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Applied Analysis of Coercion Rule in Abortion Permission

[1] Jurisprudential foundations of abortion permission; with emphasis on jurisprudential
rule of incompatibility [2] The Rules of Islamic Jurisprudence [3] The Rule of Emergency [4]
Urgency (necessity) [5] Jurisprudential review of urgency and necessity [6] Examination of 
emergency in Iran’s criminal law according to Imam Khomeini’s viewpoint [7] Droit penal
general [8] A comparative study of abortion in Iranian and Russian penal law [9] Collection
of Guardian Council’s views [10] Jurisprudential and legal survey of abortion [11] Limiting
generation and sterilization [12] Medical jurisprudence [13] Abortion; unlawful or
allowable [14] Medicine at the Mirror of Ijtehad [15] Handbook of explaining the issues [16]
Proceedings and speeches of the 2nd seminar on Islamic views in medicine [17] A review of 
the criticism and theory of abortion permission from the viewpoint of Imamiyah
jurisprudents [18] Abortion in Islamic law and feminism

Introduction According to criminal laws, abortion is considered as a crime in most cases 
and in rare cases, it is considered an exception. One of these cases of abortion is based on 
the Coercion Rule, a jurisprudential principle. The state of coercion for the mother to save 
her life will authorize abortion. The coercion rule indicates that this is true for abortion, such 
as the famous hadith, called Raf, which is in the process of removing the sentence from the 
contributor in special circumstances. Hence, the aim of this study was to analyze the coercion 
rule in abortion permission. This research is applied in terms of the aim that was conducted 
by the content analysis method. In the organization of research, the documentary and library 
methods have been used and the analysis of the information was qualitatively performed based 
on the inference of the researcher from the Quranic sources and jurisprudential and legal texts; 
so, the information were collected through the library and document measurement tools.
Conclusion In case of emergency, Iranian law permits abortion before the age of 4 months.
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  مقدمه
مساله سقط جنین تصمیمات متفاوتی امروزه کشورها در برخورد با 

اند. بعضی از آنها سقط جنین را بدون هیچ قید و  را اتخاذ نموده
اند و برخی دیگر از  اند و آن را مجاز اعالم نموده شرطی پذیرفته

طور کل با  کشورها، تحت تاثیر اخالق مذهب کلیسا قرار داشته و به
یز برای آن مقرر های سنگینی نآزادی آن مخالفت نموده و مجازات

ها با سقط جنین مشروط موافق بوده و   اند. اما اکثر کشورداشته
اند افراد در شرایط حساس و ضروری اقدام به سقط  اجازه داده

شدت  نمایند. در حقوق و فقه اسالمی با مساله سقط جنین به
های برخورد شده و این عمل اصوًال جرم بوده و مرتکب به مجازات

شود. لیکن با درنظرگرفتن مبانی نظری که قوانین یمقرر محکوم م
های اجتماعی موجود، به گیرد و ضرورت هر کشور از آنها نشات می

شود که در صورت موجب مقررات، مواردی نیز در نظر گرفته می
وجود شرایط خاص، عمل سقط جنین مجاز است. این موارد 

  عبارتند از:
کردن جنین از رحم وی یا ن ) حفظ حیات مادر، هنگامی که خارج۱

  وضع حمل، آن را به خطر بیندازد. 
الخلقه و معلول که دارای صدمات  ) جلوگیری از تولد نوزاد ناقص۲

منظور دورماندن از  بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده، به
های هنگفت برای نگهداری  پیامدهای اجتماعی آن و صرف هزینه

  این گونه افراد
رهای معنوی که در پی آشکارشدن عالیم ) پیشگیری از ضر۳

حاملگی یا تولد نوزاد ناشی از تجاوز جنسی و زنا برای زنان و 
 .[1]منظور حفظ آبروی آنها دختران حاصل خواهد شد به

کند، یکی از قواعد فقهی که مساله جواز سقط جنین را توجیه می
 قاعده اضطرار است و از جمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد

احکام فقهی نقش بسزایی دارد قاعده "کل حرام مضطر الیه فهو 
حالل" است. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از 

رود و تاثیر کارآیی آن در قواعد کاربردی و اساسی فقه به شمار می
ویژه در حل معضالت و  خورد، بهجای فقه به چشم می جای

دا نقش اساسی دارد. از عمده مشکالت و مباحث و مسایل نوپی
ها مطرح مسایلی که در باب مسئولیت کیفری همواره در همه زمان

بوده، این است که هر کس به حکم ضرورت عمدًا مرتکب عمل 
ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معموًال  مجرمانه

شود که برای جان دیگری یا خود فرد بر اثر خطر شدید ایجاد می
آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است. در می پیش

حقوق اسالم قاعده "الضرورات تبیح المحضورات" یا "رفع ما 
. در حقوق غرب، روم و [2]کنداضطروا"، جرم اضطراری را توجیه می

شناسد" معروف است. در المثل "ضرورات قانون نمی ژرمن ضرب
فهوم این قاعده از نظر لغوی این مقاله، نگارندگان پس از تعریف م

و اصطالحی، برای آشنایی و تبیین بیشتر این قاعده، ادله فقهی که 
اند و شرایط  کنند را آوردهبرای مشروعیت این قاعده بدان استناد می

اضطراری اسقاط جنین را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران تحلیل 
در موارد سقط جنین نموده و در آخر، جایگاه و نقش قاعده اضطرار 

 تحلیل حاضر، اند. بنابراین هدف پژوهش را مورد ارزیابی قرار داده
  جنین بود. سقط جواز مساله در اضطرار فقهی قاعده کاربردی

 تحلیل روش به است که كاربردی هدف، نظر از این پژوهش
 و اسنادی روش از پژوهش، تنظیم در. گرفت صورت محتوی
 شده كسب اطالعات تحلیل و تجزیه و شد استفاده ای كتابخانه

 متون و قرآنی منابع از محقق استنتاج بر مبتنی و كیفی صورت به
 سنجش ابزارهای وسیله به اطالعات لذا بود و حقوقی و فقهی

  .شد گردآوری اسنادی و ایكتابخانه

  مفهوم اضطرار
به فتح یا ضم اول است.  "ضرّ "مصدر باب افتعال و از ماده  "اضطرار"
دیدگی و با ضّم اول به معنی فقر،  با فتح اول به معنی زیان "ضرّ "

که باطنی و  فاقه، تنگدستی، سختی و سوء حال است؛ اعم از این
داشتن به چیزی است و  احتیاج "اضطرار"معنوی باشد یا ظاهری. 

های لغت  در کتاب.[2]اسم مصدر برای مصدر اضطرار است "ضروره"
حتیاج الی الشیء و الجاء الیه"، یعنی "االضطرار: اال آمده است:

اضطرار احتیاج پیداکردن به چیزی و و ناچارشدن به آن چیز 
 .[3]است

اند که فقها و حقوقدانان در تعریف اضطرار توجیهات مختلفی کرده
ماهیت بحث آنها حول محور ناچاری و ناعالجی و اباحه محرمات 

علت  حالتی است که بهگوید: "حالت اضطرار، می گارواست. از جمله 
آید و  یک واقعه ناشی از طبیعت یا از انسان در شخص به وجود می

مرتکب در آن حالت برای نجات خود یا دیگری از خطر مهم 
الوقوعی که به نحو دیگر قابل اجتناب نیست، خویشتن را  قریب

مجبور به ارتکاب فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب است، 
اضطرار آن است که صبر بر گفته است: " ردبیلیمحقق ا. [4] بیند" می

. این تعاریف اصطالحًا تعریف به "آن ممکن نباشد، مانند گرسنگی
یکی . [5]ندشواعم هستند که شامل غیراضطرار و غیرمضطر هم می

ضطرار، از "ا از نویسندگان حقوقی در تعریف اضطرار آورده است:
ت که با فقدان عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی اس

گونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر  هر
  .[6] "دشوخود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می

به عبارت دیگر، اضطرارداشتن به چیزی به این معنی است که 
انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر 
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د و برای نجات پیداکردن از این گرفتاری، باشد عملی را انجام ده
که  آنبدون کند دادن آن عمل حکم می ضرورت و عقل به انجام

دیگری او را بر این عمل وادار کرده باشد. بنابراین شخص مضطر در 
ناگزیر به انتخاب یکی از آن دو است که  ،اختیار بین دو امر حادث

زند ولی به این کار میجرم است؛ زیرا هرچند به میل و اراده دست 
شود در سر  علت وجود تنگنا و فشاری که از درون بر او وارد می به

کند که یا مقاومت و ایثار نماید یا  دوراهی واقع شده و انتخاب می
کند به  برای فرار از مهلکه و مخمصه و خطری که او را تهدید می

  فعل مجرمانه روی آورد. 
طوری که هر گاه  ل تحمل است، بهبنابراین اضطرار وضعیتی غیرقاب

مکلف در آن قرار گیرد فقط با ارتکاب حرام یا ترک واجب بتواند از 
آن رهایی یابد. در این هنگام، تکلیف در حدی که برای خروج از آن 

  شود.وضعیت الزم است، برداشته می
  

  ارتباط ضرورت و اضطرار
و ضرورت، یک مساله قابل بررسی در اینجا این است که آیا اضطرار 
های مختلفی چیز هستند یا با هم تفاوت دارند؟ نظریات و احتمال

  : در اینجا مطرح است
ای از علما معتقدند که اضطرار و ضرورت تفاوتی با عدهالف) 

اند. اوًال، یکدیگر ندارند و برای ادعای خویش دلیلی ارایه نکرده
به شکل  صورت صریح یا ضمنی، این دو واژه را بیشتر فقها به

اند. مثًال مرحوم مترادف به کار برده و تمایزی میان آنها قائل نشده
ضرورت را نیز به  هدر مقام تعریف شخص مضطر، واژ محقق حّلی
کسی را  محققداند. صورت ضمنی آنها را مترادف می کار برده و به
های خستگی و  داند که نخوردن او باعث بروز نشانهمضطر می

ای باشد که در خود  گونه ستن در وی شود و بهنداشتن قدرت نش
ترس هالکت و بیماری یا دورافتادن از همسفرهایش را داشته 

شدن آن  باشد. در چنین وضعی جایز است که تا مقدار برطرف
 محقق حّلیآید که از نظر ضرورت، چیزی بخورد. از این عبارت برمی

  .[4]اضطرار و ضرورت یک معنی دارند
توان مالک قابل اعتمادی برای تمایز ر حقوقی نیز نمیثانیًا، از نظ

میان اضطرار و ضرورت به دست آورد و شرایط حصول اضطرار و 
ضرورت و نتیجه آنها کامًال یکسان است. بیشتر حقوقدانان نیز به 
بیان تفاوت میان اضطرار و ضرورت نپرداخته و متعرض آن 

زیرا عدم تفاوت آنها، در نظر ایشان روشن و واضح بوده  ،اند نشده
 .[5]است

اضطرار در لغت به معنی " گوید:یکی از حقوقدانان در این باره می
ناچاری و درماندگی است و در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت 

. [7] "رادف استتضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است م
سالمی و قوانین موضوعه کیفری دیگر نیز همچنین قانون مجازات ا

  است.تفکیکی میان اضطرار و ضرورت به عمل نیاورده 
دیدگاه دیگر آن است که اضطرار و ضرورت با یکدیگر تفاوت ب) 
تفاوت آنها در عامل پیدایش آنهاست. ضرورت بر اثر عوامل  و دارند

اوت تف. [6]آید، اما اضطرار عامل درونی داردخارجی به وجود می
عمده میان اضطرار در نظر فقهای اسالمی و ضرورت مورد نظر 

شود. برخی از فقهای حقوقدانان در ماهیت اقدام مضطر ظاهر می
قائل به بقای حرمت  ،اسالمی در حین حکم به جواز اقدام مضطر

اصلی و اولی فعل هستند و گروهی نیز در مواردی اقدام مضطر را 
انند. اما در حقوق عرفی، ماهیت اصل دمباح بلکه واجب می تنها نه

قانونی و رفع ر عمل مورد اختالف واقع نشده است و گویا زوال عنص
 .[2]آنند ممنوعیت از اصل فعل و اباحه آن قولی است که جملگی بر
 "اضطرار"فقها معموًال از این عامل سالب مسئولیت کیفری با عنوان 

برند. به نظر را به کار می "ضرورت"کنند و حقوقدانان واژه  یاد می
است  "اضطرار"مورد بحث در حقوق کیفری همان  "ضرورت"رسد  می

های فقهی مورد بحث قرار گرفته است و تنها تفاوتی که که در کتاب
دارند در آن است که فقها دامنه آن را به امور عبادی و غیرحقوقی 

ما آنچه اند، ا تری از آن کرده هم تسری داده و استفاده گسترده
  شود، در فقه و حقوق یکسان است.مربوط به سلب مجازات می

  
جایگاه قاعده اضطرار در موارد سقط جنین در نظام حقوقی 

  ایران
شدن قاعده اضطرار در احکام سقط جنین، موارد  منظور روشن به

عنوان مصادیق  مختلف که از جانب طرفداران سقط جنین به
  گیرد.سی قرار میشود مورد برراضطراری شمرده می

همواره در طول تاریخ، در دوران بارداری زنان زیادی به دالیل 
دادند. در حالی که در زمان حاضر مختلف جان خود را از دست می

ضرورت دارد بشر متمدن نسبت به رعایت حقوق مادران دقت نموده 
و حساسیت بیشتری مبذول نماید و از تلفات بیشتر زنان جلوگیری 

مواردی که حیات مادر در معرض تهدید قرار دارد بدون  کند و در
هیچ گونه تردیدی، سقط جنین مشروع قلمداد شود. در این قسمت 

منظور حفظ حیات مادر از منظر  به بررسی سقط جنین درمانی به
  نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

جز  در حقوق ایران پیش از انقالب اسالمی، سقط جنین درمانی به
دی که حفظ حیات مادر به آن بستگی داشت ممنوع بود که موار

به این موضوع  ۱۳۰۴قانون مجازات عمومی مصوب  ۱۸۳ماده 
طور اطالق و بدون آن که  اختصاص داشت. قانونگذار سابق، اوًال به

شدن روح  تمایزی میان مراحل جنین از نظر قبل و بعد از دمیده
 ۱۸۳ین را مشمول ماده قائل شود در کلیه مراحل بارداری سقط جن

خاطر حفظ حیات مادر  درمانی را تنها به دانست؛ ثانیًا سقط می
  .[8]پذیرفت می

 ۱۳۴۸نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب  آیین ۱۷پس از آن ماده 
"در صورتی که سقط جنین برای سالمت و  بود که مطابق با این ماده

پس از  جان مادر الزم باشد پزشک موظف است در بیمارستان و
مشاوره و تصویب دو نفر پزشک دیگر اقدام نماید. در این صورت 
گزارش همراه با ذکر دلیل، نام محل و اسامی پزشکان به نظام 
پزشکی ارسال دارد و در صورتی که در محل بیمارستان یا پزشک 
دیگری نباشد و انتقال بیمار به محلی که دارای بیمارستان یا پزشک 

تواند برای حفظ سالمت و جان مادر  می است میسر نشود پزشک
ساعت به هیات مدیره  ۲۴اقدام، و گزارش را با دالیل کافی ظرف 

 نظام پزشکی اطالع دهد".
ولی از آنجا که قانون سابق با اهداف انقالب اسالمی از جمله تحقق 
مبانی و احکام اسالم مغایرت داشت، تغییر یافت و با این توضیح 

مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت. فقهای  نامه قسمتی از آیین
منظور حفظ حیات مادر قائل  شورای نگهبان در مورد سقط جنین به

اند. لذا در حالتی که جنین در مراحل اولیه بارداری و  به تفکیک شده
کند که  قبل از ولوج روح قرار داشته، حفظ حیات مادر ایجاب می

این صورت رعایت تشریفات صورت طبی اسقاط شود که در  جنین به
الزامی خواهد بود و در حالتی که روح در جنین دمیده شده باشد 

منظور ترجیح حفظ جان مادر بر حیات جنین را  سقط جنین به
 .[9]اندمطابق موازین شرع ندانسته

 ۹۰مقررات مربوط به سقط جنین را در مواد  ۱۳۶۲قانونگذار در سال 
ه و برخالف گذشته سقط جنین را از قانون تعزیرات تنظیم کرد ۹۱و 

است. نهایت   همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته
آن که در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری تا قبل از ولوج 
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طور متفاوت بیان کرده و برای پایان  روح در جنین میزان دیه را به
در مورد کسی که دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین، 

موجبات سقط جنین زن حامله را فراهم نماید مجازات دیگری 
بینی کرده بود. با توجه به مطالب ذکرشده در قانون تعزیرات،  پیش

بینی نشده بود و سقط جنین در تمام  سقط جنین درمانی پیش
 شد.دوران بارداری به هر منظور قابل مجازات تلقی می

این قانون،  ۶۲۳در ماده  ۱۳۷۵صوب در قانون مجازات اسالمی م
سقط جنین برای حفظ حیات مادر مجاز شمرده شده است. طبق 
این ماده بین این که سقط جنین در روزهای اولیه انعقاد نطفه 
صورت پذیرد یا در روزهای آخر حاملگی که جنین شکل یک انسان 
کامل را به خود گرفته باشد تفاوتی قائل نشده است و تنها در 

منظور حفظ حیات مادر الزم باشد مجاز  ردی که سقط جنین بهمو
شمرده شده است. البته این جواز سقط ناظر به موردی است که روح 
در جنین دمیده نشده باشد، لیکن در قانون قیدی در این مورد 

توان گفت با توجه به نظریه شورای نگهبان در نیامده است. ولی می
انتظامی نظام پزشکی که در مطالب قبلی  نامهآیین ۱۷رابطه با ماده 

ذکر شد سقط جنین برای حفظ جان مادر از لحاظ انطباق آن با 
نشدن روح در جنین جایز  موازین شرعی تنها در صورت دمیده

شمرده شده است. سقط جنین از معدود موضوعات مرتبط با 
ای برای آن به تصویب  سالمت است که در ایران قانون جداگانه

واحده، در مورد بیماری مادر که با تهدید جانی  است. ماده رسیده
 داند.درمانی را قبل از ولوج روح جایز می مادر توام باشد سقط

درمانی با  "سقط ۱۳۸۴درمانی مصوب  واحده سقط طبق ماده
تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی 

م باشد قبل از ولوج روح بر بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توا
(چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه 

شدن این قانون  پزشک مباشر نخواهد بود". با تصویب و اجرایی
گروهی نگران آن هستند که سقط جنین در زیر چهارماهگی در نظر 

اصطالح قبح آن در  شود و بهعموم امری مباح و بالاشکال تلقی 
قیات عمومی جامعه ریخته شود و اما این نگرانی با آموزش اخال

عمومی این نکته مرتفع خواهد شد که سقط جنین همچنان از نظر 
شود و تنها در شرعی حرام و از نظر اخالقی نادرست تلقی می

دهیم که راه و چاره دیگری باقی  صورتی به اجرای آن تن در می
 .[10]نمانده باشد

نی در این زمینه قانون مجازات اسالمی در آخرین تحول تقنی
 عمدی جنایتدارد: "و تبصره آن مقرر می ۳۰۶در ماده  ۱۳۹۲مصوب 

. نیست قصاص موجب باشد، روح حلول از پس چند هر جنین، بر
 تعزیری مجازات به دیه پرداخت بر عالوه ،مرتکب صورت این در
  ".شود می محکوم "تعزیرات" پنجم كتاب در مقرر
 اتیح ادامه تیقابلی دارا و شود متولد زندهی نیجن اگر: تبصره
 تولد از پس او مرگ ای نقص به منجر تولد، از قبل تیجنا و باشد
  .است ثابت قصاص بماندی باق تولد از بعد او نقص ای شود

مقرر داشته  ۱۵۱ در ماده ۱۳۹۲قانونگذار در قانون مجازات مصوب 
هرگاه كسی بر اثر اكراه غیرقابل تحمل مرتكب رفتاری شود است: "

شود. در جرایم  شود مجازات نمی كه طبق قانون جرم محسوب می
شود. در  كننده به مجازات فاعل جرم محكوم می موجب تعزیر، اكراه

  ".شود میجرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار 
حقوقدانان در مورد قاعده اضطرار دادن به اختالفات  مقنن برای پایان

داند. چون در گذشته و ضرورت توجه داشته و هر دو را یکی می
یکی از دالیلی که براساس آن اضطرار و ضرورت را با یکدیگر متفاوت 

آید دانستند این بود که ضرورت بر اثر عوامل خارجی به وجود میمی
عنوان یکی از  ی بهاما اضطرار، عامل درونی دارد، و با آوردن بیمار

مصادیق ماده نشان داده که از نظر مقنن اضطرار و ضرورت یکی 
آیند  است. عالوه بر مصادیقی که بر اثر عوامل خارجی به وجود می

عنوان یک عامل درونی به ابتدای ماده اضافه کرده  بیماری را نیز به
سقط جنین  ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۲۳است؛ ماده 

داند. با توجه به توضیحات ر حفظ حیات مادر را مشروع میخاط به
گیری کرد که قانون ایران، سقط جنین در  توان نتیجهشده می ارایه

  داند.مقام ضرورت را قبل از ولوج روح (چهارماهگی) مجاز می
  

  جایگاه قاعده اضطرار در موارد سقط جنین در فقه امامیه
حفظ حیات مادر در دو دوره  از منظر فقه امامیه سقط جنین برای

شدن روح در جنین بر مبنای قاعده اضطرار  قبل و بعد از دمیده
  قابلیت بررسی دارد:

  امامیه سقط جنین قبل از ولوج روح در فقه
به نظر فقهای شیعه، زمانی که روح در جنین دمیده نشده و حفظ 
حیات مادر متوقف بر سقط جنین باشد این عمل جایز است. دلیل 
این امر آن است که میان وجوب حفظ نفس مادر و حرمت سقط 
جنین تزاحم است و اینجا دوران امر میان اهم (حفظ نفس 
محترمه و مهم) و حرمت سقط جنین دایر است و برای حفظ جان 

عنوان  شدن روح به توان به سقط جنین اقدام نمود. دمیدهمادر می
ا که حفظ جان مادر یک رکن اساسی در این حکم مدخلیت دارد؛ چر

که دارای روح است بر حرمت سقط جنین که هنوز روح در آن دمیده 
   .[1]نشده است ارجحیت دارد

حالت اضطرار مادر برای حفظ جان خود موجب رفع حرمت سقط 
بودن چنین حالتی برای  دهنده روا شود. قاعده اضطرار نشانمی

ع عن روایی سقط جنین است، مانند حدیث نبوی مشهور "رف
امتی... و ما اضطروا الیه..." که در مقام برداشتن حکم از مکلفان در 

 شرایط ویژه و از آن جمله هنگام تنگنای آنهاست. 
همان گونه که فقها عمومًا به قاعده اضطرار برای خوردن مردار برای 

توان به همین اند، در سقط جنین نیز می حفظ جان استناد نموده
مادر تمسک جست؛ چرا که فقط امکان  انگیزه یعنی حفظ جان

حفظ یک نفر وجود دارد و مادر ناگزیر با سقط جنین جان خود را 
کند. این کار مادر با استناد به قاعده اضطرار ممنوعیت حفظ می
  .[11]شرعی ندارد

همچنین براساس قاعده نفی حرج برای رفع خطر از جان مادر و 
شدن روح جایز  از دمیدهحرج ناشی از بارداری، سقط جنین قبل 

دانسته شده است و این در صورتی است که توقف حفظ و حیات 
مادر بر سقط جنین در مرتبه اعلی، در مرتبه علم یقینی باشد؛ لیکن 
اگر خوف حاصل شود، بنا بر سیره عقال که در چنین مواردی خوف را 

 دانند سقط جنین جایز است. بنابراین در موارد طریق به واقع می
خطر جانی برای مادر در صورت وجود جنین، چه حفظ جان مادر 

رفتن حیات مادر در  متوقف بر سقط جنین باشد و چه خوف ازبین
صورت بقای جنین حاصل شود در هر دو صورت سقط جنین جایز 
است. نظرات فقهی و نیز استفتائاتی که در این زمینه وجود دارد 

یت موضوع آنها را در زیر موید مطالب باال است که به لحاظ اهم
  آوریم: می

گویند زنی حامله شده و اکنون یک ماه و نیم دارد. اطبا می -
شدن وی خواهد  حاملگی برای مادر خطر جانی دارد و موجب فلج

شد. آیا سقط جنین برای چنین مادری جایز است یا خیر؟ اگر ضرر 
  .[12]استشدن روح جایز  و خطر جانی دارد برای مادر قبل از دمیده

های مختلفی که در درمانی برای حفظ جان مادر در بیماری سقط -
کنند چه کتب علمی معتبر آمده و متخصصان مورد وثوق اعالم می

حکمی دارد؟ سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست و موجب دیه 
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جز سقط راهی برای  است، ولی اگر برای مادر خطر جانی دارد و به
از ولوج روح در بچه با پرداخت دیه اشکال  عالج مادر نباشد قبل

  . [12]ندارد
هر گاه به تشخیص پزشک هم برای مادر زیان داشته باشد و اگر  -

شوند یا یکی از آنها، آیا در این صورت  سقط نکنند یا هر دو تلف می
سقط جنین جایز است یا خیر؟ قتل نفس محترمه جایز نیست و 

ولی اگر قبل از ولوج روح باشد و این مساله با حفظ نفس فرق دارد 
از گفته دکتر اطمینان حاصل شود که مادر در صورت بقای حمل 

  .[12]میرد در این صورت سقط جایز است می
در صورتی که با عدم اتالف جنین، علم به هالکت مادر و احتمال  -

البقاء برای حفظ نفس  بقای جنین باشد آیا اتالف جنین محتمل
البقاء است جایز است یا  اتالف جنین، مقطوعمادر که در صورت 

به فرض حکم جواز در این صورت، حکم صورت خوف را  خیر؟
مرقوم فرمایید. در صورت مذکور جایز است و در صورت خوف محل 

 .[13]اشکال است، بلکه عدم جواز ارجح است
اند، ولی در  ها صاحب فرزند شدهای که پس از سالخانواده -
اند اگر حاملگی ادامه پیدا  بارداری اطبا تشخیص دادههای اولیه  ماه

کند احتماًال برای مادر امکان خطر وجود دارد، دکتر دستور کورتاژ 
داده است. آیا جایز است نظر دکتر انجام شود؟ اگر خوف خطر بر 
جان مادر مستند به قول دکتر متخصص امین باشد سقط جنین 

  . [14]ی نداردشدن روح در جنین اشکال پیش از دمیده
ماندن آن به همان حال برای  اگر جنین در رحم باشد و باقی -

زندگی مادر خطرناک باشد آیا سقط آن جایز است؟ در فرض سئوال 
امر دایر است بین مرگ حتمی طفل و مادر. بنابراین جایز است جان 

  . [14]مادر با سقط جنین نجات داده شود
ای این طور تشخیص  حاملهپزشکان برای درمان بیماری زن  -

اند که بیمار باید بچه چهارماهه خود را سقط کند آیا سقط جایز  داده
است یا خیر؟ اگر حمل خطر جانی برای مادر ندارد سقط جایز 

  . [14]نیست
: موردی که به تشخیص دکتر حمل برای مادر ضرر آیت هللا بهجت

فرزند شود دارد ولی ادامه حمل ممکن است منجر به مرگ مادر یا 
چنانچه اشکالی در تشخیص پزشک نباشد و تحقیق کامل نیز در 

شدن روح مانعی  این طرح شده باشد سقط جنین قبل از دمیده
 .[15]ندارد

: هر گاه به تشخیص پزشک حمل برای مادر خطر آیت هللا اراکی
ناچار باید یکی از  داشته باشد یعنی حفظ هر دو ممکن نباشد و به

رود آیا سقط جایز است؟ آیا بین ولوج روح و قبل از آن آنها از بین ب
   .[12]تفاوت هست؟ بعد از ولوج روح محل اشکال است

توان گفت که جنین قبل از در مورد علت و فلسفه نظر فقها می
عیار نیست و لذا در مواردی که  شدن روح، انسان کامل و تمام دمیده

را تهدید نماید باید عیار یعنی مادر  جان یک انسان کامل و تمام
برای حفظ حیات مادر از میان برداشته شود و ناقص فدای کامل 

آیت هللا شود و این امری است که مورد پذیرش عقل و شرع است. 
معتقدند که حیات جنین، حیات مستقره نیست پس سقط  مرعشی

 .[16]جنین اشکالی ندارد
تردیدی نیست در صورتی که جان مادر در خطر باشد و با سقط 

شود، سقط آن واجب است؛ زیرا شکی نیست  جنین مادر احیا می
که این امر دایر بین حفظ جنین و حفظ جان مادر است. بدیهی 

جای  است که جان مادر مقدم است و در این باره ظن عقالیی به
ولوج روح موجب  کند. آیا سقط جنین قبل از قطع کفایت می
 شود یا خیر؟  استقرار دیه می

فرماید: "َفَمِن اْضُطرَّ ففقها با استناد به آیه سوم سوره مائده که می

ِحیٌم؛ کسی که به  ِ◌ی َمْخَمَصه َغْیَر ُمَتَجانٍِف إلْثٍم َفِانَّ َهللا َغُفوٌر رَّ
واسطه گرسنگی ناگزیر از خوردن شود در حالی که متمایل به 

و با  ناه نباشد، همانا خداوند آمرزنده مهربان است"ارتکاب گ
استفاده از حدیث نبوی "رفع عن امتی و ما اضطروا علیه"؛ از امت 

ادعا  اند برداشته شده است"،من چیزی که به آن اضطرار پیدا نموده
هنگام  اند که مقتضای این ادله رفع حرمت از سقط جنین به نموده

قها عمومًا بر ادله اضطرار برای خوردن اضطرار است و همان طور که ف
اند در مساله سقط جنین نیز به همین ادله استناد  مردار عمل نموده

  اند. نموده
چون فقط امکان حفظ یک نفر وجود دارد و بنا بر قاعده اضطرار، با 

کند و این عمل وی با استناد به  سقط جنین جان خود را حفظ می
دارد، به این معتقدند که دیه برای ادله فقه، حرمت و ممنوعیتی ن

نجات جان مادر ساقط است؛ چنانچه حکم تکلیفی و حرمت عمل 
شود، چون عمل سقط جنین در محدوده مجاز و در حد  ساقط می

 .[17]گیردضرورت صورت می
عده دیگری معتقدند که ضرورت به قدر نیاز کارگشا است و در اینجا 

کند، ولی دیه که یک حکم  میفقط حکم تکلیفی حرمت را رفع 
خاطر وجود  کند. مثل آنجا که کسی به وضعی است را رفع نمی

اضطرار از اموال کسی بدون اذن صاحب آن استفاده کند، فقط 
شود لیکن  حرمت این عمل در پرتو وجود اضطرار برداشته می

ضمانت قیمی مثل آن باقی است و باید قیمتی مثل آن را به 
ترین  . با توجه به این که حدیث رفع از مهم[17]صاحب آن رد کند

بودن حدیث  فقهی قاعده اضطرار است، فقها با تکیه بر امتنانی ادله
رفع، شمول آن به احکام وضعی به جهت این که موجب مضیقه و 

اند.  شود و این امر با امتنان منافات دارد را نپذیرفتهمشقت امت می
ر وضعی، که در اینجا دیه جنین به همین دلیل مضطر را از حیث آثا

دار جبران خسارت و  اند و او را عهدهشده است مسئول دانسته سقط
  اند.ضرر و زیان ناشی از سقط جنین اضطراری قلمداد کرده

  

  امامیه سقط جنین بعد از ولوج روح در فقه
شدن روح در جنین یک انسان  بعضی از فقها معتقدند که با دمیده

و دارای حق و حقوق مشخص پا به عرصه وجود  عیار کامل و تمام
نهد و از این جهت با مادر هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین ترجیح  می

خاطر دیگری، منطقی و معقول به  یکی بر دیگری و فداکردن یکی به
رسد و شارع مقدس هم به هیچ انسانی اجازه نداده است  نظر نمی
نوعان خود بزند.  همماندن خودش دست به کشتن  خاطر زنده که به

دارند که مقتضای برخی روایات و حتی  در ضمن این گروه بیان می
در مواقع ضرورت و اضطرار و تقیه "انما جعلت التقیه لیحقن بها 
الدم، فاذا بلغت التقیه الدم فال تقیه" اجازه ارتکاب قتل و سقط 

  .[17]جنین داده نشده است
شدن روح نیز  پس از دمیده در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که حتی

کنند.  توان جنین را سقط نمود، اما مبانی متفاوتی را بیان می می
تواند برای دفاع از جان خود،  اند که مادر می برخی بر این عقیده

اقدام به سقط جنین نماید و در مساله دفاع تفاوتی ندارد که هجوم 
احم مادر را از جانب عامل داخلی باشد یا خارجی. برخی از باب تز

دانند و برای جان مادر اهمیت بیشتری مجاز به سقط جنین می
ای که معتقدند  . عده[1]دهند اند، لذا حفظ آن را ترجیح می قائل شده

جان مادر و جنین از لحاظ اهمیت مساوی هستند از باب تزاحم و 
دوران امر بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد عقل 

کند. بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود خییر میحکم به ت
با سقط جنین است. دلیل دیگر برای جواز سقط جنین در این حالت 
قاعده اضطرار است، زیرا اطالق دلیل حلیت محرمات با وجود 

شود. چون مادر برای حفظ جان خود  اضطرار، شامل این مورد می
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رار حرمت سقط را از بین ناچار است جنین را سقط کند و این اضط
 .[18]بردمی

  

  گیری نتیجه
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات 
کتاب و سنت بالصراحه بر آن داللت دارد، اما همانند هر حکم اولیه 
دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان 

مانند اضطرار و سایر ای  جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه
عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت 

شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ می
اندازد و نیز مواردی که تولد مادر شده یا سالمتی او را به مخاطره می

یا های جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین فرزند با ناهنجاری
توان با استناد به عناوین مذکور خود طفل شود. در این صورت می

  عنوان مثال و موارد دیگر قائل به جواز سقط شد.  به
در اشکال به قاعده اضطرار اگر گفته شود که هیچ ترجیحی وجود 

توان این قاعده را در مورد جنین نیز به کار گرفت؛ در ندارد و می
شود، اما با ین حیات مادر تضمین میاند که با سقط جنپاسخ گفته

مرگ مادر هیچ تضمینی برای بقای جنین وجود ندارد و در اکثر 
قریب به اتفاق موارد، مرگ مادر منجر به مرگ جنین و ختم بارداری 

شود. بنابراین احتمال حفظ جان مادر بسیار بیشتر از حفظ جان می
توان کرده و میفرزند است و از این لحاظ، جان مادر ترجیح پیدا 

قاعده را در این طرف جاری کرد و اجرای قاعده در دو طرف با وجود 
مرجح در یک طرف صحیح نخواهد بود. بلکه از احتمال نیز فراتر 
رفته و قطع به مرگ جنین در اثر مرگ مادر طبق نظر پزشکان وجود 

نهند، دارد و اگر جنین زنده به دنیا آید دیگر نام سقط بر آن نمی
که از قبیل زایمان زودرس خواهد بود. با وجود مرجحی که به آن بل

توان این مورد را چنین تفسیر کرد: با وجود احتمال و اشاره شد می
حتی با وجود اطمینانی که در مورد مرگ فرزند بعد از مرگ مادر 
طبق نظر پزشکان متخصص در اکثر موارد ذکر شد، حفظ جان مادر 

ی اگر احتمال را قوی ندانیم، باز هم شود و حتترجیح داده می
توان مادر را در حفظ جان خود یا فرزندش مخیر دانست و اصوال  می

شود. سقط در جایی دنیاآمدن جنین سقط نامیده نمی زنده به
ماندن جنین در خارج رحم وجود  کند که امکان زندهمصداق پیدا می

اند  اینجا وارد کردهنداشته باشد. اشکال دیگری که به ادله اضطرار در 
توان حکم به جواز قتل این است که با تمسک به ادله اضطرار نمی

کرد و هیچ فقیهی ملتزم به این نشده است. از این رو اگر انسان 
برای حفظ جان خود، اضطرار به خوردن گوشت انسان دیگر پیدا کند، 

ق دهد. اگر بپذیریم ادله اضطرار، مطلکسی فتوا به جواز قتل نمی
گوید "تقیه تا زمانی جایز است که منجر به  است، با احادیثی که می

  زنیم. مرگ دیگری نشود" این اطالق را قید می
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