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 Bearing in mind that from the medical and social point of view, 
pregnancy is considered a beautiful event in life, and on the 

contrary, abortion is considered as a social problem in all human 

societies and is an inevitable global phenomenon that plagues 
populous countries and threatens the health of the family and 

society. Abortion faces problems because of the integration of 

medical, psychological, sociological, moral-philosophical issues, it 
has gone beyond the mere legal and jurisprudential issue. 

Unfortunately, people resort to illegal abortion due to cultural and 

economic poverty, which can have dangerous consequences for the 

mother, and psychological disorders occur before and after the 
abortion. The crime of abortion is one of the crimes specific to 

women. and the reflection of this social problem has been effective 

on the views of criminologists and lawyers. 
From the point of view of jurisprudence, abortion before and after 

the dissolution of the soul is discussed and basically in human 

societies to preserve the life of the mother due to the role of taking 

care of other children and taking care of the husband and finally 
preserving the family members as (the least harm and the absolute 

preference and emergency) is justified. 

Today, among the countries of the world, only twenty-six countries, 
including Britain, Japan, China, France, Russia, and Germany 

(mostly from 1948 onwards by passing their own laws) consider 

abortion to be absolutely permissible and legal, and in Australia, 
abortion is illegal. It is a crime and punishable. 

Basically, through punishment, no effective action can be taken to 

prevent or reduce the crime, because this action is mostly done 

secretly with the consent of the legal parents of the fetus, through 
doctors or other people, and the crime rate is high. 
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 امامیه فقه و ایران حقوق در جنین سقط فرایند بررسی

 الملل بین حقوق در شمایی با

 *1حریری مهدی
 نویسنده) ایران تهران، نور، پیام دانشگاه، حقوق گروه استادیار
 (.مسئول

 
 3شکربیگی علیرضا
 .ایران تهران، نور، پیام دانشگاه، حقوق گروه استادیار

 
 چکیده

 یباز رویدادی بارداری اجتماعی و پزشکی منظر از اینکه به امعان با
 ضلمع یک عنوان به جنین سقط برعکس و شود می تلقی زندگی در

 اجتناب جهانی پدیده یک و تلقی بشری جوامع تمامی در اجتماعی
 انوادهخ سالمت و باشد می پرجمعیت کشورهای گریبانگیر و ناپذیر

 دالیل به جنین سقط از کند می مواجه مشکالتی با را اجتماع و
 ـ اخالقی شناختی، جامعه و شناختی روان پزشکی، مسائل ادغام

 انهمتأسف. است رفته فراتر فقهی و حقوقی صرف مسأله از فلسفی
 قطس غیرقانونی عمل به اقدام اقتصادی و فرهنگی فقر دالیل به مردم

 هداشت دنبال به مادر برای خطرناکی عواقب تواند می که کنند می
 ادرم برای جنین سقط از بعد و قبل شناختی روان اختالالت و باشد
 می زنان مخصوص جرایم جمله از جنین سقط جرم کند می بروز
 و شناسان جرم دیدگاههای بر اجتماعی معضل این بازتاب و باشد

  .است بوده مؤثر دانان حقوق
 قرار مداقه مورد روح حلول از بعد و قبل جنین اسقاط فقهی منظر از

 دلیل به مادر حیات حفظ برای بشری جوامع در اصوالً و گیرد می
 حفظ نهایتاً و شوهر از مراقبت و دیگر اطفال از نگهداری نقش

 (اضطرار و بالمرجح ترجیح و الضررین اقل) عنوان به خانواده ارکان
  .شود می توجیه
 جمله از کشور شش و بیست تنها جهان کشورهای بین در امروز

 1948 سال از عمدتاً که) آلمان و روسیه فرانسه، چین، ژاپن، بریتانیا،
 دانند می قانونی و جایز مطلقاً را سقط( خود قوانین تصویب با بعد به
  .باشد می مجازات مستوجب و جرم جنین سقط استرالیا کشور در و

 جرم کاهش یا جلوگیری جهت در توان نمی مجازات طریق از اصوالً
 اولیاء رضایت با اکثراً عمل این که چرا داد، انجام مؤثری اقدام

 یانهمخف کامالً صورت به دیگر افراد یا پزشک طرق از جنین، قانونی
   .باالست آن بزهکاری سیاه رقم و پذیرد می صورت

 

 نجنی سقط مبانی جنین، سقط اقسام جنین، سقط  :کلیدی واژگان
 ن،ادیا منظر از سقط فقه، و شریعت دیدگاه از جنین سقط قانونمند،

 .الملل بین حقوق و سوئد استرالیا، در جنین سقط
 

 02/02/1401تاریخ دریافت: 
 11/04/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولmehdihariri20@pnu.ac.ir 
 

 مقدمه
در حال حاضر به علت مشکالت اقتصادی، فقر، اعتیاد و فساد اخالقی 
و کمرنگ شدن انگیزه های مذهبی و اخالقی پدیده سقط جنین از 
منظر آماری و اجتماعی به یکی از معضالت جدی در دنیا تبدیل 
شده است. که لزوم توجه حقوق دانان و مسئولین حکومتی احساس 

 می شود. 
ون حاملگی در دنیا به وقوع می پیوندد که از میلی 175))هر ساله 
میلیون آن منجر به سقط  45میلیون ناخواسته است و  75این تعداد 
 (1)می شود.((

میلیون حاملگی که هر سال در دنیا  210))به بیان دیگر از حدود 
درصد آن به وسیله سقط  22درصد ناخواسته بوده و  38رخ می دهد 

 (2)خاتمه می یابد.((
میلیون سقط جنین  50هر ساله حدود  WHO))بر اساس آمارهای 

میلیون زن در دنیا به عوارض ناشی  5در دنیا رخ می دهد و بیش از 
 (3)از سقط مبتال می شوند.((

))هر سه دقیقه یک زن به علت اقدام به سقط عمدی جان خود را 
از دست می دهد. مرگ و میر ناشی از سقطهای عمدی، عموماً در 

ورهایی اتفاق می افتد که انجام سقط غیرقانونی است. صرف نظر کش
از وضعیت قانونی، اخالقی و فرهنگی، در همه جوامع، زنانی هستند 
که برای خاتمه حاملگی ناخواسته خود اقدام به سقط می 

 (4)نمایند.((
 21ساله،  49تا  15زن  1000))در جنوب شرقی آسیا به ازای هر 

تفاق می افتد و میزان مرگ ناشی از این سقطها مورد سقط غیر ایمن ا
 (5)درصد هزار تولد زنده است.(( 66

درصد از بارداریها ناخواسته است که قریب  49))در آمریکا نیز 
 (6)نیمی از این بارداریها به سقط می انجامد.((

چهل درصد  1968))در انگلستان قبل از آزادی قانون سقط در سال 
 (7)مادران ناشی از سقط جنایی بود.((از موارد مرگ و میر 

سقط جنین در ایالت مرکزی  1900))هنوز بر اساس قانون جزایی 
جرم محسوب می شود و مرتکب آن ممکن است  (ACT)استرالیا 

به ده سال زندان محکوم شود. سقط جنین، همچنین در ایالت تاسمانیا 
(Tasmania)  ممنوع و تحت مقررات و محدودیتها، ویژه ای

است. این در حالی است که در ایاالت دیگر استرالیا سقط جنین به 
راحتی در مراکز خصوصی انجام می شود و مراکز درمانی زیادی 
آزادانه در رسانه ها و اینترنت امکانات خود را برای سقط جنین 
تبلیغ می کنند. با این وصف، در همین ایالتها نیز انجام سقط جنین در 

تابع تشریفات خاص یا منوط به تصویب بیمارستهای دولتی 
 کمیسیونهای پزشکی است.

البته در ایاالتی که سقط جنین جرم محسوب می شود بر اساس 
مقررات بهداشتی و درمانی در موارد خاصی که نجات جان مادر 
ایجاب می نماید با تصویب کمیسیونهای پزشکی سقط جنین امکان 

 (8)پذیر است.((
شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ))بر اساس آمار ارائه

مورد در روز( صورت  200هزار سقط ) 80پزشکی در ایران ساالنه 
 (9)می پذیرد که بیشتر آنها غیرقانونی و غیر بهداشتی است.((

 مبحث اول: سقط جنین 
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))سقط جنین از نظر علم حقوق یعنی اخراج عمدی و غیر طبیعی و 
حوی که حمل خارج شده از بطن مادر قبل از موعد طبیعی جنین به ن

 (10)زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.((
سقط جنین از نظر اصطالح فقها یعنی ))زن یا حیوانی جنین خود را 
ناقص الخلقه یا قبل از تکمیل مدت حمل به صورت مرده یا زنده 
که نتواند زنده بماند، چه با اختیار خود، همچون مصرف دارو و 

تیار خود، ساقط کند که فقیهان بدان اسقاط، امالص، چه با غیر اخ
 (11)اجهاض گویند((

سـقط جنین، از نظر علم پزشکـی یعنـی ))اخراج پیش از موعد 
 محصوالت ناشی از بارداری، به ویژه جنین از

 (12)رحم مادر((
 مبحث دوم: انواع سقط جنین

 سقط جنین به دو دسته کلی تقسیم می شود: 
 الف( سقط قانونی

 ب( سقط غیرقانونی
 الف( سقط قانونی

 ))این سقط شامل ختم حاملگی با مجوز رسمی پزشکی قانونی است.((
 ب( سقط غیرقانونی

))این سقط به معنی ختم حاملگی بدون مجوز رسمی پزشکی قانونی 
است که از طرق مختلف، از جمله مصرف داروهایی مانند آپیول و 

آسیب در ناحیه تناسلی و یا زیر ارگودسول و فسفر سفید یا ایجاد 
 (13)شکم انجام می شود.((

 مبحث سوم: مبانی سقط جنین
هر چند در تمام ادیان الهی، به فرزندآوری و تولید نسل سفارش شده 
و اصوالً در این باره اجماع وجود دارد، در مورد سقط جنین اجماع 

به  نظر دیده نمی شود. ))در قوانین عمومی سایر کشورهای غربی،
میالدی( سقط جنین قبل از اینکه  1803 -1307ویژه در انگلستان )

جنین دارای روح و حیات انسانی شود، حتی به عنوان انحرافی 
اخالقی در جامعه تلقی نمی شد و مجازاتی نیز بر آن مترتب نبود و 

))پس از دمیده شدن روح در جنین نیز اگر  (14)یا بسیار نادر بود.((
رفت معموالً کژرفتاری و تخلف و سرپیچی از سقطی صورت می گ

 (15)قانون محسوب می شد.((
هر سقط درمانی بایستی بر اساس یکی از مبانی ذیل در حقوق اسالم 

 مباح می باشد: 
( قبل از کامل شـدن جنین )قبل از تصویربندی کامل بـدن( علم 1))

 حاصل شـود که در صورت ادامه حمل،
 مادر می میرد. 

( قبل از ولوج روح )قبل از چهار ماهگی( علم حاصل شود که در 2
 صورت ادامه حمل مادر می میرد. 

( بعد از ولوج روح علم حاصل شود که در صورت ادامه حمل، 3
 مادر می میرد با تمهید مقدمات الزم و احتیاط شرعی.

( قبل از کامل شدن جنین )قبل از تصویربندی کامل( یقین حاصل 4
 جنین برای مادر ضرر معتنابهی دارد. شود که 

( قبل از ولوج روح، علم حاصل شود که جنین برای مادر ضرر 5
 معتنابهی دارد. 

( بعد از ولوج روح، علم حاصل شود که جنین برای مادر ضرر 6
 معتنابهی دارد. 

( سقط جنین جهت پیشگیری از ضررهای معنوی به منظور حفظ 7
رتی که مادر در عسر و حرج شدید آبرو قبل از ولوج روح در صو

 واقع شود. 
( در صورتی که مادر مبتال به بیماری خطرناکی است و ناچار به 8

معالجه کردن است و درمان مستلزم اسقاط جنین در هر مرحله از 
مراحل رشد جنین باشد. )البته در صورتی که جنین امکان زیست 

 آن نرود.(خارج از رحم نداشته باشد و امکان زنده ماندن 
( علم و قطعیت حاصل شود که در ناهنجاری ها و بیماری ها 9

مادرزادی جنینی، داشتن و نگه داشتن چنین فرزندی، موجب مشقت 
و زحمت شدید والدین خواهد شد و در صورت تولید آن جنین، 
دچار عقب ماندگی ذهنی و جسمی شدید یا بیماری شدید می گردد 

حمل برای والدین           می که سبب عسر و حرج غیرقابل ت
 (16)شود.((

، اگر زن در زایمان دچار مشکل شود و (17)))بر اساس قانون تلمود
برای او خطر پیش آید، باید زندگی او را، گرچه با از بین بردن 

 جنین، حفظ کرد: 
اگر زن در زایمان، دچار مشقت شود ]و بیم مرگ او رود[ باید 

ه، آن را عضو به عضو خارج کنند؛ جنین را از رحم وی جدا کرد
ی زیرا زندگـی مادر بر زندگـی جنین مقدم است. اگر بخش عمده

 جنین ]یا سر آن[ خارج
شده باشد، نمی توان به آن آسیب رساند؛ زیرا کسی نمی تواند جانی 

 (18)را برای جان دیگر بگیرد.((
تاً در مواردی صراح WA))در کشور مترقی استرالیا در قانون جدید 

سقط جنین را جایز دانسته است که زن باردار بعد از انجام مشاوره 
 با علم و آگاهی اعالم نماید که در صورت عدم انجام سقط جنین: 

الف( شخصاً و از نظر خانوادگی، اجتماعی رنج خواهد برد و عواقب 
 اقتصادی داشتن فرزند برایش ناگوار است. 

 قرار خواهد گرفت.  ب( سالمت روح و روان او در خطر جدی
ج( دو نفر پزشک متخصص و مورد تأیید گواهی نماید که ادامه 
بارداری برای سالمت جسمی، روحی و روانی مادر یا جنین 

 خطرناک است. 
همچنین به شرط اعالم رضایت عالمانه مادر، حتی سقط جنین را 

 (19)هفته از سن آن می گذرد اجازه داده است.(( 20که پیش از 
 سوم: سقط جنین از منظر فقه و ادیانمبحث 

هر چند اصوالً در تمامی ادیان الهی به فرزندآوری و باروری سفارش 
شده، اما درباره سقط جنین اجماع نظر دیده نمی شود. البته تحوالت 
تاریخی، فرهنگی و قانونی سقط جنین در جوامع مختلف فراز و 

 نشیبهای بسیاری داشته است. 
قرنها تالش در قانونی کردن و اباحه سقط جنین  برخی جوامع پس از

و آگاهی از غیرمؤثر بودن مجازاتهای کیفری، تالش نموده اند و در 
برخی دیگر همچنان بر اصل ممنوعیت احکام سقط جنین پافشاری 

 کرده اند. 
 الف( سقط جنین از منظر فقه:
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))شکی وجود ندارد که اسقاط جنین در همه مراحل رشد و تکامل 
از بدو انعقاد نطفه تا والدت با محرمات شرع مقدس اسالم مواجه 
است که از ادله چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط می 

 شود.  
ذات اقدس اهلل در مصحف شریف قرآن که حاوی تعالیم ارزنده ای 

ابود کردن فرزندان خود، منع نموده و این عمل است انسانها را از ن
 مذموم و نکوهیده می باشد. 

از سوره مبارکه اسراء آمده است: فرزندان خود را از  31در آیه 
ترس اینکه مبادا دچار فقر و هالکت شوید و به خاطر ایشان تن به 
ذلت گدایی دهید به قتل نرسانید، زیرا این شما نیستید که روزی 

را          می دهید، تا هنگام فقر و تنگدستی دیگر نتوانید اوالدتان 
روزی ایشان را برسانید، بلکه ماییم که هم ایشان و هم شما را روزی 

 می دهیم. کشتن فرزندان خطایی بزرگ است. 
در فقه شیعه سقط جنین در دو مرحله مطمح نظر می باشد، مرحله 

از ولوج روح، اگر حمل قبل و بعد از ولوج و حلول روح ))الف( قبل 
برای مادر ضرر معتنابهی داشته باشد و مناط نظریه پزشک خبره و 
متخصص است، بنا به فتوای فقهاء معاصر می توان جنین را سقط 
نمود ب( بعد از ولوج روح، فقها بزرگوار شیعه عمدتاً سقط جنین را 

ید آاجازه نمی دهند، اال اینکه از بعضی استفتاآت چنین به دست می 
که اگر بقاء جنین منجر به مرگ مادر شود، یعنی ضرر حمل به 
طور غیر قابل تحمل باشد که منجر به از بین رفتن مادر می گردد. 

 (20)در این صورت بعضی از فقها اسقاط جنین را اجازه داده اند.((
))میان فقهای اهل سنت، اختالف نظر در هر یک از مراحل مختلف 

، علقه، مضغه است. از نظر حنیفه، سقط شکل گیری جنین، نطفه
روز( جایز است  120جنین قبل از دمیدن روح انسان در آن )قبل از 

و تا قبل از دمیدن روح حکم دیه مشمول آن نمی شود. از نظر مالکیه 
سقط جنین در هر مرحله ای که باشد حرام و از نظر شافعیه پس از 

اصل را بر ممنوعیت استقرار جنین حرام است، امام محمد غزالی 
ی حیات و ولوج روح از سقط جنین گذاشته و معتقد است مرحله

همان مرحله ورود اسپرم به رحم و لقاح با تخمک شروع می شود 
 (21)و سقط پس از آن در هر مرحله ای حرام است.((

 ب( سقط از منظر ادیان:   
سقط جنین از جمله مسائل مهم قانونی و شرعی ادیان در اعصار 
مختلف بوده است، به ویژه در نظامهای دینی، که برای جان آدمی 

 ارزش و حرمت قائل اند. 
 
 سقط جنین در یهودیت -1

))در تورات به سقط جنین عمدی اشاره نشده است، مجازات اسقاط 
جنین در جریان نزاع )سقط غیر عمد جنین( پـرداخت خسارت به 

جنین جرم است، اما شوهر زن باردار است. مطابق تلمود، سقط 
 مجازات قصاص

در پی ندارد. گاه برای این کار مجازات تازیانه در نظر گرفته می 
 (22)شود.((

 ( سقط جنین در مسیحیت2
))در ابتدای ظهور مسیحیت، سقط جنین قبل از دارای روح شدن 

 (23)محکوم شناخته شده است.((

امل ه انسان ک))در کلیسای کاتولیک، جنین از همان لحظه انعقاد نطف
است و مانند سایر انسانها حق حیات دارد، از این رو هر اقدامی 
جهت سقط جنین نکوهش و گناه شمرده شده است. گرچه برخی 
از دانشمندان، دمیده شدن روح را مالک جواز یا عدم جواز سقط 
جنین می دانند، کلیسای کاتولیک در قرن نوزدهم رسماً این دیدگاه 

رد جنین در هر مرحله ای که باشد سقطش نارواست را رد و اعالم ک
ی آن هم به مجازات شرعی محکوم می شود. تأکید و ساقط کننده

کلیسای کاتولیک بر انسان بودن جنین از همان نخستین لحظه 
حاملگی بدین دلیل است که می گویند همه جنین هایی را که سقط 

 (24)د.((شده اند باید مانند انسانهای بالغ غسل تعمید دا
))در میان کیش پروتستان، به ویژه در انگلستان، سقط جنین قانونی 

 (25)است.((
مبحث چهارم: سقط جنین از منظر دولت های استرالیا، سوئد و 

 حقوق بین الملل
 الف( سقط جنین از منظر کشور استرالیا

))در حقوق عمومی انگلستان و مآالً در کشور استرالیا ممنوعیت 
اعتقادات مذهبی و رویه کلیساها سرچشمه می گیرد.  سقط جنین از

از قرن چهاردهم تا قرن نوزدهم میالدی کلیساهای غرب اعتقاد 
داشتند که از بدو انعقاد به جنین روح دمیده نمی شود بلکه این مقوله 
مدتها پس از لقاح صورت می پذیرد. این عقیده صراحتاً توسط کشیش 

 نحو بیان گردیده که در یک بدنبزرگ وقت سنت آگوستین به این 
فرم نیافته روح نمی تواند وجود داشته باشد. این عقیده که در فقه 

 1140مدون و نوشته های مسیحیت فرموله شده رسماً در سال 
 1591میالدی تـوسط کلیسا مـالک عمل قـرار گـرفت. در سال 

 میـالدی پاپ گـریگـوری چـهاردهم          
روز یا حدود  116ود دایر بر اینکه روح در جنین، نظریه ای ارائه نم

 (26)هفته پس از انعقاد حلول خواهد کرد.(( 17
 ب( سقط جنین از منظر کشور سوئد

))سقط جنین حقی برای زن است و برای اجرای آن بی نیاز از استدالل 
و اثبات است. زن پیش و پس از انجام عمل به یک گفتگوی حمایتی 

انچه درخواست پیش از هجدهمین هفتۀ آبستنی فراخوان می شود چن
باشد، خواسته انجام می گیرد. کسانی که دیرتر از موعد یاد شده 
مراجعه نمایند، به هیأت مدیره ی خدمات اجتماعی ارجاع داده می 
شوند. مرجع مزبور همواره به زنانی پروانه می دهد که احتمال خطر 

 جانی یا تندرستی برایشان باشد. 
ست پزشک به علت تردید در عدم از توانائی جسمی یا روانی ممکن ا

زن برای سقط جنین، از انجام عمل خودداری کند، مرجع رسیدگی 
 به درخواست خواهان، هیأت یاد شده است. 

هفته از حاملگی گذشته باشد، سقط جنین منحصراً  18اگر بیش از 
ر دست وقتی انجام می شود که دالیل قطعی و مجوز هیأت مدیره د

باشد. در مورد جنینی که روح بر او دمیده شده، پروانه داده نمی 
 شود. 

خواهان سقط جنین باید از اتباع و یا دارندگان اقامت در سوئد باشند 
و اگر زن، بیگانه و غیرمقیم باشد، باید به هیأت مدیره ی نام برده 
مراجعه شود. قاعده این است که تا هجدهمین هفته ی حاملگی، 

 (27)ط جنین آزاد است.((سق
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 پ( سقط جنین از منظر حقوق بین الملل
در میان اسناد بین المللی حقوق بشری، کنوانسیون امریکایی حقوق 

میالدی تدوین شده، تنها سندی است که از حق  1969بشر که در 
 بشر بر حیات از لحظه انعقاد نطفه حمایت کرده است. 

توسط مجمع  1989ر نوامب 20))کنوانسیون حقوق کودک در 
عمومی ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون نیز مانند سایر 
اسناد حقوق بشری، بر حقوق بشر برابر و ذاتی تمامی اعضای خانواده 
بشری به عنـوان زیربنای آزادی، عـدالت و صلح در جهان و همین 

 طـور بـر ضرورت اعمال مراقبتهای خاص نسبت به
 (28)دکی تأکید ورزیده است.((اطفال در دوران کو

 سقط جنین به شرح ذیل می باشد:  (29)))داده های آماری
درصد از مردم جهان در سرزمینهایی زندگی می  61. نزدیک به 1

کنند که یا اصوالً برای سقط جنین با مشکل قانونی مواجه نمی شوند 
یا دالیل قانونی زیادی برای توجیه آن در اختیار دارند. نزدیک به 

درصد از مردم جهان نیز در کشورهایی زندگی می کنند که  25
ند. با این حال، تقریباً در هیچ کشوری سقط سقط جنین را منع کرده ا

 جنین به طور مطلق ممنوع یا مشروع اعالم نشده است.  
به این سو تمایل جهانی برای آزادسازی سقط جنین  1985. از سال 2

 قوت گرفته است. 
. کشورهای صنعتی پیشرفته و چین، باالترین سطح آزادسازی سقط 3

  جنین را به خود اختصاص داده اند.
. حتی در کشورهایی که شدیداً سقط جنین منع شده است، عموماً 4

به دلیل فقدان مجنی علیه یا شاکی خصوصی، امکان رسیدگی قضایی 
 فراگیر و گسترده در مورد جرم سقط جنین به وجود نمی آید. 

میلیون سقط جنین رخ می دهد که از این  46. ساالنه در جهان 5
یر بهداشتی است که منتهی به مرگ میلیون سقط جنین غ 20تعداد 

درصد از این مرگ و  13هزار زن می شود؛ هر چند حدود  80
هزار سقط جنین  55میرها قابل پیشگیری است. بدین ترتیب روزانه 

درصد آن در کشورهای در حال  95غیر بهداشتی انجام می شود که 
 توسعه است. بدیهی است آمار واقعی به مراتب بیش از این ارقام

 است. 
مورد آن ناخواسته است و در  4مورد بارداری،  10. تقریباً از هر 6

 میلیون می رسد.  80سال به 
. دلیل اصلی برای سقط جنین در دنیا تقریباً یکسان و عمدتاً بر 7

 مبنای مسائل اقتصادی است. 
. زنان غیر مزدوج بیشترین تعداد متقاضیان سقط جنین و همین طور 8

 بیشترین قربانیان را تشکیل             می دهند. 
درصد از زنانی که به سقط جنین غیر بهداشتی روی می  50تا  10. 9

 آورند، در صورت زنده ماندن دچار مشکالت پزشکی می شوند. 
ر ناشی از سقط جنین در . با کشف پنی سیلین، خط مرگ و می10

تاکنون به طور محسوسی کاهش یافته  1941زنان باردار از سال 
 است. 

. بر اساس گزارش آماری بسیار جالب سازمان بهداشت جهانی 11
(WHO)  از وضعیت سقط جنین در جهان، زمینه های حقوقی

برای اعطای مجوز سقط جنین عبارت اند از: الف( نجات جان مادر؛ 
متی جسمی مادر؛ ج( حفظ سالمتی روحی مادر؛ د( ب( حفظ سال

تجاوزات جنسی یا زنای با محارم؛ هـ( نقایص جسمی یا روحی جنین؛ 
و( دالیل اقتصادی یا اجتماعی؛ ز( بنا بر درخواست، این گزارش با 

کشور تهیه شده است که در میان آنها  193بررسی نظام حقوقی 
نین التا به طور کلی سقط جکشورهای شیلی، کاستاریکا، واتیکان و م

را ممنوع اعالم کرده اند و در مقابل کشورهای چون کانادا، ایاالت 
متحده و استرالیا، در تمام این موارد، قانوناً مجوز سقط جنین را 
صادر می کنند. البته در گروه کشورهای اخیر این کار تا آنجایی 

تنی د. گفمجاز است که از لحاظ پزشکی آثار معکوسی نداشته باش
است بر مبنای گزارش سازمان، در کشور ایران سقط جنین صرفاً 

   (30)برای حفظ جان مادر مجاز است.((
 

 نتیجه گیری
( خداوند از خلق هر موجودی هدفی در نهاد او تعبیه کرده است، 1

حمل با وجود دارا بودن بارقه حیات موجودی ناتوان است که 
ا حفظ حیات او از وظایف آحاد قدرت دفاع از خود را ندارد، فلذ

جامعه و قوانین اجتماعی است، اصل بر این است که سقط جنین 
ممنوع است مگر اینکه برای حفظ حیات مادر و یا اینکه جنین 
ناقص الخلقه متولد شود و این اصل معنونه اصوالً در تمامی نظام های 

این  هحقوقی پذیرفته شده است، فلسفه ترجیح حیات مادر بر جنین ب
دلیل است که مادر نگهداری و پرورش اطفال دیگر و مراقبت از 

 شوهر و سرانجام حفظ ارکان خانواده را بر عهده دارد. 
( با پیشرفت علم پزشکی، مراکز بهداشتی ـ درمانی رایج ترین منبع 2

کسب اطالعات زنان در خصوص مسایل تنظیم خانواده و حاملگی 
ارائه آموزشهای جنسی، در اختیار ناخواسته است، در این راستا 

گذاشتن وسایل ضد بارداری، می تواند نیازهای ضروری را مرتفع 
 نماید. 

( امروزه در کنار فقر اقتصادی، اعتیاد، رواج روابط جنسی 3
نامشروع، منجر به بروز حاملگیهای ناخواسته        می گردد. و 

ویژه در  سقط جنین به عنوان اقدامی برای خاتمه حاملگی، به
ماههای دوم و سوم، در زنان حامله ای که راضی به نگهداری 

 محصول حاملگی خود نیستند صورت می گیرد. 
( به نظر می رسد جمعیت رو به رشد و جوان در کشور ایران، 4

تأخیر در ازدواج، افزایش تحصیل به عنوان عامل مؤثر در به تعویق 
، و با رشد رسانه های انداختن ازدواج و تشکیل خانواده می باشد

جهانی و دسترسی نوجوانان و جوانان به رفتارهای پرخطر جنسی، 
موجب حاملگیهای ناخواسته و نامشروع است. نتایج چنین آمیزشی 
غالباً سقطهای غیر بهداشتی و غیر قانونی است که سالمت زنان و 

 جامعه را به خطر خواهد انداخت.
( یکی از بارزترین مصادیق سقط جنین، زمانی است که از زن اراده 5

سلب و قربانی تجاوز به عنف می گردد. به نظر می رسد به دلیل 
فشارهای خانوادگی، اجتماعی و نگرانیهای روحی، سقط جنین مباح 
است و کسی نمی تواند وی را مالمت کند، و در صورت عدم سقط 

 ه فداکاری بزرگی زده است. جنین از منظر اخالقی دست ب
( نتایج نشان می دهد و ثابت می کند که محدودیت و سختگیریهای 6

قانونی هرگز نمی تواند سیر منفی سقط جنین و تـداوم حاملگـی را 
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 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

متوقف کند، و اقـدامات پیشـگیرانه و فـرهنگـی مـی تواند بـه 
 عنوان عامل

 بازدارنده در سقط جنین موثر باشد. 
ظر علم روانشناسی ))سقط جنین با یک سری اختالالت ( از من7

روان شناختی همراه است که از عوامل برونی یا درونی سرچشمه 
می گیرند. اکثر اوقات، اقدام به سقط جنین از طرف زنان صورت 

 (31)می گیرد.((
))به همین جهت، زنان بیش از مردان در معرض پیامدهای سقط، از 

می شوند، عالوه بر این، روح  نی، واقعجمله مسائل و مشکالت روا
عاطفی زنان عمیق تر بوده و در مقابل اتفاقات ناراحت کننده، مانند 
سقط، شکننده ترند؛ در نتیجه ضربۀ روحی بیشتری را متحمل می 

  (32)گردند.((
 

References 
1. Malek Afzali, Hossein, "Reproductive 

and sexual health as a social right", Family 

Health, Summer 2018, 2 (14), p. 4 

2. Tew, S. and G. Kirchgaessner, 

"unplanned pregnancy common 

worldwide", The Alan Guttmacher institute, 

2001, 1-10. 
3. Tehran Medical University, number 

27, third year, June 2013, pp. 4-6 

4. Rosenfield, A., "Abortion and 

Woman's Reproductive Health". Int J 

Obstet Gynecol, 1994, 46: 173-179. 
5. World Health Organization (Inpress A 

Tabulation of Available), Abortion 

Information, 3rd ed., Geneva, 1997. 
6. Guttmacher, Alan, Induced Abortion, 

Facts in Brief, Alan Guttmacher Institute, 

2003. 
7. Williams, Williams Midwifery 2001, 

translated by Dr. Nasreen Bezazanbai and 

others, Tayyab Publications, 2001, pp. 494-

509 

8. Hosseini, Sidhadadi, Abortion, Samt, 

vol. 2, 2018, p. 330 

9. Akhundi, Mohammad Mahdi and 

Zohra Behjati Ardakani, "Necessity of a 

thorough examination of the various aspects 

of abortion in Iran", Fertility and Infertility 

Quarterly, abstract of the articles of the 

seminar on comprehensive examination of 

abortion in Iran, Avicenna Research 

Institute, 2013, pp. 18-19 

10. Goldouzian, Iraj, special criminal law, 

vol. 1, Tehran, Majed, ch. 6, 1378, p. 158 

11. Nemati, Ahmed, Abortion from the 

point of view of Sharia and comparative 

jurisprudence, Ibn Sina Institute of 

Reproductive Biotechnology Research 

Journal, vol. 1135, p. 517 

12. English Dictionary of Medical Terms, 

http://allseve-rug.ac.be/rvdstich 

euggloss/DIC/dictio 

13. Mohammadi Vahidi, Solmaz, Legal 

Aspects of Abortion, Reproductive 

Biotechnology Research Center of Ibn Sina 

Research Institute, Vol. 1135, p. 488 

14. Kommers D.P. Abortion in six 

countries: A comparative legal analysis, 

Abortion, Medicine and the law, 4th Edition 

Bulter J.D & Wolbert D.F., (Editors) eds., 

Facts on file, New York, 1992, pp. 312. 
15. David H. P., "Abortion policies", 

Abortion and sterilization: Medical and 

social aspects, in (Eds.), New York, 1981, 

pp. 1-4. 
16. Mohammadi Hamdani, Asghar, ten 

treatises on legal jurisprudence on emerging 

issues, Jangal, Vol. 1, 1387, pp. 87-88 

17. The Talmud is the most important 

source of Jewish law, which was compiled 

in the fifth century AD. The Jews interpret 

it as <Oral Torah> and consider it the 

equivalent of "Written Torah ".  

18. Soleimani, Hossein, Abortion in 

Judaism, Reproductive Biotechnology 

Research Center of Avicenna Research 

Institute, No. 1135, p. 369 

19. Hosseini, Hadi, judicial review of 

abortion in Australia, Reproductive 

Biotechnology Research Center of 

Avicenna Research Institute, vol. 1135, p. 

335 

20. Mohammadi Hamdani, Asghar, Ten 

Treatises on Legal Jurisprudence on 

Emerging Issues, Jangal Publishing House, 

Vol. 1, 2007, p. 74 

21. Khazaei, Soheila, "Islam and 

Abortion", Fertility and Infertility 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 7

https://quranmed.com/article-1-720-en.html


                  و همکاران حریری مهدی  108

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

Quarterly, abstract of the articles of the 

seminar on the comprehensive investigation 

of the dimensions of abortion in Iran, Ibn 

Sina Research Institute, 2013, p. 92 

22. Hafiz, Muhammad Sabri, Comparisons 

and Comparisons between the Laws of 

Disputes and Transactions and Al-Hudood 

in Jewish Law and Analogies in Islamic 

Law, Indian Press, Egypt, 1902, pp. 568-

569 (Talmud: the most important source of 

Jewish law, which was compiled in the fifth 

century AD The Jews interpret it as "Oral 

Torah" and consider it the equivalent of 

"Written Torah ".  

23. McFarlane D. R., "Induced Abortion: 

An historical overview", Am J Gynecol 

Health, 1993, pp. 7(3), 77-82. 
24. Soleimani, Hossein, "Abortion in 

Christianity", Fertility and Infertility 

Quarterly, abstract of the articles of the 

seminar on the comprehensive review of the 

dimensions of abortion in Iran, Ibn Sina 

Research Institute, 2013, p. 90 

25. Soleimani, Hossein, "Evidence to 

prove a criminal case in Judaism", Haft 

Asman Quarterly, No. 1, Spring 2018 

26. Pope Gregory XIV (animation) as 

occurring 116 days (about 17 weeks) after 

conception) 
27. Vahedi, Mustafa, family law in 

Sweden, Ganj Danesh, Vol. 1, 2007, p. 65. 
28. Alston, Philip, "The Unborn Child and 

Abortion in the Light of the Convention on 

the Rights of the Child", Human Rights 

Quarterly, Vol. 14, 1990, pp. 156-177. 
29. Rahman, Anika, by Laura Katsive & 

Stanley, K. Henshow, A Global Review of 

Laws on Induced Abortion, 1985-1997 

30. A group of authors, Abortion, Samt, Ch 

II, 2018, pp. 477-478. 
31. Durant, Will, The History of Eastern 

Civilization, the Cradle of Civilization, 

translated by Ahmad Aram, Ali Pashaei and 

Amirhossein Arianpour, Volume 1, Tehran: 

Islamic Revolution Education Publishing 

Organization, 1365, pp. 61-60 

32. Kaynia, Mehdi, Fundamentals of 

Criminology, first volume, second edition, 

Tehran: Tehran University Press, 1369, p. 

169. 
33. Khazaili, Mahnaz, Maryam Rasoulian 

and Isa Karimi Kisemi, "Study of mental 

health of nursing students of Iran University 

of Medical Sciences", summary of articles 

of the third national stress symposium, 

1374, p. 2. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://quranmed.com/article-1-720-en.html
http://www.tcpdf.org

