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 بنام خدا
  

  نيسقط جن
  

  ارش آرامشيدکتر ک
  يخ پزشکيقات اخالق و تاريمرکز تحق

  
  :مقدمه

 يو انسـان شـناخت   ي، حقوقياز نظر اخالق ١نيافت که به اندازه سقط جنيرا بتوان  يد کمتر موضوعيشا يدر دانش پزشک 

ـ يهمچن .دريقرار گ ير اعتقادات مذهبين اندازه تحت تاثيو تا ا .چالشزا و مورد بحث باشد تـوان سـقط    يمـ  يديـ ترد ين ب

 نيقـوان  را کـه بـه   ين متـون يتريميداد، چنـان کـه اگـر قـد     يجا ين موضوعات اخالق پزشکينه تريريف دين را در رديجن

 ي، مـ يا پندنامه اهوازيداد اوستا يوند ، سوگند نامه بقراط ،يلوح حمورابر يم، نظيپرداخته اند در نظر آور يات پزشکياخالق

د به مجازات، خواسته انـد کـه بـاب سـقط     ين توجه کرده اند و از پزشکان به ابرام و گاه تهديبه موضوع سقط جنم که ينيب

خواستند بسته نمانده است  يون ميچگاه آنگونه که آن اخالقين باب اما هيا. بسته نگاه دارند يزنان متقاض ين را بررويجن

ان مـادران جـوان   يـ ن ميـ ات زمانه را شکسـته اسـت و در ا  يسد اخالقش يرانده کم و ب يآن م يکه زنان را به سو يازيو ن

  .امده شان شده انديا نين مرگ، ناخواسته همسفر نوزادان به دنيدر سفر به سرزم ياريبس

 يآن جـوامع  يکسـو يرد که در يگ يم يگسترده جا يفيدر ط ن يث مجاز دانستن سقط جنيز جهان معاصر از حيامروزه ن

 يگر سو آنانيو در د دانند  يرا کامالً متعلق به او م ا افکندنشيماندن  يار برجاياز بدن مادر و اخت يا ن را پارهياند که جن

 يجرمن امانت را يانت در ايو گاه خ شناسند ينده ميامانتدار نوزاد آ اند که سقط را معادل قتل نفس و مادر را نه مالک، بل

  .سخت يانگارند مستوجب مجازات يم

و تقابـل   يخود را به پراکندگ ين داشته اند امروزه جايسقط جن يان بر نادرستينيشيکه پ يآن اتفاق نظرروشن است که 

سـخن   ييهـا گر از اماهـا و اگر يد ياريانند، بسد ين را برصواب مينخست يرا همان يارياگر چه هنوز هم بس. آرا داده است

  .ن باب گشوده استيدر ا عمده يو نظر يعمل يهايبازنگر يگفته اند که راه را بر برخ

از نمـو   يکه باشد  و در هر مرحله ا يليا دلين را ،به هر علت يهمچنان به افراط، سقط جن يعده ا ييامروزه اگر چه از سو

 يچ حديط برده اند و هيراه به تفر يگر سو، افراد و جوامعيانگارند و از د يم ير اخالقيرد،  غين که صورت پذيا جنيان يرو
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 ٢

د آمده است که در آن انوع داروها و ابزار سقط آزادانه يپد يجه بازاريشناسند و در نت يسقط نم يه آزاد مادر برارا جز اراد

که بخواهد  ين خدمت را به هر زن بارداريده اند که اييرو يان است و مراکز کوچک و بزرگيو به دلخواه در دسترس متقاض

  .دهند يارائه م

 راتييتغ ن آنيل را عمده تريوان موارد ذد بتيافکنده کدام است؟ شا ده و عمليرا در عق يشين تشويکه چن يرييغاما آن ت

    :دانست

    ؛به اخالق سکوالر يهاکرديرو يمطرح شدن جد - ١

 ؛و حقوق زنان يستينيفم يهاجنبشش و رشد يدايپ - ٢

 ؛يو اجتماع يات شغليح يبه عرصه هاورود گسترده زنان   - ٣

  ؛شتر آنيش هر چه بيق افزايتشو يت به جايو لزوم کنترل جمع تيش جمعيافزا - ٤

از مـوارد نـه تنهـا     ياريت در بسيجمع يکه افزون يبطور يو نظام ياسي، سير معنا و مقومات قدرت اقتصادييتغ  - ٥

 يبـه شـمار مـ    يت ملـ يامن يبرا يديازمند تهدير و نيکار، فقيب يشود بلکه توده ها ينم يش قدرت مليباعث افزا

 . نديآ

ن کـه  يـ د آورده انـد و ا يـ ر را پدييبه تغ" ازين" و پنجم ل سوم و چهارميو دال" يتئور"ل اول و دوم يفوق، دالل يان داليدر م

ـ  يـ از ا يست کـه در مـوارد  يهيهر چند که بد ،دينما يمقدم بوده است، چندان روشن نم يگريکدام بر د ش از ين دسـت، ب

  . ميسروکار دار يعوامل مواز يي، با هم افزايو عل يزمان يتوال

  :ريند، نظيآ يش گفته به شمار ميل پيه داليا در سايجه يز برشمرد که نتيرا ن يگريل ديد بتوان داليان شاين ميالبته در ا

 يو سن ازدواج رسـم )  ين تجربه جنسيا سن اولي( يان سن بلوغ جنسيکه م ياديباال رفتن سن ازدواج و فاصله ز - ١

 يهايبنـد يهرچنـد کـه پا  . شـود  ناخواسـته  يها يساز وقوع باردار نهيتواند زم ين امر ميبه وجود آمده است که ا

از افـراد اجتمـاع بطـور     يش از ازدواج شوند اما همواره عـده ا يپ يرابطه جنس يتوانند مانع از برقرار يم ياعتقاد

عـداد  و سن ازدواج بر ت يش  فاصله بلوغ جنسيرند که افزايگ يقرار م يبندين پايمرتب خارج از پوشش ا اي ياتفاق

  .ديافزا ين گروه ميا

شان ياز ا يژه نزد زنان موجب شده است که گروه بزرگيبو ياز زندگ يتمنديرضا يارهايت و معيموفق ير معناييتغ - ٢

و  يق انـداختن بـاردار  يـ مـورد نظرشـان، خواهـان بـه تعو     يا کسب تجربه هاي يبه مدارج دانشگاه يابيدست يبرا

 .خود شوند يفرزندآور



 ٣

 ياديز يازها و توقعات متعارف فرزندان بار اقتصادين نيکه تام يت و مراقبت از فرزندان بطوريربت يارهاير معييتغ - ٣

فهرسـت تعهـدات   . شـوند  يکند که ناچار به محدود ساختن تعداد فرزنـدان خـود مـ    يل ميرا به خانواده ها تحم

 .گذشته است يهاشتر از دورانيب ين تعهدات بسين اينه تامين نسبت به فرزندان و هزيمتعارف والد

 .ش دهديسقط را در جامه افزا يتواند تقاضا يز ميخانواده ن يدگيش آمار طالق و از هم پاشيافزا - ٤

از دختران و پسـران جـوان در    ياريشود که بس يموجب م يو مرتبط با بارور يتابو دانسته شدن موضوعات جنس - ٥

 يريشگيرا درباره پ يهنوز آموزش کاف -زدواجا خارج از چارچوب ايدر داخل  – ين تماس جنسياول يزمان برقرار

 ياز مـوارد درخواسـت سـقط در کشـور مـا از سـو       يارين رو، بسـ ياز همـ  .ده باشنديناخواسته ند ياز وقوع باردار

خـود را   يبرند اما هنوز مراسـم عروسـ   يبسر م يا قانوني يشود که در دوران عقد شرع يمطرح م يجوان يزوجها

 .برگزار نکرده اند

دارو توسـط زن   ير شدن انجام سقط با مصرف خوراکين و امکانپذيسقط جن يمنتر برايدتر و ايجد يروشها ابداع - ٦

 .باردار

فقـه، حقـوق و اخـالق     ياساسـ  يازهـا ياز ن يکـ يآن  يو حقوق ياخالق ين و چالشهاياز به پرداختن به موضوع سقط جنين

 يخـود قـانون   ياست که بـرا  يپزشک ياز نادر موضوعها يکين يز، سقط جنيران نيدر ا. ژه در زمان حاضر استي، بويپزشک

ت مطلوب در قـانون  يدن به وضعيرا گشوده است، تا رس ياريبس ين قانون گرههاياگر چه ا. جداگانه و مصوب مجلس دارد

  .کند يشتر مين موضوع را بيت پرداختن به ايست که اهميباق ي، فاصله ايمکتوب و در عملکرد جار

ن که يريابند و چه ساي ين موضوع تخصص ميمرتبط با ا يطه ايخود، چه آنان که در ح يحرفه ا يندگپزشکان در طول ز 

آن  ياخالقـ  ياد با موضوع مراقبت از مادر بـاردار و چالشـها  يا زيرند، کم يگ يبعنوان پزشک مورد مراجعه و مشاوره قرار م

ت يماه يداشته باشد، دارا يت پزشکيش از آن که ماهيطه گاه بين حيدر ا ييا راهنماي يريم گيتصم. رودررو خواهند شد

و  ن موضوع مهم برخـوردار يبه ا پرداختن يد از دانش و مهارت اخالقيد پزشکان بايترد ين بي، بنابرااست يو حقوق ياخالق

  .ازآگاه باشنديبوطه در حد نن مريقوان ز ازين



 ٤

    :يگاه اخالقديد

ن در حـال  يا جنيان يتوان رو يم ياز چه مرحله ا ":ن آن است که يقط جنمرتبط با س ياخالق يدر بحثها يديپرسش کل

ان آورد، يز در ميرا ن يگريد يتوان پرسشها ين پرسش ميا يو در پ  "دانست؟ )ک شخصي( ک انسان کامليرشد و نمو را 

  :رينظ

ن کرامـت  يـ ا کسـب ا يـ برخوردار اسـت   ياز کرامت انسان ين از مراتبيل شدن به انسان کامل، جنيش از تبديا پيآ •

 رد؟يگ يچ صورت ميا هيو بطور همه  يدفعت

 بواسـطه انتسـابش بـه    يژه ايـ چ گونه احتـرام و يه يان دارايوجود دارد که در آن رو يانياز رشد رو يا مرحله ايآ •

 نباشد؟ يانسان اتيح

ات يـ ا حيـ ه، سـالمت  ن با رفايجن يدر هر کدام از مراحل قبل و بعد از کسب کرامت و حقوق انسان کامل، اگر بقا •

 ت با کدام است؟يرد، اولويمادر در تعارض قرار گ

. اوسـت  ينـ ين و نوع اعتقـاد د يکرد فرد پاسخ دهنده به ديووابسته به ر ياديار زيش گفته، تا حد بسيپ يبه پرسشها پاسخ

را يـ ز. جسـتجو کـرد   –آن ر يا تفسي – يد در متن مقدس مذهبين پرسشها را باي، پاسخ ا٢يميابراه انينزد باورمندان به اد

ات يـ از ح يده شدن روح در چـه زمـان  ين که دمياست و ا ٣در کالبد او يده شدن روح الهيانسان بودن انسان وابسته به دم

ست، مگر آن که دمنـده خـود از آن   ين يابيقابل دست يبا استدالل فلسف يچ ابزار علميافتد، با ه ياتفاق م ينيا جني يانيرو

  .م پرداختيشتر خواهيدگاه بين ديادامه به ادر . خبر داده باشد

را يـ ز. شـود  يدشـوارتر مـ   يم، کار بسـ يبده يبر عقل بشر يو تنها مبتن ينير ديغ ين پرسشها پاسخيم به اياما اگر بخواه

از آن  يچ نقطـه ا يوسته اسـت و در هـ  يپ ينديل سلول تخم تا زمان تولد نوزاد، فرآين از زمان تشکيند رشد و نمو جنيفرآ

دانسـت، رخ   يت اخالقـ يـ آن را واجد اهم –قرارداد  يو نه از رو - ٤تهايد و بر اساس شواهد و واقعيترد يکه بتوان ب يولتح

 يهيافت که بطور واضح و بديتوان  ينم ينيو جن يانيند رشد و نمو رويرا در طول فرآ يچ تحوليگر هير ديبه تعب. دهد ينم

  . باشد يژگين وين واجد ايو پس از آن جن ٥تين  فاقد شخصانيش از آن جنير، در پيو همه پذ يا قابل استدالل قطعي

  :ميکن يشنهاد شده اند اشاره ميت پيکه بعنوان زمان حصول شخصان ينيو جن يانيرو يمثال، به چند مقطع از زندگ يبرا
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 يک زنـدگ يـ  يرين مرحله شکل گيل سلول تخم، اوليزمان لقاح دو گامت مذکر و مؤنث و تشک :ل نطفهيبدو تشک - ١

نـده از آن  ين و نـوزاد آ يان، جنـ يـ است کـه رو  يکيخزانه ژنت يتمام يسلول تخم دارا. است يمنحصر به فرد انسان

گر، شکل ياز طرف د. دا خواهد کرديمنحصر به فرد خود را پ يهايژگيآن شکل و و يبرخوردار خواهد بود و بر الگو

امـا  . نـدارد  يبستگ يصيتشخ يرد روشهاكا دقت و عملي يماست و به قرارداد عل يو واقع ينيع ينطفه امر يريگ

بـا  يرا تقريـ شـود ز  يک سلول نميت به ياز شخصان يچ درجه ايه يک فرد باعث اعطايخزانه ژنت يمامتدارا بودن 

. نـد يآ يبه حساب نمـ  ييک او هستند اما شخص مجزايژنت يکدها يتمام يز دارايک فرد بالغ ني يسلولها يتمام

ا يـ  يارياز شـعور، هوشـ   يچ درجه ايه يکه دارا يتک سلول يکامل به موجود يکرامت انسان يطاگر آن که اعيد

 يدگاهيـ ن ديزامـات چنـ  اگـر بـه ال   هژيرسد بو يست، چندان معقول به نظر نمين يانسان يپيفنوت يهايژگيو يحت

 :ميفکنيب ينظر

i. ر ينظ يکمک بارور يها يد از فن آوريبا ميکن يرا انسان کامل تلق يا چند سلوليان تک ياگر رو

IVFو انتقـال   يان چند سـلول يد چند روين اقدامات مستلزم توليرا انجام ايم زيکن يچشم پوش ٦

" شـخص " يان چند سلولياگر رو. ه آنها استيبق يجه نابودياز آنها به رحم و در نت يتعداد معدود

 .درست نخواهد بود يمانده از نظر اخالقيباق يانهايباشد، نابود کردن رو

ii. بـر  ... و  يدرمـان  ين، همانند سازياديبن ين صورت، انجام هرگونه پژوهش مرتبط با سلولهايدر ا

د يـ ز نادرست خواهـد بـود و جامعـه از فوا   يآن باشد ن يکه مستلزم نابود يند سلولچان يرو يرو

 .محروم خواهد شد يين پژوهشهايچن

iii. ل گونـاگون از  يـ در بـدن زن، بنـا بـه دال    يرياز شکل گاول بعد  يانها در هفته هاياز رو ياريبس

ا پس از مرگ جذب بـدن زن  يشودن و  يا دفع مي(شودن  ي، نابود ميکروموزوم يرادهايجمله ا

ر نوزادان ين موضوع همانند مرگ و ميد ايشودن با يشخص تلق ييانهاين روياگر چن). گردند يم

گـردد، در   ييانهاين رويچن ياز نابود يريگصرف جلو ياريبس يمهم انگاشته شود و منابع پزشک

 .ستين ين کاريچ کس مدافع چنيکه ه يحال

 .ان دانستيت به رويشخصان ياعطا يبرا يتوان زمان معقول يل نطفه را نمين، مرحله تشکيبنابرا       
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ت يـ واجـد اهم  يقـ که بتوان از نظـر اخال  - ياما تفاوت عمده ا. است ينيع يده ايز پدين ينيالنه گز :٧ينيالنه گز - ٢

 .و پس از آن وجود ندارد ينيش از النه گزيان پين رويب –شمرد 

ن يـ ت دادن بـه ا يـ اهم. شـوند  يمادر قابل احساس مـ  ين برايحرکات جن يماهگ ٤از حدود : نيآغاز حرکات جن - ٣

ن يـ ا – ير سـونوگراف يـ نظ – يپزشـک  يرپردازيتصـو  ياب دستگاههايرا در غياست ز يخينه تاريشيپ يمقطع دارا

اما امـروزه، اگـر بنـا بـه اتکـا بـه عقـل        . شود ين ادراک ميرين است که توسط سايات جنيم حين نشانه مستقياول

ن مقطـع تحـول   ين در ايرا عالوه بر آن که جنيز. توان انکار کرد ين مرحله را ميا يت اخالقياهم  -مستقل باشد 

ن که يا(مادر  ير نوبت باردارينظ يعوامل نامربوط و وابسته به يذهن يه تا حدلن مرحيابد، زمان اي ينم يعمده ا

 .است) چندم آن زن است يباردار

 يريـ ت دانسته شده است که شـکل گ ين مرحله از آن جهت واجد اهميا: يمغز يسلولها يناپسهايس يريشکل گ - ٤

 يان مبنـ يتريتـوان اصـل   يرا مـ  يارين هوشـ يـ ن است و ايتوسط جن يانسان ياريناپسها الزمه کسب هوشين سيا

 يدا مـ يـ ت آن را پيست، بلکه تنها قابلين يارين مرحله واجد هوشين در ايالبته جن. دانست يت فرد انسانيشخصان

ت و کرامـت  يشخصـان  ياعضـا  ين مقطـع بـرا  يتـر  يد منطقيکه دارد، شا يين مقطع البته با وجود ضعفهايا. کند

 .دگاه سکوالر باشدين از ديکامل به جن يانسان

ز يـ ن مقـاطع ن يا تولد نوزاد اما اي يز بافتير مرحله تمايش گفته افزود، نظيتوان به فهرست پ يز ميرا ن يگريالبته مقاطع د

  . رسانند يو روشن نم يقطع يميچکدام ما را به تصميژه خود را دارند و هينقاط ضعف و قوت و

ژه يـ و ي، کرامتـ يدگاه عقالنيکه از دشود  ين، مانع از آن نميت جنياحراز شخصان يبرا ير مقطعين همه پذييدر تع يناتوان

دگاه يـ اسـت، امـا در د   يشـمار يب ينـ يمستندات و مقومات د ياگر چه دارا ٨يکرامت انسان. انسان در نظر گرفته شود يبرا

جـه  يا نتيـ از اسـتداللها   ياريتواند مبنا و مسند بس يطرح و اثبات دارد و استناد به آن م يز جاياد نيبر عقل خودبن يمبتن

رد، از يـ گ ين کرامت قرار ميه ايا انتساب به انسان، در سايز بواسطه انسان بودن ين نيان و جنيرو. باشد ياخالق ياه يريگ

چنـان قائلنـد کـه     يحرمتـ  ين انسانيان و جنيرو يز برايت سکوالر نيبر عقالن يمبتن ياخالق ين روست که در کدهايهم

ان و يـ مثـال، رو  يبـرا : نهنـد  يم ين انسانيان و جنيرو يکار بر روپزشک و پژوهشگر در  يار را بر دست و پايبس يبندها

انسـانها   ياز بـرا يـ مـورد ن  يبه درمانها يابيجز دست يرند که هدفيمورد استفاده قرار گ ييد در پژوهشهاينبا ين انسانيجن

                                                 
٧ Implantation 
٨ Human Dignity 
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در مقاصـد فاقـد ضـرورت     يان انسانيجز انسان پرورش داده شوند و استفاده از رو يد در بدن موجوداتينکه نبايا ايدارند و 

  .و ممنوع است ير اخالقيغ – يشيکرم آرا يساختن نوع يمثال برا – يدرمان

  

  :ينيدگاه ديد

را از باورهـا و   يريرپـذ ين تاثيشترياست که ب ياخالق پزشک ياز موضوعها يکين يشتر آورده شد، سقط جنيهمانطور که پ

توان شخص  ين را ميجن ياز چه هنگام" :ن پرسش دارند کهيبه ا يشنان معموال پاسخ رويرا اديدارا است، ز ينيد يارزشها

  "؟برشمرد يانسان

ا يان يرو ياز زندگ ين معنا که در مرحله ايد، بديآ يان ميده شدن روح سخن به ميبنام دم يده اياز پد يميان ابراهيدر اد

ده شـدن  يـ ن که دمياما ا. سازد يم يانسان تيات و شخصانيشود و او را واجد ح يده ميدر کالبد او دم يين، روح خدايجن

ان و مذاهب است و هر کدام استنتاج خاص خود را از يان اديافتد، موضوع اختالف نظر م ياتفاق م يقا در چه زمانيروح دق

  .کنند يان مينه بين زميمتون مقدس در ا

ک هـا بـا   يـ ن روسـت کـه کاتول  يز همـ ا. شـود  يل نطفه واقع ميده شدن روح در بدو تشکيک، دميکاتول يسايدگاه کلياز د

ا يـ  ٩يله داخـل رحمـ  ير وسـ ينظ( شوند يم يان چند سلوليا رويتخم  سلول يکه موجب نابود يم خانواده ايتنظ يروشها

  .بشدت مخالفند) در چند ساعت اول پس از مقاربت يمصرف قرص ضدباردار

خـود بـه    يق آن را بنا بـه باورهـا  ين زمان دقييعکنند و ت يده شدن روح اعالم نميدم يرا برا يان اما مقطع مشخصيهودي

  .دهند يح احاله ميزمان ظهور مس

ن يبـه سـقط جنـ    يميم اشاره مستقيدر قرآن کر. اختالف نظر وجود دارد ين باب تا حديز در اين يان مذاهب اسالميدر م

   :ل از سوره مؤمنونيات ذير آي، نظانسان اشاره دارند يداخل رحم يبه موضوع خلقت و زندگ ياتينرفته است، اما آ

  

﴾ ُث^مَّ َخَلْقَن^ا النُّْطَف^َة    ١٣﴾ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِف^ي َق^َراٍر مَِّك^یٍن ﴿   ١٢َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِمن ُسَلاَلٍة مِّن ِطیٍن ﴿ 

ِعَظ^اَم َلْحًم^ا ُث^مَّ َأنَش^ْأَناُه َخْلًق^ا آَخ^َر َفَتَب^اَرَك        َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْل

 ﴾ ١٤اللَُّھ َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن ﴿

                                                 
٩ Intrauterine Device (IUD) 
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اى در جايگـاهى   نطفـه ] بـه صـورت  [سپس او را ) ١٢(اى از گل آفريديم  و به يقين انسان را از عصاره

مضـغه  ] بـه صـورت  [ه را آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقـ ) ١٣(استوار قرار داديم 

جنـين  [گردانيديم و آنگاه مضغه را استخوانهايى ساختيم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانيديم آنگاه 

 ) ١٤(آفرينشى ديگر پديد آورديم آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است ] را در

با اسـتناد بـه درک    يمذاهب اسالم يت، اما علماده شدن روح نرفته اسيبه زمان دم يميم اشاره مستقياگرچه در قرآن کر

  .ان کرده انديده شدن روح را بيث، زمان دميو احاد يات قرآنيخود از آ

ل ياز تشـک  روز ٤٠بعـد از   حدن رويـ آن است که دم يو حنبل يمالک ينزد فقها دگاه غالب يدان مذاهب اهل سنت، يدر م

  .بعد از انعقاد نطفه است ماه ٤ دهين پديمان از يو شافع يحنف يافتد و نزد فقها ينطفه اتفاق م

ده يـ را بعنوان زمـان دم  يهفتگ ١٦ا ي يماهگ ٤ان منطبق است و همان يان و شافعيدگاه حنفياما بر د يعيدگاه غالب شيد

دهد که  يل ميران را تشکيا ياسالم ين جمهوريقانون سقط جن يفقه يدگاه مبناين ديهم. رنديگ يشدن روح در نظر م

  .م پرداختيدامه بدان خواهدر ا

حـدود  ( ينيست، بلکه از زمان النه گزيز بطور مطلق مجاز نيده شدن روح نيش از زمان دمين پي، سقط جنيدگاه فقهياز د

 يل موجهيشود، مگر آن که دل يم يه تلقين حرام و مستوجب پرداخت ديده شدن روح، سقط جنيتا زمان دم) يروزگ ١٤

 يخواهد شد و آن عبارت از حالت يل سقط موجه تلقيالبته مشخص است که در چه صورت دل .آن وجود داشته باشد يبرا

ا با سـالمت  ي) جاد کنديا ير قابل تحمليغ يدشوار يعني(مادر شود  ين موجب حرج برايا جنيان يات روياست که ادامه ح

. ستند و به کارشناسان واگذار شـده انـد  ين يق احکام فوق کامال روشن و قطعياما مصاد .مادر منافات داشته باشد يا زندگي

مـاژور و نقـائص    ير تاالسـم يـ نظ يق حرج اعالم شده اسـت کـه شـامل مـوارد    يها بعنوان مصاديمارياز ب يران فهرستيا در

گـر از  يد يحال آن که در برخـ . رديگ يحاصل از تجاوز به عنف را دربر نم يمثال، باردار يشود اما برا يعمده م يمادرزاد

   . رفته اندين پذيسقط جن زز بعنوان مجوين حالت را نيان اياز مفت ي، برخياسالم يکشورها
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  :يدگاه قانونيد

  :ده استيب رسيآن به تصو يبرا يران قانون جداگانه اين از معدود موضوعات مرتبط با سالمت است که در ايسقط جن

  ماده واحده ـ"

أييدپزشكي قانوني مبني بر بيماري سقـط درمـاني با تشـخيص قطـعي سـه پزشك متخصص و ت  

الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه  جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص

باشد و مجازات و  با رضايت زن مجاز مي) چهارماه(با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح 

  .مسؤوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود

اجراي مفاد اين قانون به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم خواهند  متخلفين از

  .شد

شنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه  

به تأييد شوراي  ٢٥/٣/١٣٨٤سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .نگهبان رسيد

  "رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل
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