
 

 1سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

 

 2عاطفه عباسی کلیمانی

 

 چکیده
 اعدام مستوجب 1932 مصوب اسالمی مجازات قانون 222 ماده «ت» بند موجب به عنف به تجاوز جرم

 آید عمل به الزم قانونی های حمایت جرم، قربانی از باید کیفری دادرسی آیین قانون وفق و است زانی

. گردد جبران نیز وی روانی و عاطفی بدنی، خسارات متجاوز، مجازات اعمال و عادالنه دادرسی ضمن تا

 با فقها برخی هرچند نیست؛ پذیر امکان سادگی به رابطه این از ناشی جنین سقط تجویز الوصف مع

 سقط حرمت رفع... و مشروع دفاع بولدها، والدها التضار الحرج، قواعد مانند فقهی مبانی به استناد

 نیز و بارداری و جرم تحقق در وی رضایت عدم و اکراه زن، روانی و روحی شرایط لحاظ با را جنین

 فقها مشهور نظر با امر این لکن اند؛ دانسته جایز وی بر خانوادگی و اجتماعی نامساعد شرایط تحمیل

 از پس و پیش)حیات حق جمله از انسانی، حقوق کلیه از مندی بهره بر طفل حق با و داشته مغایرت

... و والدین اقدامات تولد، منشأ مذهب، رنگ، نژاد، از نظر صرف طفل زیرا است؛ تعارض در نیز ،(تولد

 ایشان، از یکی یا والدین قانون خالف اعمال واسطه به و است انسانی حقوق تمامی از تمتع حق واجد

 .کرد سلب را حیات بر وی اولیه حق توان نمی

 

  کلیدی واژگان
 کودک حقوق الحرج، قاعده عنف، به تجاوز جنین، سقط جنین، حیات، حق
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 مقدمه
زمان تولد و  حق حیات از حقوق بنیادی و ذاتی بشر و نخستین حقی است که کودک در

 گردد. مند می تر در دوره جنینی، از آن بهره حتی پیش

المللی حقوق  میثاق بین 12المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده  میثاق بین 22ماده  1بند 

قانون  22کنوانسیون حقوق کودک، اصل  1اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و ماده 

 122تا  122، و مواد 1932صوب قانون مجازت اسالمی م 121تا  111اساسی، مواد 

  اند. بینی کرده به اين حق، اشاره و ضمانت اجرای  آن را پیش 1911قانون مزبور مصوب 

بیست و دوم قانون اساسی به شرح زير مورد  حق ذاتی افراد بر زيستن در اصل 

 تصريح قرار گرفته است:

مگر در   است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسكن ، حقوق ، مال ، جان حیثیت»

 «تجويز کند.  قانون  که  مواردی

 المللی حقوق مدنی و سیاسی قانون اجازه الحاق ايران به میثاق بین  1ماده  1بند 

نیز حق زندگی را از حقوق ذاتی شخص انسان دانسته است که بايد به  1912مصوب  

 دگی محروم کرد.توان خودسرانه از زن موجب قانون حمايت شود و هیچ فردی را نمی

ـ اجتماعی و  المللی حقوق اقتصادی  قانون اجازه الحاق ايران به میثاق بین 12ماده 

مندی  های عضو را مكلف کرده است که حق افراد را در بهره ، دولت1912مصوب   فرهنگی

از سالمت جسمی و روحی به رسمیت شناسند و تدابیری اتخاذ کنند که به تقلیل میزان 

متولدشدگان، مرگ و میر کودکان و تأمین رشد سالم آنان، بهبود بهداشت محیط و مرده 

گیر و بومی و...  های همه بهداشت صنعتی از هر جهت، پیشگیری و معالجه بیماری

 بینجامد.

تصريح کرده   زندگی  برای  هر کودک  ذاتی  حق کنوانسیون حقوق کودک نیز بر 1ماده 

  کودک  بقا و پیشرفت  برای  عضو را موظف به تضمین ايجاد حداکثر امكانات  و کشورهای

 نموده است.

در راستای تضمین حق حیات طفل، هرگونه تعدی به وی پیش و پس از زايمان مورد 

  ریغ و یعمد صورت به ردمو حسب نیجن سقط اساس نيا بر و گرفته قرار مقنن توجه
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 گردد. عمدی با واکنش کیفری مناسب مواجه می

 پردازيم: در ادامه مطلب، به جايگاه اين پديده در نظام حقوق ايران می
 

 سقط جنین و انواع آن
خروج جنین قبل از آن که قادر به زندگی مستقل در خارج از رحم باشد، اعم از  آن که به 

اشتباه يا به دلیل بیماری مادر يا جنین و يا بر اثر عارضه طبیعی  صورت عمدی يا بر اثر 

 (13ص ،1931عباسی،  ؛191، ص1912گلدوزيان، )شود به وقوع بپیوندد، سقط جنین نامیده می

توان اين پديده را مشتمل بر انواع ذيل دانست که الزاماً دارای وصف کیفری  لذا می

 نیستند:

آن جنین بنا به داليل ارثی،  طبیعی است که طینخست؛ سقط جنین بر اثر عارضه 

ژنتیكی، خونی يا به علت عوارض ساختاری خود جنین يا رحم مادر، قادر به ادامه حیات 

رود يا زودتر از موعد حمل از رحم خارج شده، قادر به  جنین نبوده، در رحم از بین می

 شود. حیات طبیعی نمی

ی به دلیل ابتالی مادر يا جنین به بیماری، دوم؛ سقط جنین درمانی يا طبی است؛ يعن

ادامه بارداری به صالح نیست. تشخیص اين بیماری بر عهده کارشناس است و حسب 

مورد ممكن است بیماری برای مادر مهلک يا رنج آور باشد؛ يا بدون ايجاد خطری برای 

 مادر، ادامه بارداری يا حیات جنین را پس از تولد غیرممكن سازد.

قط جنین جنايی است که ممكن است از سوی مادر، پدر يا شخص ثالثی اعم سوم؛ س

 از طبیب، ماما و... با سوء نیت و به صورت عمدی تحقق يابد. 

در نهايت؛ سقط جنین غیر عمدی است که بر اثر حوادث رانندگی يا سوانح غیرقابل 

 بینی بدون سوء نیت نتیجه سقط را به دنبال دارد. پیش

گفتنی است که سقط جنین بر اثر فعل يا ترک فعل و به هر وسیله اعم از دارو، ضرب و 

 خاتمه و نیجن رفتن نیب از یعني جهینت بهيابد و حتما منتهی  آزار زن باردار و... تحقق می

 (.912ص ،1932آقايی نیا، )شود یم یباردار
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 سیاست تقنینی ایران در قبال سقط جنین
مستوجب  بدون انگیزه مجرمانه و به صورت غیر عمدی صورت گیرد،سقط جنین حتی اگر 

 پرداخت ديه به وراث قانونی جنین خواهد بود. 

، اسقاط جنین در هر مرحله بارداری 1932قانون مجازات اسالمی مصوب  111ماده 

را به شرح ذيل مشمول پرداخت مبلغی به عنوان ديه و در نهايت سقط جنینی که روح در 

 شده را مستوجب دريافت ديه کامل انسان دانسته است: وی دمیده

 ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم ديه کامل. ـ نطفه الف

 آيد، چهار صدم ديه کامل. ـ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می ب

 آيد، شش صدم ديه کامل. آن جنین به صورت توده گوشتی در میـ مضغه که در  پ

آن جنین به صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت رويیده نشده  در ـ عظام که ت

 است، هشت صدم ديه کامل.

آن دمیده نشده است،  آن تمام شده ولی روح در بندی ـ جنینی که گوشت و استخوان ث

 يک دهم ديه کامل.

آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، ديه کامل و اگر دختر  ـ ديه جنینی که روح در ج

 آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم ديه کامل. نصف باشد

قانون مزبور اگر بر اثر ارتكاب جنايت علیه مادر، جنین از بین برود،  111وفق ماده 

 شود. به مجازات جنايت علیه مادر افزوده می 111ديه جنین با لحاظ ماده 

يه خواهد عملی که منتهی به آسیب به جنین و عدم سقط وی گردد، نیز واجد پرداخت د

 گردد. بود که حسب مرحله رشد جنین و جنسیت وی، محاسبه می

اين قانون، ارتكاب سقط جنین از سوی مادر نیز در  111بر اساس نص صريح ماده 

 کند. استحقاق پرداخت ديه تغییری ايجاد نمی

البته تبصره اين ماده، سقط جنین برای حفظ حیات مادر و رفع خطر جانی از وی را 

شود.  رداخت ديه ندانسته است؛ اين حكم ذيل عنوان سقط درمانی مطرح میمستحق پ

شود که به خاطر حفظ حیات مادر و نیز  سقط درمانی به اخراج عمدی جنین گفته می

  کند. گیرد که ادامه بارداری را به مرگ مادر يا جنین منتهی می وجود مواردی صورت می



  23 عنف به تجاوز از ناشي جنين سقط

 

امر منوط به تشخیص قطعی موضوع  ، اين1912براساس قانون سقط درمانی مصوب 

از سوی سه پزشک متخصص، تأيید پزشک قانونی، وجود عقب افتادگی يا نقص در 

زمان  خلقت جنین، وجود حرج برای مادر يا تهديد جانی وی و کسب رضايت مادر بوده،

ماهگی يعنی قبل از ولوج روح است. البته همانند ساير اقدامات طبی و  2انجام آن تا 

 ی در موارد اورژانسی، گرفتن رضايت و برائت وجهی ندارد.درمان

عالوه بر موارد فوق، هرگاه سقط جنین بر اثر جنايت در حق مادر با علم به بارداری 

تا  122علیه جنین واقع شود، مستوجب کیفر حبس نیز خواهد بود. مواد  وی، يا مستقیماً

و آزار زن باردار را که منتهی به ترتیب ضرب  1911قانون مجازات اسالمی مصوب  122

به سقط جنین گردد، سقط جنین از طريق دادن دارو يا به کار بردن وسايل ديگر را و نیز 

داللت بر استعمال دارو يا وسايل برای سقط جنین از سوی هرکس و فراهم کردن ابزار 

توجب سقط جنین يا مباشرت به آن را از سوی طبیب، ماما و... جرم انگاری کرده و مس

 حبس عالوه بر پرداخت ديه دانسته است.

احكام فوق به طور کلی در دفاع از حیات طفل در دوره جنین تنظیم گرديده، لكن به 

ای نكرده است. به ديگر سخن، هرگاه طفل حاصل رابطه مشروع و  منشأ بارداری اشاره

حیات وی های قانونی فوق که تنها معطوف به حفظ  قانونی زن و شوهر باشد، حمايت

باشد، قابل قبول است؛ لكن اين ابهام مطرح است که اگر بارداری بدون مجوز قانونی و  می

از طريق ارتكاب جرم نسبت به مادر واقع شده باشد و رابطه عاطفی میان والدين طفل و 

 توان به قطعیت احكام فوق را مجرا دانست؟ وی وجود نداشته باشد، آيا می

ان حق زن قربانی بر بدن خود و خواسته وی داير بر از بین به واقع در اين حالت می

رفتن آثار جرم تجاوز به عنف از جسم و روح وی يا حق جنین بر حفظ حیات، تعارض و 

 آيد. تزاحم پديد می

بديهی است در اينجا بايد میان فرزند حاصل از رابطه نامشروع و تجاوز به عنف قائل 

روابط نامشروع توأم با رضايت طرفین، فاقد مجوز به تفكیک شد. توضیح آن که هرچند 

قانونی و مشروعیت است، لكن به دلیل اراده و اگاهی طرفین به انجام عمل غیرقانونی و 

قصد ايشان بر ارتكاب فعل، تبعات و نتايج آن از جمله فرزند حاصل از رابطه بر ايشان 
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اين گردد و توجیهی برای رد  یشود و رابطه طبیعی میان والدين و طفل برقرار م تحمیل می

نامشروع  های والدين درقبال وی وجود ندارد. البته اين فرزند فرزند و عدم قبول مسؤولیت

وفق قوانینی از جمله قانون مدنی و قانون آيین دارسی کیفری از حق توارث، امكان ادای 

 .1رددگ شهادت، تصدی شغل قضاوت و... که دارای شرط طهارت مولد است، محروم می

زن( فاقد اراده و  در حالی که در رابطه نامشروع به عنف و اکراه يكی از طرفین)معموالً

مخالف برقراری رابطه است؛ لذا ضروری است در زمینه کاهش عوارض ناشی از جرم 

علیه وی که قربانی جرم است، اقدام گردد. تحمیل تبعات رابطه از جمله فرزند حاصل از 

 مل است.أت آن رابطه به وی، محل

ادامه اين نوشتار به طرح موضوع و بررسی ابعاد مختلف آن و در نهايت ارزيابی 

 پردازد. راهكارهای موجود می
 

 آن از یناش نیجن و عنف به تجاوز
تجاوز به عنف برقراری رابطه جنسی با فرد از طريق اعمال قهر و غلبه و بدون رضايت 

قانون مجازات اسالمی مصوب  222ماده « ت»وی است. در نظام حقوقی ايران وفق بند 

کیفر اين عمل مجرمانه، اعدام مرتكب بوده و قربانی تجاوز با لحاظ احكام قانون  1932

 های قانونی است.  مستحق حمايت 1932آيین دادرسی کیفری مصوب 

ديده را مورد حمايت قرار دهد و دادسرا به  طبق قانون اخیر، دستگاه قضايی بايد بزه

های  آوری داليل، به خواسته عنوان نهاد تحقیق عالوه بر فعالیت جهت رسیدگی و گرد

ر فردی، ها نیز بايد در صدور احكام کیفری به آثا قانونی وی پاسخ مناسب دهد. دادگاه

ديده و جبران ضرر و زيان وی توجه  روانی و اجتماعی رأی، به ويژه تشفی خاطره بزه

 افشای اطالعات مربوط ويژه کنند و حكم کیفری در مدت معقول اجرا شود. در عین حال، 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دفتر انتشارات 11طباطبايی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران، جـ برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به: 1

، 1؛ کلینی، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافی، ج211، ص1912علمیه قم، چاپ پنجم،  اسالمی جامعه مدرسین حوزه

، دفتر 2؛ موسوی خمینی، روح اهلل، توضیح المسائل، ج119هـ، ص1243دارالكتب االسالمیه، تهران، چاپ چهارم، 

 .112، ص1914انتشارات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، 
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 . 1ديده نیز جز در موارد قانونی ممنوع است به هويت و محل اقامت بزه

ديده و قربانی جرم جنسی است و از يک سو مورد حمايت  حال زنی را که خود بزه

توان محكوم به تحمل بارداری و تولد طفل کرد؟ آيا وی وظیفه  کیفری قرار دارد، می

قانونی بر ادامه فرايند بارداری دارد و خاتمه بارداری از طريق سقط جنین نامشروع، 

ز حیث روانی و به دلیل ارتكاب خشونت جنسی علیه منتهی به اعمال کیفر خواهد شد؟ ا

مادر، انزجار وی از مرتكب و به تبع وی جنین، غیر قابل اغماض است و اين امر احتمال 

 دهد.  عدم خواست مادر بر ادامه بارداری را افزايش می

يكی از مصاديقی که سازمان بهداشت جهانی سقط جنین را پذيرفته است، سقط ناشی 

يا زنای با محارم است که اين امر به دلیل اضطرار مادر و ضرورت لحاظ اراده از تجاوز 

 وی در ادامه بارداری تجويز شده است.

 سوره اسرا و نیز سوره انعام بر عدم قتل فرزندان از ترس فقر 91از حیث فقهی آيه 

 ای نكرده است. کرده، ولی به جنین و سقط آن اشارهتأکید 

حاق بن عمار، صحیحه ابوعبید از ابوجعفر و مرسله شیخ مفید عالوه بر اين موثقه اس

همگی بر ضرورت حفظ جنین تصريح دارند و بنابر اجماع شیعه و سنی،  از امام علی

سقط بعد از حلول روح، مطلقا حرام است. لكن در هیچ يک از اين منابع به منشأ حمل 

 اشاره نشده است.

يا عدم مشروعیت منشأ حمل تصريحی نشده و در هیچ يک از قوانین نیز به مشروعیت 

که البته جنبه ارشادی داشته است، تصريح گرديده که  19/2/1912ـ 2233/1تنها در نظريه 

در جمهوری اسالمی ايران افراد متساوی الحقوق هستند و افراد متولدالزنا نیز از حق 

ناشی از رابطه حالل، حق  باشند؛ بنابراين جنین ناشی از زنا مانند جنین مند می حیات بهره

باشد  تولد و حیات دارد و سقط او در حد جنین ناشی از حالل دارای کیفر و مجازات می

  او مشمول احكام ارث بال وارث است. و ديه

 تر موضوع و واکاوی داليل موافقان و مخالفان  ه بررسی دقیقـاين نوشتار در ادامه ب

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1932مصوب  یفریک یدادرس نيیقانون آ 24 ماده ـ 1
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 پردازد. میسقط حمل ناشی از تجاوز به عنف 
 

 جنین سقط جواز عدم یا جواز دالیل
در خصوص جواز يا عدم جواز سقط حمل ناشی از تجاوز به عنف، داليل متعددی ارائه 

شده است. برخی با طرح قاعده الحرج، قاعده ال تضار والدها بولدها، دفاع مشروع و نیز 

سقاط جنین ناشی از بیان برخی توضیحات مرتبط با حقوق زنان با رويكرد فمینیستی، ا

توان  الوصف می اند. مع رابطه نامشروع ناخواسته و همراه با عنف و اکراه را مجاز شمرده

 در قبال هريک از موارد پاسخی حقوقی به شرح ذيل ارائه کرد:

 

 ـ قاعده الحرج 1
سوره بقره به قاعده الحرج اختصاص دارد. حرج  211و  111سوره مائده و  1آيات 

ای است که از آن،  ضیق، تنگی و گناه و نیز به معنای جمع دو شیء به گونهبه معنای 

تصور تنگی و ضیق میان آن اشیا حاصل شود. معیار تحقق عسر و حرج، وضعیتی است 

با معموالً  که بیش از تحمل عادی مردم باشد. در غیر اين صورت زحمت و دشواری که

 (.21، ص1911)فاضل لنكرانی، ستانجام تكلیف همراه است، از شمول حرج خارج ا
لزوم  سازد، پذير می آنچه استفاده از اين قاعده را در سقط جنین حاصل از تجاوز امكان

حمايت از قربانی و وضعیت روحی و روانی ناشی از حاملگی است که به صورت 

گردد و  ناخواسته، بدون اراده و خواست زن بر انجام رابطه جنسی بر وی تحمیل می

ای که بر مادر  اندازد. عالوه بر مضیقه خانوادگی و اجتماعی وی را به مخاطره میزندگی 

شود، احتمال عقاليی آزار و اذيت طفل پس از تولد نیز به دلیل نسب نامشروع  وارد می

 گردد. وی به عنوان عسر و حرج مطرح می

معظم  مقام اند؛ استناد نموده زیاستفتائات ن یبه برخ قاعده، نيا از استفاده طرفداران

 حاملگی»مقرر فرمودند:  نیاست، چن آمدهعمل  به شانيکه از ا يیپاسخ استفتا در یرهبر

در اثر تجاوز جنسی قطعاً فشار روحی زيادی به مادر تحمیل می کند. به طوری که هم در 

  لذا. شود می شديد حرج و عسر دچار مادر نامشروع، کودک تولد از بعد هم و حمل دوران
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 (.12ص، 2 ج، 1919)محقق داماد، «شد جنین سقط جواز به قائل بتوان مورد اين در نیست بعید
اگر مادر از نظر روحیات فردی و وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی به شكلی »لذا 

باشد که برای شخص وی، ادامه بارداری ناشی از زنا، ابداً قابل تحمل نباشد و چه بسا، 

مفتضح گرديدن، اقدام به خودکشی نمايد، تنها در صورتی که به جنین برای جلوگیری از 

ای،  حسینی خامنه«)روح دمیده نشده باشد و اين امر منشأ حرج شديد باشد، سقط جايز است

 (.11ص ،1914

اهلل فاضل لنكرانی نیز چنین بوده که حاملگی بر اثر تجاوز قطعاً فشار  همچنین پاسخ آيت

 )فاضل لنكرانی،رده، عسر و حرج خواهد داشت و بعید نیست جواز آنزيادی به مادر وارد ک

 (.114ص ،1911
عالوه بر اين، در برخی منابع به زنانی اشاره شده است که در جنگ مورد تجاوز دسته 

 هـ،1211عبدالرحمن بن حسن حبنكه، )گیرند و سقط جنین آنان تجويز شده است جمعی قرار می

 (.123ص

توان به نحو مطلق به سقط جنین ناشی از  منابع فقهی فوق نمیدر صورت استناد به 

رابطه نامشروع حكم کرد؛ اين احكام تنها ناظر بر بارداری ناشی از رابطه نامشروع و به 

عنف و اکراه و آن هم قبل از ولوج روح است. شرط ضروری استناد به اين استفتائات، 

سیب به وی يا طفل اوست که البته معیار اثبات عسر و حرج زن يا اثبات احتمال عقاليی آ

مشخصی نیز برای شناسايی آن ارائه نشده و ضروری است معیارها و ضوابط مرتبط 

با آن به روشنی تعیین شود. به هر رو، سقط جنین پس از دمیده شدن روح بنا بر لزوم 

 احتیاط در دماء، محل ايراد خواهد بود و از شمول حكم مزبور نیز خارج است.
 

 ـ سقط جنین به عنوان حق دفاع 2
اند و اقدام مزبور را  برخی اسقاط جنین را بر مبنای قاعده دفاع مشروع جايز دانسته

حال آن که دفاع مشروع . (912هـ، ص1221سعد مسعد هاللی، )اند در برابر مهاجم تجويز کرده

با  1932قانون مجازات اسالمی مصوب  111دارای شرايط خاصی است که در ماده 

لحاظ مبانی فقهی موضوع تعیین گرديده است. غیر قانونی و نامشروع بودن تهاجم و 

الوقوع يا فعلی بودن آن، از جمله شرايط حمله و عدم امكان توسل به قوای دولتی و  قريب
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انتظامی، تناسب حمله و دفاع و ضرورت دفع حمله صرفاً از طريق اقدام دفاعی نیز از 

 باشد. ق دفاع مشروع میجمله شرايط قانونی تحق

فیه تهاجم پايان يافته و دفع آن وجهی ندارد و هر گونه اقدامی که پس از  لكن در مانحن

يابد نه دفاع. عالوه بر اين، تناسب و ضرورتی  پايان حمله صورت پذيرد، وجه انتقام می

پذيرد میان حمله و دفاع احتمالی وجود ندارد؛ چرا که دفاع بايد خطاب به مهاجم صورت 

 رساند نه به مهاجم. در حالی که اقدام زن به سقط جنین در واقع به جنین آسیب می
 

 ـ قاعده التضار والدها بولدها 9
گروهی ديگر با استناد به قاعده التضار والدها بولدها مادر را از تحمل زيانی که به 

دامه بارداری و اند. به نظر ايشان با ا آيد، معاف کرده واسطه فرزندش به وی وارد می

سپس تولد طفل، ضرر حیثیتی به مادر وارد شده و ادامه زندگی او به واسطه وجود طفل 

 شود. و سرپرستی وی دچار عسرت می

توان از طريق مجازات مرتكب تجاوز و اعالم  در پاسخ به اين ديدگاه نیز بايد گفت می

ام کرد. اين امر باعث عمومی محكومیت وی، به اعاده حیثیت از زن قربانی تجاوز اقد

شود. همچنین با  تشفی خاطر زن و تطهیر وی از ارتكاب رابطه منافی عفت در جامعه می

توان سرپرستی و نگهداری از طفل حاصل از اين جرم را از  تقويت نهادهای اجتماعی، می

طريق سازمان بهزيستی و نهادهای مشابه به انجام رساند تا وجود طفل در آينده باعث 

 ب خانوادگی و اجتماعی به زن نگردد.آسی
 

 ارزیابی نظرات طرح شده و ارائه راهکار مطلوب
بر اساس آنچه تا کنون گفته شد، تزاحم میان حقوق کودک و مادر در بارداری ناشی از 

توان میان جنین و  تجاوز به عنف مشهود است. اگر بنا بر رعايت حقوق طفل باشد، نمی

دمیده شدن روح تفاوتی قائل شد و از اين نظر، از میان بردن انسان خصوصاً بعد از 

های  گناهی است؛ لكن از نقطه نظر حقوق زن که ديدگاه جنین به مثابه کشتن انسان بی

دارند، زن دارای حق انتخاب و شخصیتی مستقل است و جنین تأکید  فمینیستی نیز بر آن
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وقعیت انسانی و روانی مادر بايد گردد. لذا در صورت توجه به م به تبع وی ايجاد می

خواست وی را به جنین اولويت داد. به واقع در مقابل مادر که دارای قدرت تشخیص، 

استقالل، استدالل، آگاهی و... است، جنین صرفا دارای حیات نباتی بوده بدون مادر قادر 

 به ادامه زندگی نیست.

بول نیست از حیث رعايت حقوق الوصف اين امر نه تنها از نقطه نظر فقهی قابل ق مع

المللی نیز محل ايراد خواهد بود. توضیح آن که در کنوانسیون  کودک و اجرای تعهدات بین

ثبت زندگی، حقوق کودک بر منع تبعیض میان حقوق وی و ساير افراد جامعه و حق وی بر 

ين، تعیین مندی از ملیت، نام و روابط خانوادگی، شناسايی والد والدت، حفظ هويت و بهره

وضعیت نسب، حق توارث، لزوم سرپرستی و نگهداری کودک و حق تابعیت، همزمان با 

های اجتماعی در  ها و برخورداری از حمايت تولد، و حق وی بر بهداشت، درمان بیماری

حق  منع اشتغال به کار کودک، قالب بیمه و...، حق استفاده برابر از آموزش و پرورش،

مذهب، آزادی ابراز عقیده شامل آزادی جستجو، دريافت و رساندن آزادی فكر، عقیده و 

های خالق  اطالعات و عقايد از هر نوع، حق وی برای تفريح و آرامش و بازی و فعالیت

های فرهنگی و هنری و... همزمان با رشد و  مناسب سن خود و شرکت آزادانه در فعالیت

در اين خصوص تفاوتی میان اطفال بر  و (.13، ص1931)عباسی، شده استتأکید  تكامل طفل

 اساس منشأ والدت وجود ندارد.

کنوانسیون، کلیه حقوقی که در اين سند برای کودکان در  2وفق ماده  به ديگر سخن، 

نظر گرفته شده است، بايد بدون مالحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سیاسی، ملیت، 

احوال  نايی جسمی يا روحی، تولد و يا ساير های قومی و اجتماعی، مال، عدم توا خاستگاه

 شخصیه والدين و يا قیم قانونی مورد تضمین قرار گیرد.

عالوه بر اين، تمام اقدامات الزم جهت تضمین حمايت از کودک در مقابل تمام اشكال 

های  ابراز عقیده و يا عقايد والدين، قیم  ها، تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت

 و يا اعضای خانواده کودک به عمل آيد.قانونی 

 نیز 1912مصوب   المللی حقوق مدنی و سیاسی قانون اجازه الحاق ايران به میثاق بین

 ونه تبعیض از ـبر اين حق طفل تصريح کرده است و بر اساس آن هر کودکی بدون هیچ گ
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  نسب، حقحیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی يا اجتماعی، مكنت يا 

دارد از تدابیر حمايتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و 

 حكومت کشور او بايد به عمل آيد، برخوردار گردد.

سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران نیز در اين راستاست   بند نهم و چهاردهم اصل

 دارد: و مقرر می

،  دوم  مذکور در اصل  اهداف  به  نیل  برای  است  موظف  ايران  جمهوری اسالمی  دولت»

  ، در تمام همه  برای  عادالنه  ناروا و ايجاد امكانات  رفع تبعیضات  خود را برای  امكانات  همه

  و مرد و ايجاد امنیت  افراد از زن  جانبه  همه  حقوق  و معنوی و نیز تامین  های مادی زمینه

 «.کار برد  در برابر قانون به  عموم  و تساوی  همه  برای  عادالنه  قضايی

برخوردارند   مساوی  باشند، از حقوق  که  و قبیله  از هر قوم  ايران  نوزدهم، مردم وفق اصل 

 امتیاز نخواهد بود.  و مانند اينها سبب  ، نژاد، زبان و رنگ

در   و مرد يكسان  زناز   اعم  افراد ملت  بیستم، همه در نهايت آن که بر اساس اصل 

  و فرهنگی  ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی انسانی  حقوق  قرار دارند و از همه  قانون  حمايت

 برخوردارند.  اسالم  و موازين  با رعايت

بر لزوم حمايت از قربانیان تجاوز تأکید  نتیجه آن که با توجه به قوانین فوق، ضمن

توان آثار و نتايج عمل غیر قانونی يک  نیع نمیجنسی و مجازات مرتكبان اين اعمال ش

انسان را به جنین تحمیل کرد و به خاطر عمل خالف قانون پدر طبیعی جنین، حكم به 

 خاتمه حیات جنین صادر نمود. 

لكن در راستای رفع عسر و حرج تحمیل شده بر زن قربانی جرم، نظام حقوقی بايد 

ديده و شهود وی در  ات جرم، حمايت از بزهضمن تسريع در فرايند دادرسی، تسهیل اثب

طرح شكايت و ارائه ادله، از طريق معاضدت قضايی الزم در زمینه جبران خسارات وی 

نیز اقدام مقتضی معمول دارد و ضمن جبران خسارات جسمی و مادی وارد بر قربانی، 

رات نسبت به رفع خسارات روانی از طريق برگزاری جلسات روان درمانی و رفع خسا

 های روانی از  عاطفی از طريق انتشار حكم محكومیت، اجرای علنی مجازات و ديگر حمايت

 قربانی اقدام نمايد.
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در جهت کاهش حرج ناشی از نگهداری طفل نیز عدم تحمیل سرپرستی طفل به مادر و 

واگذاری اين مهم به نهادهايی چون سازمان بهزيستی يا استفاده از نهاد فرزندخواندگی، 

مورد توجه قرار گیرد تا مادر پس از تولد طفل، هر چه سريعتر به روال عادی زندگی 

 خود بازگردد.
 

 های پژوهش یافته 
حق حیات انسان اعم از جنین و غیر او به عنوان يكی از حقوق بشری مورد تصريح و ـ 1

از طريق جرم انگاری قتل و سقط جنین اعم از عمدی و غیرعمدی مورد تضمین قرار 

توجه به حیات جنین تا آنجا پیش رفته است که حتی در صورت وجود خطر  گرفته است.

جانی برای مادر يا بیماری جنین نیز سقط درمانی با جلب نظر کارشناس و رعايت احكام 

 پذير است. قانونی مربوط امكان

هرگاه تجاوز به عنف در مورد زنی واقع شود، ضروری است مورد حمايت خاص  ـ2

قرار گیرد و ضمن معاضدت قضايی و ارائه خدمات روان درمانی به وی، مرتكب  قانونی

 اين عمل شنیع نیز مجازات گردد.

توان به سادگی در باره سرنوشت طفل حاصل از اين رابطه اعالم نظر کرد.  لكن نمی

برخی با استناد به قاعده الحرج، قاعده التضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... امكان 

های فمینیستی، در اين میان تنها به حقوق  اند و همانند ديدگاه ط جنین را مطرح کردهسق

 اند و جايگاه طفل را مورد توجه قرار نداده اند. زن انديشیده

مند است و  طفل حتی پیش از تولد از هرگونه حقوق انسانی از جمله حق حیات بهره ـ9

تواند  أ تولد و اقدامات والدين و... نمیاموری چون نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، منش

موجب محرومیت او از برخی حقوق گردد که مهمترين آن حق حیات است. در واقع با 

تجويز سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف، به دلیل عملكرد شنیع پدر طبیعی طفل، وی از 

صی گردد که اين امر در تعارض با حقوق کودک و نیز اصل شخ حق حیات محروم می

 هاست. بودن جرايم و مجازات

لذا سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف خصوصاً در زمان حلول روح، ممنوع است و 

بايد راهكارهای حقوقی و تامین اجتماعی الزم جهت حمايت از مادر و جنین را)پیش و 

 پس از تولد( به کار بست تا میزان حرج مادر کاهش يابد.
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 منابع 
 

 ،ناباروری و باروری فصلنامه ،(1912)جنین سقط به اخالقی های رهیافت حسن، ،اسالمی

  پايیز تهران،

انتشارات  تهران،(، 1932)اشخاص هیعل ميجرا ،یاختصاص یفریحقوق ک ن،یحس ا،ین يیآقا

   چاپ اول زان،یم

 حسینی، احمدرضا تحرير به( 1914)االستفتائات هاجوب رساله علی، ای، خامنه حسینی

 اول چاپ تهران، هدی، المللی بین انتشارات

 انتشارات دفتر قم،، 11 جلد( 1912)القرآن ریتفس یف زانیالم ن،یمحمدحس ،يیطباطبا

 پنجم چاپ قم، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه یاسالم

 با زانیم یحقوق ادیبن تهران،(، 1931)رانيا یحقوق نظام در کودک حقوقعاطفه،  ،یعباس

 اول چاپ(، ع)صادق امام دانشگاه خواهران سيپرد یهمكار

 علوم دانشگاه انتشارات تهران،(، 1932)تهران ،نیجن سقط یقیتطب مطالعهمحمود،  ،یعباس

 اول چاپ تهران، یپزشك

 البحوث مجله اض،ي(، رهـ1211)احكامه و آثاره: االجهاض ،حبنكه حسن بن عبدالرحمن

 هفتم شماره دوم، سال ،المعاصره الفقهیه

 پنجم چاپ ،، نشر العلم قم ،(1911)المسائل جامع محمد، ،لنكرانی فاضل

 سیدجواد تحرير به ،(1911)حرج ال قاعده تقريرات محمدجواد، لنكرانی، فاضل

 البیت اهل معارف نشر و تحقیقات موسسه قم، خواه، حسینی

 چاپ ه،یاالسالم دارالكتب تهران،، 1 جلد(، هـ1243)یالكاف عقوب،يابوجعفر محمد بن  ،ینیکل

 چهارم

 ،یمعنو صدمات ،یجسمان تیتمام هیعل ميجرا ؛یاختصاص یجزا حقوق رج،يا ان،يگلدوز

 نهم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات تهران،(، 1912)...و تیمالك اموال،

 اول چاپ ،یانسان علوم نشر مرکز تهران،، 2ج( 1919)فقه قواعد ،یداماد، مصطف محقق
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 یاسالم انتشارات دفتر قم،، 2 جلد(، 1914)المسائل حیتوض روح اهلل، ،ینیخم یموسو

 هشتم چاپ قم، هیعلم حوزه

 دراسه االسالمیه الشريعه احكام ضوء فی االغتصاب جنین اجهاضسعد مسعد،  هاللی،

وابسته به مجلس  هیو الدراسات اإلسالم عهيالشر مجله(، هـ1221)مقارنه فقهیه

 21، شماره 11، سال  تيالكو بجامعه یالعلم رالنش

 
 



 


