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 یز مادران باردار داراحمایتی ا یو راهکارها نیجن  عسر و حرج در باب سقط یشناس گونه

 عسر و حرج
 1مریم سادا ت قبله

 2حسن اسالم پور

 دهیچک

همواره از  شود، یو مادر عارض م نیجن که بر یمتعدد طیآن در شرا یو مجوزها نیجن سقط دۀیپد

بیا اسیتناد بیه قاعیدۀ نفیی      ، حاضرپژوهش . است یو اسالم یدر جوامت ارزش زیبرانگ مسائ  چالش

از عسر وحرج است کیه   یقیمصاد نییدرصدد تبعسر و حرج به عنوان یکی از قواعد ثانویۀ فقهی، 

نگاشیته شیده    یلی یتحل _یفی. مقاله به روش توصکند یرا فراهم م یو قانون یشرع نیجن مجوز سقط

 پژوهش آن اسیت کیه در    یسالمت است. نتا ۀو حوز یپزشک ،یشام  علوم فقهاست و منابت آن 

نقص جدی جنین که موجب عسر و حرج شخصیی، فعلیی ییا     ایخطر افتادن جان مادر  صور ت به 

در  ،ولیوج روح بعید از   یسقط بالمانت است؛ ول ن،یروح در کالبد جن دنیقب  از دم ،استقبالی شود

. مقالیه بیا   سیت ین زیآن صیور ت، سیقط جیا    ریی در غ و زیجیا  ،مادر یمرگ برا یصور ت خطر قطع

در  یخوناخون، دچیار مصیائب    ید   است که به یاز بانوان باردار «تیجلب رأفت و حما» کردیرو

 .ندارند نیجن اما مجوز سقط ،خود هستند یدوران باردار

 

  یت.حما راهکارهای ترکیبی، ن،یجن  سقط ن،یجن عسر و حرج،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

از جمله کاربردهای قاعدۀ نفی عسر و حرج، جریان آن در مسائ  فقهی خانواده اسیت. بیه عنیوان    

نمونه این قاعده در سقط جنین، به عنوان یز قاعدۀ ثانویه از رفت برخی احکام شرعی برای برخی 

بییق ایین   دارد؛ اما برخی عوام ، موجب ایجاد چالش در تط از مکلفان، در شرایط خاص، پرده برمی

قاعده بر مصادیقش شده است. مقصود از حرج در این قاعده، حرج فعلی شخصی و اعم از حیرج  

جسمی و روحی است و معیار تشخیص آن عُیرف و لحیاظ وضیعیت فیردی و اجتمیاعی مکلیف       

 (45: 1395است. )سجادی امین، 

متخصیص، اقیدام    پزشز متعهید  یۀتوص  از عسر و حرج، به یقیوجود مصاد  یدل  مادران به یبرخ 

کیه مجیوز    یشرع یقیعسر و حرج حق ی و با مشتبه شدنناآخاه یاز روکنند اما برخی  میبه سقط 

 یاسیت. در بررسی   یخود موجب تبعا ت سیوئ  نیکه انموده  نیجنسقط است، اقدام به  نیجن سقط

 نیدر ا یحمایت یو راهکارها نیاز مادران باردار و فقدان قوان یکاف تیحوادث، عدم حما خونه نیا

عسیر   یی حرج و شناسیا  ۀتوجه به قاعد ضمنپژوهش حاضر در  رو نیمحسوس است. از ا نه،یزم

از  تیی حماراهکارهیای جلیب   سیؤال اسیت کیه     نی، در صدد پاسخ به انیجن و حرج مجوز سقط

 ست؟یچ که راهکار قانونی برای سقط ندارند عسر و حرج یمادران باردار دارا

در  زیی سقط اسیت و ن  یمجوز شرع یاست که دارا یعسر و حرج قیبحث، در شناخت دق تیهما

 نیهمچن شوند؛ یم سقطخوناخون،   ید  به انهیاست که سالی خناه یب یها نیاز کشتار جن یریشگیپ

 نتمام، دورا تیکه در سطح جامعه در مظلوماست  یزنان باردار از جانبه همه یتیجلب حما یدر پ

 .کنند یوپنجه نرم م ا رن  فراوان دستو ب رانندخی یخود را م یباردار

و تبعیا ت آن بیر    یرقانونیغ یها نیجن از سقط یا دهنده آمار تکان شیافزا یضرور ت بحث در راستا

 وعیو همکیاران، شی   زاده یموسی  زیمتاآنیال  ۀ. طبیق مطالعی  شیود  یها، آشکار می  زنان و خانواده ۀجامع

از  درصید  سیت یسیت. متأسیفانه، امیروزه ب   درصد خزارش شیده ا  6/30 ران،یناخواسته در ا یباردار

هیا منجیر بیه عیوارض      سیقط  نیا چهارم زیو  ابدی یخاتمه م ییناخواسته با سقط القا یها یباردار

زنیان از میوارد عسیر و     ۀجامعی  یآخیاه  که با نبود رود یآن م می. بشود یمرگ مادر م یو حت دیشد

بلکیه بیا    ،شیوند  نیجنی   قتی   ۀریی ه کبناخواسته مرتکب خنا یتنها افراد نه ،یحرج مجوز سقط شرع
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از سیقط   یدر سطوح مختلف جامعیه، عیوارض متعیدد ناشی     از بانوان باردار، یتیحما نیقوان دانفق

 .شود  یبر فرد، خانواده و جامعه تحم ،ییالقا

 یمقا  ت و منیابت فراوانی   ،یدرمان تحقق سقط طیو شرا یعسر و حرج شرع یها نمونه نییدربارۀ تب

 یبررسی  یو طبی  یاجتمیاع  ،یرا از منظیر فقهی   نیجنی  مقا  ت و کتب، سیقط  یت. برخاس اریدر اخت

 وانید   درآمیده  ریی تحر ۀبیه رشیت   ییالقا یها از سقط یریشگیمنظور پ از مقا  ت، به یاند. درصد کرده

 ،یو اصیول  یمنابت فقه نیاند. در ب پرداخته ییالقا یها سقط یو روح یبه عوارض جسم زین یمقا ت

عسیر و   یها از جنبه یبه برخ زین یا شده است. مقا  ت پراکنده انیب یو مباحث ژرف ییمطالب مبنا

 یبیه بازشناسی   یلمسیتق  یتتبت نگارندخان، تاکنون اثیر علمی   اند؛ اما بنا به حرج بانوان باردار پرداخته

از  یتیحمیا  یدر کنیار ارائیه راهکارهیا    ،از موارد مشابه یعسر و حرج مجوز سقط شرع یها نمونه

پیژوهش انجیام شیده کیه      ینپرداخته است؛ البتیه تعیداد   شوند، یکه مشمول قانون فول نم یدرانما

 نیی در ا میدنظر ابعیاد   ۀهم ز،یها ن جمت آن اند که حاص  فول پرداخته یرهایّاز متغ یهرکدام به برخ

بیر تبییین    ی بحیث اصل یۀست. تکی الیتحل -یفیروش پژوهش، توص .دهند یدست نم پژوهش را به

 یدسیتاوردها عسر و حرج و جریان آن در مسئلۀ سقط جنین از مصادیق فقه خانواده اسیت.   قاعدۀ

افیراد و   یزنیدخ  یرونیب یها تیّنیبه ع آنحاص  از   ینتا رایاست؛ ز یپژوهش، از نوع کاربرد نیا

 ی است.ا انهیرا یافزارها اسناد مکتوب و نرم پژوهش، نیدر ا قیجوامت، اشاره دارد. ابزار تحق

 یشناس وممفه
  نیجن-   

جین( و در اصیطالح،    ۀماد  یذ: تا یب ،یروزآبادیو مستور)ف دهیپوش زیهرچ یمعنا در لغت بهجنین 

قبی    ۀآن، لحظ یمبدأ آن انعقاد نطفه و انتها .شود یاطالل م ،که در رحم مادر پنهان است یا به بچه

 .از و د ت طف  است

 جنین ناقص-  

هیا، موجیب عسیر و حیرج      خلقی است. برخی از این ناهنجیاری  جنینی است که دارای ناهنجاری

ای زنیدخی نبیاتی بمییرد؛     ای که ممکن است پس از طی دوره خونه نوزاد پس از تولد خواهد بود؛ به

واسیطۀ   اما برخی از نواقص جنین، پس از تولد قاب  درمان است و برخی نییز در داخی  رحیم بیه    
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مواردی چون وراثت، تغییۀ نامناسب مادر یا پیدر و عوامی    های پیشرفته، قاب  مداوا است.  دستگاه

اند. )موسوی مقیدم و همکیاران،    خارجی همچون تشعشعا ت مضر را از عل  نقص جنین برشمرده

1393 :146-144.) 

 نیجن سقط-

پرداخته شده است و تعریفی در  نیجن سقط یۀاحکام وجوب د انیبه ب شتریب ی،در کتب فقههرچند 

 آوردن رونیی ب یعنی ی نیجنی  سقط ،یاز نظر حقوق، اما (216 :2ج ،ینی)امام خمندارد این مورد وجود 

او  ریی غ ایی که ممکن است توسیط میادر    یعیرطبیصور ت غ به و مانیاز رحم قب  از موعد زا نیجن

 (47: 1379 ،ی)نیور . ماندن نداشیته باشید   زنده ییتوانا ایشده، زنده نباشد  جارانجام شود و حم  خ

از موعد  شیپ ،حم  یخود به خود ای یمصنوع ،یاخراج عمد یعنی نیجن سقط ،نیز یدر علم پزشک

 (17: 1381)زارع، ی.عیطب مانیزا

 ییالقا نیجن سقط-   

بیا هیر    نیکیردن جنی   و خارج یباردار یعمد دادن انیاست که با هدف پا یسقطیی، القا نیجن سقط 

  (325: 1392 ا،ین یی)آقا. او ریغ ایعم  توسط مادر باشد  نیانجام شود؛ خواه ا یا لهیوس

 یطب نیجن سقط- 

 ۀمتعهید، ادامی   پزشز صیبا تشخ و آور رن  ایمهلز  یماریبه ب نیجن ایمادر  یابتال  یدل  به یخاه 

 ا،یی ن یی)آقیا . شیود  یانجیام می   یطبی   سقط ای یدرمان صور ت، سقط  نی. در استیبه صالح ن یباردار

1392 :352) 

 عسر -   

صیعب،  ( »1049: 2، ج1373 اح،ی)سی . «یو دشیوار  یتنگ» یمعنا  و به «سریُ»تضاد م ،یاز نظر لغو 

، 1379 ن،ی)معی  «یدسیت  یفقر و تهی  ،یتنگدست»( و 80: 1385)محقق داماد،  .«تنگ، دشوار و مشک 

سَییَجْعَ ُ اللَّیهُ بَعْیدَ عُسْیرٍ     »معنیا بیه کیار رفتیه اسیت:       نیهمی  زین می( است. در قرآن کر2300: 2ج

از عسیر اسیت و    دتریشدّ ت آن اسیت. حیرج، شید    زانی( تفاو ت عسر و حرج در م7:طالل«)یُسْرًا

 (62: 1375 ،ی)نراق. دو، عموم و خصوص مطلق است آن  انینسبت م
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 حرج-  

اسیت   یزیی اجتماع و انبوه چ یمعنا  است. در اص  به« تنگنا، خناه و حرام ق،یض» یمعنا در لغت به 

احکیام   می( قیرآن کیر  112: 1ج تیا،  ی)راغب، بی . شود اءین اشآ انیم یو تنگ قیکه موجب تصور ض

 (  78 : )ح «وَمَا جَعَ َ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» را وضت نکرده است: یحرج

که با عسر و حیرج   یاز مادران باردار تیتا در جهت جلب حما کوشد یپژوهش حاضر مصرانه م 

و تیالش   ابید یب یراهکیار ، سیقط ندارنید   یبیرا  یقی یحق یشیرع  مجوز یمواجه هستند، ول یباردار

کیه در اثیر    ییهیا  نیاز سیقط جنی   یریشگیپ یبرا ،یعموم ییافزا معرفت یاست در راستا یمضاعف

 .ردیخ یصور ت م ،ییالقا حرمت سقط خیاشتن فولمغ ای یفقدان آخاه

 در زمینة اسقاط جنین ناقص« ال حرج»قاعدة  اجرای

بیرای   ریناپی شالِّ تحم  فیسقوط تکل یمعنا ، به«عسر و حرج یفن» یا همان قاعدۀ « حرج» ۀقاعد

حرج، نفی ضیق و تنگی است و براساس آن قانونگیار نه احکیام حرجیی    مراد از نفیاست. مکلف 

اسیت، نظیر    فیی کیه رافیت تکل   یمشیقّت  ۀانیداز  ۀدربیار خییارد.   کند و نه بر آن صحه میی  وضت می

 رایباشد؛ ز ریناپی و معمو ً تحم  دیاست که شد یجاست که مالك، عسر و حر نیجواهر ا صاحب

خفتیه   «طیال یُما  فیی تکل» آنباشد که انجام آن نامقیدور باشید، بیه     یا اندازه  به فیتکل یاخر سخت

 (62: 1375 ،ی)نراق. شود یم

برای اثبا ت مبانی ادلۀ این قاعده، به ادلۀ اربعه استناد شده است؛ از آییا ت قیرآن معمیو ً بیه آییاتی      

رَبَّنَیا لَیا تُؤَاخِییْنَا إِنْ نَسِیینَا أَوْ      اکْتَسَیبَتْ  مَیا  وَعَلَیْهَا کَسَبَتْ مَا لَهَالَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا »چون:

 بِیهِ  لَنَیا  طَاقَیۀَ  لَیا  مَا تُحَمِّلْنَا لَاوَ رَبَّنَا قَبْلِنَا مِنْ الَّیِینَ عَلَى حَمَلْتَهُ کَمَا إِصْرًا عَلَیْنَا تَحْمِ ْ وَلَا رَبَّنَاأَخْطَأْنَا 

( و از مییان  286بقیره:  « )نْیتَ مَوْلَانَیا فَانْصُیرْنَا عَلَیى الْقَیوْمِ الْکَیافِرِینَ      وَارْحَمْنَا أَ لَنَا وَاغْفِرْ عَنَّا وَاعْفُ

دسته از  روایا ت، عموماً به نُه روایت که از اعتبار سندی برخوردارند، استناد شده است. خصوصاً آن

السالم( به خاطر عارض شدن عسر و حرج و با استناد به آییا ت قیرآن    روایاتی که معصومان )علیهم

اند. مانند صحیحۀ عبداألعلی مولی آل سام کیه   به رفت احکام اولیه و جع  احکام ثانویه اقدام نموده

کنید و   سیؤال میی   به دلی  جراحتی در انگشتان خود از حکم وضویش از امام صادل )علیه السالم(

کننید.   او را ارشیاد میی  « ما جع  علیکم فی الدین من حرج...»امام با ارجاع تمام موارد مشابه به آیۀ 
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ل، 1417( و حسیینی مراغیی)  229ل: 1425(، آشیتیانی) 174ل: 1417برخی از بزرخان مانند نراقیی) 

انید کیه    سیتناد جسیته  ( به اجماع و عق  به عنوان دو دلی  دیگر قاعدۀ نفی عسر و حرج ا286: 1ج

 (38-42: 1396شود. )سجادی امین،  ها خودداری می پییرفتنی نیست و از ذکر آن

بیدیهی  شیده اسیت.    نیعج یقیعم یبا مباحث فقه ن،یدر خصوص جن یعسر و حرج شرعبحث 

، 32، بقیره: 29است که سیقط جنیین بیه دلیی  مقیام و منزلیت وا ی انسیان نیزد پروردخیار)حجر:         

( و وجوب دیۀ سقط به اتفال تمام علماء فریقین و نیز ممنوع بودن اخی دیه 70اء:و اسر 24مؤمنون:

توسط مادری که مباشر در اسقاط جنیینِ خیود اسیت، فیی نفسیه حیرام اسیت )موسیوی مقیدم و          

قانون اساسی نیز به حق حیا ت جنین تصریح کیرده اسیت    22( و اص  151-152: 1393همکاران، 

بیدون دلیی  موجیه شیرعی و      نیجن ، اسقاط1392مصوب ،یاسالم قانون مجازا ت 716 ۀطبق مادو 

 :است یبه وراث قانون هیمستوجب پرداخت د شرح نیبد ،یباردار از مرحله در هر قانونی،

کامی    یۀصدم از د صدم و هشت دوصدم، چهارصدم، شش ب،یعظام به ترت نطفه، علقه، مضغه و یۀد

کامی  اسیت و    ییۀ د دهیم  زیی از ولوج روح،  شیدارد؛ پ یانسان یکه شک  ظاهر ینیجن یۀاست. د

کیه دختیر    یآن کام  و در صیورت  یۀکه پسر باشد، د یشده، در صورت دهیکه روح در آن دم ینیجن

 ،ی)عباسی . کام  انسیان اسیت   یۀچهارم د سه یمشتبه باشد، دارا نیکام  و اخر جن یۀدباشد، نصف 

جنین بیمار با عسر و حیرج اسیتقبالی    اما در صور ت اثبا ت قطعی یا ظن غالب به وجود (4: 1397

هیای   به تشخیص پزشکان متعهد و متخصص و بیا اسیتفاده از تکنییز   -که   یا وجود جنین بیماری

توان با شیرایطی بیه اسیقاط او     مرگ او در بطن مادر یا پس از تولد قطعی است، می -پیشرفتۀ روز

رز انسیان شیدن و عبیور از زنیدخی     دو شاخص اصلی بحث در این زمینه عبارتند از: م اقدام نمود.

نباتی توسط جنین)ولوج روح( و دیگری شرایط عسر و حرجیی کیه قاعیدۀ  حیرج مشییر بیه آن       

 است.  

 سقط جنین دارای اختالل ژنتیکی قبل از ولوج روح

نطفیه و   یاست که علم بیرا  یاتیهمان ح نیاست و ا ینبات ا تیح یاز ولوج روح، دارا شیپ نیجن

شیدن را دارد، امیا انسیان     انسیان  یمرحله هرچند استعداد بالقوه برا نیاست. در ااثبا ت کرده  نیجن

 جیواهر  احبخن صی و چنانچیه سی   شیود  یحرمت قت  نفس محترمه نم یو شام  قواعد فقه ستین
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 مهیضیم  یاسالم بودن عدم وجوب کفاره قب  از تعلق روح را به جواز عزل در فقه یبر اجماع یمبن

 ،یعلی)حیاج . کند یم دایپ یانسان ا تیروح، ح بود؛ اما پس از تعلق واهدمطلب سه  خ رشیپی م،یکن

در مراحی  تکیوین انسیان در    « انشیاء » و« خلیق »هیای   این مهم با توجه به تفاو ت واژه (12: 1383

حیدوداً   بعید از خیشیت  جنین است،  کردن ولوج روح که مقارن با حرکتشود.  الهی اثبا ت می کالم

لی اهلل و علیه اکرم)ص امبریاز پ یتیروااین مطلب، مؤید  (2: 1393 کزاد،ی)ن. شود یچهار ماه اثبا ت م

چهی  روز   را نیبودن جنی   که مد ت زمان هرکدام از مراح  نطفه، علقه و مضغه است (و آله و سلم

 (  13: 1994 ،ینی)کل. استکرده  ذکر

ادلیۀ شیرعی مبنیی بیر      اطیالل  بیه دلیی   ، یعنوان اص  کل البته باتوجه به فتاوای فقهای عظام و به

 ،جنیین  ازهیر نقیص عضیوی     شز درایجاد  رفصِ ،وجوب حف  نفس و احترام به حیا ت انسانی

  یدل به یخاهد مجوز شرعی برای اسقاط آن باشد؛ خواه قب  از ولوج روح یا بعد از آن. اما وانت نمی

 یعلمی  یهیا  شیرفت یپبیه میدد    ایماندن در بدن مادر را ندارد  توان زنده نیخاص، جن ییها یماریب

رابطیه، بیا دو رهیافیت از نظیر فقهیاء عظیام        نیالخلقه خواهد بود؛ در ا شود که ناقص میمشخص 

 مواجه هستیم:
 سقط جواز رهیافت    

بنیابر  ، در صورتی که موجب حرج بر خانواده شود را معلولییت ییا نقص جنیناین دسته از فقهاء  

پییش از  و جواز شرعی اسیقاط جنیین   قط جنین حرمیت س موجب رفت ،عسر و حرجقاعدۀ نفیی 

 در بییین باشیید، در   «جحیر »اخر میالك  ها با همین استشهاد معتقدند  آن دانند. می دمیده شدن روح

مشروط به حصول حیرج و علیم بییه   -روحولوج پییش از  ، اسقاط جنیننظیر اییدزی های یماریب

 (161: 1393اران، موسوی مقدم، محمد و همک). جایز است -ابیتالی جنیین

، در صیورتی کیه تشییخیص بیمییاری در جنییین    ای و سیستانی آیا ت عظام خامنهدر همین زمینه 

قطعیی و نگهداری چنین فرزندی موجب حرج باشد، به جواز سقط جنین قبی  از دمیییده شییدن    

 (194: 1، ج1383؛ محمودی، 63-64 :2ج، 1380ای،  )خامنهاند.  روح حکم داده
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 فت عدم جواز سقطرهیا    

دانند و به دلی  وجوب دیۀ سقط و  را در حکم انسان معلول بزرخسال می جنیناین دسته از فقهاء  

ادلیۀ  آنان معتقدند  .دانند نمیاطالل ادلۀ حرمت  را مخصص « حیرج »قاعیدۀ وجوب حف  نفس، 

هیر دو  ؛ زیرا شود نمی ، شام کنند یمتوجیه انسیان م ی رابت حیرجتمیواردی را کیه بیال ،نفی حرج

؛ حرج و ضرر امتنانی است و متوجه سیاختن ضرر یا حرج به غیر، خالف امتنیان اسیت   قاعدۀ نفی

از سیویی   ؛همانگونه که سالخوردخی والدین و حرج نگهیداری از آنیان مجیوز قتی  آنیان نیسیت      

ب به خداوند و صبر و رضا باشد، موجب تقر با أمتو اخر مصائب در زندخی انسان معتقدند اینگونه

 (158: 1393)موسوی مقدم و همکاران، . علو درجیا ت خواهد شد

الخلقه که بعد از تولد سییبب   دربارۀ سقط جنین ناقص و امام خمینی تبریزی، بهجتا ت عظام از آی

. جییایز نیسییت   :یدنی فرمودو ایشان  سؤال شد ،شود خانواده و جامعه می نوزاد، عسر و حرج برای

درمانی را در میورد جنیین    و سقط  این نظریه عدول کردهها امام خمینی از بعید هشایان ذکر است ک

انید.   )قب  از دمیده شیدن روح( پییرفتیه  . همیوفیلی کیه مصیدال عسر و حرج برای والدینش باشد

های پزشکی جنبۀ قطعیی ندارنید، سیقط را جیایز      بینی نیز به دلی  آنکه پیش اهلل مکارم شیرازی آیت

 (157-158)همان،  دانند. نمی

سیه پزشیز    یقطعی  صیحتمیاً بیا تشیخ    دیی با ،یطب سقط 1384مصوب یدرمان براساس قانون سقط

 ن،یدر خلقیت جنی   ینقیص جید   ایی  یافتادخ از وجود عقب نانیاطم ،یقانون پزشز دییمتخصص، تأ

 یعنی ی ،یاز مادر باشد و تا چهارماهگ تیکسب رضا زیاو و ن یجان دیتهد ایمادر  یوجود حرج برا

 (274: 1392 ،ی)خودرز. از ولوج روح انجام شود قب 

. دارنید  یکی یها مجوز سقط تعلق خرفته است، اغلب منشیأ ژنت  به آن یپزشک که در نظام ییها یماریب

 : اند از عبار تها  برخی از آن

 یکروسفالمی (1

 ایی هیا   نیجنی  ری)جمجمه( نسبت به سانیسر جن طیاست که در آن مح ینقص ساختارنوعی  

 .ن هم سن و هم جنس و هم نژاد کمتر از حد انتظار استنوزادا
 (M. DeSilva & etc, 2711:2112) 

 



   1041/ بهار و تابستان 3، شماره 2/ دوره های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی پژوهش دوفصلنامه  |  001  

 یدروسفالیه (2

 .و کاهش رشد مغز یدر حفرا ت مغز یوجود آب اضاف 
  (M. Koleva & O. De Jesus, 2721) 
 ومیتونیپر (3

 .اءماندن احش رونیشکم و ب یرونیب ۀوارید نشدن  یتشک 

S. Magdy Abdelmohsena, M. Abdelkader) Osman ,2711) 
 دیفیناپیاسپ (4

نخیاع شیده و در صیور ت     یزدخی  رونیستون فقرا ت که موجب ب یسطح خارج نشدن  یتشک 

 .شود یشدن طف  م تولد، موجب فل 
 (Andrew J. Copp & etc, 2712)  

 13 یزومیتر (5

بیدن   یاهی  از بخیش  یاریدر بسی  یکی یزیف یها یکه اغلب همراه با آنومال یذهن دیشد یناتوان 

 ایی  افتیه ین توسیعه  یها وجود چشم ،یقلب صیشکاف لب با  و نداشتن کام با ، نقا است؛ مانند

 .فیضع یا چهیهمراه با توان ماه زیر اریبس
(M A. Noriega, a Siddik, 2721) 

 18 یزومیتر (6

کیرده بیا    سیر، فیز و چانیه، مشیت خیره      بیودن   یعیرطبیکوچز و غ ،یرشد کم درون رحم 

 ی.مغز دیشد یو همراه با ناتوان یقلب صیمپوشان، اغلب همراه با نقاه یها انگشت
(A. Cereda, J. Carey, 2712:2) 

 سندروم دان (7

 یقلبی  یهیا  یفز و صور ت، ناهنجیار  یها یرشد، ناهنجار ریو تأخ یریادخیوجود مشکال ت  

 .ها و عفونت یلوسم مر،یآلزا رینظ ها یماریاز ب یبه انواع شتریب یو خطر ابتال یعروق
 (F. Akhtar, S A. Bokhari, 2721) 
 ماژور یلیهموف (8

دردنیاك داخی     یهیا  یزیخیونر  جیاد یکوچیز و ا  یهیا  پس از خراش یطو ن یها یزیخونر

شیدن مفصی  شیده و     تجمت خون در مفاص  ممکن است باعث خشز ت،یکه در نها یمفصل

 .طور کام  فل  کند کودك را به
 (M. Franchini, P. Mannuccio, 2712:1) 
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 ماژور یتا سم (9

قلب و طحال و کبید،   یجیتدر ییشدن و نارسا ها، بزرگ چشم یدیسف پوست و دیشد یزرد 

 شیدن  میجمجمیه و ضیخ   یبید شیکل   ن،یکه ممکن است موجیب میرگ نیوزاد شیود. همچنی     

 یمانیدخ  همیراه بیا عقیب    یماژور است که خیاه  یتا سم گریصور ت از عالئم د یها استخوان

 .است یو ذهن یجسم

 هسرخچ (10

کشینده   ۀعارض زیمادرزاد که  ۀسبب سرخچ ،یمادر به سرخچه در سه ماه اول باردار یابتال

 ،یقلبی  یهیا  یماریب ،یکر ،یکور ،یذهن یافتادخ عقب  یاز قب ییها یو ناهنجار شود یاست، م

 .نوزاد را به همراه دارد یو مغز یخون

 توکسو پالسموز (11

انگی (   یواسط)در چرخۀ زندخ زبانیبه عنوان م ها است که توسط خربه یعفون_یانگل یماریب زی 

 ،یدروسیفال یهمچیون ه  یمشخصی  یهیا  شیده، سیندرم   نمونیه، نیوزاد آلیوده    نی. در اشود یم جادیا

 دهد ینشان م او تشن  ر یحرکت ،یروان یاختال ت ،یمغز شنیکیفیکلس ت،ینیورتیکور ،یکروسفالیم

 .کند یبروز م یو عضالن ییعوارض احشا یو خاه

 ین دارای اختالل ژنتیکی بعد از ولوج روحسقط جن

توضیح مطلیب آنکیه:   کرد.  یدرمان اقدام به سقط توان یم زیبعد از ولوج روح ن ،یدر مواقت اضطرار

اخر بعد از ولوج روح با علم یا ظن غالب، نیاقص بیودن جنیین اثبیا ت شیود، معمیو ً در یکیی از        

 های زیر خواهد بود: حالت

مرده بیه دنییا خواهید    ندارد و  ا تیتوان ح ،یجسم طیلحاظ شرا که به  است یتیدر وضعجنین  (1

« مسیتقر  حییا ت غییر  »، که در این حالت، با استناد به قاعدۀ خواهد مرد یزود  بهآمد یا پس از تولد 

 صیانید کیه تشیخ    عنوان کیرده  اریفقها چهار مع ،رمستقریغ ا تیح صیتشخ یبراسقط جایز است. 

 (8تا  7 :1394 ،ی امیرحاجیلوری)پ. رد استان مواز آ یکیعرف پزشکان متخصص 

میادر   یبیرا  یباردار ۀو هم اداماست  ی جدیکیاختالل ژنتدارای بعد از ولوج روح، هم  ن( جنی2

در مجیوز   زیی  حیرج و   ضیرر ن   ۀقاعد رمستقر،یغ ا تیمواقت عالوه بر ح نیدارد. در ا یخطر جان
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نگهداشیتن چنیین جنینیی عیالوه بیر      «  حرج»دۀ ؛ با این توضیح که طبق قاعدارند تیسقط مدخل

کند؛ زیرا با تأیید پزشکان از میرگ جنیین خیود     روحی می  خطرهای جسمی، مادر را دچار بیماری

«  ضیرر »دهد و طبق قاعیدۀ   اطمینان دارد و بدون تردید شرع مقدس به چنین سختی رضایت نمی

ای کیه از نظیر    خونیه  مادر داشته باشد، بیه  در مواردی که بقای جنین، ضرر جانی قاب  اعتنایی برای

عق  و نوع مردم تحم  آن ناممکن باشد، سقط جایز خواهد بود زیرا این دو قاعده بر حکیم اولییۀ   

 حرمت، حکومت دارند.

توان آن را بیه نفیت    البته نقدی نیز وارد است با این مضمون که دو قاعدۀ فول امتنانی هستند و نمی

خوییم برخیی   ل کرد؛ وخرنه ترجیح بال مرجح پیش خواهد آمد. در پاسخ میمادر و علیه جنین اعما

شیوند. عیرف،    فقهاء مانند آخوند خراسانی، هنگام تعارض احکام ثانویه، قائ  به جمیت عرفیی میی   

و هنگیام    دانید  احکام اولیه را اقتضایی و احکام ثانویه)مانند: قواعد  حرج و  ضرر( را فعلیی میی  

نوی، در مقام ثبو ت هم احتمال تعارض هست و هم تزاحم؛ اما در مقیام اثبیا ت   برخورد دو حکم ثا

غالباً متزاحمند و چون هر دو، مالك و مقتضی دارند، تعیارض منتفیی اسیت. بنیابراین اینجیا بیین       

وجوب حف  جان مادر و حرمت سقط، در مقام اثبا ت به علت عدم امکیان امتثیال هیر دو، تیزاحم     

شیود.   حف  جان مادر که اهمّ است، بر حف  حیا ت جنین ترجیح داده میوجود دارد؛ از این جهت 

 (  217-220)همان: 

 یبیاردار  ۀادامی  یزنده ماندن دارد؛ ول ییتوانا ،یکیبعد از ولوج روح، با وجود اختالل ژنت نی( جن3

 یهیا، بیه قواعید اهیم و مهیم و دفیاع مشیروع بیرا         نمونیه  نیی جان مادر خطرناك است. در ا یبرا

. با این توضیح که طبق قانون اهم و مهم جان مادر اهمیّت بیشیتری دارد؛  شود یاستناد م نیجن سقط

زیرا او انسان سالم و بالفع  است و جنین، انسان بالقوه و بیمار و اخر میادر بمییرد، جنیین نییز در     

بطن او خواهد مرد چون حیاتش به حیا ت مادر وابسته است؛ پس با سقط جنین  اقی  جیان میادر    

شود. از طرفی در جنایت بر مادر، قصاص و در جنایت بر جنین، دیه اثبا ت شیده اسیت و    حف  می

 (295: 1378رساند. )مکارم شیرازی،  این خود اهمیت جان مادر و رجحان حف  جان او را می
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 تیوان  اند: حتی اخر به طور یقینی نتوانیم اهم و مهم را از هم باز شناسیم، حداق  میی  برخی نیز خفته

طور که در باب تزاحم اهم بودن یقینیی میرجّح    تر است و همان ادعا کرد که احتما ً جان مادر مهم

   (29-30: 1390است، اهمّ بودن احتمالی هم مرجّح است. )جزایری و عشایری منفرد، 

طبق قانون دفاع مشروع، مادر در برابر جنین به عنوان دشمن داخلی، با سقط جنیین از خیود دفیاع    

دهد. در مورد اینکه جنین قصد و نیت سوئی ندارد و نبایید دشیمن    و جان خود را نجا ت میکرده 

اند، همانگونه که انسان در برابر مست یا مجنون که ارادۀ سوء ندارد از خیود دفیاع    تصور شود خفته

کند، جنین نیز هرچند بدون اراده اما سبب به خطیر افتیادن جیان میادر شیده اسیت؛ پیس ایین          می

 (222: 1394 ،ی امیرحاجیلوریپند یکی از مصادیق دفاع مشروط باشد. )توا می

اضیطرار،  ضیرر،  حیرج،     ی نفی عسر و حرج،با استمداد از قواعد فقه :خفت توان یدر مجموع م

طیور قطیت وجیود     بیه  شیرفته یپ شیا ت یآزما یکه بر مبنیا  ییها اهمّ و مهم و دفاع مشروع، در نمونه

 یبیرا  یخطیر جیان   ایی  رمستقریغ ا تیبه ح نیقیو آن اختالل موجب  اثبا ت شود نیدر جن یاختالل

 ن،یوالید  ینگرانی میواردی چیون   اما  شود؛ یقب  از ولوج روح صادر م نیجن طمادر شود، مجوز سق

درمیان   یها نهیو هز ستین یعیکه جوارح او طب یا الخلقه ناقص نیاز جن یعسر و حرج در نگهدار

 یحتی  توان یو نم ستیمجوز سقط ن کدام چیجامعه، ه یاعضا یبرا یمزاحمت بصر ای ،ندهیاو در آ

تنها مرتکب  نه ن،یعم ، اعم از فاع  و مباشر نیا نیاو را سقط کرد. مرتکب ن،یشفقت بر جن  یدل به

و تحمی    هیی مجیرم و موظیف بیه پرداخیت د     ،یموجیب قیانون اساسی    اند، بلکه به فع  حرام شده

 هستند. یفریک تیمحکوم

 در زمینة اسقاط جنین به دلیل مشکالت مادر« حرجال»قاعدة  اجرای

فقیر، مهیاجر ت،    اد،یاعت :مانند ییها . نمونهستین یماریاز نوع ب شهیهم ،عسر و حرج مادران باردار

زنیا   :چون یخانواده در موارد یاقتدار مردان در خانواده، تجاوز، فشارها  ،یتحص ایاشتغال به کار 

 ،یازدواج اجبیار  ،یاجتمیاع  تیی زوج، نبیود امن  یتیمسیئول  ی، بی خیانواده  میو تجاوز به عنف، تنظی 

از مشیکال ت   ی، بخشی و...ناخواسیته   یباردار ،یزیترس از فتنه و آبرور ،یو رهاشدخ یسرپرست یب

و  شیود  یها م آن یدوران باردار نیشده و قر نیعج یماریبا ب یبانوان باردار است که متأسفانه خاه

تلیخ و جانکیاه   ی او باشد، بیه دورانی   ا تیدوران ح نیتر بخش لی ت از یکیرا که قرار است  یدوران
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ترشیح هورمیون در    قیی میادر از طر  یروانی  یحا  ت روح ریمسئله با توجه به تأث نی. اکند یمبدل م

 .ابدی یدوچندان م تی( اهم19: 1389 ،ی)روح نیجفت و انتقال آن بر جن

 یجیا  ی اومادر و مسائ  اجتمیاع  یها یماریب ۀدر دو دست توان یعسر و حرج در بانوان باردار را م

 :داد
 مادر یماریاز ب یعسر و حرج ناش

 یخیاه  شیوند؛  یناخواسته م یدچار باردار ای کنند یم یاقدام به باردار یماریبانوان با وجود ب یخاه

و داشیته   یاو خطیر جیان   یحم  بیرا نیز نفسِ  یخاه؛ شوند یم یماریبه ب مبتال یباردار نیدر ح زین

در هیر   ،یمیار ی. بسته بیه نیوع ب  شود یو فل  م یچون سکته، کور یریناپی تحم  یضررها متحم 

 یمیادر مجبیور بیه اسیتفاده از داروهیا     مرحله از حیا ت جنین)قبی  از ولیوج روح ییا پیس از آن(     

؛ حیال آنکیه   شود یمشابه م یها و نمونه ی، پرتودرمانیدرمان یمیش ،یعم  جراح ز،یالیخوناخون، د

الخلقه شده یا از دنیا بیرود.   موارد جنین تحت تأثیر اِعمال تداوی، ممکن است ناقص در بسیاری از

 خاهی نیز برای حف  جان مادر باید حم  را از بین بُرد. 

ای بود که پس از انقالب اسالمی، شورای نگهبان را بر آن داشت تا طیی   مطالب فول همان دغدغه 

نامیۀ انتظیامی    آییین  17ظر در خصوص انطبال میادۀ  ( درخواست اظهار ن25/7/1361ای)مورخ  نامه

شرح از سیوی فقهیاء و    هایی را بدین پزشکی با حکم شرعی نماید که نتیجۀ طرح این مسئله، بحث

 داشت: حقوقدانان مسلمان در پی

 رهیافت عدم جواز سقط جنین برای حفظ جان مادر .1

ای حف  مادر بود. زیرا هیر  مرجح در سقط جنین بر بال استناد فقهی این حقوقدانان، ترجیح

 دو نفس، محترم بوده و حف  هردو واجب است و ترجیحی بر هم ندارند.

 رهیافت جواز سقط جنین برای حفظ جان مادر .2

اند از: از سویی عندالتعارض، اهم بر مهیم تیرجیح داده    استناد فقهی این حقوقدانان عبار ت

حفی  جیان جنیین نیسیت؛ چیون      شود و عدم تداوی و فدا کردن مادر، تضمینی برای  می

حیییا ت جنییین بییه سییالمتی و حیییا ت مییادر وابسییته اسییت. از سییویی حفیی  جییان مییادر 

خالف جنین، حیا ت مادر نزد خانواده و جامعه عزیز بوده،  مرجح نیست؛ چون بر بال ترجیح
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با او الفت داشته و به او نیازمندند و دیگر اینکه در صور ت عدم تیداوی هیر دو در خطیر    

توان با درمان کردن مادر، او را نجا ت داد؛ پس نباید مقیدور را   ؛ حال آنکه میمرگ هستند

 (28-26: 1378فدای معیور نمود. )مظفری، 

 صیکیه بیا تشیخ    یدر صیورت  ،یو مقیام معظیم رهبیر    ینیخم براساس نظر اکثر فقهاء از جمله امام

 تیا  103 :1998 ،یو نوقان ی)روحان. است زیباشد، سقط جا ریمادر خط یبرا یباردار ۀادام ،یپزشک

شده است.  زیتجو نیجن بعد از ولوج روح هم سقط  یحت ،یپزشک  یها تیفور  یدل به  یخاه (109

طیور قطیت موجیب     حم ، به ۀادام ندیمتخصص بگو نیکه پزشکان متد یبه نظر مراجت عظام، زمان

 (20-19: 1394 ،یلی)اسماع. تاس زیمرگ مادر خواهد شد، سقط جا

 یاز مسائل اجتماع یناشعسر و حرج 

  یی باردار تحم یرا به بانو ییها کدح و رن  ،یو خانوادخ یاجتماع طیشرا یخفته شد، خاهکه  چنان

و  ادیی اعت ت،یی توأمیان هسیتند. فقیر، محکوم    یو روح یجسم یها مواقت، رن  نی. در اکثر اکنند یم

سیقط   یبیرا  یمجیوز  ،یو قیانون  یعقلی  ،یفقهی   ید  ها هستند که به نمونه نیا نیتجاوز، از بارزتر

و بیا   کننید  یمی  ییالقیا   فول، اقدام به سیقط  طیبانوان با داشتن شرا رو برخی از این .شود یصادر نم

اسیت،   هیی قابی  ته  یراحت که متأسفانه به ییها ها و آمپول قرص ایخوناخون  ۀو اشرب هیادو استفاده از

خیود را از شیر    من،یرایکامالً غ یطیاشر و در رمتخصصیغ ییو توسط ماماها یمخف ییها در مطب

اقیدام عیالوه برآنکیه فعی  حیرام بیوده و مرتکیب آن         نیی . اکننید  یظاهر مزاحم، راحت م به نِیجن

 ،یی. ازسیو شیود  یمحسیوب می   یرقیانون یغ یو انجیام توبیه اسیت، عملی     هیی مستوجب پرداخیت د 

 حتیی و  ریناپیی  رانجبی  یفراوان و خیاه  یو روح یجسم یها بیمادر آس ی(، برایی)القاییجنا سقط

 (5: 1388 زاده، ی)نور. همراه دارد مرگ را به

 مخدر معتاد به مواد عسر و حرج زنان باردارِ

 یمربوط بیه میادر و بخشی    یاست: بخش یزنان باردار معتاد از دو جهت قاب  برررس یشناس بیآس

 یو حقوق یاداقتص ،یاجتماع ،یروح ،یاز مشکال ت جسم ای ، مجموعهمعتاد مادر .نیجن مربوط به

اضطراب،  ه،یآوردن ر شدن ضربان قلب، تشن ، آب نامنظم ،یخود به سقط خود. کشد یرا بر دوش م

 فیعملکیرد ضیع   ،یو اقدام به خودکشی  یتطابق یها کمبود مهار ت ،یافسردخ ن،یینفس پا به اعتماد 
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بیا   ینیدخ ز  یی فیراوان بیه دل   یهیا  خشونت مواجهه با ،ییبه طالل، احساس تنها شیخرا ،یاجتماع

ی، قیانون  یهیا  بگیاه در دسیتگاه   خیاه  یافتادن در دام فحشاء و خرفتار ،یمردان معتاد، ضعف اقتصاد

   هایی از آن موارد است. نمونه

احتمیال کیاهش    :ازانید   ها عبار ت شود که برخی از آن می نیز نیبر جنسوئی  را تیتأثموجب  ادیاعت

 وعیشی  شیافیزا  ،مخیدر  از میواد  تیی زودرس، سیندرم محروم  تولید  ،IUGR یرشد داخی  رحمی  

 ی،آنمی  شود، یفرزندان م نیا یو مشکال ت رفتار یکه موجب نقص در رشد شناخت نیجن سترسید

 ی،عفونیت ادرار  ی،میادرزاد  یپنومیون  یپوخلیسیمی، ه یپوکلسیمی، ه یسیمی، سپت ی،تنفسی  یسترسد

  ی.شیکم  یتومورهیا و  یستراکومات یدیاکالم یاخونوره  یسریابا نا یعفونت چشم یز،متابول یدوزاس

 624تیا   622و  718تیا   716 یمواد قانونبا توجه به مباشران در عم  سقط  ، 5-3: 1390 یگان،)شا

 شیمرده شیده و  مجیرم   ،ینی یطفی  در دوران جن  ا تیی از حق ح تیدر حما یقانون مجازا ت اسالم

قیوانین،  هستند. اما به دلی  عدم اشاره بیه منشیأ بیارداری در ایین     و حبس  هیمستوجب پرداخت د

 زیی حاصی  از   نیکیه جنی   ،است یرفتنیپی ولف یاحکام قانون یدر صورتبرخی بر این باورند که 

بیه زن باشید،   نسیبت   یرقیانون یعمی  غ ییز  حاصی    ن،یکه جن یباشد؛ اما در صورت یقانون ۀرابط

 )نسبت به بدن خود ویحق زن قربان انیحال م  نیدر ا .است زیبرانگ احکام، تأم  نیمطلق ا رشیپی

 یهی. بدشود یم جادیتزاحم ا ن،یجن ا تی( و حق حشیکردن آثار جرم از جسم و روح خو ك پا ۀاراد

زن و میردِ   تیاول، رضا ۀاست که فرزند نامشروع و فرزند حاص  از تجاوز، تفاو ت دارند. در نمون

حیق   فرزند نامشیروع، از  نیا نکهیا تیها است؛ نها کار آن ا تتبع رشیپی ۀنیمرتکب فع  حرام، زم

 ،یی)طباطبا. محروم است -که شرط طهار ت مولد دارند-شهاد ت و منصب قضاو ت  یتوارث و ادا

به ارتباط نبوده،  یکه خود راض یزن قربان هیتبعا ت جرم عل  یدوم، تحم ۀ(؛ اما در نمون471: 1374

 .تأم  دارد یواقعاً جا

اعیدام   فیر یک ، مرتکب، بیه 1392مصوب  ،یقانون مجازا ت اسالم 224 ۀهرچند مطابق با بند) ت( ماد

، مسیتحق  1392مصیوب   یفیر یک یدادرسی  نییی قانون آ 40مادۀ تجاوز، طبق  یمحکوم شده و قربان

 نیاز تجاوز، طبعاً از جنی  یناش یروح ۀمهم که مادر با لطم نیاما با ذکر ا؛ است یقانون یها تیحما

اسیت، مجبیور بیه تحمی       یرفی یک تیو مورد حما دهید بزه خودرا که  یزن توان یم ایآ ،متنفر است
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از  دیی ابوعب ۀحیانعام، صیح  151اسراء و  31 ا تیبا توجه به آ هرچند ی نیزنظر فقه از کرد؟ یباردار

( قتی  فرزنیدان از نظیر    لیه السالم)عیاز امام عل دیمف خیش ۀعمار و مرسل بن اسحال ۀابوجعفر، موثق

 .منشأ حم ، نشده است به یا اشاره ،منابت نیاز ا کدام چیدر ه یول ست؛ین زیجا یشرع

ارائیه شیده اسیت. ادلیه      یلی یحاص  از تجاوز بیه عنیف، د    نیجن عدم جواز سقط ایجواز  ۀدربار

از حقیول زنیان بیا     یبرخی  انیی ب زیی دفاع مشیروع و ن  ضرر،  حرج،  واعدق :اند از موافقان عبار ت

 اریی از جملیه فقیدان مع   اسیت.  ههیا وارد شید   استد ل نیبر ا یی. در مقاب  نقدهایستینیفم کردیرو

 یقیانون مجیازا ت اسیالم    156 ۀمد نظر و استناد بیه میاد   قیحرج در مصاد قیاثبا ت دق یبرا یقیدق

حملیه و   انیی دفاع مشروع در مورد تجاوز به عنف و عیدم تناسیب م   طی، فقدان شرا1392مصوب 

 ینهادها تیتقو نیهمچن ،یقانون فریکردن متجاوز و اعمال ک  مطلب که با محکوم نیدفاع و تیکر ا

آن را از دوش میادر   تیبیار مسیئول   تیوان  یمی  ،یسیت یچون بهز یو سپردن طف  به مراکز یاجتماع

هیم از نظیر    یسیت ینیفم یافراطی  یها دخاهیرا فراهم آورد. د یخاطر قربان یبرداشت و موجبا ت تشف

. نیدارد  یخارز سیاز یحقول کودك ن تیبا رعا ،یالملل نیو طبق تعهدا ت ب ستیشده ن  رفتهیپی یفقه

 ثالیبه م رانیالحال ا ۀو قانون اجاز یو بند نهم و چهاردهم از اص  سوم قانون اساس 2 ونی)کنوانس

 (1354مصوب  ،یاسیو س یحقول مدن یالملل نیب

آثیار سیوء عمی      دیتجاوز به عنف، نبا انیاز قربان یبانیو پشت تیلزوم حما رشیضمن پی ن،یبنابرا

 ،یقربیان  یشیده بیرا   جادیکرد؛ لکن در جهت رفت عسر و حرج ا  یمتح نیمتجاوز را بر جن یفرد

 ،یجهیت جبیران خسیارا ت قربیان     ،یدادرسی  نید یدر فرآ تیعیالوه بیر تسیر    ،یدستگاه حقیوق  دیبا

 رشیبا پیی  ز،یاز نوزاد ن ی زم را فراهم کند و در جهت کاهش حرج نگهدار ییقضا های معاضد ت

 یزنیدخ  یروال عیاد  بیه  تر تیمادر کمز کنند تا هرچه سربه  ،یستیمانند بهز ییها کودك در سازمان

 (  12تا  5: 1397 ،یانیمیکل ی)عباس. بازخردد شیخو

 یفریک یمعسر و حرج زنان باردار محکوم به جرا

اسیت. در حقیول    یمضاعف یها یدچار سخت ییمانند حبس و بازجو یطیباردار در شرا یبانو طبعاً

 ۀخییار در مرحلی   دارد، قیانون  یو شیرع  یدر قواعید فقهی   شیه یکه ر یبنا به مالحظات ران،یا یفریک

)میؤذن زادخیان و   . مثبت شده است ضیتبع زنان و مردان قائ  به  انیمجازا ت، م یو اجرا ییبازجو
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 10 ۀمیاد  یو فرهنگی  یاجتمیاع  ،یحقیول اقتصیاد   یها باردار طبق عهدنامه  زنان (2: 1393 ن،یّتد

. رنید یقرار خ ژهیتحت محافظت و مانیپس از زا یمعقول و مد ت یدر طول مد ت باردار دیقانون، با

بیانوان   هیی عل ضیکه بر اساس عیدم تبعی   یالملل نیب ۀاز عهدنام 1، پاراخراف 12 ۀطبق ماد ن،یهمچن

مسیکن و   ه،یی را بدهند که تغی نانیاطم نیبه زنان باردار ا دیعضو با یها شده است، دولت بیتصو

 .کنند یها ارائه م به آن مان،یبعد از زا یحبس و مدت ،یرا در رابطه با باردار گانیخدما ت را

در خصوص مادران و اطفیال در زنیدان    2000ژوئن  30را مورخ  یشنهادیاروپا پ یشورا نیهمچن

 یراهکیار بیرا   نیعنوان آخیر  بازداشت زنان باردار، به :که او ً یا خانه هشت مواردبر  یمبن ردیپی یم

در  ییاهی  پرسین  زنیدان، آمیوزش    یی:اند، اعمال شود و از سو هشد نیکه مرتکب جرائم سنگ یزنان

تیا دچیار    ابید یدربارۀ آنان کیاهش   یتیامن یارهای. معنندیرابطه با رفتار و مراقبت از مادران باردار بب

قیرار داده شیود و    یزنیدان  اریبه نوزاد در اخت ردادنیش یآرام و مناسب برا یاضطراب نشوند. مکان

 دهیشی یاند مناسیبی  ریجداکردن طف  از میادر، تیداب   یبرا یشود؛ حت تیعاو رمناسب ا ییغیا میرژ

 (3تا  1: 1388)فرقدان، . شود

 یرعسر و حرج زنان باردار فق

 نیسیقط جنی    یاز د  یکیطف ، همواره  یها نهیهز نیاز تأم یفقر و نگران رسد یهرچند، به نظر م

کیه ماننید زمیان     ردیپیی  یقیدس نمی  . منطیق شیرع م  سیت یسقط ن یبرا یدر جهان است؛ اما مجوز

او،  شتیاز نبود قدر ت بر ادارۀ مع ینگران ایکمبود غیا   یدل را به شیفرزندان خو نیوالد ت،یجاهل

  د.ببرن نیاز ب

وجیود   نکیه ی. حالیت اول ا سیت یمادر خارج از دو حالت ن ا تیبا ح نیمزاحمت جن یدر حالت کل

 ییی است و مجبیور اسیت دارو   ماریلکن مادر ب ؛کند ینم جادیمادر ا ا تیح یبرا یمشکل چیه نیجن

نقیص   ایی نظرکیردن از دارو، موجیب میرگ     و صرف زند یم بیآس نیجن یسالمت مصرف کند که به

موجیب میرگ میادر خواهید شید. آنچیه از مجمیوع         ی. حالت دوم آنکه باردارشود یعضو مادر م

 سیت و در حالیت دوم،  ا یعارض نیکه در حالت اول سقط جن دهد یمباحث به دست آمد، نشان م

 ری(؛ امیا در سیا  5: 1393 کیزاد، ی)نشیود.   صیادر میی   نیجنی  مجیوز سیقط   شروع،دفاع م ۀقاعد طبق

آن اسیت کیه بیا     ستهیسقط صادر نشده است؛ بلکه شا یبرا یشرع زیعسر و حرج، تجو یها نمونه
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 تیی اجلیب حم  یبیرا  ،یبیترک یراهبرد یها تیفعال یو کارآمد و طراح حیصح یریتداب دنیشیاند

 مصیادیق عسیر و حیرج   اصالح و درمیان   ،یریشگیجانبه از سالمت مادران باردار، در جهت پ همه

 ، تالش شود.آناننسبت به 

 دارای عسر و حرج از مادران باردار حمایتی یراهکارها

از بانوان بیاردار   تیدر جهت جلب حمایی ترکیبی و راهکارها شنهادهایحاضر ارائه پ ۀمقال کردیرو

 یموضیوع  ،یاز انواع عسر و حرج باردار خفته شیپ قیعسر و حرج است. با توجه به مصادمبتال به 

 یاست که با وجود رن  بیاردار  یبه زنان امدادرسانیکه ذهن نگارندخان را به خود معطوف داشته، 

 یی، مجبیور بیه سیقط جنیا    یو اجتمیاع  یخانوادخ ،یقانون و موانت ها تیمحروم  یبه دل ،یماریو ب

دچیار  هر دو صیور ت،  و در  آورند یم ایفرزند خود را بدن یپناه یو ب تیدر اوج مظلوم ای شوند یم

در  تیوان  یفیول را می   یتیحما یراهکارها .شوند یم یریناپی جبران یو خاه جسم یروح یها بیآس

 :ارائه نمود مانیو پس از زا یباردار یزمان ۀدو باز
 یدر دوران باردار یتیحما یراهکارها

عیدالت در بهداشیت و سیالمت اسیت کیه       جادیا یها از مؤلفه یکی یخدما ت باردار تیفیک بهبود

 رسید  ی. به نظر مطلبد یهدف را م ۀمراقبت از مادران جامع یتیحما یها خروه  یو تشک یزیر برنامه

میؤثر   یکردهیا یبه عنیوان رو  منسجمجانبه و  و تالش همه یجمع یها رسانه قیاز طر یرسان اطالع

خیود   یزنیدخ  تیفیک شیقادر به افزا یمشکال ت اجتماع  یکه به دل یدران باردارکمز به ما یبرا

اسیت کیه    ییشینهادها یراهکارهیا، ارائیه پ   گریمطلوب باشد. از د یاقدام ستند،ین یدر دوران باردار

 یاز هماهنگ توان یدارد. به عنوان مثال م رمض یها و باورها نگرش یجیتدر رییدر تغ ینقش محور

مردم در میورد   یارتقاء سطح آخاه یمختلف برا یآموزش یها کارخاه یو طراح یمحل یها با رسانه

 .اهداف شود، نام برد نیبه ا  یامکانا ت جامعه در جهت ن  یحقول مادران باردار که موجب بس

 نکیه یبیر ا  یمبنی  یو طبق اعالم سازمان بهداشت جهان ییالقا یها از سقط یبا توجه به عوارض ناش

از  یبرخی  یها و عیدم آخیاه   سقط نیدر جهان به علت عوارض ا یاز حاملگ یاشمرگ ن هشتم زی

بیا   شیود  یمی  هی(، توصی 7: 1390گیران، یپاشا و د ی)قاد و مقررا ت سقط است نیکادر درمان از قوان

 یآخیاه  زانیی مشیترك حیوزه و دانشیگاه، م    قا تیو انجام تحق یدانش انیانجیم تیچون ترب یریتداب
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داد،  شیافیزا  ییسقط القا  و مجازا ت یدرمان نسبت به موارد مجاز سقط امتخصصان زنان و ماماها ر

به آنان  یو روح یجسم یها بیو مانت آس کردهزنان باردار کمز  ۀبه سالمت جامع وهیش نیتا به ا

 تیوان  یناخواسته اسیت، می   یها یمربوط به باردار ییاز موارد سقط القا یاریچون بس یاز طرف .شد

 .اقدام کنند یباردار یمشترك، برا میتصم زیها کمز شود تا با  به آن نیه زوجب  ارائه مشاوره یط

دوران  یزی)جدا شدن زودهنگیام جفیت و خیونر    مهم که احتمال دکولمان نیبا توجه به ا نیهمچن

از  شیبرابیر بی   6/2ها است( در زنان معتیاد   آن نیمادران باردار و جن یکه علت مرگ برخ یباردار

آنیان،   ادیی تیرك اعت  یبیرا  ،یبیارور  نیزنان معتاد سین  ییشناسا با شود یم شنهادیپاست،  گریزنان د

 (11: 1386همکاران  و ی)سا ر. عوارض کمتر اقدام شود دارایبا مواد مخدر  ینیگزیجا ایدرمان 

  یهیدف، تشیک   یهیا  خیروه  یبیرا  یآموزشی  یها امیپ یدر قالب طراحی اتیعمل یزیر برنامه نیتدو

و شیارژ   هیصدور کار ت سوء تغی ازمند،ین زنان باردارِ یا هیتغی تیحما ۀبرنام هاد،ن مردم یها نیکمپ

اسیت کیه    یاز مادران بیاردار  تیدر جهت جلب حما یبیترک راهکارهای گریاز د ،آن ۀماهانکردن 

 زم همچنیین   (75-74: 1393 ،یو اصیغر  ی)پیورعل . هستند یاجتماع یها بیدر معرض انواع آس

 یکیه قربیان   یمادران جانیه میو تنظ یاجتماع تیحما ،یتیشخص یها یژخیود وبهب  است با آموزش

میؤثر در   شرو زیهستند، به عنوان  سرپرست یرها شده و ب یلیبه د  ایتجاوز و خشونت هستند 

 .کاهش ترس و اضطراب آنان تالش نمود
 مانیپس از زا یتیحما یراهکارها

نظیران   است. صیاحب  ریقاب  اعتنا و خط یوران باردارمانند د زین مانیدوران پس از زا یها مراقبت

خصوصا شیش سیاعت    شود، یم دهینام )نفاس( نقاهت ۀکه دور مانیپس از زا ۀمعتقدند، شش هفت

مراقبیت از او   دیی از میادر اسیت، با   ینیبیال  یها مراقبت یزمان برا نیتر که مهم مانیپس از زا یۀاول

حیائز  ی، اتیی و عالئیم ح ی زیخیونر  زانیی زمان کنترل م نیدر ا انجام شود. یتوسط کارکنان بهداشت

 بوسیت، ی ایی دفیت   یاریاخت یچون تب و لرز، درد و ورم، ب یعالئم نیاست. همچن یفراوان تیاهم

مامیا   ایی توسیط پزشیز    حتمیاً  دیاست که با ییها از نمونه ها هیمتعارف و عفونت بخ ریغ یزیخونر

جبران ضیعف حاصی  از    یبرا نیو پروتئ نیتامیو ،یسرشار از کالر یۀ. تغیردیتحت درمان قرار بگ

 یبرا یمناسب ۀبرنام ،و در ادامه ستیاز ماست یریشگیو پ یردهیکمز به روند ش مان،یو زا یباردار
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مادر پس  یاست که برا ییها تمراقب گریخانواده از د میتنظ تیو در نها مانیاندوه پس از زادرمان 

 (36: 1392،یلی)را. شود یاعمال م مانیاز زا

از  یو روانی  یمیال  تیبا عدم حما بوده و غالباً رهیو غ ادیتجاوز، اعت یکه قربان یریفق  باردارِ  یبانو

اسیالم کیه    نیی دارد و د ژهیی به اسیتعانت و امیداد و   ازین خانواده و اجتماع روبرو است، قطعاً یۀناح

ارائیه داده   حانیۀ الهیی  ری نیی ا یبیرا  یمتعیال  ییلگوبوده و همواره ا و حقول او تیهو ۀاعاد یمدع

از  یقی یحق تیی در جهت حما یاسالم رانیبجاست که ارو  نیاست. از ا شگامیپ ریمس نیاست، در ا

 امو میرگ هسیتند، اقید    یمیار یدر معرض ابتال به ب شتریجامعه که ب ریپی بیخروه مادران باردار آس

و  یاتیعمل های هبرنام نیتدوبا  ،ییبودن سقط القا یشرع ریو غ یقانون ریغبه و با توجه  دینما یجد

میادران در معیرض خطیر در     یریی گیپ یهیا  فرم نیمناسب، تدو های هانجام مشاوری مانند ا مداخله

جهیت   هیا  مارسیتان یثبت اطالعا ت مراقبت از بیانوان و نیوزادان در ب   زیو ن ها سطح جامعه و زندان

 بردارد. ی مؤثرخام ،ها تیبه موقت حما شیپا

 ۀمسیئو ن مؤسسی   ۀنام تفاهم مانند توان نادیده انگاشت؛ را نمینهادها  یبرخ ستۀشای های اقدامالبته 

 ۀبرنامی  مانیه یحک یدر اقیدام کیه  جامعیه وزار ت بهداشیت    ییۀ و دفتر بهبیود تغی  یعلو یۀریخ ادیبن

بیر اسیاس    را ازمنید ین یدر خانوارهیا  هیی مبتال بیه سیوء تغی   ردهیزنان باردار و ش یا هیتغی تیحما

 ( 3: 1393 ،یپور و اصغر )الهدهند.  انجام می هطمربو یها شاخص

 ،یتیشخصی  یهیا  یژخی یو انیکه م یمعنادار یبا توجه به وجود همبستگ رسد یمجموع به نظر م در

اشیخاص   یآور و تاب یتوانمند شیو افزا سو از یز جانیه میتنظ کارهایو راه یاجتماع تیحما

عسر  یجانبه از مادران باردار دارا همه تیماجلب ح یبرا یبیترک یراهبرد یوجود دارد، راهکارها

 .طلبد یرا م یمضاعف یها داشته و تالش ییسزاب تیّو حرج، اهم

 گیری یجهنت

قاعدۀ نفی عسر و حرج، یکی از قواعد فقهی است کیه جرییان آن در مسیائ  فقیه خیانواده ماننید       

قاعیده در سیقط    طالل، حضانت، قوامیت زوج و سقط جنین مشهود است. بیه عنیوان نمونیه ایین    

جنین، به عنوان یز قاعدۀ ثانویه موجب رفت برخی احکام شرعی برای مکلف، در شیرایط خیاص   

 شود. برخی عوام ، موجب چالش در تطبیق این قاعده بر مصیادیقش شیده اسیت. بیه عبیارتی      می
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مجیوز سیقط را در    یتوهم عسر و حیرج شیرع   ،یعسر و حرج در دوران باردار تی ازوجود درجا

انواع عسر و حرج مربوط به میادر و   یحاضر به بررس قی. تحقکند یم جادیمشابه ا یها نمونه یبرخ

که براسیاس   ار ینظر قانون اسالم ،یو فقه یاصول یعقل ۀبا استناد به ادل تیپرداخته و در نها نیجن

 .دارد یم انیشده است، ب نیشرع مقدس تدو

هیر نقیص    شیز در ایجیاد   رفصِی  ،  نفساطالل ادلۀ شرعی مبنی بر وجوب حف به دلی هرچند 

 ییهیا  یمیار یب  یی دل بیه  یخیاه شرعی برای اسقاط آن باشید؛ امیا    د مجوزوانت نمی ،عضوی در جنین

شیود   میمشخص  یعلم یها شرفتیبه مدد پ ایماندن در بدن مادر را ندارد  توان زنده نیخاص، جن

روح اقدام به اسقاط جنین نمیود.   توان قب  از ولوج د. در این صور ت میالخلقه خواهد بو که ناقص

بعد از ولوج روح نیز در صورتی که با علم یا ظن غالب اثبا ت شیود کیه جنیین دچیار اخیتال  ت      

مستقر برای او اثبا ت شود یا جان مادر را به خطر اندازد،  هایی است که حیا ت غیر ژنتیکی و بیماری

مهم، بیا سیقط جنیین، جیان میادر حفی         با استناد به قواعد  حرج،   ضرر، دفاع مشروع و اهم و

 نیجیان جنی   یبیرا  یدیتهداین  است و تداویو مضطر به  ماریاخر مادر، خود ب شود. از سویی می

بالاشیکال  اعمال تداوی حتی با فرض تلیف شیدن جنیین    ، و  حرج اهمّ و مهم ۀاست، طبق قاعد

 است.  

از بیانوان بیاردار    تیی جهت جلیب حما  دریی ترکیبی و راهکارها شنهادهایارائه په مقال این کردیرو

و  یمحلی  یهیا  بیا رسیانه   یهمیاهنگ انید از:   ی از راهکارها عبیار ت برخ .مبتالبه عسر و حرج است

مردم در مورد حقول مادران بیاردار،   یارتقاء سطح آخاه یمختلف برا یآموزش یها کارخاه یطراح

 قیا ت یان و ماماهیا، انجیام تحق  متخصصان زن یآخاه زانیم شیدر جهت افزا یدانش انیانجیم تیترب

جهیت   مناسب ۀزودهنگام مادران در معرض خطر، انجام مشاور ییمشترك حوزه و دانشگاه، شناسا

با مواد  ینیگزیجا ایدرمان  اد،یترك اعت یبراو تدابیری  یبارور نیزنان معتاد سن ییشناسابارداری، 

 یهیا  نیکمپی   یهیدف، تشیک   یها خروه یبرا یآموزش یها امیپ یعوارض کمتر، طراح یمخدر دارا

و  هیی صیدور کیار ت سیوء تغی    ازمنید، یزنان باردار ن یا هیتغی تیحما ۀبرنام ،یساز نهاد، شبکه مردم

 آن. ۀشارژ ماهان
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مجوز سقط هستند، با عالمت سیتاره مشیخص    یکه دارا یعسر و حرج های نمونه یر،در نمودار ز

 اند: شده
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:Anemia 
 .ندارد وجود خون در کافی هموخلوبین یا قرمز های خلبول آن در که است شایعی خونی اختالل

 (AIolascon, etc, 2013:1) 
Acute respiratory distress syndrome (ARDS): 

. شیوند  میی  جمت ها ریه در( آلوئول)ا ستیز  و ریز هوایی های کیسه در مایعا ت که آید می وجود به زمانی 
 در و نشیده  هیا  شیش  وارد کیافی  هیوای  دیگر تا شوند می باعث ها شش داخ  در شده محبوس مایعا ت این

 .شود وارد خون جریان به کمتری اکسیژن نتیجه

S Yadav, etc, 2021)) 
Septicemia: 

 .و... پوست ها، ریه طریق از خون به باکتریایی عفونت ورود اثر در خونی مسمومیت 

(C. Madhur Sharma, etc, 2013:1) 

Hypocalcemia  : 
 (D. Vuralli, 2019:1) استخوان پوکی

Pneumonia: 
 شود. می ایجاد قارچ یا ویروس باکتری، اثر در که است ریه رای  های عفونت از یکی 

 (P A. Davies, W. Aherne, 1962:1) 
Urinary infection: 

 هماننید  تحرییز  ایین  و شیود  میی  ها کلیه و حالب ، پیشابراه مثانه، پوشش تحریز سبب ادراری، عفونت 
 است. آن عوارض از غیا نخوردن و ناآرامی تب،. است سرماخوردخی طی در حلق یا بینی تحریز

(E. Stonebrook, 2019:2)  

Metabolic Acidosis  : 
 و اخیتال  ت  بیه  منجر عارضه این .کنند می دفت قلیا از اندازه بیش  یا کنند دفت کافی اسید توانند نمی ها کلیه

 .باشد مرخبار تواند می حتی و شود می یزیاد مشکال ت

(E. Stonebrook, 2019:2) 

 التهیاب  رحیم،  التهیاب  موجیب  زنان در .کند می ایجاد را ها بیماری از بزرخی خسترۀ تراکوماتیس، کالمیدیا
 از یکیی  کیه  شیود  میی  نیوزادان  در پنومیونی  ییا  تیراخم  موجب باکتری، این. شود می نابجا حاملگی و لگن
 (. (Allaire, etc, 1339:1است توسعه در حال کشورهای در نابینایی عوام  ترین مهم

Neisseria gonorrhoeae  : 
 (M Romoren, etc, 2004:1)  زاكسو کنندۀ ایجاد عام 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
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