالم نطفه ی انعقاد یافته در رحم مادر یک موجود شریف و ارزشمند و صاحب حیات فردی می باشد 

ثبات شد لذا سقط آن را جایز نمی داند.و این نظریه برخواسته از ارزش خاصی است که اسالم برای انسان قائل می با

ه به عنوان اولین و طبیعی ترین کانون پرورش و تکوین شخصیت انسانی در جایی میسر است که از و قوام خانواد

سر چشمه ای سیراب شود و ازدواج نقطه آغازین آن می باشد. اما جوامع بشری علی رغم تال ش  در حفظ نهاد 

ندگی همراه با افزودن خانواده و حرمت آن هر روز شاهد متالشی شدن تهعدادی ار این سرچشمه های جوشان ز

فردی بر نسل بشر هستند که گاهی با دالیلی از قبیل مشکالت اجتماعی و اقتصادی یا به بهانه آزادی فردی و 



 

4 
 

مملوک دانستن بدن خود ، خود مختارانه اقدام به سقط جنین بی گناه خود کرده و حق حیات را از این موجود 

وع این پژوهش بنیادی کاربردی بوده و در آن از روش کتابخانه ای ندارای ارزش انسانی سلب می کنند. ضعیف اما

....سعی درجمع واستفاده شده است و با ارزیابی کتب و مقاالتی در زمینه های سقط جنین ، حق حیات، حقوق بشر

ع آوری اطالعات و نوعی بررسی تطبیقی نموده تابتوانیم به سواالت ایجاد شده در جهت رسیدن به هدف این موضو

این تزاحم را بررسی نموده و در خالل پاسخ های نسبتا جامعی بدهیم. همچنین بر اساس منابع فقهی و حقوقی 

نماییم و حدود آن را بر اساس قواعد فقهی و قوانین مدون شده  آوردهحق حیات جنین و حق بر بدن مادررا  آن

حق حیات  تزاحمبا توجه به دو کنوانسیون کودک و منع هرگونه تبعیض علیه زنان در مورد مسئله مهم  ودر نهایت

و در صورت امکان .اطالعاتی را به صورت تطبیقی بررسی کرده و در مقاله حاضر بیاوریم.جنین و حق بر بدن مادر 

ن ضایع نگردد و پشتوانه محکمی برای حفظ حقی از ایشا با توجه به آن ها تا  خالء های موجود را شناسایی نماییم

 منافع و ارزش های انسانی آنها باشد.

 هبیان مسئل

 

تحقق کودک امروزه کودک جایگاه ویژه ای در خانواده و جامعه دارد تصویب قوانین بین المللی بسیار در زمینه 

امروزه دیگاه عموم درباره ی کودک کنوانسیون حقوق کودک است این معنی را می رساند که که نمونه بارز آن 

راوانی فز به کودک و حقوق او اهمیت زیادی داده شده است.روایات یتغییراتی مهم کرده است.در دین مبین اسالم ن

حقوق مادی و معنوی ودیگر مسائل مربوط به او وجود حق برخورداری از وکه در رابطه با حق حیات کودک 

به عنوان یک حق بشری « حق بر بدن »برای کودک قائل شده است.از طرفی دارد،حاکی از اهمیتی است که دین

در دو دهه اخیر از سوی برخی از داعیه داران حمایت از حقوق زنان مطرح شده است. نکته قابل ذکر این است که 

و در تمامی اسناد و معاهدات حقوق بشری مهم از جمله اعالمیه حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی 

یا « حق بر بدن»سیاسی، کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و سایر موارد، اساساً حقی تحت عنوان 



 

5 
 

یا عناوین دیگر که برای این مضمون بکار برده می شود، وجود ندارد. یکی از مبانی استدالل « حق مالکیت تن»

اینک با در برخورداری از کرامت انسانی است.  طرفداران حق بر بدن در توجیه نظرات خود، استناد به حق انسان

تزاحمی است که حق ، پدیده ی مورد توجه ما قرار گرفته در این مقاله  مساله ای که توجه به مطالب فوق الذکر ،

مالکیت زن بر بدن با حق حیات جنین پیدا نموده و از جمله آثار زیان بار آن برای این موجود بی گناه پدیده سقط 

. از این رو سؤاالتی از قبیل اینکه حق مالکیت بر بدن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی چیست  استجنین 

و همچنین رابطه تقابلی حق بر بدن مادر و حق حیات کودک چگونه در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تبیین 

ترویج پدیده سقط جنین در نظام حقوقی شده است؟روش های پیشگیری از اعمال بی رویه حق بر بدن مادران در 

ایران و کنوانسیون چگونه است؟ برای ما پیش آمده که در پی پاسخگویی به آن ها با نظرات متعدد فقها و حقوق 

دانان رو به رو شدیم که این امر را در فروض مختلف مورد بررسی قرار داده اند.و در نهایت در صدد این هستیم 

وعی پاسخ داده و برای هر دو پدیده ی حق حیات و حق بر بدن راهکارهای جداگانه ای را که این تزاحم را به ن

خال های موجود نکات و دیدگاه اسناد بین المللی مثل اعالمیه حقوق بشر و کنوانسیون کودک را بیابیم وبیابیم و

ی اسالمی به بررسی ا آموزه هادر این اسناد بازگو نموده و با دیدی تطبیقی برا در زمینه تزاحم بین این دو حق 

 .آنها بپردازیم

 مفهوم شناسی مصطلحات

 

. در جایی ن هنگام والدت از شکم مادر بیفتددر لغت به معنای  بچه نارس و مرده که پیش از فرارسید سقط-1

معنای به همچنین در جای دیگراین واژه  دیگر سقط کردن به معنای بچه نارسیده که از مادر مرده بیفتداست.

 1 انداختن و افکندن چیزی یا از مکان بلند افتادن است.

 

                                                           
،تهران،انتشارات امیر 1371؛ محمد،معین،فرهنگ معین،1212،ص2ج3،چ1372عمید،فرهنگ فارسی عمید،حسن، - 1

لبنان،دارالشامیه،ج -؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی،ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ القرآن،بیروت409،ص8کبیر،چ

 .228،ص1
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در اصطالح نیز یعنی بیرون انداختن حمل پیش از وقت طبیعی ؛خواه مقرون به جرم باشد خواه  اسقاط جنین-2

 1نه،خواه ما در این عمل را بکند خواه دیگری.این یک اسقاط مادی است.

 

پیلمبر)الضرر در معنای این قاعده ابتدا باید مفاد آن بررسی گردد.در بررسی مفاد این جمله ی 2الضررقاعده -3

 والضرار(که شکل قاعده را به خود گرفته است ابتدا به بررسی کلمات آن می پردازیم .

ر،ضرّاً و الضرّ،ضد نفع،ضر ّه یَض  »ضرر،ضرر به معنای نقصان چیزی از حق فرد است،چنانچه که ابن اثیر می گوید

می «خالف نفع»جوهری در صحاح ضرر را 3«ضراراً.فمعنی قوله الضرر،ّای الیض رّ الرجل اخاه فینقصه شیئاً من حقه

در خالصه اینکه با توجه به 5،و دیگر لغویین نیز معناهایی شبیه به این معنا را برای کلمه ضرر ذکر کرده اند.4داند

د که معنای عرفی ضرر عبارت است از :نقص در اموال و انفس،هم چنان اظهار نظر لغویین برخی از فقها معتقدن

 6که در مقابل،نفع چنین است.

کلمه ضرار را بسیاری از لغویین به معنای ضرر دانسته اند.ابن اثیر در توضیح این کلمه در روایت مزبور می ضرار،

وارد آوردن ضرر مجازات نمی شود؛ضرر کار ،الضرار یعنی فرد به واسطه ی «ضرّ»ضرار بر وزن فعال از مصدر»گوید:

یک نفر،و ضرار کار دو نفر است؛ضرر آغاز عمل،و ضرار مجازات برآن است؛گفته شده که ضرر آنچه علیه دیگری و 

و گفته شده که این دو به یک معنا به نفع خود انسان است می باشد و ضرار،ضرر به دیگری بدون نفع خود است 

معنا کرده می « مضاره»جوهری نیز ضرار را به معنای7«دیث مزبور برای تاکید استهستند و تکرار آن در ح

                                                           
 .368،ص1،تهران،گنج دانش،جلد 1378محمد جعفر، لنگرودی ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، -1
؛سیدحسن موسوی 141،ص1؛محمدبن مکی عاملی)شهید اول(،القواعدوالفوائد،ج303،ص1میرفتاح مراغی،العناوین،ج- 2

؛شیخ الشریعه اصفهانی،رساله فی قاعده الضرر؛مالاحمد 176،ص1بجنوردی،القواعدالفقهیه،ج

؛باقر 28ص1؛ناصر مکارم شیرازی،القواعدالفقهیه،ج5،ص1؛امام خمینی،الرسائل،ج43نراقی،عوائداالیام،ص

 بیات،سیری در مبانی اندیشه سیاسی ؛اسدهللا169،مصطفی محقق داماد،قواعد فقه،ص85،ص1ایروانی،القواعدالفقهیه،ج

 .253؛عیسی والیی،فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول،ص254اسالم،ص
مبارک بن محمد )ابن اثیر(جزری،النهایه فی غریب الحدیث،بیتا،بیروت،تحقیق از طاهر احمد الزاوی و محمود الطنامی  - 3

 81.،ص3،مکتبه العلمیه،ج
 .719ص،3ج،2چ،بیروت،دارالعلم للمالیین،9913اسماعیل بن حماد جوهری،الصحاح، - 4
؛ابن منظور،لسان 373ص،3ج،2چهوق،بیروت،داراحیاء التراث العربی،1403فخر الدین طریحی،مجمع البحرین، - 5

 .44ص،8ج،1چ،بیروت، داراحیاء التراث العربی ،1408العرب،
 .28ص،قم ،موسسه ی اسماعیلیان ،1385روح هللا موسوی خمینی ،الرسائل، - 6
مبارک بن محمد )ابن اثیر(جزری،النهایه فی غریب الحدیث،بیتا،بیروت،تحقیق از طاهر احمد الزاوی و محمود الطنامی  - 7

 .81ص،3ج،مکتبه العلمیه،
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مفاعله را به ضرار داده و  منظور مانند برخی دیگر معنای بابدر نهایت ابن «.مکان ذو ضرار ای:ضَیّق»گوید:

 1«الضرار،یعنی هر یک ازدو نفر به یکدیگر ضرر نزنند.»میگوید:

 اقوالی مطرح است که در زیر به آنها می پردازیم .اما در معنای قاعده الضرر 

ت یعنی مفاد نهی از ایجاد ضرر:الضرر یعنی نباید کسی به دیگری ضرر بزند چنان که الضرار نیز بدین معنا اس

 جمله نهی از ضرر و ضرار است نه چیز دیگر.

راین رفع شده است،بناب نفی احکام ضرری:هر حکمی از شارع که موجب ضرر به یکی از بندگان شود،آن حکم

فع در معنای اصلی خود که نفی حقیقی جنس است استعمال شده است یعنی در این قاعده ر«ال»معنای حرف

 .یستحکم ضرری از طرف شارع رفعی حقیقی است؛چون در این صورت دیگر وجودی برا ی آن حکم قابل تصور ن

علی العباد،فعلیه کل عباده او معلمله کان مستلزما للضرر  هو نفی الحکم الضرری فی الشریعه المقدسه،و ذلک امتنانا

ینتفی امتنانا للمکلف،کما اذا کان الوضو او البیع مثال موجبا للضرر فعندئذ یرتفع وجوب الوضو و ینفسخ لبیع؛لعدم 

 که باعث امتنان قاعده الضرر نفی حکم ضرری در شریعت مقدس اسالم است 2«جعل الحکم الضرری فی االسالم.

برای بنده ها است.پس هر عبادت و معامله ای را که مستلزم ضرری برای مکلف باشد منتفی می کند.مثل زمانی 

که وضو یا بیع سبب ضرر شودپس وجوب وضو برداشته شده و بیع منفسخ می شود،به علت عدم جعل حکم ضرری 

 در اسالم.

گزند کردن بوده وقاعده اضرار و قاعده الضرر در کتاب آقای لنگرودی در معنای زیان رسانیدن،ضرر زدن،اضرار

الیکون ظهار فی »یکی است به تبع استعمال ضرر و اضرار در متن احادیث مربوطه مانند حدیث حسن حمدان 

 به عدم جواز تبدیل شده است.« ال»واین یعنی حکم جواز عبور با 3«یمین و الضرار

یعنی پیامبر در این حدیث موضوع ی شده،نه حکم ضرری،نفی حکم به لسان موضوع:بدین معنا که موضوع ضرر نف

ضرر را نفی کرده در حالی که مقصود آن حضرت نفی حکم چنین موضوعی است.بنابراین معنای حدیث این است 

 4که شارع حکم جواز اضرار به غیر یا وجوب تحمل ضرر از غیر را تشریع نکرده است.

                                                           
 .44،ص8ج،1چ،بیروت، داراحیاء التراث العربی ،1408ابن منظور،لسان العرب، - 1
 .243ص،1النشر االسالمی،الرابعه المنقحه،ج،قم،موسسه 1421سید محمد کاظم المصطفوی،القواعد،- 2
 .454ص،1چتهران گنج دانش  1387جعفری لنگرودی محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق  -3

 .36ص،سید روح هللا موسوی الخمینٍی،،الرسائل،181ص،1جسید حسن بجنوردی،قواعدالفقهیه،-4
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خمینی است با بررسی جریان سمره  در مورد اصرار به ضرررساندن  نهی حکومتی،نه الهی:این مورد طبق نظر امام

به همسایه برای عبور از ملک او  وآبیاری درختش،و عدم متقاعد شدن او با گفته ها و پیشنهادات حضرت رسول 

چ هی.وفرمودند در حیطه حکومت من 1،پیامبر با استناد به این قاعده جلوی کار او را با فرمان قطع درخت دادند

فردی حق ضرر زدن به فرد دیگر را ندارد واین جمله را به عنوان قانونی کلی برای حکومت خود اعالم داشتند.و 

این نهی نهی الهی نیست بلکه نهی پیامبر است آن هم نه از جنبه رسالتی ایشان بلکه از جنبه ی حکومتی و 

 ریاست آن حضرت بر امت.

شریعه اصفهانی با ی ایراداتی است اما در مجموع به نظر می رسد که شیخ البا این همه هر کدام از این نظرات دارا

نظر امام خمینی  وانتخاب معنای اول یعنی نهی از ایجاد ضرر راه بهتری را پیموده وبا اشکاالت کمتری مواجه است 

 نیز تا حدودی به آن نظریه بر می گردد و این دو نظر بهتر از نظر های دیگر است.

حق حیات مشابه بسیاری از حقوق مندرج در اسناد بین المللی مورد تعریف قرار نگرفته اما این  حق حیات-4

شود کسی اصطالح در مقایسه با سایر اصطالحات از معنای نسبتاً روشنی برخوردار است. بدین ترتیب وقتی گفته می

تعرض دیگران است. این حق را  اش مصون ازحق حیات دارد بدان معناست که آن فرد حق زندگی دارد و زندگی

توان منشأ حقوق بشر دانست زیرا از آنجایی که حقوق بشر منوط و متوقف بر زنده بودن ابناء بشر است از این می

چرا که بدون وجود .2 جهت حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد و بدون آن بقیه حقوق ارزش و کاربردی ندارند

 .شودز منتفی میزیستی آن موضوع سایر حقوق نی

 

به معنای ضیق در تنگنا قرار گرفتن،دشواری و گناه ،و)عسر( به « حرج»در لغت ، 3قاعده نفی عسر و حرج-5

به « عسر»و«حرج»این که دو اصطالحبه معنای آسانی و راحتی است.در « یسر»معنای سختی و مشقت در مقابل 

دارد دو نظر وجود دارد:برخی آن دو را به یک معنا دانسته اند یک معنا هستند یا تفاوتی در معنای آن ها دو وجود 

را ضیق شدید دانسته اند و با وجود این « حرج»را مطلق ضیق و در تنگنا قرار گرفتن،و « عسر»ولی برخی دیگر

برخی نفی عسر و حرج را در اصطالح به معنای نفی هر حکمی می  معنایی خاص دارد.« حرج»معنایی عام و« عسر»

و به قول برخی دیگر عسر و حرج وصف افعالی است که احکام به آنها تعلق می  4دانند که موجب عسر و حرج شود

                                                           
 .169ص،18،ج5چالسالمیه،،تهران،مکتبه ا1398محمد بن حسن العاملی،وسائل الشیعه، -1
،تهران،مرکز چاپ و 1380جمشید شریفیان،راهبرد جمهوری اسالمی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد،- 2

 .چاپ اول.382و444انتشارات وزارت امورخارجه،ص
 .463ص،3ج،2چ،تهران،امیر کبیر،1368عباسعلی عمید زنجانی،فقه سیاسی،- 3
؛سید حسن موسوی 173ص1چ،قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،1375نراقی،عوائداالیام،مال احمد - 4

 .160،ص1ج؛ناصر مکارم شیرازی،القواعدوالفوائد،209ص،1ج.ق،نجف،مطبعه اآلداب،1389بجنوردی،القواعدالفقهیه،
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گیرد؛یعنی حکم مانند وجوب حرجی نیست بلکه خود عمل حرجی است،پس فعل حرجی نفی شده است نه حکم 

چ گونه حکمی که انسان را به ه طور کلی معنای این قاعده این گونه بیان شده است که در اسالم هیب 1حرجی.

به تعبیر دیگر عمل به احکام اسالم سهل و دشواری و تنگنا وادارد به طوری که او را از آن گریزی نباشد وجود ندارد.

آسان و راه آن هموار و باز است و هر حکمی که فاقد این خصوصیت باشد و در عمل مکلف را به دشواری و تنگنا 

 2اندازد از اسالم نیست.

 

 زنان کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیهحق مالکیت بر بدن در نظام حقوقی ایران و »

 

صادیق حقوق در سه دهه اخیر، همگام با تالش ساز و کارهای بین المللی در جهت ارائه تفسیر موسع از برخی م

یت زنان بر حق مالک»بشری، خصوصاً در ارتباط با حقوق زنان، یک جریان افراطی از فمینیسم نیز مباحثی نظیر 

ین فمینیست نکته جالب توجه و تأمل برانگیز، آن است که اگرچه ا. را مطرح می کنند« حق بر بدن»یا « بدن

ح است که های افراطی در اثبات مدعای خود، به موازین حقوق بین الملل بشر استناد می کنند، لیکن پر واض

حاظ تکنینکی می و حقوقی است و این تالش بیش از آنکه به لمبانی استداللی آنان فاقد وجاهت الزم از جهت عل

ه موازین بو حقوقی، قابل پذیرش باشد، بیشتر چسباندن بی جهت خواسته ها و مطالبات فمینیست های رادیکال 

 . حقوق بشر را به ذهن تداعی می کند

 ر این موضوعبنماییم.عالوه تبیین حقوق زنان را از دیدگاه حقوق بشر تبیین  یم این موضوعد، درصداین قسمتدر

نه تنها « دنبحق بر »، موضوع ایران حقوق  اسالمی و همچنین در حال حاضر، با استناد به موازین و آموزه های

چون سقط هم به رسمیت شناخته نشده است، بلکه برخی از آثار و تبعات اجتناب ناپذیر آنحق بر بدن صراحتاً

الکیت بر مبه بررسی مواردی از جمله حق  رو از اینز مصادیق حقوق بشر است.، در تعارض جدی با برخی اجنین

واز و عدم جدر پی آن  در حقوق بشر ،کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع تبعیض پرداخته و بدن برای زن 

زمینه اعم از  ندر ایو در ذیل آن دیدگاه هایی را که  و موارد منتج به آن را بررسی نموده ایم سقط جنین جواز 

 داده ایم.،مورد مداقه قرار موافق و مخالف وجود داشته

 

 

                                                           
 .184صمال احمد نراقی،عوائداالیام،- 1
 74،ص1چسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها،،تهران، 1386عباسعلی عمید زنجانی،قواعد فقه،- 2
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 در حقوق بشرحق بر بدن زن  -1

عده ای باطرح شعار حقوق بشر و طرفداری از حقوق زن بر آن هستند که سقط جنین باید مجاز اعالم شود و دالیل زیر 

 را مطرح می کنند:

یکی از مصادیق آزادی و حقوق بشر مساله آزادی روابط جنسی است، به شکلی که جوامع امروزی، بدون توجه به تعالیم  

دینی این امر را پذیرفته اند. انسان باید بتواند از آزادی بهره مند شود و به این جهت باید تسهیالت الزم را برای رسیدن 

ه مانعی از سر راه او برداشته شود. بدیهی است که ممنوعیت سقط جنین از به حقوق  و آزادی او فراهم شده و هرگون

مهمترین موانع قانونگزاران هر کشور است و این مانع باید از سرراه برداشته شود. چراکه مساله بارداری مانع و سد بزرگی 

د به آزادی این روابط، برشمردن در مقابل آزادی جنسی ایجا دمی کندو زن را بر ر دوراهی قرار می دهد، زیرا میل شدی

آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف و جنینهای محصول این رابطه از سوی دیگر مستلزم ترجیح یکی بر دیگری 

بازگشت به ارزشهای دینی و اخالقی به حرکتهای ارتجاعی روی آورده و به استناد حقوق  یای به جا است، بنابراین عده

حق هر زن است که به عنوان یک انسان بر جسم و  را محکوم به نابودی می کنند. -ینجن-بشر بی دفاع ترین موجود

بتواند سقط جنین نماید به جان خود مسلط باشد و بدن را تحت کنترل قرار دهد و در راستای اعمال این حق مشروع 

عبارت دیگر جنین تا زمانی که در رحم مادر است در واقع جزئی از مادر محسوب شده و مادر حق دارد که این جزء را 

در صورتی که به هر دلیل مزاحم و زاید بداند به دلخواه خود سقط نماید و مراکز بهداشتی و درمانی هم موظف هستند 

یاری برسانند.این در حال است که جنین، از هیچ حق قانونی برخوردار نیست و همه ی زنان در اعمال این حق به وی 

حق دارند در مورد بارداری خود تصمیم بگیرند.حکومت و جامعه باید به اندازه ی مردان از حقوق  زنان در مورد مساله 

 مرتبط با همین موضوع است بیان می شود: بارداری حمایت کند. برای مثال رای دیوان عالی آمریکا و قانون فرانسه که

میالدی طبق قانونی اعالم کرد: از جمله حقوق اساسی زنان این است که در تمام  1992دیوان عالی آمریکا در سال » 

می توانند در خواست سقط جنین کنند هریک از ایاالت این حق با استناد به حق مالکیت بر بدن خود ، مراحل آبستنی

در مورد شیوه انجام سقط جنین) مثال بادارو یا جراحی( آئین نامه هائی تنظیم کرده و سقط جنین را در  را دارند که

این ا سالمتی مادر در معرض خطر باشد.مواردی که جنین قابلیت حیات دارد ممنوع کنند مگر در مواردی که حیات ی

ز موجه و غیر موجه نیست و قصد دارند موانع پیشروی عده بر این باورند که زن حامله، ملزم به ارائه هیچ دلیلی اعم ا

آزادی روابط جنسی را بردارند در حالیکه بی بند و باری با فلسفه ی ارسال پیامبران که کامل کننده مکارم اخالقی است 

کند  منافات داشته و امری ناپسند است.چراکه این آزادی، نمی تواند مجوزی برای سقط جنین باشد، زیرا عقل حکم می

که اگر میل و خواست زن یا لزوم التذاذ جنسی در یک کفه ترازو و قتل نفس محترم در کفه ی دیگر ترازو باشد،هرگز 

میل و التذاذ جنسی ، مساوی با جواز سقط جنین به ویژه پس از ولوج روح نخواهد بود.اینکه جنین را جزئی از بدن 
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با اجزای بدن یک انسان قیاس مع الفارق است به این دلیل که  مادر قلمداد کنیم محل اشکال است چون قیاس جنین

دست و پا و سایر اجزای بدن جنین جزئی از بدن خود جنین است ولی اعضای بدن مادر نیست مادر چند صباحی 

ه میزبان این موجود شریف بوده و شاید به این خاطر است که در زبان عربی و لسان قرآن به جنین حمل و به مادر حامل

اطالق می شود و اگر جنین جزئی از بدن مادر محسوب می شد اتحاد حامل و محمول الزم می گردید.دلیل دیگر اینکه 

انسان ، مالک تمامیت جسمانی خود، یعنی مالک نفس خود هم نیست تا خودکشی نماید. قرآن کریم خودکشی را منع 

 کرده و می فرماید:

بر شما مهربان است و هر که مرتکب این کار از روی تجاوز از حد و ستم شود  هرگز خودتان را نکشید که خدا همواره»

 1«به زودی اورا در آتش درآوریم و این کار بر خداآسان است.

شتن و سقط جنین را نخواهد داشت چنانچه نبوده و حق ک-فرزندش-پس به طریق اولی انسان مالک جان شخص دیگر

 امام صادق می فرمایند:

 2«گناهی را از روی عمد بکشد آتش جهنم بر او واجب می شود که در آن جاویدان خواهد بود. هرکس شخص بی»

اگر میل زن را از منظر باردار نشدن مورد توجه قرار دهیم، این آزادی نیز مثل آزادیهای دیگری که در جوامع بشری 

اگر زن حامله شد دیگر نسبت به نتایج  حاکم است ، مطلق نبوده و دارای قید و شرط و محدودیت های زیادی است مثال

 3آن مختار وآزادنبوده و ملزم است که نتایج و عواقب آن را بپذیرد.

 کنوانسیون حقوق کودکحق بر بدن در -2

کودک به دلیل آسیب پذیری جسمانی و روانی، نیازمند »اگرچه در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده است: 

مذاکرات دولت ها در راستای تدوین و تصویب کنوانسیون «حتی قبل از تولد استحمایت ها و مراقبت های ویژه، 

نشان می دهد که این نحوه عبارت پردازی به معنای به رسمیت شناختن حق حیات برای کودک، قبل از تولد نیست. 

خود در ارتباط با این وجود، کمیته حقوق کودک به عنوان رکن نظارتی کنوانسیون حقوق کودک، در مالحظات نهایی 

با برخی دولت های عضو، خاطرنشان کرده است که کنوانسیون حقوق کودک، ناظر بر حمایت از حق حیات و سایر 

حقوق جنین، پیش از تولد نیست. یکی از نکات حائز همیت در رویه کمیته حقوق کودک در ارتباط با سقط جنین 

نهایی خود بر لزوم مقابله با هرگونه جرم انگاری در زمینه این است که کمیته در نظریات تفسیری و برخی مالحظات 

                                                           
 30و29نساء/  - 1
،تهران،مرتضویه،الطبعه االولی 1385الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد ابن الحسن - 2

 .378،ص19،ج
 .97، ص1،تهران،اسالمیه،چ1367زین العابدین قربانی ،اسالم و حقوق بشر، - 3
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سقط جنین تأکید کرده است. مبنای استدالل کمیته در این زمینه آن است که در کشورهایی که سقط جنین جرم 

محسوب می شود، حقوق دختران نوجوان که در اثر روابط جنسی آزاد باردار می شوند، در معرض تضییع قرار می 

( این رویکرد تناقض آمیز کمیته در عمل، سبب بروز نوعی تعارض میان حق بر بدن مادران نوجوان )که از 14گیرد.)

  .دیدگاه کمیته، کودک محسوب می شوند( و حق حیات کودکان متولد شده از آنان می شود

 

 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانحق بر بدن در-3

عیض علیه زنان که متصدی امر تفسیر و نظارت بر اجرای کنوانسیون در کشورهای رویه کمیته منع کلیه اشکال تب

عضو است، بوضوح حاکی از آن است که یکی از اصول بنیادین منع تبعیض و برابری، اولویت قائل شدن برای حقوق 

یات کودک، بشر زنان از جمله حق بر بدن، حق حریم خصوصی، حق سالمت و سایر حقوق آنان در مقایسه با حق ح

  .پیش از تولد و در دوران بارداری است

خاطرنشان کرد که ممانعت بعمل آوردن از سقط جنین،  «L. C. v. Peru»کمیته منع تبعیض علیه زنان در قضیه

در صورت تمایل زن باردار به این عمل، یکی از مصادیق بارز تبعیض جنسیتی علیه زنان بوده و منجر به نقض حق 

بدن زنان می شود کمیته همچنین تصریح کرده است که قوانین محدودکننده و ممنوع کننده سقط  سالمت و حق بر

 .جنین می تواند منجر به نقض حق حیات، حق بر بدن و حق سالمت زنان شود

 

 موارد جواز و عدم جواز سقط جنین در نظام حقوقی ایران -4

ست به سقط جنین که افراد با استناد به آنها د در مورد این بحث باید اشاره نمود که یکسری ادله هستند

ی موارد عسر میزنند مثل مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی و پزشکی.  که در اینجا ابتدا به بررس

 . وحرج و جواز سقط جنین پرداخته و سپس این دالیل و مشکالت را مورد بررسی قرار می دهیم

 عسر و حرج و جواز سقط جنین -1-4

 

د. آیت اهلل مکارم فقه و حقوق منظور از این قاعده این است که هرگاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد ساقط می شودر 

موجود در  عیار در قاعده نفی حرج، مطلق مشقت و عسر»شیرازی در مورد حد و اندازه ی عسر و حرج نوشته اند: 

 «عادتا آن را تحمل نمی کنند.بیشتر تکالیف شرعیه نیست، بلکه مشقت شدیدی است که مردم 
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آیا می شود با استناد به قاعده ی عسر و حرج، جنین ناقص الخلقه را که عادتاً مشقت شدیدی حال می خواهیم بدانیم 1.

 دارد و مردم بخصوص خانواده ی کودک قادر به تحمل هزینه و نگهداری از او نیستند، را سقط کرد؟

جتماعی ناشی اقانون عسر و حرج می توان شرایطی را محیا کرد تا جلوی مشکالت به نظر می رسد که با استفاده از 

ود بیش از از سقط جنین مرتفع شود. لزوم چالشهای فقهی باتوجه به مسائل روز پیش از پیش ضرورت می نماید.وج

ی راهگشای عه امورد استفتاء از قاعده عسر و حرج نشانگر این است که فقه پویای اسالمی در هر عصر و جام 400

از دانسته اند.با توجه انسانها خواهدبود. هر چند برخی از فقها استفاده از این قاعده را به در موارد محدود و خاصی مج

بر بر مشکالت به مسائلی که در رابطه با نفی عسر و حرج برای جواز سقط جنین بیان شد، باید دانست که تحمل و ص

رچه در ظاهر گدارای ارزش واالئی است، از نظر اسالم شاید وجود هر عسر و حرج  و مصائب از نظر دین مبین اسالم

شود و  باعث رنج و سختی است اما در باطن، صحنه امتحان و در صورت صبر و رضا باعث رحمت و نعمت الهی می

 موجب پیشرفت علم و تکنولوژی در خصوص رفع این مشکالت و بیماریها می گردد.

ولیه سقط جنین حرمت است مفروق از این که روح در آن دمیده شده یا نشده باشد. با وجود شکی نیست که حکم ا

این در مقررات شرعی، مجازات یا میزان دیه ی جرم سقط جنین با سن جنین تغییر می کندو اگر جنین کامل بعد از 

میت این است که اگر حلول روح عامدا سقط شود حسب مورد موجب دیه کامل یا قصاص نفس است.مضوع حائز اه

بقای جنین موجب عسرت شدید والدین شود و یا خطر جانی برای مادر داشته باشد ضمن اینکه عمومیت حکم حرمت 

به جواز تبدیل می شود. این حکم ثانویه که صرفا در موارد خاص ساری و جاری است در فقه شیعه مبتنی بر ضرورت 

سنت( مبتنی بر قاعده استحسان است. به عبارت دیگر اگر اجرای یک  اجتماعی و عسر و حرج و در فقه عامه ) اهل

حکم شرعی در مورد خاص با مقتضیات اجتماعی روز در تعارض باشد و یا موجب عسرت گردد صرفا در آن مورد خاص 

ان از سوره مبارکه حج با صراحت قاعده نفی حرج را بی 78مبتنی بر نص صریح قرآن کریم است. قرآن کریم در آیه

وما جعل علیکم فی الدین من حرج( که براساس آن هر حکم اولیه که اجرای آن موجب عسرت و حرج فرموده است

باشد صرفا در آن مورد به خصوص به یک حکم ثانویه تبدیل می شود.قاعده الضرر و کالم رسول مکرم اسالم) الضرر و 

ز فقهای عظام با استناد به آن می توان حکم موضوعی را الضرار فی االسالم( قاعده دیگری است که به اعتقاد جمعی ا

که اجرای آن موجب عسرت و ضرر است در مورد خاص تبدیل نمود.با وصف فوق چگونه  می توان اعتقاد داشت که 

حرمت سقط جنین در بارداری ناخواسته ای که موجب عسرت شدید مادر و بروز مشکالت عدیدهفردی و اجتماعی می 

و اباحه تبدیل نمی شود؟نتیجه اینکه سقط جنین پدیده ای اجتناب ناپذیر است که در سطح گسترده ی  گردد به جواز

بین المللی مبتالبه زنان زیادی می باشد وبه واسطه غیر قانونی بودن آن هر ساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی 

ن مقوله باعث شده است که در تعداد زیادی از کشور ها و استفاده از وسایل غیر بهداشتی به کام مرگ فرو می روند. ای

                                                           

 .2-1، ص6،تهران،نیران،چ1382بوالحسن محمدی، قواعد فقه،ا -4
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مراجع قانونگذاری با وضع قوانین جدید سقط جنین را در شرایط خاص قانونمندانه آزاد نمایند. در بعضی کشور ها نیز 

 که به علت غالب بودن فرهنگ کلیسا و مخالفت مطلق با سقط جنین امکان تغییر و تبدیل قوانین فراهم نبوده است

نهاد های ذی ربط در اجرای قوانین موجود از خودانعطاف زیادی نشان داده، سقط جنین را با بهانه و توجیه نجات جان 

مادر آزادانه انجام می دهند.در کشور اسالمی ایران نیز جا دارد که قوانین مربوط به سقط جنین به طور اساسی بازنگری 

انات بهداشتی بیمارستانی برای سقط جنین در بارداریهای ناخواسته و امکان دستیابی آسان به پزشک متخصص و امک

هفته عمر داشته و در آن روح حلول نکرده  18فراهم گردد، با تاکید بر این نکته که سقط جنین یعنی سقط جنینی که 

ح جان باشد.در مورد جنین کامل عمل سقط به شرطی باید مجاز باشد که عدم سقط آم موجب مرگ مادر و با ترجی

 مادر سعی شود که در صورت امکان جنین هم نجات یابد.

 

  مشکالت اقتصادی-2-4

امروزه، تولد هرکودک از نظر اقتصادی هزینه های زیادی را بر فرد، جامعه و خانواده تحمیل میکند و دولتها مایلند، 

موالید به ویژه موالید بی سرپرست و نامشروع را که به مراتب هزینه های زیاد تری را بر بودجه ی عمومی کشور تحمیل 

در بیشتر جوامع، کنترل موالید و کنترل جمعیت است.مونه ی بارزی از می کند، کنترل کنند. قانون تک فرزندی چین، ن

مسوولیت والدین نسبت به فرزندان خود تا سنین باال گسترش یافته است و فرزندان تا موقعی که کامال مستقل نشده 

ه ویژه در جوامع به این خاطر، هزینه های زیادی بر خانواده تحمیل می شود، بتحت حمایت والدین قرار می گیرند.اند 

شهری، اداره بیش از دو فرزند مشکالت زیادی به همراه دارد و به این جهت خانواده ها به علت عدم استطاعت مالی، از 

را به نفع خود و جنین می  داشتن فرزندان زیاد گریزان بوده و به سقط جنین های ناخواسته اقدام می کنند و آن

چون خود 178ملگی ها مربوط به زنان مجرد کمتر از بیست سال است که این زنانبه عالوه تعداد زیادی از حادانند.

تحت حمایت خانواده هستند توانایی اداره ی جنین و فرزند را ندارند و در صورتی که سقط جنین نباشد، هزینه های 

 زیادی در زمان حاملگی و زایمان و حضانت و سرپرستی جنین به وجود خواهد آمد.

ی امامیه، پیش از دمیده شدن روح فقط با دلیلی قوی می توان حکم به جواز سقط جنین داد، دلیلی که از نظر فقها

مصلحتی داشته باشد.عدم استطاعت مالی خانواده، عدم تمایل والدین به بچه دار شدن و مشکالت زنان باردار بدون 

 شوهر ، مجوزی برای سقط نیست.زیرا:

 ه بتوان مجوز سقط جنین را صادر کرد.اوال : این مسائل در حدی نیست ک

 ثانیا : صدور مجوز،غفلت یا تغافل از علت و پرداختن به معلول است.
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 ثالثا : به جای استناد به فقر باید با آموزش مناسب از بارداری جلوگیری کرد.

به )مانند حق  مادر شودولی در موارد بسیار استثنایی اگر سن جنین پیش از ولوج روح باشد و باعث عسر و حرج شدید 

ی تواند مجوزی دفاع از جان مادر یا دفع ضرر و...( می شود مجوز سقط صادر کرد ولی پس از ولوج روح هیچ دلیلی نم

 برای ارتکاب قتل نفس تلقی گردد.

جنین مقام معظم رهبری در مورد کسی که همسر او ناخواسته باردار شده و وی استطاعت مالی ندارد، فرموده اند:سقط 

 1ه مجرد وجود مشکالت و سختی های اقتصادی جایز نمی شود.

 

 اجتماعی مشکالت-3-4

 هماهنگی با واقعیت های اجتماعی -الف

وجود  از نظر کسانی که موافق سقط جنین هستند، امروزه در جوامع مختلف محدودیت های گذشته ی جوامع سنتی

سی منجر به آزادی روابط جنسی را پذیرفته اند.روابط آزاد جنندارد.زنان با حقوق خود آشنا شده و جوامع بشری 

 حاملگیهای ناخواسته زیادی، بویژه در زنان مجرد کمتر از بیست سال شده است.

 مشکالت اجتماعی عدم سقط جنین قانونی-ب

 ه خطر افتادن سالمت روحی و جسمی زنان حامله.ب-1

 افزایش میزان خودکشی.-2

 ه خود تحت حمایت خانواده خود هستند.اصل از زنا به زنانی کتحمیل حضانت فرزندان ح-3

 حمیل جنین ناشی از تجاوز یا زنای با محارم به زنان قربانی.ت-4

ئله سقط جنین به نظر می رسد که با واقعیتهای موجود، باید سیاستمداران، حاکمان و فقهاء، برخورد مناسبی با مس

ی امامیه مطالب از نظر فقهاست افراد بی صالحیت انجام نگیرد.بهداشتی به دداشته باشند تا سقط های مخفیانه و غیر 

رای فوق اگرچه حقایق تلخی هستند ولی نمی توانند عمومات حرمت سقط جنین را تخصیص زده و دلیل محکمی ب

 تجویز سقط جنین و به تعبیری صحیحتر، مجوزی جهت قتل محسوب گردند.

                                                           

 .63،ص2،ج1،تهران،الهدی،چ1380سید علی خامنه ای ، اجوبه االستفتائات،-1 
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نگهداری آن جنین مایه ی بیماری شدید مادر و کسالت    جایز نیست، مگر اینکه سقط جنین»آیت اهلل مکارم شیرازی:

 1«روانی او شود که در این صورت می توان به حاملگی او پایان داد، مشروط بر اینکه جنین در ماه های اولیه باشد.

 یز است؟منعقد شده جاآیا سقط جنینی که نطفه اش با وطی به شبهه توسط فرد غیر مسلمان »آیت اهلل خامنه ای:

  2«سقط جنین حرام است هرچند بر اثر زنا باشد.»180«جایز نیست.»ج:

حملی برای مدر برخی موارد، طرفداران سقط جنین تعدیات جنسی را به عبارت دیگر مخالفان سقط جنین  معتقدند:  

ای قربانی واقب بسیار سوء برمشروع نمایاندن سقط تلقی میکنند.تجاوز جنسی عملی ضد بشری، وحشتناک و دارای ع

ز محسوب می شود است با این حال نباید فراموش کرد جنین به وجود آمده از این کار، موجودی مبرا از جرم فاعل تجاو

لی حقوق و به قتل رساندن او در واقع به معنای تحمیل مسئولیت جزایی غیر بر اوست که خود نقض فاحش اصول ک

جنسی منجر  ی بر اساس آمارهای موجود پزشکی، تنها درصد بسیار پایینی از تجاوزاتجزا و حقوق بشر است. از طرف

 به بارداری می گردند.

 

 و بهداشتی  مشکالت پزشکی -4-4

  ناهنجاری جنین-الف

کامل غیر طبیعی جنین و معادل تکه مربوط به -موافقان سقط جنین ناقص الخلقه در صورت بروز ناهنجاری جنینی

 قط جنین را به دالیل ذیل مجاز می دانند؛س -مادرزادی استبدشکلی 

 رحم به جنین ، تا مجبور به تحمل درد و رنج از نقص عضو نشود.ت -1

 رحم به والدین،که سقط جنین  باعث کاهش تالمات روحی و روانی آنها می شود.ت -2

 3ه دولت نشود.ترحم به دولت و رعایت حقوق جامعه، تا باعث تحمیل هزینه های گزاف ب -3

گاهی جنین ناهنجار، پس از تولد، قادر به حیات است، مثال؛ وقتی جنین، اختالل در شنوایی یا بینایی داشته یا فلج 

قابلیت حیات دارد، ولی به هر حال، انسان سلم و باشد، پس از تولد، معموالبوده یا مبتال به بیماری تاالسمی یا سرطان 

                                                           
 576،ص1ج2،قم،المدرسه االمام علی بن ابیطالب،چ1378ناصرمکارم شیرازی،استفتائات جدید، - 1
 .66،ص2،ج1،تهران،الهدی،چ1380االستفتائات،سید علی خامنه ای ، اجوبه  - 2
 .18،ص37،مجله نامه مفید،ش1382مرتضی طبیبی جبلی، سقط جنین، - 3
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و نگهداری آنها سختیهای زیادی دارد و بیشتر این مشکالت برای خانواده بویژه مادر کاملی نیست، هزینه ی درمان 

 میباشد.پس با سقط جنین می توان به عوارض فوق خاتمه داد.

دین، سقط جنین ، تا پیش از ولوج روح، به خاطر حرج شدید نه ترحم به والآیت هلل مکارم شیرازی و آیت اهلل مدنی 

 می کنند.ناقص الخلقه را تجویز 

هرگاه در مراحل ابتدایی به نقص عضو جنین پی برده شود، که با تولد آن برای » آیت اهلل مکارم شیرازی عقیده دارند:

پدر و مادر عسر و حرج شدید به وجود می آید، مانعی برای سقط جنین نیست ولی احتیاطا باید دیه را بدهند. و اگر 

 1«ادن به پدر و مادر اشکالی ندارد.پزشک متوجه نقص عضو جنین شود، اطالع د

سقط جنین ناقص الخلقه، پس از ولوج روح، جایز نیست و سقط موجب دیه خواهد » آیت اهلل مدنی تبریزی هم معتقدند:

 2«شد.

باشد که یا  _بدون مغز_گاهی جنین ناهنجار پس از تولد قادر به حیات نیست، مثال جنین مبتال به بیماری آنانسفال

ی شود، طبق فتوای پس از تولد می میرد و یا اصال عالئم حیات را در داخل رحم مادر از چنین جنینی دیده نمبالفاصله 

، این ای دیگر عدهفقهاء، سقط  چنین جنینی چه پیش از ولوج روح و په پس از ولوج روح جایز است.اما عده دیگری از 

د سقط آن جایز دانیم مسلما جنین پس از تولد خواهد مر در صورتی که می» سقط را جایز نمی دانند، به عنوان مثال:

 «نیست دیه هم وارد و دیه آن بر عهده کسی است که مباشر سقط است.

 حفظ جان مادر-ب

ایت حق مادران در گذشته ، زنان زیادی در دوران بارداری جان خود را از دست داده اند ضرورت دارد تا نسبت به رع

طر است خاز تلفات بیشتر زنان جلوگیری کرد و در مواردی که حیات مادر در معرض دقت بیشتری مبذول داشته و 

د شمالی،لبنان، بدون هیچ تردیدی سقط جنین مشروع شود.قوانین بسیاری از کشور ها از جمله: برزیل، اندونزی، ایرلن

فرانسه، از  ز کشورها مثلاسقاط جنین را برای حفظ جان مادر اجازه می دهند.لکن برخی ا 176فرانسه و انگلستان 

ارد.در انگلستان، زمان انعقاد نطفه تا هنگام وضع حمل، اگر حاملگی جان مادر را تهدید کند، امکان سقط جنین وجود د

 جواز آن را مقید به شرایط خاصی کرده اند.

 فقهای امامیه، سقط جنین برای حفظ جان مادر را در دو دوره بررسی کرده اند:

                                                           
 .454،ص1،ج2،قم،المدرسه االمام علی بن ابیطالب،چ1378ناصر مکارم شیرازی،استفتائات جدید، - 1
 .235، ص4،قم ، اسماعیلیان،چ1416سید یوسف،مدنی تبریزی،المسائل المستحدثه، - 2
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 ج روحولو از پیش – 1

 روح ولوج از پس – 2

د که همان سقط شبرخی از فقها از باب تزاحم، مادر را مجاز به سقط جنین می دانند، یعنی یا باید مرتکب فعل حرام 

د، اگر مادر جنین است، یا باید واجبی را ترک کرد که همان حفظ جان مادر از مرگ است، این دو باهم تزاحم دارن

خواهد ترک د به ناچار باید واجبی را ترک کند و آن وجوب حفظ جان خود است و اگر ببخواهد مرتکب فعل حرام شو

یر بین حفظ واجب نکند، مرتکب حرام می شود، در این مورد به نظر می رسد که عقل حکم به تخییر می کند و زن مخ

کم فع می شود. حجان خود یا سقط جنین است.برخی معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنین د

ت مختلف او، حکمی است برای مکلف که با توجه به حاال» اضطراری که به آن حکم واقعی ثانوی هم گویند عبارت از 

 «به استثنای حالت علم و جهل، وضع می شود.

 1«پس آن که بیچاره شد در گرسنگی جز گرانیده مرگناه را پس همانا خدا آمرزنده و مهربان است.»

ظ جان خود می اند که مقتضای این ادله، رفع حرمت از سقط جنین، به هنگام اضطرار است و مادر برای حفادعا کرده 

 تواند سقط جنین نماید.

دن روح بر بنابراین، سقط جنین برای حفظ جان مادر پیش از دمیده شدن روح، اجماعا مجاز است و پس از دمیده ش

 .بیشتر متکی بر بناء عقال می باشداساس برخی مبانی مجاز است و دلیل آنها 

 

 حفظ سالمت جسمی و روانی مادر-ج

حقوق زن،  موافقان سقط جنین، در مواردی که سالمت روانی یا جسمی مادر تهدید می شود برای رعایت حقوق بشر و

داده شود نسبت ت اجازه  سقط جنین را می دهند.این گروه معتقدند؛زمانی سالمت زنان افزایش می یابد که به انها فرص

ای سقط جنین بر حق انتخاب داشته باشند از نظر فقه امامیه،177به جلوگیری از بارداری یا ادامه آن و یا سقط جنین

اعده الضرر، در حفظ سالمتی جسمی و روانی مادر، پیش از دمیده شدن روح، تنها به استناد قاعده نفی عسر و حرج و ق

 برای مادر باشد، امکان پذیر است.و یا درد غیر قابل تحمل صورتی که بقاء جنین مستلزم نقص عض

 سقط جنین درمانی-د

                                                           
 .3مائده/ - 1
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وهمچنین در مواردی که ادامه ی بارداری برای مادر خطرناک باشد یا باعث تشدید عوارض مرضی و وخامت جان او شود 

وجود بیماری جنین که به مرگ داخل رحم منجر می شود )باعث عسر و حرج شدید می شده و در حال حاضر فقط 

 1بیماری تاالسمی ماژور، تاالسمی از نوع شدید مطرح و مورد عمل است.( 

انونی مبنی زشکی قپبا ارسال مدار به مراجع قانونی و ارجاع پرونده به پزشکی قانونی و بررسی وضعیت مادر و تائید  

 بر لزوم قطع بارداری، سقط جنین طبی صورت می گیرد. 

 سقط جنین درمانی اگر به تائید پزشکی قانونی رسیده باشد تحت شرایطی مجاز است.

 به شرح زیر می باشند:چنین سقطی طبق نظر سازمان پزشکی قانونی کل کشور، شرایط 

االسمی ادامه حاملگی برای جان او خطرناک تشتخیص داده شود یا تن حامله باید مبتال به نوعی بیماری باشد که ز -1»

 ماژور در جنین اثبات گردد.

 اید پیش از ولوج روح باشد، که این مدت پیش از چهارماهگی برآورده شده و عمل می شود.سن حاملگی ب -2

 ایت داده باشند.اید درخواست سقط جنین به وسیله ی زوج و زوجه بوده و هر دو نفر به این امر رضب -3

 

جنین ممکن  رضایت زوج و زوجه ذکر شده است، لکن اگر ادامه حاملگی به مادر آسیب برساند یا حیات در بند سوم

وجه الزم زنباشد و زوج رضایت بر سقط درمانی نداشته باشد، اخذ رضایت شوهر ضروری نیست و رضایت نامه کتبی 

 بوده و کفایت می کند.

 ر جانی مادر طر در مورد سقط درمانی در خنظر فقهای معاص الف(

ه باشد، با امام خمینی )ره(: تحت هیچ شرایطی سقط جنین جایز نیست لکن اگر حاملگی برای مادر خطر جانی داشت

عظام اراکی،  فرض عدم حلول روح در جنین و در واقع پیش از چهار ماهگی سقط درمانی جایز، بلکه الزم است. آیات

 ر فقهای گذشته هم بر این عقیده بودند.گلپایگانی و دیگ

ورد اطمینان مآیت اهلل خامنه ای: اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصصین و 

 باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.

زندگی مادر خطرداشته باشد، حکم قط جنین فی نفسه چه حکمی دارد؟ و در صورتی که ادامه بارداری برای س -س

 آن چیست؟

حالتی جایز نیست مگر آنکه استمرار حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد  سقط جنین شرعاً حرام است و در هیچ»

که در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح اشکال ندارد ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست حتی اگر ادامه حاملگی 

                                                           
 رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور به ریاست قوه قضائیه. 27/2/82مورخ  10007 – 3978طبق نامه شماره  - 1
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در خطرناک باشد مگر آنکه استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کنند و نجات زندگی برای حیات ما

 1«طفل به هیچ وجه ممکن نباشد ولی نجات زندگی مادر به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد.

 2انی را مجاز می دانند.آیت اهلل فاضل لنکرانی: ایشان به خاطر تقدم حق ذی الروح بر غیر ذی الروح سقط درم

ایت اهلل بهجت: در موردی که به تشخیص دکتر حمل برای مادر ضرر دارد و ادامه ی حمل ممکن است منجر به مرگ 

مادر شود، چنانچه اشکالی در تشخیص دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد، سقط جنین پیش از 

 3 دمیده شدن روح مانعی ندارد.

اگر باقی ماندن جنین باعث مرگ مادر می شود، مادر در مقام دفاع از خود می تواند با خوردن دارو »تبریزی:  آیت اهلل

و امثال آن جنین را بکشد و پس از کشتن جنین دکتر می شود آن را بیرون بیاورد و اگر در جنین ولوج روح نشده و 

ی تواند بالمباشره و یا با مراجعه به دکتری که خطر بر باقی ماندن آن باعث مرگ مادر می شود در این صورت مادر م

 4 «جان مادر را احراز کرده جنین را سقط نماید.

در صورت اثبات ضرر و خطر جانی برای مادر، اسقاط جنین حتی پس از دمیده شدن روح »ایشان همچنین معتقدند: 

   5 «نیز بالاشکال است.

اردبیلی هم مثل ایت اهلل تبریزی، قائل به سقط جنین در پیش و یا پس از  آیت اهلل موسوی اردبیلی: آیت اهلل موسوی

 6 ولوج روح، در صورت خطرجانی مادر، می باشند.

 7 «حتی در صورت خطرجانی برای مادر هم سقط جنین جایز نیست.»آیت اهلل صافی: آیت اهلل صافی معتقدند؛ 

که ماندن جنین در شکم مادر باعث مرگ مادر ی شود، اگر پزشک تشخیص قطعی بدهد »آیت اهلل مکارم شیرازی: 

 8 «چنانچه خلقت جنین کامل نشده باشد، سقط جنین، برای حفظ جان مادر اشکالی ندارد.

 

 نظر فقهای معاصر در مورد حفظ جان مادر یا جنین ب(

                                                           

 .65، ص2، ج1،تهران،الهدی،چ1380خامنه ای، اجوبه االستفتائات، سیدعلی -1
 .47اه آزاد اسالمی تهران مرکزی، ص ،دانشگ78-77سهیال محمودی، سقط جنین در اسالم،پایان نامه کارشناسی ارشد - 2
 .2، ص12،قم، دفتر معظم له،چ1377محمدتقی،  بهجت، رساله توضیح المسائل، - 3
 .44سهیال محمودی، سقط جنین در اسالم ، ص - 4
، ص 28،ماهنامه دادرسی آبان،ش1380علی،  مهربانی، بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علماء، - 5

30. 

 .30همو، ص  - 6
 .47،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی ، ص 78-77سهیالمحمودی، سقط جنین در اسالم،پایان نامه کارشناسی ارشد - 7
 .453، ص 1، ج 2،قم،المدرسه االمام علی بن ابیطالب،چ1378ناصر مکارم شیرازی،استفتائات جدید، - 8
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فل زنده طعنی اگر در موردی که پزشک تشخیص دهد یکی از دو نفر، جنین یا مادر، در هنگام تولد خواهد مرد، ی

 پیش نینج سقط فقهاء، تمام نظر به مرد، خواهد – طفل –متولد شود مادر خواهد مرد و اگر مادر حفظ شود جنین 

 .است جایز مادر، جان حفظ برای روح ولوج از

 س ازچنانکه پ اما اینکه ، پس از ولوج روح ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری است یا نه، اختالف نظر وجود دارد،

د و امکان حفظ ولوج روح امام )ره( ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری نمی بینند و اگر علم به تلف شدن هر دو باش

 «مورد را باید با قرعه مشخص کرد.»یکی فقط میسر است، می فرمایند: 

 از پس یا پیش –حال  در مقابل فقهای دیگر از جمله آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل صانعی، سقط جنین را در هر

 .دانند می جایز مادر حفظ برای -روح ولوج

رض مساله که اگر پس از ولوج روح، اگر علم به تلف شدن مادر و جنین باشد، در ف»آیت اهلل مکارم شیرازی معتقدند: 

 «مادر به همان حال باقی بماند، هر دو می میرند، می توان با سقط جنین، جان مادر را نجات داد.

 ظر فقهاء در مورد سقط درمانی به خاطر بیماری مادرن -

به نظر برخی از فقهاء از جمله: حضرت امام خمینی)ره(، اراکی)ره( و گلپایگانی)ره(، در صورت بیماری مادر و معالجه »

 1بیماری خطرناک مثل سرطان پیشرفته که برای جان مادر خطر دارد، سقط جنین پیش از ولوج روح جایز است.

 آیا در موارد زیر قبل از لوج روح می توان سقط درمانی انجام داد؟س: 

 الف: بیماریهایی که می دانیم مسلما جنین پس از تولد خواهد مرد.

 ب: بیماریهای ژنتیکی.

 «.مثل آنانسفالی»ج: ناهنجاریهای نوزادان 

 « جنبه قطعی ندارد. سقط نین در این موارد اشکال دارد و به خصوص این که پیش بینی های فوق»جواب: 

 2«جایز نیست.«س: عوامل فوق در مورد جنین پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟جواب: 

 

 گر طبیب تشخیص قطعی بدهد که ماندن نین در شکم مادر باعث مرگ مادر می شود، بفرمائید:ا -س»

 یا جایز است جنین را در شکم مادر از بین ببرند تا مادر سالم بماند؟آ -1

 آیا می توان مادر را به همان حال باقی گذاشت تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟ -2

 گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم برای مادر و هم برای بچه در کار باشد، تکلیف چیست؟ اگر در باقی -3

                                                           

، 28،ماهنامه دادرسی آبان،ش1380حقوق جزا و فتاوای علماء،علی مهربانی، بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه  -5

 .29ص

 .457، ص 1،  ، ج 2،قم،المدرسه االمام علی بن ابیطالب،چ1378ناصر مکارم شیرازی،استفتائات جدید، -6
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 چیست؟اگر حکم فوق نسبت به جنین پیش از ولوج روح فوق پیدا می کند، حکم هر دو حال  -4

 

 جواب:

 چنانچه خلقت جنین کامل نشده مانعی ندارد. -1

 هرگاه بچه به صورت انسان کامل در نیامد، سقط جنین برای نجات مادر اشکال ندارد. -2

اگر بدانیم یکی از آن دو قطعاً نجات پیدا می کند باید آنها را به حال خود گذاشت تا یکی از آن دو بدون دخالت  -3

ات یابد و اگر امر دایر بر این است که هر دو بمیرند تا فقط جنین بمیرد، می توان جنین را سقط کرد انسان دیگری نج

 تا مادر زنده بماند. 

 «از جوابهای باال معلوم شد. -4

 

 سقط جنین ناقص الخلقه-و

حاضر با بسیاری از مواردی که در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شبهه می کند، سقط جنین ناقصه الخلقه است. در حال 

از وسایل پزشکی می توان جنین ناقص الخلقه را تشخیص داد، هر چند این وسایل پزشکی دارای عوارضی هستند، 

 ولی بسیاری از این نقایص قابل تشخیص است.

تولد با توجه به اینکه بسیاری از این جنینها بالفاصله پس از تولد می میرند، یا اینکه نتیجه این چنین بارداریهایی 

کودکانی است که از بدو تولد تا لحظه مرگ در وضعیت دشواری زندگی کرده و مشکالت زیادی برای خانواده و اطرافیان 

 خود ایجاد می کنند، آیا مجاز به سقط جنین ناقصه الخلقه هستیم؟

شکالت فردی و از سوی دیگر، هزینه گران درمان این کودکان که به دوش خانواده و دولت می باشد باعث ایجاد م

اجتماعی می شود. برخی از بیماریهای جنین نیز در اثر بیماری و نوع تغذیه مادر و استعمال مواد افیونی و الکل و ... 

ایجاد می شود که باعث نقص عضو یا معلولیت کودک می شود. در برخی موارد نیز، جنین به خاطر معلولیت، نقص و 

ل تنفسی برای مادر می شود که احتمال خطر مرگ برای مادر می رود و پزشکان ... باعث ایجاد مشکالتی از قبیل مشک

 تنها راه حل را در سقط جنین میدانند.

سقط جنین موجب تحمیل آسیب و آزار  برنوع بشر است از آن جهت که  در این باره مخالفان سقط جنین معتقدند:

نسانی را صادر میکند.انسان، انسان است حتی اگر از ( اDNAمجوز نابود ساختن موجودات دارای اسیدهای نوکلئیک)

تمامی حواس محروم باشد و اتفاقا به همین سبب باید تحت حمایت قانون قرار گیرد، زیرا شخصیت انسانی با ماهیت 
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انسان گره خورده است مه با توان عملکردی ارگانیسم او و شاید به همین دلیل است که حتی اکثر مادرانی که اطفال 

 .د را سقط می کنند، غالبا با مشکالت روحی مواجه می شوندخو

 

 

 سقط جنین انتخابی و دالیل آن -ه

نین از آنجا که بین حق بر بدن مادر و حق حیات کودک تقابل صورت میگیرد مسئله مطرح شده به نام سقط ج

سالم به طور گیرد که از نظر اانتخابی.سقط جنین انتخابی بدون هیچ دلیل موجهی و صرفا به دالیل شخصی صورت می 

بهتر ه شبهه کامال روشن است ولی برای رفع هرگون برای سقط جنین  کامل مطرود است. اگرچه غیر موجه بودن دالیل

 است مورد بررسی قرار گیرد.

 ر قرآن کریم صریحا به این مطلب اشاره شده است که:د -1

یشان و شما را روزی می دهیم حقا کشتن آنها گناهی بزرگ فرزندان خود را از ترس تنگدستی نکشید، زیرا ما ا» 

 1«است.

در روایاتی هم که از معصومین)ع( به ما رسیده، تالش برای ازدیاد روزی را هم ردیف با جهاد معرفی کرده و ار کشتن 

خدا را می و سقط بچه نهی نموده اند. چنانچه امام رضا )ع( می فرمایند: کسی که در طلب روزی می کوشد و فضل 

 2جوید تا مخارج اهل و عیال خود را کفایت کند، اجر و پاداش او از مجاهد راه خدا بیشتر است.

ه تری مالحظه میشودکه مشکالت اقتصادی خانواده دلیل موجهی برای سقط جنین نیست و بایستی راههای عاقالن

 رهیز کرد.نسبت به حل این مشکالت جست و جو نمود و از دست زدن به این جنایت پ

آزادی فردی و اجتماعی زن هم نمی تواند دلیلی برای سقط جنین باشد.در جامعه مشاهده می شود که  زنان باردار -2

در راس کارهای مهم جامعه مشغول به فعالیت هستند و مشکلی در فعالیت آنان به وجود نیامده است. باوری عمومی 

ردار را در معرض خطر سقط جنین قرار می دهد. امروزه چنین در نسل های گذشته میگفت که کارهای سخت زن با

به عبارت بهتر مخالفان  3باورهایی چندان اعتبار ندارد.کارهای بدنی برای بیشتر زنان باردار هیچ خطری تولید نمیکند.

                                                           
 .31اسراء/  - 1
علمی و ترجمه: محمدباقربهبودی،تهران،1368ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی،گزیده اصول کافی، - 2

 .248،ص4فرهنگی،چاپ اول، ،ج
مترجم پرویز پهلوان، 1377مارگارت لروی،سقط جنین،غم و درد پنهان در پشت دیوار های سکوت و تحریم،  - 3

 .92تهران،نشر البرز،ص
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عقال صاحب  با توجه به اینکه انسان بودن جنین از نظر علمی به اثبات رسیده است، پس جنینبا سقط جنین می گویند:

شخصیت است و از این حیث نمی توان آن را مملوک یا مایملک تلقی کرد و در مورد حیات او تصمیم گرفت.برگزیدن 

هرروش دیگری موجب احیای تفکر برده داری می گردد.حیات موجود انسانی مستقر در رحم مادربه مادر وابسته است 

ثیر اراده زن قرار گیرد. اجزاء بدن و حتی احساسات جنین از نظر تاتحت تا خش یا عضوی از اعضای بدن او نیستولی ب

بنابراین مخالفان سقط جنین اصوال جنین را از لحاظ علمی انسان و در نتیجه دارای  مستقل از مادر است.ژنتیکی کامال

ر به شمار می شخصیت انسانی تلقی کرده و نابود ساختن او را جرمی در ردیف سایر جرایم و در نهایت نقض حقوق بش

آورند و معتقدند حق اختیار مادر)نوع و کیفیت حیات( نباید منشا صدور مجوز برای قتل جنین باشد، همانطور که حق 

 هیچ انسانی بر دستیابی به زندگی بهتر نباید به واسطه قتل سایر انسانها تضمین گردد.

 

  و مسئله ی سقط جنینکنوانسیون حقوق  کودک  -5

توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون نیز مانند  1989نوامبر 20کودک در کنوانسیون حقوق

سایر اسناد حقوق بشری بر حقوق برابر و ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری به عنوان زیر بنای آزادی، عدالت و صلح در 

 وران کودکی تاکید ورزیده است.جهان و همین طور بر ضرورت اعمال مراقبتهای خاص نسبت به اطفال در د

کنوانسیون، دولتهای عضو، حق ذاتی هر کودک بر حیات را به رسمیت شناخته و بر همین اساس  6ماده  1بر مبنای بند

 تا حد امکان بقا و رشد کودک را تضمین نموده اند.

همانگونه که در اعالمیه » کنوانسیون حقوق کودک به مسئله سقط جنین نیز توجه کرده و در مقدمه آن آمده است:

حقوق کودک اشاره شده است، کودک با توجه به عدم بلوغ جسمی و عقلی، پیش و همین طور پس از تولد محتاج 

 «حمایتها و مراقبتهای خاص از جمله حمایت مناسب قانونی می باشد.

را بر خالف مباحث شدیدی به هر تقدیر موضوع سقط جنین به طور واضح در متن این کنوانسیون مطرح نشده است، زی

که در این باره به عمل آمد، هیچ گاه میان اعضاء وفاقی عام شکل نگرفت. برای نمونه کشورهای واتیکان، سنگال و 

اکوادور اعالم نمودند درج این قاعده در مقدمه کنوانسیون، متضمن حق کودک تولد نایافته بر حیات است. به باور 

نسیون می بایست از زاویه همین قاعده مورد لحاظ قرار می گرفت.در مقابل گروه دیگری کشورهای مذکور تمام متن کنوا

از کشورها مانند استرالیا، ایاالت متحده و کانادا بر آن بودند که اعمال چنین تفاسیری از معاهده به منزله احیای مباحث 

است. ضمنا در این بین گروه سومی از  بدون نتیجه مذاکرات مقدماتی و به منزله مسدود گشتن راه اجرای معاهده



 

25 
 

سال نموده و بر آن بودند که اصوال جنین  18کشورها، جنبه های حمایتی کنوانسیون را کامال معطوف به کودکان زیر

 انسانی از نظر حقوقی فاقد شخصیت است.

یت می شناسد که کشورهای عضو به رسم»دامنه مجادالت فوق تا به آنجا پیش رفت که امر منتهی به حذف عبارت 

کشورهای عضو در »و جایگزین ساختن آن با عبارت« کودک به دلیل عدم بلوغ جسمی و عقلی، نیازمند حمایت... است

 در مقدمه کنوانسیون شد.« نظر خواهند داشت که کودک به دلیل عدم بلوغ جسمی و عقلی، نیازمند حمایت... است

ابر درخواست دولت انگلستان و به منظور رفع هرگونه ابهام آتی در خصوص با این حال، مسئله در آنجا خاتمه نیافت و بن

سقط جنین در قوانین ملی کشورهای عضو، نظر مشورتی مشاور حقوقی دبیر کل ملل متحد در این مورد اخذ و به 

ی گزارش نهایی گروه کاری منضم شد و سپس برای اتخاذ تصمیم به مجمع  عمومی تسلیم شد. براساس نظر حقوق

مذکور، درج قاعده مورد بحث در مقدمه معاهده به شکلی که توضیح داده شد به هیچ روی به منزله آن نیست که سقط 

جنین به صورت خودکار در صالحیت تقنینی یا قضایی کشورهای عضو قرار گیرد.البته مشاور حقوقی در نظریه خود به 

ق معاهدات، مذاکرات و اسناد مرتبط با اعمال مقدماتی در کنوانسیون حقو 32این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده

تنظیم معاهدات به منزله منابع ثانویه و کمکی در امر تفسیر به شمار می روندونظرات حقوقی منضم به آنها نیز باید از 

 همین زاویه بررسی شوند.

اسناد بین المللی حقوق بشری، به به هر حال، سند بین المللی مهمی چون کنوانسیون حقوق کودک همچون بسیاری 

منظور نفی یا اثبات، موضع مشخصی در قبال مسئله بسیار بااهمیت سقط جنین اتخاذ نکرده است.نیز مقدمه کنوانسیون 

گروه های کارشناسی قرار می گیرند. اسناد بین المللی حقوق بشری، معاهدات سیاسی نیستند  به نیاز خاص کودک به

 درآنها برخی منافع را هنگام ضرورت تامین کند.که درج عبارات مبهم 

 

 «رابطه تقابلی حق بر بدن مادر و حق حیات کودک در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون»

 صفحه مطلب 3و2

 

امروزه حق زنان بر بدن و دسترسی به امکانات سقط جنین در همه شرایط، در کفه ای نابرابر با حق حیات و سالمت 

اگرچه در سال های اخیر در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوق داخلی برخی دولت ها به لحاظ جنین قرار دارد. 

نظری و تئوریک با استناد به آموزه های اخالقی، تالش شده است تا حقوق کودک از جمله حق حیات وی قبل از تولد، 

افراطی حمایت از حقوق زنان و شناسایی  به رسمیت شناخته شود، اما متأسفانه در عمل شاهد آن هستیم که رویکرد
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حداکثری آزادی عمل ایشان در عرصه های فردی، خانوادگی و اجتماعی با هرگونه مانعی که بخواهد محدودیتی بر این 

آزادی ایجاد کند به شدت مقابله می کند و البته به نظر می رسد توجیه یا مبنای این محدودیت نیز در نگاه نهادهای 

از اهمیت چندانی برخوردار نیست و تفاوتی نمی کند که در دیگر سوی، سخن از نقض حق حیات انسان  بین المللی

 .دیگری مطرح است که می تواند سرنوشت جامعه ای را متحول کند

به دیگر سخن اینکه، این بار اساسی ترین حق کودک که همانا حق حیات وی است، در عرصه بین المللی توسط 

در این گرفته می شود که همواره خانواده را به دلیل ندیدن کودک و نشنیدن او محکوم می کنند نهادهایی نادیده

در بین دو حق یاد شده بپردازیم ابتدا مسائلی پیرامون حق و آزادی های فردی  تزاحم  قسمت برای اینکه بتوانیم به این

حق حیات کودک و حق بر بدن مادر را مورد  و مسئله تزاحم میان برای زنان مطرح نموده حق حیات را توضیح داده

 که ان شاء اهلل در ادامه بحث خواهند آمد.   ایم ه مداقه قرار داد

 1تزاحم میان حق حیات کودک و حق بر بدن مادر-1

وجه به تعالیم تیکی از مصادیق آزادی و حقوق بشر، مسأله آزادی روابط جنسی است؛ به شکلی که جوامع امروزی، بدون 

ه مند شوند و بدین منظور، این امر را پذیرفته و مسلم قلمداد کرده اند. انسانها باید بتوانند از آزادیهای الزم بهر دینی،

داشته شود. روشن باید تسهیالت الزم برای برخورداری از حقوق و آزادی آنان فراهم شده، هر گونه مانعی از سرراه بر

ن وجه، این ده است که قانون گذاران کشورهای مختلف باید به بهتریاست که ممنوعیت سقط جنین، یکی از موانع عم

  .مانع را از سر راه بردارند

قرار دهد و  ثانیا: حق هر زن است که به عنوان یک انسان، برجسم و جان خود مسلط باشد و بدن خود را تحت کنترل

مادر است، در  ر، جنین، مادامی که در رحمدر راستای اعمال این حق مشروع، بتواند سقط جنین نماید؛ به عبارت دیگ

زاید بداند، به  وواقع جزئی از مادر محسوب می شود و مادر حق دارد که این جزء را، در صورتی که به هر دلیل مزاحم 

  ددلخواه خود سقط نماید و مراکز بهداشتی و درمانی نیز موظفند در اعمال این حق، به وی یاری رسانن

اروری خود بو همه زنان حق دارند در مورد   ه جنین، ابدا از هیچ حق قانونی برخوردار نیستاین در حالی است ک

 .کند تصمیم بگیرند و حکومت و جامعه، باید درست به اندازه مردان از حقوق زنان در مساله باروری حمایت

وجدان بیدار انسانی، با این طرز  در مقابل، فرهیختگان و فرزانگان جهان، فقهای اسالم و ارباب کلیسا و به طور کلی،

، در «فتبارک اهلل احسن الخالقین»تفکر که کمترین ارزشی برای موجود شریفی که خداوند در خلقتش فرموده است: 

  .نظر نگرفته اند، شدیدا مخالف است

  :قبل از تشریح دیدگاه فقه، تذکر مطالبی الزم به نظر می رسد

ابر میل و خواست زن، این است که زن حامله، ملزم به ارائه هیچ دلیلی، اعم از نب منظور طرفداران جواز سقط جنین

                                                           
 .37،تهران،فصلنامه مفید،ش1388مرتضی طبیبی جبلی،بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه،- 1
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موجه و غیر موجه نیست، و در غالب موارد، ایشان، قصد از بین بردن موانع پیش روی آزادی روابط جنسی را دارند؛ در 

است، منافات دارد؛ بنابراین  حالی که بی بند و باری در روابط جنسی، با فلسفه ارسال رسل، که تتمیم مکارم اخالق

امری ناپسند و مردود است. بعالوه، رعایت این آزادی، نمی تواند مجوز سقط جنین باشد؛ زیرا به حکم عقل و وجدان 

آزاد انسانی، اگر میل و خواست زن و یا لزوم التذاذ جنسی در یک کفه ترازو، و قتل نفس محترمه در کفه دیگر ترازو 

ز میل و خواست و التذاذ جنسی، مساوی با جواز سقط جنین، بویژه بعد از دمیده شدن روح نخواهد قرار داده شود، هرگ

بود، بلکه رعایت حق حیات، بر میل، خواست و لذت جنسی مقدم خواهد بود. بنابراین سقط جنین، برای عدم محدودیت 

  .این آزادی، مجوزی نخواهد داشت

قلمداد کرده، او را برای از بین بردن این جزء ذیحق می دانند، قابل قبول نیست؛  اما این نیز جنین را جزیی از بدن مادر

زیرا اصل ادعا محل تردید است؛ چون قیاس جنین با اجزای بدن یک انسان، قیاس مع الفارق است؛ به این دلیل که 

نیست، بلکه خود انسانی دست و پا و سایر اجزای بدن، حقیقتا جزء بدن است؛ ولی جنین جزئی از اعضای بدن مادر 

کامل یا نارس با شرافت و حرمتی کامالً یا تقریبا همانند مادر است که چند صباحی میهمان مادر بوده و در رحم وی 

بسر می برد به همین اعتبار است که در زبان عربی و لسان قرآن به جنین، حمل و به مادر، حامله اطالق می شود و 

  .محسوب شود، اتحاد حامل و محمول الزم می آیداگر جنین جزئی از بدن مادر 

اگر به فرض، جنین، جزئی از بدن مادر، محسوب شود، باز این مسأله، مجوز سقط جنین نیست؛ زیرا انسان، مالک 

و بنابراین حق خودکشی ندارد )قال الصادق علیه السالم :  1تمامیت جسمانی خود، یعنی مالک نفس خود هم نیست 

و التقتلوا انفسکم ان اهلل بکم رحیما و من »قال اهلل عز و جل:  2« من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها»

می شود؛ و خودکشی گناه بزرگی محسوب  3«یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی اهلل یسیرا

پس به طریق اولی، انسان، مالک نفس دیگری، اگرچه فرزندش باشد، نبوده و حق کشتن دیگری )سقط جنین( را هم 

  .نخواهد داشت

ستقرار نطفه، سقط جنین، حرام است، و قبل از نفخ روح، تنها به استناد دلیلی جدی، مثل حرج شدید، سقط جنین، ا

وح، بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، مطلقا جایز نیست و بنابر نظر برخی، تنها در مجاز دانسته شده است و بعد از نفخ ر

مواردی که جان مادر در خطر است، تحت شرایطی جایز است، سقط جنین به صرف میل و درخواست زن، و فقط برای 

  .رعایت آزادی و حق انتخاب او، دلیلی محکم محسوب نشده، نمی تواند مشروع تلقی گردد

                                                           
، قم، انتشارات داوری، المجلد 1410زین الدین بن علی بن احمد الجبعی العاملی )شهید ثانی(، الروضه البهیه، - 1
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ر حال، آنچه از فحوای کالم فقهای امامیه استنباط می شود این است که جنین، از ابتدای انعقاد نطفه، یک انسان در ه

است، ولی یک انسان ناقص،.... جنین قبل از نفخ روح، یک گیاه یا یک الشه حساب نمی شود، و خود، دارای حقوقی 

ت حقوق و آزادی زنان امری پسندیده و الزم است، است. یکی از این حقوق، حق حیات است و همان طور که رعای

متقابالً رعایت حقوق جنین، بویژه حق حیات وی، که از نظر سیستم دفاعی و وضعیت حیاتی در موضع ضعیف تری 

 1است و حتی نیاز به حمایت بیشتری دارد نیز ضروری به نظر می رسد.

 حق حیات-2

حفوظ است، در جهان قانونی هم نباشد باز این حق برای هر کسی ماولین حق طبیعی انسان حق حیات است، حتی اگر 

باشد  کسی حق ندارد این حق فطری و طبیعی را از کسی سلب کند. در واقع حقوق فطری جزئی از شخصیت بشر می

 سالم است.و تاریخ آنها تاریخ بشریت است. انسان و حقوق فطری او، موضوع اصلی تمام ادیان آسمانی و بخصوص ا

موجود بوده  ل با این پرسش مواجه می شویم که آیا این حق حیات پس از تولد بوجود می آید؟ با بیش از آن نیزحا

 ه؟ناست؟ باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا یک فرد پس از تولد قدرت دارد این حق را اتخاذ کند یا 

ا دنبال رمی کرد، ولی طبیعت روش واحدی ود هر کسی برای بدست آوردن آن از یک شکل خاص استفاده باگر چنین »

س انسان کرده، پس ما متوجه می شویم که اعطا، طبیعت به منظور ادا، واجب یعنی دادن حق به صاحب حق است، پ

 ذاتاً و فطرةً پیش از تولد مستحق حیات بوده است. 

نی را برای است و مجازات سنگیبا تدبر در آیات قرآن فهمیده می شود که اسالم ارزش زیادی برای حق حیات قائل 

خرین مراحل عدم تکلیف نسبت به این حق قائل شده است. اسالم تمام مراحل پیدایش انسان را، از زمان نطفه تا آ

د و متولد شود و کمال زیر نظر داشته و در هر مرحله به دفاع و حمایت او پرداخته است. جنین حق دارد که زنده بمان

 سلم را از او سلب کند.کسی حق ندارد این حق م

 حق انتخاب -3

فرق انسان و حیوان در قدرت تفکر و انتخاب است. استعداد گیاهان به طور طبیعی و حیوانات به نحو غریزی شکوفا می 

به دست خودش رشد می کند؛ به همین جهت مسئول سرنوشت خویش است. از جمله  شود. اما نهال وجود انسان

رت تفکر و قدرت انتخاب است که می تواند راه سعادت را برگزیده و به کمال برسد. چنانچه نعمتهای خدا به انسان، قد

  2قرآن می فرماید: انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً.

                                                           

قم، 1416؛ میرزا جواد تبریزی، صراط النجاه، 286،قم،ص1378مکارم شیرازی، بحوث فقهیه مهمه، ناصر  - 1
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هر کس این حق را دارد که نوع زندگی خود را انتخاب کرده و در رسیدن به اهداف خود تالش کند تا به سعادت برسد. 

از او به عنوان یک ذی حیات حق انتخاب دارد تا متولد شده و به کمال برسد و ما حق نداریم این حق را جنین نیز 

طبق تعالیم قرآن، اختیار انسان در حوزه خاص فعالیت خودش به هیچ عنوان نفی نمی شود، گرفته و او را سقط نمائیم.

داشت، دیگر دلیل بر وجود انبیاء نبود و فلسفه و چون اگر عوامل جبری بر انسان تأثیر مستقیم و بدون ون و چرا 

جنینی که روح در آن لوح پیدا کرده است، میتواند پس از تولد قادر به درک  1حکمتی برای نزول قرآن وجود نداشت.

 -جنین کننده سقط –رحمتهای عالی الهی بشود و سقط این موجود او را از این رحمت دور می سازد و چنین شخصی 

 .است مجازات و کیفر شایسته

  

ر د پدیده سقط جنین روش های پیشگیری از اعمال بی رویه حق بر بدن مادران در ترویج»

 «نظام حقوقی ایران و کنوانسیون

گاه که اراده می کند زن حق مالکیت بر بدن داده تا بتواند هر بهاز آنجایی که بر اساس دیدگاه فمینیستی موجود که         

شدن تعداد  و این امر موجب کشته فرزند خود را سقط نمایدمشکالت فراوانی از لحاظ فردی و اجتماعی پیش می آید

فساد و فحشاء  شماری انسان بیگناه می گردد و همچنین سبب بروز مشکالتی از جمله بی بند و باری و اشاعه فرهنگبی

دید می مشکالت اساسی در بنیاد نهاد مهم خانواده پدر واقع با به رسمیت شناختن این حق  میشود.در جامعه 

بشر و همچنین  البی که در قسمت های قبل بیان نمودیم این حق در قانون و اعالمیه حقوق.همچنین با توجه به مطآید

از ن جنین نمود.اقدام به کشت(سقط درمانی  )فقه اسالمی لحاظ نگردیده تا بتوان با استناد بر آن بدون دلیل قانونی

موده بررسی کرده نکه قانون گذار تعیین همین رودر این قسمت  به بررسی مواد قانونی پرداخته تا ضمانت اجراهایی را 

ر این زمینه وآراء فقها ی معاصر و همچنین دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک را آورده و خال های موجود در آن را د

 مورد مداقه قرار داده ایم.

 کیفر و مجازات سقط جنین-1

یان مختلف الهی مطرح بوده است. سقط جنین یکی از جرایمی است که جوامع بشری همیشه با آن درگیر و در اد

سقط جنین به خاطر اعتقادات دینی و مذهبی و اجتماعی، در قوانین بیشتر کشورها منع شده است. این جرم 

معموالً به دالیلی چون: تنظیم خانواده، مخفی کردن روابط نامشروع، گریز از حاملگی ناخواسته، حامله شدن زن 

فتن، و عدم آشنائی زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی و .. انجام می گیرد. در غیاب مرد، مورد تجاوز قرار گر
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امروزه، کشورها در برخورد با مساله سقط جنین تصمیم های مختلفی گرفته اند. بعضی از کشورها به علت ازدیاد 

ت اخالق دینی جمعیت، سقط جین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته و آن را مجاز اعالم کرده اند. برخی نیز تح

 دانسته و به طور کلی با آزادی آن مخالفت کرده و مجازاتهای سنگینی برای آن مقرر کرده اند.

 اغلب کشورها با سقط جنین به طور مشروط موافق هستند و در شرایط خاص، اقدام به سقط می کنند.

ی مسقط جنین در اسالم تعیین مجازات از سوی شارع مقدس برای مرتکب سقط جنین، از دالیل مهم حرمت 

شود  باشد. در فقه و حقوق اسالمی، با سقط جنین به شدت برخورد شده و این عمل اصوالً جرم محسوب می

حله ای که مرتکب آن به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد. طبق نظر بیشتر فقهای امامیه، سقط جنین در هر مر

 بین  بردن نطفه پس از انعقاد، حرام است.باشد، مجازات داشته و طبق فتوای صریح فقهاء، از 

از آن  حرمت سقط جنین، حتی در مورد جنین حاصل از زنا نیز وجود دارد و مرتکب آن مستوجب کیفر بوده و

 منع شده است. امام صادق )ع( در مورد سقط جنین ولدالزنا می فرمایند:

 1«ولدالزنادیه الذمی ثمانمانه درهمقال: دیه ی « »دیه ی ولدالزنا مثل دیه کافر ذمی است.»

و اگر جنایت  البته این مجازات در مراحل مختلف تکامل جنین متفاوت بوده و پس از ولوج روح بسیار مشهود است

 عمدی بر جنینی که روح در آن ولوج یافته، وارد شود جانی سزاوار قصاص می باشد.

در بحث  از جرم سقط جنین ارائه نشده و اغلب فقهاءچنانکه مالحظه می شود، در کتب فقهی و حدیث تعریفی 

مام خمینی ادیات و لواحق آن، تنها به بیان موضوع و ذکر احکام سقط جنین کرده اند. به عنوان مثال: حضرت 

یه آن در ددر مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل و « تحریر الوسیله»)ره( در جلد دوم 

درباره دیه حمل  به بحث« تکملة المهناج»آن مرحله اشاره نموده اند.، و آیت اهلل خویی در کتاب صورت اسقاط در 

 پرداخته است.

 شیعه فقهاء نظر از کفاره-2

 در روح که صورتی  در تنها و دانسته جرم مؤمنون، یسوره 15 تا 11 آیات طبق را جنین سقط امامیه، یشیعه 

 می حرام مطلقاً را جنین سقط ولوج روح، از پس لکن دانند، می مجاز خاص، شروطی با باشد نشده دمیده جنین

 فتوای رد را شرایط این قسمت این در .بدهدآن را  به مخصوص یدیه باید جانی شخص مرحله هر در که دانند

 دهیم: می قرار بررسی مورد حال و گذشته فقهای

 

  معاصر فقهای فتاوای در جنین سقط جرم بررسی -1-2
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 می حرام اًمطلق را جنین سقط گذشته فقهای بیشتر و گلپایگانی اهلل آیت اراکی، اهلل آیت خمینی، امام حضرت

 .باشد نشده دمیده جنین در روح و باشد داشته خطر مادر جان برای حاملگی ادامه اینکه، مگر دانند

 سقط اجازه است، عضو نقص و ماندگی عقب دارای که جنینی مورد در روح، ولوج از پس حتی (ره) خمینی امام 

 پس ولی شمرده جایز روح ولوج از پیش مرد، خواهند تولد اثر در - جنین یا مادر -نفر دو از یکی اگر و اند، نداده

 مشخص کشی قرعه با باید را مورد: »فرمایند می و نشده قائل دیگری بر یکی حفظ برای ارجحیتی روح، ولوج از

 همچنین شود، می واجب جداگانه یدیه کدام هر ازای در باشد، قلو چند شده، سقط جنین که موردی در.« کرد

 شبه چه و باشد عمدی جنین سقط چه فوق، موارد تمام . دراند دانسته مین جایز را زنا از حاصل جنین سقط

جنین رد کرده و برای مجرم دیه را ثابت دانسته اند و مجازات قصاص را در مورد سقط  خطایی فقط چه و عمد

در روح  که عمدی جنین سقط در احتیاط، بنابر و بدهد، باید دیه فقط و ندارد سقط جنین قصاص»می فرمودند: 

 1« آن دمیده شده باشد عالوه بر دیه، پرداخت کفاره هم الزم است.

 ررسی جرم سقط جنین در فتوای فقهای حاضرب -2-2

موسوی  صانعی، زنجانی، تبریزی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی وطبق نظر ایات عظام خامنه ای، بهجت، » 

رر و خطر ضاردبیلی، سقط جنین مطلقاً حرام است، ولی اگر پیش از چهارماهگی و بیش از ولوج روج با اثبات 

وی ز آیت اهلل موسجانی برای مادر باشد، جایز است، و پس از چهارماهگی و ولوج روح به نظر تمام فقهاء حاضر به ج

 «اردبیلی، به هیچ عنوان سقط جنین جایز نبوده و حرام است.

احتی پس رآیات عظام، تبریزی و موسوی اردبیلی، در صورت اثبات ضرر و خطر جانی برای مادر اسقاط جنین » 

 «از دمیده شدن روح نیز بالاشکال می دانند.

عی بودن نقش یرازی پیش از ولوج روح و قطدر مورد سقط جنین ناقص الخلقه با معلول ذهنی، آیت اله مکارم ش» 

لی آیت اله فاضل عضو، اسقاط جنین را جایز می دانند، آیات عظام: خامنه ای و صانعی نیز همین عقیده را دارند و

 « می دانند.لنکرانی، آیت اهلل زنجانی و آیت اهلل موسوی اردبیلی، در هر حالت سقط ناقص الخلقه را جایز ن

وجود ندارد و  مجازات قصاص -ای حاضر در تمام سقط جنین های عمد، شبه عمدی و خطاییطبق نظر تمام فقه

 فقط مرتکب آن اعم از مادر، پزشک و...به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

 قانون مجازت اسالمی که می گوید: 622با توجه به ماده 
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ود عالوه بر امله، موجب سقط جنین وی شهرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن ح: » 622ماده 

 «پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

 واهیم کرد.به آن اشاره خ 6چنین به نظر می رسد که بین این ماده و نظرفقها، تعارض وجود دارد که در فصل 

باشره باشد و در صورتی واجب می شود که قتل بالم از کلمات فقهاء امامیه چنین استنباط می شود که کفاره قتل

ند و انسانی در صورتی که قتل بالتسبیب باشد کفاره واجب نمی شود، مثالً: اگر کسی در غیر ملک خود چاهی بک

یرا قتل بر آن در آن چاه بیافتد و بمیرد هر چند دیه ی مقتول بر او واجب می شود ولی کفاره ثابت نمی شود، ز

 د.صدق نمی کن

و را مثال سبیب سنگ و چاقوال تجب مع التسبیب و سپس برای ت»شهید اول در لمعه در این  باره معتقد است: 

 «میزند.

 1« انما تجب اذا کان القتل بالمباشره بحیث ینسب الیه بال تأول» در تحریر الوسیله هم آمده است: 

ا در صورتی نمی تواند نگفت که این عنوان تنهتردیدی نیست که در وجوب کفاره قتل و قاتل ضرورت دارد، ولی 

 است که قتل المباشره باشد، بلکه در قتل به تسبیب نیز ممکن است کفاره وجود داشته باشد.

مثل آن و  قتل عمد گاهی بالمباشره است مثل: ذبح کردن و کشتن با شمشیر و» در تحریر الوسیله آمده است: 

 او مبسه ولورماه –ت که ضمن چند مساله مطالعه می شود از حمله گاهی بالتسبیب است و آن در صورتی اس

  «...به القتل یقصد لم لو و القود علیه عمد فهو فمات بندقه

م کفاره از آنچه بیان شد، به این نتیجه می رسیم که بسیاری از مصادیق قتل بالتسبیب هم موجب قصاص و ه

ابری با آن عچاقویی نصب کند و با سنگی در آن بگذارد، و  است. به عنوان مثال: اگر کسی در ملک غیر قانونی

 تصادف کرده و بمیرد، موجب کفاره نیست، هر چند که جانی باید دیه ی کمقتول را بپردازد.

رده است هم کاین مثال با اطالق پذیرفته نیست زیرا اگر شخص جانی به قصد کشتن عابری این مقدمات را فراهم 

این است: هر  ه دارد هر چند که قتل بالمباشره نباشد، پس قاعده کلی در باب کفاره هاقصاص می شود و هم کفار

 جا قتل صدق کند کند آنچجا کفاره واجب است، خواه قتل بالمباشره باشد خواه بالتسبسب.

ذاشته و البته در برخی موارد تسبیب قتل صدق نمی کند، مثالً: کسی برای استراحت سنگی را در وسط راه گ

اینجا  تراحت می کند ، شخصی در تاریکی از آن محل عبور می کرده، با سنگ تصادف کرده و می میرد، دراس

 دهد.شخص قاتل نبوده و قتل او موجب کفاره نیست، ولی بر او واجب است که دیه ی مقتول را به ورثه ب

ه صراحت به بشرایع و دیگران به عقیده ی فقهاء وجوب کفاره در قتل عمد بالاشکال است چنانچه محقق )ره( در 

 وجوب کفاره در قتل عمد فتوا داده اند.

                                                           
 .606، ص2همو،ج - 1
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 در مورد قتل عمد به روایاتی اشاره شده است از جمله:

اگر کسی عمداً مومنی را بکشدتوبه اش » در صحیح ابن سنان از ابی عبداهلل )ع( آمده است که از امام پرسیدند: 

اگر او را  به خاطرایمانش بکشد توبه ندارد و اگر سببی از اسباب دنیا بکشد توبه » پذیرفته است؟ امام فرمودند: 

تل پیش ان ها اقرار به قتل کند، اگر اولیاء او را عفو کردند اش قصاص است . اگر اولیای مقتول بی اطالع باشد و قا

دیه می دهد و کفاره جمع، یعنی آزاد کردن یثک بنده و اطعام شصت فقیر می دهد  و دو ماه متوالی روزه می 

 1« گیرد.

باشد،  صادق در سقط جنین هم اگر کسی پیش از ولوج روح عمداً مبادرت به اسقاط جنین کند و عنوان قتل در او

با اذن پدر و مادر  بنابر مشهور باید جانی کفاره جمع بدهد، خواه جانی پدر و مادر جنین باشد و خواه اجنبی، خواه

 باشد و خواه بدون اجازه، در تمام صور فوق قاتل باید کفاره بدهد.

تفاق بیافتد. بنابر ا -حرم، صفر، ذی الحجه و ذی القعدهم -اگر سقط جنین پس از پیدایش روح در ماه های حرام» 

فتد، کفاره ی مرتب مشهور جانی باید عالوه بر دیه، دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر در ماه های دیگر اتفاق بی

 «بر او واجب می شود.

 در این مورد فقهاء به حدیث زیر از امام صادق )ع( استناد کرده اند:

ته است، امام ال کردم که مردی دیگر را را در ماه حرام کشزراره می گوید: از امام صادق )ع( درباره مردی سو

راوی « زه بگیرد.بر او دیه واجب است و دو ماه از ماه های حرام را نیز پی در پی باید رو» صادق )ع( فرمودند: 

 سوال می کند:

یفتد کفاره ی مرتب بق در این ماه ها حرام واقع می شود، کفاره قاتل دو ماه روزه است و اگر در غیر آن ماه ها اتفا

یجه تفصیل بر او واجب می شود، زیرا حدیث فوق در مورد خاص واقع شده است و اگر اجماعی در کار نباشد، نت

 « است.

د در اسقاط اگر در کشتن انسانی دو یا چند نفر شرکت کنند برای هر یک از شرکاء کفاره جداگانه واجب می شو

 . هور برای هر یک کفاره قتل واجب می شود.جنین هم اگر چند نفر شریک باشند مش

یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با حق حیات بقاء و رشد کودک مطرح می باشد ،مسئله سقط جنین و  

جواز یا عدم جواز آن است.به این ترتیب که دولت ها در رابطه با تصویب کنوانسیون حقوق کودک و تاثیر آن 

بطه با سقط جنین نظرات مختلفی ارائه کرده اند.حقوقدانان قائلند که رویکرد کنوانسیون برقوانین داخلبی خود در را

حقوق کودک به تنظیم خانواده مثبت است اما در مقرره مرتبط کنوانسیون که صرفا دولت های عضو را ملزم به 

دارد واین عبارات اتخاذ اقدامات مقتضی برای توسعه آموزش و خدمات تنظیم خانواده می کند، ابهام وجود 

                                                           
 .13،فصلنامه دیدگاه های حقوقی،ص3751خلیل قبله ای،بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین،- 1
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کنوانسیون دست هر دولت عضو را برای تشخیص اینکه اقدامات مقتضی چیست باز می گذارد.برخی مفاد 

کنوانسیون که هر کدام شامل  1،6،16،24کنوانسیون که با سقط جنین مرتبط می باشد عبارت اند از:مقدمه،مواد 

وان گفت که کنوانسیون این مسئله را به صالحدید و موازینی در رابطه با سقط جنین هستند اما در مجموع می ت

 تشخیص دولت ها واگذار نموده است و بررسی دقیقی در این مورد ارائه نداده است.

به طور کلی با توجه به مطالبی که در این بخش ذکر شد می توان گفت به علت اینکه در قانون و متن کنوانسیون 

های بین المللی گاهی یکسری از مسائل مثل سقط جنین دارای ضمانت اجرا های قوی نیستندهمین امر باعث 

ی رو به فزونی بگذارد.به این دلیل میتوان  شده است تا  روند و آمار این مسائل در جوامع حتی در سطح بین الملل

با مراجعه به شرع اسالم و بهره گیری از فرامین الهی همچنین با مداقه در روایات معصومین  این خالهارا در قانون 

پوشش داده و با تعیین ضمانت اجراهای قوی تر و تعیین مجازات و حتی تشدید مجازات از وقوع چنین جرمی در 

 .جاری را از این طریق کنترل نمودی کرده و آمار این ناهنجامعه جلوگیر

 

آوری مقاله ی پیش رو در مورد حق مالکیت بر بدن زن و حق حیات جنین مطالبی را گردما در در نهایت باید 

کرده و به این مسئله پرداخته ایم که زن حق مالکیت بر بدن خود را دارد و این خالصه می شود در مواردی مثل 

انجام کارهایی مثل انجام عمل های زیبایی یا برطرف نمودن نقص عضو اما در رابطه با جنین مادر نمیتواند رابطه 

ایملک مادر به حساب نمی آید تا مادر هرزمان که اراده مالک و مملوکی داشته باشد یا به عبارت بهتر جنین م

نمود به حیات او با انجام سقط جنین خاتمه بدهد.در واقع این نظریه که حق مالکیت بر بدن را به طور مطلق می 

دهد برخواسته از یک نگاه غربی بوده که نه تنها حکم آزادی برای زن به حساب نمی آید بلکه در پی آن ناهنجاری 

که می تواند زندگی هزاران انسان بی گناه را به آورد ی در اجتماع به نام سقط جنین انتخابی به وجود می جد

مخاطره بیندازد.این در حالی است که اسالم ثابت می کند جنین مالکیت پذیر نبوده و دارای شخصیت حقوقی 

حق بر بدن خودش بر حق حیات جنین را مستقل از مادر است و مادر نه تنها حق از بین بردن او و مقدم داشتن 

ندارد بلکه وظیفه نگهداری و مراقبت از جنین را داشته و در صورتی که در هریک از مراحل رشد از نطفه تا جنین 

دارای روح بدون دلیل موجه و یا وجود مسئله اهمی که از طریق شرع مورد تایید باشد اقدام به اسقاط جنین خود 

 رار می گیرد.نماید مورد مجازات ق
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 یافته های تحقیق

زن حق مالکیت بر بدن خود را دارد اما تا به آن جایی که با حق حیات یک موجود دیگر در تزاحم قرار نگیرد.در -1

اسالم به این نکته توجه شده است که هر انسانی مالک بدن خود از جمله دت و پا و دیگر اندام ها هست اما نه 

کیت بر بدن مادر باید گفت این مالکیت شامل کودک مالکیت تامی که بتواند به خود ضرر بزند و در رابطه با مال

و در واقع کودک مایملک مادر نیست تا امکان تسلط بر آن را داشته باشد.در کنوانسیون منع تبعیض و در نشده 

کنوانسیون حقوق کودک در مورد مالکیت بر بدن زن به این معنا مه جنین برای او مایملک باشد سخنی به میان 

 نیامده است.

اسالم ارزش زیادی برای حق حیات قائل است و مجازات سنگینی را برای عدم تکلیف نسبت به این حق قائل -2

شده است. اسالم تمام مراحل پیدایش انسان را، از زمان نطفه تا آخرین مراحل کمال زیر نظر داشته و در هر 

و متولد شود و کسی حق ندارد این حق  مرحله به دفاع و حمایت او پرداخته است. جنین حق دارد که زنده بماند

از دیدگاه اسالم جنین صاحب فردیت و تشخیص است و از دیدگاه علمی نیز جنین از هر  مسلم را از او سلب کند.

مرحله از حیات خویش دارای تجربه ای از نوعی از زندگی و نسبت به تحریکات حساس می باشد بنابراین در اسالم 

رحم مادر یک موجود شریف و ارزشمند و صاحب حیات فردی می باشد و این نظریه  نطفه ی انعقاد یافته در

حق حیات یکی از حقوق محرز برای جنین برخواسته از ارزش خاصی است که اسالم برای انسان قائل می باشد لذا 

و در مورد  لحاظ گردیده 6به حساب می آید.اما در کنوانسیون حقوق کودک تنها حق زندگی برای کودک در ماده 

 حق حیات جنین صحبتی به میان نیامده است.

صورت ایجاد تزاحم بین زنده ماندن مادر و جنین آن هم در صورتی که امکان حفظ جان جنین در هیچ در-3

سقط درمانی، در شرع مقدس اسالم ،صورتی امکان پذیر نباشد و بدون انجام سقط جان مادر هم به خطر می افتد

 زمینه سقط درمانی در کنوانسیون حقوق کودک ماده ای پیش بینی نشده است.در .مجاز می باشد

نظر فقهای اسالم در بیشتر موارد، در حرمت سقط جنین باهم یکسان است مانند؛ یکسان بودن دیه ی جنین  -4

 پس از ولوج روح اما در برخی موارد بین شیعه و اهل سنت و حتی بین خود چهار مذهب اعل سنت اختالفاتی

دیه ی یک انسان بر جنین می وجود دارد مانند؛ دیه ی اعضای جنین و جراحات وارده بر آن که مربوط به تعلق 

این در حالی است که در این مورد کنوانسیون حقوق کودک ماده ای را لحاظ نکرده و تنها از حمایت کودک .باشد.

 سخن گفته است. 7و 6بعد از تولد به صورت اجمالی در ماده 
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درنظام حقوقی ما با توجه به الهام پذیری قوانین و مقرارت حقوقی از موازین و احکام شرعی موجود درفقه -5

امامیه، سقط جنین دراکثر موارد، جرم و فقط در موارد محدود جرم محسوب نمی شود. اما برخالف این دیدگاه، 

ا از حق حیات جنین حمایت نمی شود، بلکه در تفکر لیبرالیستی غربی به دلیل اصالت فرد و منافع فردی نه تنه

هستند.و آن را در قالب حق مالکیت برعکس افرادی که اقدام به سقط جنین می کنند از حمایت قانونی برخوردار

این در حالی است حق مالکیت بر بدن در هیچکدام از کنوانسیون های کودک و بر بدن برای زن مطرح کرده اند.

در کنوانسیون حقوق کودک در مورد تزاحم بین دو حق مزبور صحبتی به میان نیامده  .منع اشکال بیان نشده است

به صورت کلی و به صورت اجمالی به داشتن حق زندگی اشاره شده است.در مورد پدیده سقط  7و6و تنها در مواد 

هرگونه اشکال  جنین و حمایت از جنین )دوران قبل از تولد(ماده ای را لحاظ نکرده است.در کنوانسیون رفع

تبعیض علیه زنان نیز صحبتی از به رسمیت شناختن حق ماکیت بر بدن نشده و به سقط جنین و حق حیات هم 

 اشاره ای نشده است.
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