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 چکيده

اخالقی  آن از منظرحکم بررسی  هنجاری و در حیطه اخالق کاربردی است و قط جنین از مسائلس

این تحقیق که به  هدف از .ابتالی جوامع بشری حائز اهمیت فراوان استتوجه به با و اجتماعی 

حکم سقط عمدی : رو استهای پیشگویی به پرسشسختوصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، پاروش 

تواند مجوز سقط عمدی باشد؟ در جنین چیست؟ آیا حق مادر نسبت به کنترل بدن خود می

ترین های ذیل مهمو اثبات فرضیه تعارض حق حیات مادر و حق حیات جنین کدام تقدم دارد؟

یلسوفان اخالق و با توجه به قوانین دینی های برخی از فاین نوشتار است که از بررسی دیدگاه نتایج

حق کنترل جسم . شودجنین یک فرد انسانی است و سقط او قتل عمد محسوب می .آمده است

دلیلی برای تقدم حق حیات مادر که مبتنی بر دین است،  از نظر اخالقنیست و مجوز قتل دیگران 

دس و قوانین مدنی متخذ از شریعت که در شرع مقی یبدون اثبات موارد استثنابر حق حیات جنین 

چنین بررسی موارد خاص جواز سقط و نقادی مدافعان سقط عمدی از هم .نداردوجود بیان شده، 

 .دستاوردهای این تحقیق است

درمانی، سقط حق حیاتقتل عمد، سقط جنین،  :واژگان کليدي
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 مقدمه         

گیـر اقشـار   را به خود جلـ  نمـوده و گریبـان    انگذارپزشکان و قانون ،قها، فی که نظر بسیاری از فالسفه اخالقیکی از مسائل اخالق         

ن که جنین را یـک فـرد   ایی جواز یا عدم جواز سقط جنین است که پاسخ آن بسته به ست مسئلها هاجمله زنان و خانوادهمختلف جامعه از 

ی از نظر موافق و مخالف برخـ  و جنین مورد بررسی قرار گرفته ردیتف در این نوشتار تالش شده است تا. خیر، متفاوت است نسانی بدانیم یاا

اه اسـالم  پرداخته و دیدگ ن از نظر فقهی و قوانین اجتماعیفالسفه اخالق با ذکر دالیل شان مطرح گردیده و سپس به طرح مسئله و پاسخ آ

خونی و  عالج مانند بیماری های حادّهای ال مله بیماریمعیارهایی از جغال  فالسفه اخالق سقط درمانی را با طرح . را درباره آن جویا شویم

های بارداری ناشی از تجاوز به عنف یا بارداریامسون سقط را در دانند و تعدادی از آنان مانند تمیجایز از منظر اخالق فاقد مغز بودن جنین 

 دانند و برخی مانند دان مـارکی می قه بودن جنین نیکوصورت ناقص الخل در باشد وهای الزم انجام گرفته صورتی که پیشگیری خواسته درنا

، سـقط جنـین بعـد از چهـار     دانند از نظر اسالم، با فرد دانستن جنـین جواز سقط نمیمواردی از این قبیل را مالک درست و محکمی برای 

چهـار  جـایز و قبـل از    ،باشـد  خطر جان مادر و جنین در ،، آن هم مشروط به اینکه بدون سقطفقط در صورت تعارض با حیات مادر ماهگی

الخلقه  نه صرف ناقص ،ضرر و الضرارقاعده الهای خونی حاد با توجه به های العالج مانند بیماریبیماری ماهگی نیز فقط در صورت بعضی از

را در مورد به خطـر   و قاعده الضرارب و موج  قصاص و پرداخت دیه است بودن جایز و در غیر آن نادرست و حرام بوده و قتل نفس محسو

 .دم جواز سقط جنین ذکر گردیده استدالیل ع نینچبعد از ولوج روح جاری نمی دانند و هم( جنین)انداختن حیات فرد انسانی 

 معنا شناسی 
در . باشدفتن جنین در خارج بدن انسان اطالق می شود که اقدام به این عمل قبل از قابلیت حیات یا مواردی یا ختم حاملگی به سقط جنین

سـقط جنـین ممکـن اسـت در      .(212 ،1331، دیبـایی )قبل از هفته بیستم اطالق می شـود  یرواقع سقط جنین به خارج شدن حاصل بارو

 .(121، 1333جمعی از نویسندگان، )مداخله عمدی انسان اتفاق افتد نتیجه عوامل بیوشیمی درونی یا آسی  های بدنی یا در نتیجه

 تاریخچه  
میالد تدوین شده است از سقط جنـین   ازسال قبل  3333مورابی که حدود حای طوالنی دارد در قانون جوامع بشری سابقه سقط جنین در 

 نـین چدر قوانین ایران باستان و روم قدیم نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده هم. برای آن مجازات تعیین گردیده استنام برده شده و 

 .مر به چشم می خورداین ا لیک باوامروزه مخالفت کلیسای کات. اسقط جنین مخالف بوده اندموارد محدودی ب ادیان یهود و مسیحیت جز در

اخـالق   ، ومطرح فیلسوفان اخالق یکی از مسائل بحث برانگیز و نینچمخالف است و همی خاص ، با سقط جنین جز در موارددین اسالم نیز

 .(212 – 212 ،1331معاونت وزارت بهداشت،  ؛ 121 ،1333ان، جمعی از نویسندگ ک.ر)پزشکی به شمار می آید

 :له أابعاد مس
 ، بیشـتر در در این نوشتار ابل بررسی است و ما، روانی قین از ابعاد مختلف اعم از قانونی، پزشکی، فقهی، اخالقی، حقوقی، اجتماعیسقط جن

 :ز جملههایی ا پرسش ، در دست یابی به پاسخ مناس  در زمینهلهأاخالقی مسپی بررسی بعد 

 ؟نجات جان مادر مجاز است برای  آیا سقط جنین –الف 

 ؟وز به عنف یا زنای با محارم چطوردر بارداری های ناشی از تجا –ب 

  ؟معیوب چگونه در جنین های ناقص و -ج  

 ؟ین درصورت آسی  جسمانی مادر چیستحکم اخالقی سقط جن –د 

 ؟ادر چه حکمی داردو روانی مسقط جنین در صورت آسی  روحی  -هـ 

 ؟ر اثر بارداری های ناخواسته چیستحکم سقط جنین د –و 

 ؟آیا جنين یک فرد است
 مسئله جواز یا عدم جواز سقط جنین فرع بر این است که آیا جنین یک فرد انسانی است یا هنوز یک شخص محسوب نمی شود؟

تـر   نی ندانیم بررسی مسئله آسـان فرد انسا صورتی که آن را اجه می شود و دراگر جنین فرد باشد جواز سقط جنین با چالش های جدی مو

 .مخالفان سقط جنین تا حدود زیادی به اینکه جنین یک فرد  انسان است یا نه بستگی دارد به هر حال ادعای موافقان و .است

الستی است نقطه مقابل آن دیدگاه لیبر. نمایدمی تمایزمصورت یک انسان ه از یک دیدگاه، جنین از بدو لقاح دارای وضعیتی است که او را ب

حرکـات   یا شروع احسـاس  فعالیت مغزی ، دیدگاه دیگر در بین این دو است که مرز وجودی شروعداندین را هرگز دارای فردیت نمیکه جن
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یا به عنوان یـک انسـان شـکل    وقی جنین از نظر اخالقی و حق .باشدین در خارج از رحم مادر مییا قابل حیات بودن جن ،، توسط مادرجنین

اگر جنین را موجودی دارای شکل کامل بشناسیم سقط جنین یعنی تکذی  حق  .ای سلول مورد بررسی قرار می گیردگرفته یا به شکل توده

 .متولد نشده است یک انسانحیات 

از این منظر، نطفـه  . یک قتل محسوب می شود ،ارد سقطیک انسان است و در بسیاری از مو از دیدگاه اسالم جنین یک کودک تولد نیافته و

اسـت   جایزبنا بر این مرگ جنین فقط در مواردی  ،یک موجود شریف و ارزشمند و صاح  حیات فردی می باشد ،انعقاد یافته در رحم مادر

اسـالم   یخاص که در فتـاوای فقهـا   یردو یا در موا هم جنین و مادر باچرا که مرگ مادر یعنی مرگ  ،که با حیات مادر منافات داشته باشد

 .(4-2 ،1331، معاونت وزارت بهداشت ،ک.ر)خیربیان گشته جایز است و االّ

و لقـاح،  از نظر ا .حال رشد به انسان تبدیل می شود آن موجود در داند که درلحظه لقاح را مرحله ای می (john.t.nonan)جان تی نونان

 .موجود رمزهای وراثتی را از والدینش دریافت می دارد ، چرا که اینلحظه مهم انسان شدن است

دلیل به همنوع خود آسـی   انسانی است که هرگز بدون  اصل اساسی که ما باید در رفتار با جنین توجه کنیم این اصل معنوی و :گویداو می

  .(122، 1331ک، دیبایی، .ر) نرسانیم

به یـک معنـا بـه     انسان را ،ه آیا جنین یک انسان است یا خیران سقط جنین در اینکمخالف به نظر من موافقان و :هری جی گنسلر می گوید

 :واژه انسان دست کم سه معنا دارد کار نمی برند

 .ی انسان اندیشه ورزی گونهشدها متولد ناعضو متولد شده ی: الف 

 .ی گونه انسان اندیشه وزرشده عضو متولد :ب 

 گر حیوان استدالل :ج  

معنـای دوم را  . جنین انسان تمایز قایل شویم موش ورا وقتی در آزمایشگاه زیست شناسی هستیم به کار می بریم تا میان جنین  معنای اول

انسـان   معنای سوم تعریف سنتی انسان است که برای تمایز .بریمهای شهر به کار میهنگام سرشماری انسانباره جمعیت و  حین مطالعه در

 .رودر میو حیوانات دیگر به کا

 نـوط نه م گوییم جنین یک انسان هست یاپس اینکه می. سوم یک انسان نیست دوم و  ، انسان است اما در معنایحال جنین در معنای اول

 .انسان را به کدام معنا بکار بریمبه دیدگاه ماست که 

 :انسان شش ادعای متفاوت وجود دارددرباره آغاز به وجود آمدن 

 مرحله لقاح( ل) 

 .و با تخم دیگر ترکی  نمی گردد. دیگر تقسیم نمی شود( زیگوت )این مرحله وقتی که یک تخم : مرحله تفرد( ت)

 .ز جنین امواج مغزی دریافت می شودوقتی که ا :مرحله امواج مغزی( الف)

 .وقتی که جنین می تواند جداگانه زندگی کند :مرحله قیام به ذات و خود کفایی( ق)

 رحله والدتم( و)

 .می پردازدنی وقتی که کودک برای اولین بار به تفکر عقال :مرحله عقالنیت( ع)

 ؟ ز کدام معنای انسان استفاده کنیمباید ا« نادرست است ن انسان بی گناه جداًکشت»حال وقتی که می گوییم

مرحلـه از   ، تـا همـه آن شـش   بالقوه استفاده کنیماگر از واژه خنثای انسان بالفعل یا . کرده باشیم به اینکه کدام معنا را انتخاب بستگی دارد

 : اصل قابل بیان است شش ،بانی نشویمجه گرفتار ابهام های زیتبگیرد و در ن لقاح تا بلوغ را دربر

 .نادرست است همه مراحل جداً جنین درسقط ( ل)بر اساس اصل 

 . بعدی ممنوع استمجاز و در مراحل سقط جنین  در مراحل اول ( ق)و ( ا)و ( ت)بر اساس اصل 

 .ین مجاز اما نوزاد کشی ممنوع استسقط جن( و)بر اساس اصل 

 .قط جنین و هم نوزاد کشی مجاز استهم س( ع)و بر اساس اصل 

  .(133، مترجم بحرینی، 1331گنسلر، )ختلف را در این باره جویا شویمباید نظریه مکات  م ،اما اینکه کدام درست است

 ين جانبداري از سقط جن لعل
 کـه ایـن امـر از    معتقدنـد داننـد و  میحقوق اولیه اجتماعی زن  کنند دست زدن به این عمل را ازکسانی که از این روش جانبداری می – 1

توانـد از  در مورد سالمت خود را دارد و مـی  گیریتصمیم ا عرفی آنان این است که انسان حقمحمل قانونی ی های فردی است ومقوله آزادی

 .ی بدن خود استفاده کندیش دربارهاختیار خوآزادی و 

 .سقط جنین است ازبدتر  آوارگی بعدی کودکان و مشکالت آموزش و پرورش  -2



 339 -399، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 .که بعد از ترکی  هم از بین برود اشکالی دارداوول از بین می روند که جان دارند، چه  این همه اسپرم و – 3

 .اردجمعیت را ندجهان در آینده گنجایش این همه  –  4

  .سرنوشت اطفال نامشروع و اطفال ناشی از تجاوز به عنف و آینده کودکان عق  مانده ی ذهنی و جسمی – 2

؛ 222، متـرجم چمنـی و ابـوترابی،    1314ک، مـانس،  .ر)ی زن بعـد از حـاملگی  قیافـه  حفظ اندام موزون و بـه هـم نخـوردن ترکیـ  و     – 2

 .(242، 1331عبدالجباری، 

 :ست که، این اتپاسخ همه این توجیها

 .موج  ارتکاب جرم گرددو نباید تواند های اجتماعی نمی یعدم قدرت زدودن نابسامان :اوال

  . گیرده حیات نیستند بلکه از لحظه لقاح، حیات موجودات شکل میاوول ها به تنهایی قادر به تشکیل جنین و ادام اسپرم و :ثانیا

توان در مورد شخصـی  ؟ چگونه میدارند یا خیر بر اساس غریزه ح  ذات میل به بقاپرسید که آیا  موجودات ناقص الخلقه خودباید از : ثالثا 

 یا خیر؟  بمانددیگر تصمیم گرفت که زنده 

ی تکامـل  ممالک پرجمعیت کودکانی که مرحله جلوگیری از تراکم جمعیت آزاد باشد چه اشکالی دارد که در خاطراگر سقط جنین به  :رابعا

 ؟ندبه هالکت رس نین هستند به طور دسته جمعیی جیافته

، زن و پزشک ها حق دارند در مورد سقط جنین تصمیم بگیرند اما خود جنین که پس از گذشت چند ماه بـه صـورت انسـان    چگونه :خامسا

بت بـه خـود از حـق     ؟ درحالی که جنین موجودی حیات مند است وحق او نسـ ن جهان می گذارد به حساب نمی آیدکامل و زیبایی پا به ای

 .(241-43  همان،)دیگران نسبت به او کمتر نیست 

 ،، علقـه ختلـف نطفـه  اگر بپذیریم که جنین هم یک انسان است کما اینکه در قرآن به آن اشاره شده است که بعد از تکوین مراحل م: سادسا

اره عالم هسـتی و گـل سرسـبد    راحل آفرینش این عصبیان م مضعه، عظام و رویش لحم بر عظام روح بدان دمیده می شود و خداوند پس از

ه مضغه فخلقنا المضغه عظاما  فکسـونا العظـام لحمـا ثـم     ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلق... ، خود را ستایش و تحسین می فرمایدآفرینش

 ( 14، مومنون) فتبارک اهلل احسن الخالقین قا اخرانشاناه خل

کشتن یک نفر را به منزله کشتن همه افراد عالم و زنده کردن یک نفـر   جای دیگر، نینچ، همانسانی اوستاین امر بیانگر کرامت و شرافت  و

 بـر  اساس کـه زن حـق کنتـرل    بیتوهماتی  نینچچگونه بدین آسانی با ( 32مائده، )ها قلمداد می فرماید را به مثابه زنده کردن همه انسان

مـی تـوان   ، ...، یا برای جلوگیری از بدبختی بعدی کـودک و  ارد، یا برای آزادی او برای اشتغالبدن خود را دارد، یا حق حفظ اندام خود را د

، رند انجام دهند تا بار دار نشوند؟ آیا بهتر نیست زنان نهایت تالش خود را در صورتی که آمادگی فرزند داری را نداحکم به قتل او صادر نمود

، مسئوالن کشوری و لشکری در صدد چاره جویی برای مشکلی نشوند نینچیده خود باشند تا دچار ه به بلوغ رسزها مراق  دختران تاخانواده

نین باشـند، بـه فکـر    جال پیش آمد و بارداری ناخواسته صورت گرفت عوض اینکه به فکر نابودی حسالم سازی جامعه باشند و یا اگر به هر 

اینکـه بـا   بـه جـای   . باشند( کندرا موجه میمرگ ن آنان به گماکه )ران کننده او از آسی  های نگبرنامه ریزی درستی جهت تربیت و حفظ 

 .هم برای خودشان زندگی بهتری فراهم کنند وبرای او  هم  ، با مقداری تالشخود را راحت کنند قتل او

 سقط درمانی  

هنی یا جسمی و در نتیجه جهت ذیت للیل معلوهای بعدی به دسقط گاه به خاطر نجات زندگی مادر و گاه به خاطر نجات جنین از گرفتاری

 .رهایی او از رنج های بیهوده ی بعد از تولد اتفاق می افتد

، انجام گیرد، دفاع از خود زشکی برای رفع خطر از زندگی مادربه نظر بعضی از فالسفه اخالق در صورتی که سقط به منظور انجام معالجات پ

نجات او فقط با عمل جراحی و در نتیجه سقط جنین  مثال زنی که به سرطان رحم مبتال باشد و. ستده و از نظر اخالقی بالمانع امحسوب ش

 .میسر باشد، این امر مسلما جزو شرایط این اصل است

نمـی  پزشک بر این عقیده باشد که زن اگر یک روان ؟توان سقط جنین انجام داد؟ آیا با توجه به سالمت روانی زن میاما شرایط روانی چطور

هـای روانـی    تواند مشکالت جسمانی حاملگی را تحمل کند یا نمی تواند فشارهای روانی ناشی از بارداری را بدون بروز عالئم شدید بیمـاری 

 که قبل از تولد به وسیله آزمایش یا ابزار قابل ییا هنگام را تجویز نمود؟ جنینرد چه باید کرد؟ آیا به این دلیل می توان سقط اپشت سر بگذ

 ه است ؟یهای شدید است آیا سقط جنین قابل توج دچار ناهنجاری جنیناعتماد دیگر معلوم شود که 

   :قسم سقط می پردازیم ابتدا به بررسی این دو

 جنين سقط درمانی به خاطر رهایی ( الف
هستند  یاند از نظر اخالقی مانند قوانینکه سقط جنین را مجاز بد یها معتقدند جنین مانند یک انسان بالغ حقوقی دارد پس قوانینکاتولیک

افرادی را که به شـدت  کشتن  خود حق دارد،بعضی معتقدند که جنین ناقص مانند یک فرد معلول درباره زندگی  دانند وکه قتل را مجاز می
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 نماییم تـا کنیم و تالش مینها مراقبت میبلکه از آ ،دانیماند قانونی نمیناتوان شده درمانده و ،یهای به علت ابتالء به بیماری یامجروح گشته 

ه ی، سقط نه تنها قابل توجمواردی نینچ عده ای بر این نظرند که در ،مقابل در. کنیم نینچحداقل باید  سطح زندگی آنها را افزایش دهیم یا

ا از یک زنـدگی تـوام بـا رنـج و درد     ، اگر با کشتن یک جنین او رهای اخالقییدگاه بسیاری از تئوری، از دشودبلکه یک وظیفه محسوب می

 ، سقط جنین مشروع است از نظر کانت ونظر سودگرایی از .مشکالت خانواده ها را به حداقل برسانیم و منابع  جامعه را حفظ کنیم برهانیم و

بـا نجـات او از زنـدگی    اگر بپذیریم که او یک انسـان اسـت پـس    . رای به رسمیت شناختن شأن او باشدنابودی جنین می تواند راهی ب سرا

؛ 131-141 ،1331دیبـایی،   ک،.ر)خواهـد بـا او چنـان رفتـار شـود     که یک موجود عقالنی می ایم ارزش به گونه ای عمل کردهبی دردمند و

نـوان  به ع. ناقص الخلقه بودن کودک جایز نیستاز نظر بسیاری از فقهای اسالم سقط درمانی به خاطر . (33، مترجم فرهمند، 1312پرلین، 

های اول بارداری به زن گفته است که استمرار بارداری احتمال خطر جانی برای او دارد و در صورتی که حاملگی او ادامه  مثال پزشک در ماه

نـاقص  : گوییممی در پاسخ؟آیا این کار جایز است ،داده است به همین دلیل دستور سقط کند فرزندش ناقص الخلقه متولد خواهد شد وپیدا 

شود ولی اگـر تهدیـد حیـات مـادر بـر اثـر اسـتمرار        لوج روح محسوب نمیولقه بودن جنین مجوز شرعی برای سقط جنین حتی قبل از الخ

، leader.irاهلل خامنه ای،  تآی)، سقط قبل از ولوج روح در آن اشکال نداردرد اطمینان باشدستند به نظر پزشک متخصص و مومحاملگی 

112).  

های شـدید و  ه بیماریبمتولد شدن کودکان و ابتالء آنها  وجود دارد که بیانگر عدم جواز سقط جنین در صورت بیمار فقهافتاوای فراوانی از 

  .(413، 1334بهجت، ؛ 113همان، ) ولوج روح می باشد ایجاد حرج برای والدین بعد از در نتیجه ادامه زندگی مشقت بار و

 سقط درمانی به خاطر رهایی مادر  –ب 
و رنـج هـایی را   ، حفظ حیات جنین را توجیه قابل قبولی برای به خطر انداختن حیات مادر، حتی تحمیل دشواری اری از فالسفه اخالقبسی

در خطر باشد یا ادامه بارداری برایش مشقت آفرین باشـد سـقط را جـایز     در مواردی که مادر ،آن وارن ،وناز جمله تامس. برای او نمی دانند

 .دانندمی

خاطر نقـص جنـین را   ه سقط ب نینچشرط جایز می دانند و هم و بعضی از فقهاء سقط درمانی جهت نجات جان مادر را بدون قید یننچهم

یا جهت جلوگیری از سختی که بـرای مـادر    جهت جلوگیری از رنج هایی که کودک باید متحمل شود و نیز جهت تامین آسایش خانواده ها

  .(31-13 ،1332 ،نکونام ،ک.ر)تأثیر می داننداز آن را نیز بیماهگی یا بعد  چهار رابطه پیش ازجایز می دانند و در این  ،دارد

که برای مادر ضرر و خطر جانی داشته باشد و دفع ضرر از او متوقف بر این  از نظر بسیاری از فقهای اسالم سقط جنین جایز نیست مگر این

  .(123 ،1331،3رازی، شی)ش از دمیده شدن روح در جنین باشدعمل و پی

کننـد قبـل از ولـوج روح بعیـد     که پدر و برادر ، دختر را آزار و اذیت غیر قابل تحمل می سقط جنین حاصل از زنا اگر احتمالی عقالیی باشد

 .(23 ،جزء دوم، leader.irاهلل خامنه ای،  تآی) ز ولوج روح به هیچ وجه جایز نیستاما بعد ا ،نیست که حرام نباشد

صورت سقط جنین زنده خواهـد مانـد در    و امکان نجات ندارد ولی مادر در حتما خواهد مرد جنینمادر درحالی قرار گیرند که  جنین واگر 

 .(23، همان)بچه این مشکل را ایجاد کرده است اشکال ندارد چون این عمل نجات جان مادر است و ین صورت سقط حتی بعد از ولوج روحا

 هاي اخالقی  کاتب و تئوريسقط جنين از دیدگاه م

زندگی خـویش آزاد اسـت و بـه    خودمختاری افراد توجه دارند، یک فرد در کنترل  ه استقالل وب رالز وراس  ،، کانتاخالقی میلهای  تئوری

شـود یـا    ارکه تصمیم بگیرد آیا بچـه د پس این حق زن است  .ن در مورد بدن یک فرد معقول باشدرسد تعمیم این اصل به کاربرد آنظر می

سودگرایی با تکیه  .، بدون توجه به اینکه چگونه باردار شده است می تواند قانونا سقط جنین را انتخاب نمایدودش بارداراگر ناخواسته  خیر؟ و

ی را هـای بیشـتر   راحتیبه نظر برسد که بچه دار شدن نسبت به سقط جنـین نـا   جنیناگر . بر نتیجه گرایی نیز همین نظر را تایید می کند

و راس، وضعیت  های وظیفه گرایی مانند کانت ، در تئوریبته اگر جنین را یک انسان بدانیمال .بود، سقط جنین درست خواهد ایجاد می کند

را فقـط در صـورت وجـود     زندگی یک فرد بی گنـاه . ذاتی است ییم پس دارای ارزش و شأنسان بداناگر جنین را یک ان. پیچیده تر می شود

در صورت وجود دالیل محکم، نابودی جنین نیز راهی برای به رسمیت شناختن شأن اوسـت چـون بـا نجـات او از      .وان نابود کردتدالیل می

اما مطابق نظریه سـودگرایی،  . ای عمل کرده ایم که یک موجود عقالئی  می خواهد با او چنان رفتار شود هزندگی دردمند و بی ارزش به گون

ه ، ترجمـ 1314؛ پـرلین،  141 -131، 1331دیبـایی،  )دود دهی می تواند سقط جنین را توجیـه کنـ  سدانیم اصل حتی اگر جنین را انسان ب

  .(31 فرهمند،

. ین غالبـا بهتـرین پیامـدها را دارد   کنند که سقط جنآنان ادعا می. ی استگرایسقط جنین دیدگاه پیامدمبنای استدالل بسیاری از موافقان 

، کودک به ین شود، فشار بار مالی را بگیردبی آبرویی مادران مجرد را بگیرد، مانع اختالل یا شغل والد امی وسقط جنین می تواند جلوی بدن

 سقط جنین همین .تواند خوشبخت باشدبیاید کمتر میمشکالتی متولد شود یا وقتی احتمال دارد ناقص به دنیا  نینچدنیا آمده هم وقتی با 
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رقبای اینان می گویند میتوان . ری از با روری ها استفرصت دوباره ای برای جلوگی ،کنند وری عمل نمیرطور در مواقعی که داروهای ضد با

رازحمایـت اجتمـاعی بهتـری    یما نیازمندیم که مادران مجرد و خـانواده هـای فق   .نتایجی به همین اندازه خوب داشت بدون سقط جنین هم

باروری و اسـتفاده  های ضدزمینه کاربرد درست تر دارو رزند خواندگی بدهد و به افراد درجامعه سروسامان بهتری به آداب ف  .برخوردار شوند

و مثمـر ثمـر    ، آنان مـی تواننـد شـاد   قص عضو متولد می شوند عشق بورزیماز رحم مصنوعی و مانند آنها کمک کند اگر به کودکانی که با ن

 .وجود آورده و در آنان حس رضایت مندی ب. نواده را گرد هم آوردند اعضای خاتوانین معلولیت هایی میچ وجود با زندگی کنند و

ک، .ر122)سبت به انسـان هـا را تقویـت نمایـد    دلی نسقط جنین ممکن است به زنان آسی  روانی وارد آورد و در آنان حس سنگ در مقابل

  .(313-312 ، مترجم بحرینی،1333؛ گنسلر،  121، 1333جمعی از نویسندگان، 

لبا به حدس های غا فایده باوریدر  ما. دار نشدنن بیشتر است یا بچهدار شدهای خوب بچهگویند ما واقعا نمی دانیم پیامد می دیگری گروه

دیـدگاه کشـتن بـی گناهـان موجـه       در این. ریه ای بسیار مناقشه برانگیز استکه فایده باوری کالسیک نظ مهم تر این. خود تکیه می کنیم

این دیدگاه لـوازم عجیـ  و   . های خوب، فقط کمی بیشتر شوددکشتن آنان پیام حتی اگر با( معلوالن و سالخوردگان بیماران، از جمله)است

، گنسلر، ک.ر)دهدرا به رد این نظریه سوق می ما، به نظر گنسلر عقالنیت. گویی به آن معتقد شدغریبی دارد و به سختی بتوان بدون تناقض

  .(313 ، مترجم بحرینی،1333

: قاعـده اول . ها را بـرای جامعـه دارد  پیامـد  نده بهتریعباره سقط جنین باید بدانیم که پیروی از کدام قا دیدگاه فایده باوری قاعده نگر در از

 .ت را به حداکثر برساند، جایز استسنگینی کفه ی لذ ،کشتن انسان بی گناه اگر در ترازوی لذت و الم

به قتل  اتخاذ این هنجار برای جامعه پیامدهای شومی به بار خواهد آورد چون هر گاه کسی احساس کند قتل بهترین پیامد را دارد می تواند

 ! بزنددست 

 .ا قبل از مرحله عقالنیت جایز استکشتن کودکان ت: عده دومقا

گفتن می کند یا وقتی به دبستان  مـی  ؟ وقتی شروع به سخن دقت کودک به مرحله عقالنیت می رسچه و ،این هنجار بی نهایت مبهم است

 .دنش به قتل گسترده خواهد انجامیدصریح بوقاعده به واسطه مبهم بودن و غیر این ؟بیرستان فارغ التحصیل می شودرود یا وقتی از د

 . ایز است اما نوزاد کشی ممنوع استسقط جنین ج: قاعده سوم

جایز شـمردن   اًظاهر .یگاه مکانی متفاوتندمی آید و نوزاد تازه متولد شده عمال یکی هستند فقط از نظر جا یا جنینی که دیرتر از موعد به دن

ه د بـ نپس جوامعی که این هنجار را بر می گزین. زه متولد شده امری دل بخواهی استقتل این قبیل جنین ها و ممنوع دانستن قتل نوزاد تا

 .د رفتنسمت پذیرش نوزاد کشی خواه

 .است نادرست کشتن انسان بی گناه از همان لحظه لقاح جداً: قاعده چهارم

، جامعـه ای کـه از ایـن هنجـار پیـروی مـی کنـد        رای حیات انسان حرمت قایل می شود، ببر عکس هنجارهای قبلی، این قبیل هنجار اخیر

پس می توان اسـتدالل کـرد   . (لحاظ پیامدهای دراز مدت از)رد احتماال از جوامعی که از قواعد قبلی پیروی می کنند بهتر زندگی خواهند ک

 .و ثابت در مخالفت با سقط جنین است سختکه ظاهرا فایده باوری قاعده نگر طرفدار قاعده ای 

از  نظر جامعه شناختی اخالق به قراردادهای اجتماعی مربوط است از آنجا که بیشتر مردم جامعه کما بیش مخالف سـقط جنـین هسـتند و    

 .نمی کند مگر در موارد استثنایی، پس سقط جنین نادرست است تایید ر سقط جنین ها رابیشت

ید فقط می توان گفت درباره این موضوع فکر کن. درباره درستی یا نادرستی سقط جنین حقیقت عینی وجود ندارد: از دیدگاه شخصی نگری

 .صحت و سقم سقط جنین، احساسات ماستیی نیز معیار طفه گراا؟ از نظر عو بعد ببینید چه احساسی دارید

هر چند کتـاب   کت  مقدس ببینیم، را باید در خواست خدا. تی سقط جنین مبتنی برخواست خداست، درستی ونادرسگرااز نظر فراطبیعت 

ار سخن می گویـد و  ، توجه به ضعفا و بی پناهان بسیهمسایهاما به دلیل اینکه درباره دوست داشتن  ،مقدس آشکار به این موضوع نپرداخته

سقط  از ابتدا کلیساییسنت  .وان فهمید که مخالف سقط جنین استتاز این بیانات می... قتل مکن و : تدر کتاب مقدس آمده اس نینچهم

آن چه نمـی خـواهی بـا تـو کننـد بـا       . یده دوم به همسایه ات همچون خودتاول به خدا مهر بورز که تو را آفر: جنین را محکوم کرده است

؛ جمعـی از   311 -313، مترجم بحرینی، 1331، گنسلر، ک.ر )مرتک  نوزاد کشی نشو نبر و جنین را با سقط کردن از بین.... دیگران مکن 

  .(122، 1333نویسندگان، 

 از فيلسوفان اخالق  سقط جنين از دیدگاه برخی
دلیـل بـه هـم    یم این اصل معنوی و انسانی است که هرگز بدون اصل اساسی که ما باید در رفتار با جنین توجه کن :جان تی نونان می گوید 

 (را  لحظه مهـم انسـان شـدن مـی دانـد      لقاح نونانقبال بیان شد که  )که انسان شدن جنین را پذیرفتیملذا زمانی نوع خود آسی  نرسانیم، 

دانسـتن   او با غیر اخالقـی  .ر را نجات دهیمماد مگر آنکه مساله دفاع از خود مطرح باشد و بخواهیم زندگی. سقط آن نمی تواند درست باشد
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که عقل به تنهایی نمی تواند بگوید که مادر باید جان کودک را برجان خود ترجیح دهد یاخیر؟ بنا بر ایـن عقیـده    ابراز می داردسقط جنین 

نیز با فرمان خداوند که بـه همنـوع    و آن که به همسایه همچون خود عشق بورز تبا توجه به بیانا و دارد که عقل با تمسک به کتاب مقدس

مگـر در   ،و حق آزار رساندن و گرفتن جان او را ندارد ههمنوع خود تلقی نمود یاجنین را به عنوان همسایه ... خود بی دلیل آسی  نرسان و 

ک، .ر)جات مادر بـه خطـر انـداخت   خاطر نه ب ها را نقض نمود و جان کودک را عقالیی برابری جان انسان با عقیدهموارد استثنایی که بتوان 

  .(122 - 122 مترجم ضرغام، ،1331، اسمیت

اما با این حال معتقد اسـت کـه دو   . ها حق حیات دارد مانند همه انسان و، انسان است زمان باروری پذیرد که جنین دریم تامسون ثجودی

 . حق حیات را تحت الشعاع قرار دهد تواندحق وجود دارد که می

 .می تواند به حیات جنین خاتمه دهدنسبت به حیات خود بیم ناک باشد  مادر، اگر اع مشروع زن، که بر اساس آنحق دف – 1

، شـاید شـامل   ایـن حـق   مش رفتار کند وجسخواهد با آن وی حق دارد به هر نحوی که می ، که طبقحق مالکیت در مورد جسم خود – 2

بـه   .شروع، حق مالکیت مواردی را شامل می شود که حیات مادر در معرض خطر نباشـد بر خالف حق م. حمل جنین تا مدتی بشود یا نشود

امـا اگـر    ،سـرباز نزنـد   عنوان مثال اگر زن احتیاط های ضدبارداری را رعایت نکند باید مسئولیت جنین زاده نشده را بپـذیرد و ازحمایـت او  

خـود   ناز این رو می تواند به طور قانونی مانع استفاده جنین از بد نست واحتیاط های ممکن را رعایت کرده باشد، نمی توان او را مسئول دا

اگـر از ایـن ناحیـه ضـررهایی      و. اری نوع دوستانه است نه یک وظیفهطرف مادر، ک زشرایطی ا نینچبه نظر تامسون ادامه بارداری در . شود

  .(13 ،1333، مترجم آل بویه، پالمر)داشت کاری را نینچمتوجه او شود نمی توان به طور معقول از او انتظار انجام 

 هنرمنـد ایـن   ،تامسون از شما می خواهد فرض کنید که در حالت خواب تمام رگ های بدن شما به رگ های یک هنرمند متصل شده است

-و جدا کنید و اخالق نمید را از اتامسون شما حق دارید خو به نظر .ز شما جدا شود خواهد مرداگر ا مبتال به یک بیماری خونی نادر است و

اما او حقی  ،ده ایدبه او بدهید کار خوبی کر البته می گوید اگر شما این اجازه را .تواند از شما بخواهد برای مدتی نامعلوم همراه او ادامه دهید

وید حق حیـات جنـین مسـتلزم    گمی جنین را به هنرمند بیمار تشبیه کرده و. و ظالمانه نیست یبی اخالق کردن خود اوو جدابر شما ندارد 

 .ز بدن دیگری برای حفظ حیاتش نیستحق حیات با استفاده ا

گوید اگر می ؛به زور وارد خانه کسی شده استبه دزدی که  وی تجاوز به عنف را تشبیه می کندرتامسون بارداری ناخواسته و یا از  نینچهم

ر ی مـردم د فرض کنیـد دانـه  : گویده نظر خود میییا در توج .مجرم نیست ،شوددزد وارد  و دپنجره های خانه خود را باز بگذارصاح  خانه 

یـه منزلتـان   یـا اثاث  فـرش  اطراف مانند گرده جمع شده است اگر شما پنجره ها یتان را باز کنید شاید یکی از آنها به داخل بیاید و در هوای

طوری که در موارد نـادری   پوشانید اما به هر حال همانی بسیار ظریفی مییتان را با تور ها، بنابراین پنجرهخواهیدریشه کند شما بچه نمی

ها به داخل بیفتد و ریشه کند آیا آن گیاه انسان که حاال رشد کرده حقی برای اسـتفاده  دانهافتد یکی  از توری ها سوراخ و یکی از میاتفاق 

، اثاثیه منزل آوردیـد و  فرش کرده کردید خانه را ها را باز طور ارادی پنجرهاز خانه شما دارد؟ مطمئنا خیر؟ با وجود این واقعیت که شما به 

 می دانستید که توری ها بعضی اوقات معیوب هستند کسی ممکن است ادعا کند شما مسئول ریشه دادن آن هستید پس گیاه باید حقی در

بـارداری حاصـل از تجـاوز     ز، ای تواند توسـط برداشـتن رحـم   هر کس ماما این موضوع با مسئله مشابه فرق دارد که . ه باشدخانه شما داشت

کنیم بیشـتر بیـان مـی    به آنها توجه می رسد دالیلی که مابه نظر می. جلوگیری کند یا به هر حال هیچ گاه منزل را بدون حفاظ ترک نکند

بعضی از حـاالت سـقط جنـین کشـتن غیـر      کنند که در بعضی حاالت شخص متولد نشده حق دارد از بدن مادرش استفاده کند بنابراین در 

  .عادالنه است

زن موظف نیسـت خـود را قربـانی نگـاه      و است خالصه اینکه به نظر تامسون سقط جنین در موارد ناخواسته مثال در اثر تجاوز بدون اشکال

ه در ماه هفتم فقط به خاطر اینکـه  زشت است برای یک زن ک: گویدو می جنین را جایز ندانسته اما او به طور کلی سقط ،داشتن جنین کند

درباره سقط جنین دختر بیماری که مورد تجاوز قـرار گرفتـه و بـاردار شـده     . اروپا اجتناب کند سقط جنین نمایدافتادن سفرش به اخیر تاز 

 .استمعنرا رد کند بیقانونی که این عمل هر گوید می

 کسی که پنجره های خانه را نبسـته و دزد وارد خانـه شـده    رعایت نکرده او را با مورد کسی که بی احتیاطی کرده و قواعد ضدبارداری را در

کرده ولی با این حال باردار شده و یا  گوید جنین حق استفاده از بدن او را دارد و کسی را که رعایت مسائل ضدبارداری راو می مقایسه نموده

خوب است اگر : گویدمی او به رگ های هنرمند بیمار وصل گردیده تشبیه کرده و با فردی که ربوده شده و رگ های شدهبر اثر تجاوز باردار 

؛  11 - 112 ،1333، جمعـی از نویسـندگان   ،ک.ر)ظالمانه نکرده است  کارسقط نماید  نکند و جنین را کار را جنین را نگه دارد اما اگر این

 .(1331،113دیبایی، 

ود دارد و یا شباهت نطفه با گرده گیاهی که بر فـرش خانـه مـی نشـیند و ریشـه مـی کنـد        که چه ارتباطی میان جنین و دزد وج حال این

 !، را باید از خانم تامسون پرسیدچیست
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 ماري آن وارن 

سعی می کنـد   دارد حق زنان برای سقط جنین نامحدود است اواظهار می قوی تری اتخاذ می کند و عماری ان وارن نسبت به تامسون موض

و هر حقی را کـه بـه    ست وجود ندارداهیچ پایه و اساس مناسبی برای این نظریه که جنین حق مشخص برای ادامه حیات دارنشان دهد که 

که دسترسی به سقط  یسالمتی خود پیشی بگیرد، بر همین اساس قوانین جنین اعطا کنیم نمی تواند بر حق زن برای دست یابی به منافع و

 .در پی مخدوش کردن نابجای حق زن هستندجنین را محدود می کنند در واقع 

 قی نیزاز لحاظ اخال( جنین) دارد که هر چه از لحاظ تکوینی انسان باشدنونان اظهار نمی :و می گویدوارن به نونان و تامسون انتقاد می کند 

 .است (شخص) انسان

 پرداخت در جنیناعطا کرد و هم به دفاع از حق سقط  توان به جنین حق شخص بودنبه نظر وارن، تامسون در این باور که هم می نینچهم

گوید جنین نیروهای کند و میبارداری نیست دفاع میتباه است وارن از حق زن برای سقط جنین در مواردی که زن به هیچ وجه مسئول شا

همیشه بـر   (مادر)حقوق یک انسان واقعیکند اما این مسئله به او یک حق صوری برای زندگی اعطا می بالقوه برای انسان شدن را داراست و

 .(113 -111 مترجم ضرغام، ،1331، ، اسمیتک.ر)ارجحیت دارد( جنین)حقوق یک انسان بالقوه

ی حیات او در مقابـل حـق حیـات مـادر،     ، ایشان جنین را یک فرد انسانی نمی داند بنابراین حقی براطور که از بیانات ایشان پیداست انهم

 .قائل نیست

 : از  موارد استثنایی به نظر او عبارتند .تثنایی خطایی بسیار بزرگ می داندموارد اس سقط جنین را جز در( Don marquis)کیدان مار

 .نوز جنین به طور قطع یک فرد نیستانعقاد نطفه که در این ایام هروز پس از 14بارداری بر اثر تجاوز به عنف و در خالل  -الف

 .اری جان زن را به خطر می اندازددر مواردی که ادامه بارد –ب

 .مواردی که جنین فاقد مغز است درسقط یک جنین  -ج 

 .ندا بحث خارج محلسقط جنین های تصادفی و غیر عمدی نیز از  -د 

از نظر مخالفان سقط جنـین، جنـین هـم     .کشتن یکی از خوانندگان مقاله اش از دیدگاه دان مارکی سقط جنین به همان دلیل خطاست که

های خود را دارند اما حق حیات بر حق البته زنان حق کنترل بر بدن. حیات دارد پس جنین حق حیات دارد انسان حق. انسان است هم زنده

 .ت بنابراین سقط جنین خطاستکنترل زنان بر بدن خود مقدم اس

دلیـل در  سـت و چهـار   محروم می کند بنابر ایـن خطا  ما ، او را از آینده شبیهبیان می دارد که قتل جنین "بیه ماآینده ش"او با بیان نظریه 

 : تایید این نظریه می آورد

 .ست، سازگار اهنگامه ب بدبختی مرگ نا چیستیاین استدالل با داوری دقیق ما درباره  – 1

 .است تبیین می نماید میکی از باالترین جرای ،این استدالل این امر را که چرا کشتن – 2

 .ن نمایند بهتر استیسقط جنین را تبی یایر توضیحات رقی  در باب خطابودن کشتن که می خواهند بحث اخالقاین توضیح از س – 3

 ترین توضیح در باب خطابودن آزار حیوانات است این استدالل شبیه به موجه  – 4

ک، نهاد مقام معظم رهبـری،  .ر) ت خطاسترد بسیار نادر به شدبنابر این توضیح آینده شبیه ما، اثبات می کند که سقط جنین به جز در موا

1331 ،222 – 231.) 

 سقط جنين اخالقی دالیل نادرستی 

لمـی،  از نظر ع نینچیک موجود شریف و ارزشمند و صاح  حیات فردی و خاص است هم ،از نظر اسالم، نطفه انعقاد یافته در رحم مادر -1

حتی نسبت به بسیاری از اعمـال و رفتـار والـدین    )ی و حساس به تحریکات استاز زندگ، نوعی جنین در هر مرحله از حیات، در حال تجربه

است که کشتن یک نفر به منزله کشتن همه افراد انسان در پیشگاه خداوند از چنان کرامتی برخوردار . (دهدواکنش نشان میمخصوصا مادر 

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِـی اََرْضِ فَکَأَنممَـا قَتَـلَ النمـاسَ      :ها به حساب می آیدو زنده کردن یک نفر به مثابه زنده نمودن همه انسان

یـک نفـر   قتل . چند تفاسیر دیگری نیز وجود دارد ، هرتفسیر آیه چنین است یک( 32، مائده)مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنممَا أَحْیَا النماسَ جَمِیعًا  جَمِیعًا وَ

پس قتل یک نفـر   ،چون انسان ها به منزله اعضای یک پیکرند. بی اعتنایی به مقام انسانیت است قتل یک نفر. م استهمچون قتل همه مرد

« من قتـل نفسـا  » ر تفسیرد. قتل او به منزله قتل یک نسل است یک انسان می تواند سرچشمه یک نسل باشد پس. همه استقتل به منزله 

قتل نفس فقط برای . باشندهای قتل نفس میاز نمونه ،ود زیرا این ،و سقط جنین نیز هست، قتل نفس متضمن حرمت خودکشی آمده است

-دلی انسـان مـی  اشد که موج  سنگاین ب شاید علت دیگر حرمت قتل نفس. ست قصاص قاتل و یا از بین بردن مفسد فی االرض صحیح ا

ه و گنـاه دیگـری را مـورد حملـ    های بـی ابد که انسانیآمادگی را میدر حقیقت این  ،آالیدمیدست گناهی انسان بیکسی که به خون . شود

 .(12-12، 3، 1333 ،قرائتی) تهدید قرار دهد
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پس کرامت و شرافت انسانی که خدای سبحان در این باره در قرآن کریم پس از بیان اطوار خلقت و مراحل آفرینش این عصاره عالم هستی  

 .حترامی به انسان گردد اشتباه استاپس هر عملی که منجر به بی( 14،مومنون)نمایدتحسین می، خود را ستایش و فرینشو گل سرسبد آ

، چـه عـاملی خواهـد    لیل شکل ناگرفته بودن نابود کنیماگر مجاز باشیم که هر گاه تصمیم بگیریم تعدادی از زندگی های انسانی را به د – 2

ن روانی و از کارافتاده را ، مبتالیان به امراض غیر قابل عالج و بیماراذهنی سالمندانعق  مانده جسمی و  ،تن افراد معلولتوانست جلوی کش

 ؟بگیرد

دلیلی بر این است که ( جنین را یک فرد انسانی می دانیم با این فرضی که)ها همه انسان اس غریزه ح  ذات دربر اس وجود میل به بقا – 3

 .طع حیات گرفت نمی توان درباره او تصمیم به ادامه حیات یا ق

 .ها می گردد دلی و یا بی تفاوتی نسبت به زندگی انسانباعث ایجاد سنگ – 4

حقوق دیگر مادر مانند حق آزادی، تامین آسـایش، ادامـه    نینچمیان حق حیات جنین و حق کنترل مادر بر بدن خود و هم تعارض در – 2

، را در پـی داشـته باشـد    یهایجود فرزند ممکن است مانع باشد و یا دشواریکه و یهای ، آزادی در تفریح و مسافرتاغل، داشتن مشتحصیل

، حق حیات بر حقوق دیگر مقـدم  شوند و بسیاری از حقوق دیگرل میجنین متحم صهای مالی که در اثر نقمانند تحمل مشقات و خسارت

همین اسـاس اسـت کـه     ر، زندگی کند بد آزاد و راحتخاطر اینکه می خواهاست کسی حق ندارد حیات انسانی را به خطر بیندازد صرفا به 

اسالم سقط جینن را حرام می دانند و آن را بعد از چهار ماهگی قتل نفس دانسته و به هیچ وجـه جـایز نمـی داننـد حتـی در       یغال  فقها

ن بـرای  در این صورت سقط جنـی مواردی که جان مادر را به خطر بیندازد مگر در مواردی که ادامه ی بارداری موج  مرگ هر دو شود که 

 .زنده ماندن مادر جایز است

ادامه بارداری است ولی اگر هیچ چاره ای وجود نداشت و چون مرگ  اما اگر جان مادر هم در خطر باشد تا آنجا که امکان دارد فتوا به صبر و

حـق  یـا  گیری در مورد تقدم حق حیـات مـادر   مشمارند چون تصمیمیاست مرگ جنین را جایز ( جنین و مادر)ه معنای مرگ هر دو مادر ب

 .ی را بر حق حیاتی دیگر ترجیح داددلیل متقن است که بر اثر آن بتوان حق حیات و نیازمند به مالک مهم و. حیات جنین آسان نیست

 و اساس قاعده الضرر ن و برمشقت فراوا ایجاد حرج و: ی جایز است از جملهل از چهار ماهگی یعنی قبل از ولوج روح با شرایطبالبته سقط ق

 .آیدمی وجود ه ب یهای جنینوسیله بعضی از ناهنجاریه الضرار فی االسالم که ب

عی و مجوز شر اوز به عنف ایجاد شدن جنین وزاده بودن جنین و بر اثر تجنامشروع بودن به عبارت دیگر زنا یاپس صرف ناقص الخلقه بودن 

هـای  قدر قوی نیست که بتواند حق حیات جنین را به خاطر جلوگیری از خسـارت الضرر والضرار آنقاعده  و قانونی برای سقط جنین نیست

مـاه   نـه بدن خود آن هم فقط به مدت در نتیجه حق زن نسبت به کنترل  .شرایط ویژه سل  کند دردیگر غیر از خسارت جانی مادر آن هم 

تَقْرَبُواْ الَ یَّاهُمْ وَإِ تَقْتُلُواْ أَواْلَدَکُم مِّنْ إمْالَقٍ نمحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَالَ :فرماید تبارک می خداوند .پایان بخشیدن زندگی دیگری نیست مستلزم حق او به

ای کاره، و به م که به شما و آنان روزی می دهیممایی. تنگدستی نکشید ندانتان را از ترس، فرز(121، انعام)مَا بَطَنَ  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ

 . چه آشکار و چه پنهان نزدیک نشوید، زشت

از  قتـل بعـد   هـم  هم قتل به صورت سقط جنـین و  «الَتَقْتُلُواْ أَواْلَدَکُم  »به تصریح بعضی از تفاسیر مانند تفسیر نمونه و تفسیر نور منظور از 

ایـن اسـت کـه     ،دست می آیده نکاتی که از آیه بیکی از ( 331، 3 ،1333 ،قرائتی ؛ 23، 24، 1334 ،مکارم شیرازی) تولد را شامل می شود

د ی تصریح مـی کنـ  یگونه که عالمه طباطبا همان. ی قتل او قبل و بعد از تولد نیستری مجوزی براامشقت و دشواری های حاصل از فرزندد

شنیع اسـت و نیـز خیـال     ، ریختن خون فرزندان را مباح می کند و هم چنین حفظ آبرو مجوز این عملکه عرب خیال می کرد خوف از فقر

  .(211، 12 ،1331طباطبایی، )بودن خود یکی از اسباب تملک استمی کردند، پدر 

ت  دلیل ، یا مشکالت دیگر مانند ناقص الخلقه بودن همان طور که از آیات مذکور و آیات دیگر قرآن مستفاد اسدر نتیجه زنازاده بودن، یا فقر

 .جایز بودن سقط جنین نیست

در حدی نیستند که بتوانند حق حیات جنین را تحت الشعاع قـرار  ( اصل الضرر و الضرار  و اصل حق زن بر بدن خود )مذکور  اصل پس دو

کُمْ وَصَّاکُمْ بِـهِ  تَقْتُلُواْ النمفْسَ المتِی حَرممَ اللّهُ إاِلم بِالْحَقِّ ذَلِال وَ: خدای کریم که می فرمایدگفته ا به زیر .کنندصادر جواز سقط آن  هداده و حکم ب

مگر در یک حـال و آن حـالی    را حرام کرده، نمی کشند در هیچ حالی از احوال نفس انسانی را که خدا کشتن او( 121، انعام)لَعَلمکُمْ تَعْقِلُونَ 

قـی  هـای اخال زشگونه که در تعـارض ار همان( 333، 12 ،1331 ،طباطبایی)عنوان قصاص و حد باشد است که کشتن وی حق باشد مثال به

 .کتاب و سنت تقدم حیات انسان است ، تقدم نمی یابد و مستفاد ازهیچ ارزشی به ارزش حیات آدمی
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 خاتمه
حق حیات جنین در مقابل حق حیـات مـادر یـا     ضتعار ،شویمسقط جنین با تعارض حقوق مواجه میمخالفان  های موافقان وقال و در قیل

هایی از سوی ، استداللر اساس حق انسان نسبت به بدن خودب نینچهم الضرار و و اساس قاعده الضرر خود که بر بدن حق زن بر کنترل بر

ر توان اثبـات جـواز سـقط را    تمام بوده و قواعد مذکوناشود که البته از سوی مخالفان سقط این دالیل سقط مبنی بر جواز آورده می موافقان

  .نادرست می باشدخاص  حق حیات جنین محترم است و جواز سقط مگر در مواردی بسیار ،که از نظر اسالم شد در پایان ذکر و. ندارند

 : شد که عبارتند از دالیلی بر خطا بودن سقط آوردهاز سویی و 

  .که از بین می رود نه حیات مادر است جنین  در سقط جنین حیات -1

شیدن به زندگی دیگـری بـه منظـور آن چـه مـی      حق حیات زن نسبت به استفاده از بدن خود مستلزم حق او به پایان بخ  -2

 .خواهد با بدن خود انجام دهد نیست

 .ها قلمداد شده است یات یک نفر به منزله از بین بردن حیات همه انسانحتعالیم دینی از بین بردن  در
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