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بررسی قاعده عسر و حرج در حکم کاهش جنینی در روش های کمک باروری
جمیله جعفری
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چکیده
در روشهای جدید کمک باروری ،چندقلوزایي افزایش داشته است .افزایش مرگ و میر ،ناهنجاریهای
جنیني ،فشار رواني و اقتصادی را ميتوان از تبعات این شرایط دانست .از راه های پیشنهادی این
مشکالت« ،کاهش انتخابي جنین» است .بر اساس فتوای فقها ،سقط جنین در صورتى جایز است که جان
مادر یا برخي از جنین ها را تهدید کند ،و یا تشخیص داده شود که جنین بگونهاى ناقص است که براى
والدین موجب حرج شدید شود .در استفتائات فقهای معاصر  ،قاعده الحرج مستند جواز سقط بعضي از
جنین ها برای حفظ بقیه واقع شده است .با توجه به این مبنا،تشخیص مفهوم و دامنه مصادیق این قاعده
باید مورد توجه قرار گیرد .زیرا عسر و حرج مفهومي ذو مراتب ،ودر مصادیق آن اختالف زیادی وجود
دارد ،لذا وجود عسر و حرج به تنهایي کافي نیست ،بلکه باید مشقت اثبات شود .پس تشخیص قطعي
تیم معالج به عنوان یکي از منابع تشخیصٍ حرج ضروری است.همچنین آیات قرآن به صراحت قتل
فرزندان به دالیل اقتصادی ،به اطالق ممنوع دانسته و مراکز اجتماعي و دولت وظیفه حمایت از خانواده
های بي بضاعت را عهده داراست ،از اینرو مشکالت اقتصادی به عنوان حرج موقت و قابل رفع ،مصداق
حرج نمي باشد .با توسعه علم احتمال کشف شیوه ی درمان نقایص مادرزادی در تشخیص اولیه پزشک،
صدور مجوز سقط بر مبنای قواعد فقهي ،مغایردستورات شرع نبوده ولي برمبنای اصل تفسیر مضیق مي
بایست به موارد خاص و بیماری های ناعالج اکتفا شود.
واژگان کلیدی :سقط ،کاهش جنیني ،عسر و حرج.
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بیان مسئله
نفي عسر و حرج یک قاعده کلي است که فقها در موارد فراواني به آن استناد کردهاند و به موجب آن،
به نفي تکالیفي که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است ،حکم دادهاند .استناد به این قاعده ،اختصاص
به باب خاصي از ابواب فقه ندارد ،بلکه در مباحث مختلف ،اعم از عبادات و معامالت ،مورد استناد قرار
گرفته است .نفي عسر و حرج که از قواعد کاربردی در علم فقه به شمار ميآید از نظر فقهای امامیه بر
پایه ادله چهارگانه (کتاب ،سنت ،اجماع و عقل) قرار گرفته است .قاعده مذکور که توسط فقهای اهل
تشیع و اهل سنت مطرح شده و در ردیف قواعد فقهي مورد استفاده قرار گرفته و راهگشای مسائل فقهي
مستحدثي است که مبتني بر دوراندیشي فقه پویای اسالمي ميباشد و کاربردی وسیع ،در جوامع اسالمي
کنوني پیدا کرده و در مواردی وارد قوانین گشته ،موجب تحول حقوق امروزی در رفع بسیاری از
مشکالت شده است .به خصوص در موضوعات جدیدی که به واسطه تأثیر فن آوری و تکنولوژی
تغییراتي در زندگي شخصي و اجتماعي انسان ها ایجاد کرده است .از جمله در مسائل پزشکي به عنوان
مثال به واسطه روشهای درمان نازایي که در حال حاضر انجام ميشود ،گاهي اوقات حاملگيهای چند
قلو (چهار وپنج قلو) اتفاق ميافتد ،که در اکثر موارد ،با مشکالتي همراه مي باشد؛ مانند زایمان زودرس ،
از بین رفتن جنین ها ویا عدم رشد کافي آن ها ،ناقص الخلقه شدن ،ناتواني مادر در حمل جنین ،خطر و
عوارض جسمي و روحي برای مادر ،لطمه های روحي و رواني برای خانواده و در نهایت مشکالت
اقتصادی در تأمین نیازهای اطفال .یکي از روشهایي که امروزه در دنیا پیشنهاد مي گردد و انجام ميشود،
کاهش تعداد این جنینها در ماههای اول بارداری (پنجاه تا شصت روزگي) است ،تا بقیه جنین ها بتوانند
سالمت کامل داشته و در شرایط مساعدتری ادامه حیات دهند .حال آیا این روش درماني از نظر شرع
اسالم جایز است یا خیر؟ با توجه به این که مبنای فتوای اکثر فقها مبني بر جواز ،عسر و حرج اعالم
گردیده ،آیا این عسر و حرج شخصي است یا نوعیست؟ اگر حرج شخصي است ،در کدام یک از ابعاد
زندگي پدر و مادر جنین باید این عسر و حرج وجود داشته باشد؟ معیار تشخیص عسر وحرج شخصي
چه کسي است پدر یا مادر یا پزشک؟دیدگاه پزشک چه نقشي در تشخیص حرج دارد؟
آیا جواز سقط جنین در چندقلو زایي ،باعث گسترش بیشتر اعمال خالف شرع،قانون و اخالق در موارد
غیر چند قلوزایي و مواردی که تعدادبچه ها ی یک خانواده زیاد باشدنمي شود؟
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آیا دالیل قانون گذار برای قانوني کردن سقط جنین مانند ممانعت و پیشگیری از معضالت اجتماعي
ناشي ار عدم سقط(مثل مناسب نبودن محیط خانواده برای رشد کودک) مي تواند مصداق عسرو حرج
تلقي گردد؟
پژوهش حاضر به روش مطالعه ی کتابخانه ای با معیار قراردادن قاعده عسر و حرج و فتاوای فقهای
امامیه خاصه فقهای معاصر به تحلیل و بررسي این سواالت مي پردازد.
-1مبانی فقهی جواز کاهش جنینی
فقها برای استباط جواز کاهش جنیني ،به قواعد و اصولي تمسک کرده اند .برخي از آن ها قواعدی
هستند که پایه و اساس مباحث فقهي است و به عنوان ادله حاکم بر احکام اولیه بوده و بر عمومات و
اطالقات آنها تقدم مي یابد ،و به عنوان احکام ثانویه به اجرا در مي آید .مهمترین این اصول عبارتند از
اصل الضرر ،اصل اضطرار،بنای عقال و اصل عسر و حرج و برخي به قاعده تزاحم و اصل دفاع نیز
تمسک جسته اند .در این جا بعد از بررسي مختصر این موارد به موضوع مورد بحث پرداخته مي شود.
الف-قاعده ال ضرر
یکي ازاصولي که در موضوع مبحث مورد استناد قرار گرفته است ،قاعده ال ضرر است .براساس این
قاعده هیچ حکم ضرری از قبل شارع جعل و یا امضاء نمي شود .در مواردی که بقای جنین زیان جاني
قابل توجهي را برساند و سالمت مادر را به گونه ای تهدید نماید که از نظر عقل تحمل آن روا نباشد،
برای دفع زیان از مادر ،مي توان سقط جنین را قبل از دمیده شدن روح ،روا دانست ( آیت اهلل سیستاني،
ص،407آیت اهلل مکارم شیرازی ،ص.)294اما پس از دمیده شدن روح ،به دلیل اینکه این قاعده از
قواعدی است که در حق تمامي مکلفین جریان مي یابد ،در شرایط مساوی ،نمي تواند به نفع برخي
(مادر) و ضرر برخي دیگر (جنین) مورد استفاده قرار گیرد؛( آیت اهلل سیستاني ،ص ،407آیت اهلل مکارم
شیرازی ،ص ).294زیرا در تعارض با اجرای قاعده الضرر از سوی جنین قرارمي گیرد و ترجیحي هم در
میان نخواهد بود.
ب-اصل اضطرار
حکم اضطراری که به آن حکم ثانوی نیز مي گویند ،حکمي است که برای مکلف با توجه به حاالت
مختلف او به استثنای حالت علم و جهل وضع شود .به طور کلي اضطرار ،وضعیتي غیر قابل تحمل
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است ،به طوری که هرگاه مکلف در آن قرار گیرد ،نتیجه آن یکي از این سه حالت است :انجام فعل
حرام ،ترک واجب و یا تلفیقي از هردو (.رحماني ،1386،ص)157برخي از فقها برای رفع حرمت سقط
جنین،به قاعده اضطرار استناد نموده اند.در شرایطي که جان مادر و جنین هردو ،در معرض خطر قرار
دارد ،یا زماني که بقای جنین ،جان مادر را در تهدید مي کند ،مي توان به این دلیل تمسک کرد؛ چراکه
در چنین شرایطي ،تنها امکان حفظ جان یک نفر وجود دارد،همان ،ص )168در شرایط اضطرار که حفظ
جان مادر یا تعدادی از جنینها متوقف بر از بین بردن یک یا تعدادی دیگر از جنینهاست ،مسلماً بنابر
عقل و شرع کاهش جنینهای مشکلساز مشکلي نخواهد داشت؛ البته باید در چنین شرایطي ،کمترین
ضرر ممکن به مادر یا دیگر جنینها وارد شود؛ زیرا اضطرار یک نفر ،حق دیگری را از بین نميبرد
(صفار ،فاضل ،فقه المصالح و المفاسد ،ص.).71
مرجع تشخیص موضوعات اضطراری عرف است .زیرا اضظرار نیز مانند عسروحرج و الضرر دارای
مفهوم تشکیکي است و تشخیص موضوع ان کار آساني نیست(.وطني،1381،ش)
ج -اصل بنای عقال
بنای عقال ،به عنوان مستندی بر اثبات برخي از احکام است ،که در قواعد فقهي و اصولي نیز با تمسک به
آن استدالل و احتجاج مي شود؛ با این شرط که بنای عقال ،نباید خالف صریح احکام و مباني شرعي
باشد.
در بحث حاضر نیز گاه برای جواز سقط ،به بنای عقال استناد شده است .به عنوان نمونه وقتي جان مادر
از ناحیه جنین در خطر است ،از آنجا که عقال ،مادر را اصل و جنین را فرع مي دانند ،حق حیات را از
مادر و سبب اخذ نمي کنند تا به جنین بدهند .لذا حق را به کسي مي دهند که مورد تعرض و تهدید
واقع شده است ،زیرا خطر مرگ از پیدایش جنین سرچشمه گرفته و علت منحصر و تامه تهدید نیز
استمرار حیات جنین است .از این رو مي توان مدعي بود که بنای عقال بر این است که مادر برای نجات
جان خود در برابر تهدید خارجي یا داخلي مجاز است ،ولو آن تهدید از سوی جنین داخل رحمش باشد
( عربیان ،ص.)130
د -قاعده ال حرج
در اصطالح فقهي و حقوقي منظور از قاعده الحرح این است :تکالیفي که موجب مشقت و سختي برای
مکلف است در دین وجود ندارد .در تعریف آن گفته شده است« :هر عملي که انسان را به تنگنا و ضیق
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اندازد ،دشوار و سخت هم هست و هر کاری که انجام دادنش ،برای آدمي سخت و شاق باشد ،موجب
تنگي و اعمال فشار بر او نیز ميشود .به عالوه ،ضابطه تعیین مصداق عسر و حرج ،عرف است که مطابق
آن ،هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد ،حرج و دشواری نیز تلقي ميشود»(محقق
داماد،1385،ص) 97این قاعده حکم حرجي را در دین نفي ميکنند؛ به این نحو که در اسالم هیچ حکم
حرجي که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلفان باشد ،تشریع نشده است .این قواعد تکلیف احکام
اولیهای را که سبب پدید آمدن مشقتي غیر قابل تحمل ميگردد ،برميدارند یا آن حکم را تعدیل ميکنند.
البته نه هر سختي و تنگي حرج است ،بلکه سختي شدید مراد است؛ زیرا اگر هر سختي وضیقي «عسر و
حرج» باشد ،الزم ميآید ،همه تکالیف حرجي باشند؛ چون تکلیف از جهت تکلیف بودن مشقت و
سختي به همراه دارد (مشایخي ،1387 ،ص.)142
قاعده عسر وحرج ،اصل دیگری است که در جواز سقط جنین ،بدان استناد مي شود .و بر این موضوع
داللت دارد که اگر مکلف به حرج بیفتد ،و دچار سختي و مشقت شود ،آن حکم از او برداشته مي شود(.
مکارم شیرازی ،1422،ص )182بر اساس این قاعده ،اگر بقای جنین موجب مشقت شدید والدین و یا
خطر جاني مادر باشد ،ضمن این که عمومیت حکم حرمت سقط جنین ،به قوت خود باقي است ،در این
مورد خاص ،به واسطه وجود عسر و حرج ،حکم حرمت به جواز تبدیل مي شود.
-2عسر و حرج در سقط درمانی
شکي نیست که حکم اولیه سقط جنین حرمت است فرقي نمي کند روح در آن دمیده شده یا نشده باشد.
موضوع حائز اهمیت این است که اگر بقای جنین موجب عسرت شدید والدین شود ،حکم حرمت
برداشته مي شود .احکام ثانویه که صرفاً در موارد خاص ساری و جاری است در فقه شیعه مبتني بر
ضرورت اجتماعي و عسروحرج و در فقه عامه (اهل سنت) مبتني بر قاعده استحسان است .به عبارت
دیگر اگر اجرای یک حکم شرعي در مورد خاص با مقتضیات اجتماعي روز در تعارض باشد و یا
موجب عسرت گردد صرفاً درآن مورد خاص حکم تغییر مي یاد .جواز تبدیل حکم وجوب و حرمت
یک موضوع به اباحه در مورد خاص مبتني بر نص صریح قرآن کریم است( .حسیني ،هادی 1384،ص
.)344-341
البته عناوین ثانوى ،که عارض بر متعلق مىشوند و حکم را تغییر مىدهند بسیارند ،مانند :ضرورت ،ضرر،
اکراه و  ...که بخشى از آن در حدیث معروف «رفع» آمده است .این عناوین ،که خواه ناخواه در بستر
زمان و مکان تغییر پیدا مىکنند ،سبب تغییر حکم شرعى مىشوند .در نتیجه ،از موارد ومصادیق بارز
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نقش زمان و مکان دراجتهاد و استنباط حکم شرعى هستند .این موارد ،نمونهاى از موارد تغییر حکم
شرعى هستند(مجله فقه اهل بیت علیهم السالم ، 1374،ج ،3ص  .)35پس از عناوین نسبى و اضافى
محسوب شده که با توجّه به شرایط زمان و مکان (اختالف اشخاص و حاالت آنها) دگرگون مىشوند.
قاعدۀ نفى عسر و حرج بر بسیارى از احکام حکومت مىکند ،فقیه با تشخیص موارد عسر و حرج که با
اختالف زمان و مکان مختلف مىشود ،مانع از به سختى افتادن مردم مىشود( .مکارم شیرازى،دائرۀ
المعارف فقه مقارن؛ ص.)290به این ترتیب اصل سماحت و سهولت در احکام دین ،مکلف را از قرار
گرفتن در تنگنا خارج مي سازد.
-1-2مالک حرج در کاهش جنینی
آیا منظور از حرج در موضوع کاهش جنیني ،حرج شخصي است یا حرج نوعي؟
منظور از حرج شخصي ،حکم یا عملي است که برای یک شخص طاقت فرسا باشد نه آن که برای عموم
مردم چنین دشواری وجود داشته باشد؛ اما درحرج نوعي ،حکم یا عمل برای نوع مردم طاقت فرسا
است ،ولي ممکن است برای بعضي از افراد قابل تحمل باشد .بیشتر نویسندگان فقهي معتقدند که مفاد
روایات مربوط به قاعده حرج ،داللت بر حرج شخصي دارد (عظیم زاده اردبیلي .)1387،42 ،آنچه از ادلّۀ
نفى عسر و حرج به دست آمده ،و نزد فقها اصلي مسلّم گشته و به نحو قاعدۀ کلي مورد فتوى قرار
گرفته ،رفع تکالیف اولیه است از مکلّفین به واسطۀ شرایط بخصوصى نسبت به اشخاص خاص که
موجب عسر و حرج آنها شده باشد .به این گونه عسر و حرجها شخصى گفته مي شود که موجب رفع
تکالیف اوّلیۀ ثابته از اشخاص مىشود و هیچگونه تعارض و منافاتى با تکالیف اوّلیۀ عامّه ندارد و حاکم
بر آن تکالیف و به منزلۀ استثناء و تخصیص است.
با دقت در روایات مستند مالحظه مىشود که در اغلب آنها ،حرج مورد سؤالى که به استناد «ما جَعَلَ
عَلَیْکُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» نفى شده است ،حرج هاى شخصى است .با این حال ،در میان روایات
مواردى نیز وجود دارد که به موجب آن احکام حرجىناظر به نوع مردم مورد نفى قرار گرفته و عسر و
حرج و مشقت مردم به عنوان حکمت تشریع حکم مطرح است و برخى خیارات مربوط به معامالت و
اصالت صحت و عفو دایۀ طفل از تطهیر لباس خود و نیز تشریع تقیه را شاهدى براى نوع دوم ذکر کرد
که در غالب روایات ،نوع اخیر عسر و حرج به اصطالح از مقوله «حکمت حکم» محسوب مىشود.
چون دلیل ال حرج بر ادله دیگر حکومت دارد ،بدیهى است جایى براى پذیرش حرج نوعى باقى
نمىماند؛ زیرا معنى حکومت از یک سو رفع هر حکمى است که موجب حرج باشد و از سوى دیگر
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بقاى احکامى است که مقتضى حرج نباشد و این همان معنى شخصى بودن حرج است .البته روشن است
که هرگاه دلیل ال حرج ناظر به نوع مردم باشد نمىتوان به استناد دلیل این قاعده ،آن الزام قانونى را از
نوع مردم رفع کرد(محقق داماد ،1385،ج ،2ص  .)95لذا اگر حکمى دائر مدار حرج و مشقت باشد ،مراد
حرج و مشقت شخصى است (.مناسک عمره مفرده.مکارم؛ ص)266 :
با این حال ،برخي گفته اند که در تعیین و تشخیص عسر و حرج مالک نوعي بودن و یا شخصي بودن به
تنهایي کافي نیست ،بلکه در این موارد ،عالوه بر در نظرگرفتن حاالت روحي و جسمي شخص در
تشخیص عسر و حرج ،باید داوری عرف معقول را نیز در نظر گرفت .به عبارت دیگر فعلي حرجي و
طاقت فرسا است که عالوه بر دشواری انجام آن برای فاعل ،داوری عرف نیز برآن صحه گذارد و در آن
مورد خاص ،انجام عمل را برای مکلف با صفات و حاالت خاص مشکل بداند؛ هرچند که در شناسایي
عسر و حرج ،معیار شخصي،مالک اصلي است( .افضلي قادری .1379 ،ص .)29از این رو نمي توان یک
قاعده و ضابطه کلي برای همه مصادیق عسر و حرج بیان کرد ،بلکه اگر یک حکم برای شخصي دارای
عسر و حرج بود از همان فرد رفع تکلیف مي شود و تکلیف برای باقي افراد باقي است.
بنابراین مصداق حرج و مشقت که مجوز سقط جنین است با توجه به وضعیت جسمي و روحي -رواني
و شخصیت مادر احراز مي گردد ،و نمي توان برای همه موارد یکي حکم کلي مطرح کرد .شخصي بودن
مصداق عسر و حرج به این معنا ،با مراجعه به مستندات پزشکي  ،عرف و در نظر گرفتن وضعیت
روحي ،اخالقي و اجتماعي مادر و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان ،مي توان حکم به
حرجي بودن یا حرجي نبودن بقای جنین داد.
 -2-2مصادیق عسر و حرج شخصی در کاهش جنینی
با نگاه کلي مي توان مصادیق جزئي عسر و حرج والدین در اقدام به کاهش جنین در بارداری های چند
قلویي در موارد زیر بررسي نمود:
الف -آمادگي نداشتن والدین برای داشتن چند فرزند
ب -رشد نامناسب و نقص عضو برخي یا تمام جنینها
ج -تهدید جاني مادر یا برخي جنینها

49

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال دهم  /شماره  / 4زمستان 1396

د -حفظ سالمت مادر
به تحقیق حکم مسأله ،یعني جواز سقط در هر یک از فروض فوق ،باتوجه به شرایط و ادله فقهي و
قانوني مختلف ،متفاوت خواهد بود.
الف -یکي از مشکالتي که مادران چند قلو ،درگیر آن مي شود آسیب های رواني ناشي از داشتن چندین
فرزند در آن واحد است که مادر به دلیل عدم توانایي در نگهداری آنان از جهت رشد و تربیت یا
محدودیت های موقعیتي که دارد ،به آن دچار مي شود .فشار های روحي و رواني که مي تواند بیماری
موقت و دایم برای مادر ایجاد کند .چنان چه آسیب رواني مادر احتمال پزشکيِ قابل توجهي مبتني بر
آسیب رسیدن به نوزاد و یا مادر (به سبب آسیب به جان مادر و یا به سبب اثرات بیماری مادر در رشد و
توسعه جنین و  )...وجود داشته باشد ،قبل از ولوج روح به سبب قاعده الحرج برای مادر یا خانواده در
صورت درخواست زوجه مصذاق حرج و مبنای مجوز سقط درماني شمرده شده است که در موضوع
مورد بحث که چندین جنین درگیر مشکالت مادر هستند به طریق اولي مؤثر است  .هرچند مخالفان
سقط جنین اصوالً جنین را از لحاظ علمي انسان و در نتیجه دارای شخصیت انساني تلقي کرده و نابود
ساختن او را جرمي در ردیف سایر جرایم و در نهایت نقض حقوق بشر به شمار مي آورند و معتقدند
حق اختیار مادر( نوع و کیفیت حیات) نباید منشأ صدور مجوز برای قتل جنین باشد ،همان طور که حق
هیچ انساني بر دستیابي به زندگي بهتر نباید به واسطه قتل سایر انسانها تضمین گردد(مهرگان ،1384،
.)448
ب -گاهي جنین دارای نقص عضو است .حال این سؤال مطرح ميشود که آیا نقص عضو یا مبتال بودن
جنین به بیماری شدید ،مجوز سقط است؟ بعضي معتقدند اگر یقین به وجود نقص عضو جنین باشد که
موجب گرفتاری پدر و مادر و مایه عسر و حرج شدید بشود ،بعید نیست اسقاط آن جایز باشد؛ زیرا ادله
حرمت سقط جنین منصرف از این مورد است( .مکارم شیرازی ،استفتائات جدید.)453 ،1381،
آیتاهلل خامنهای در پاسخ استفتایي در مورد سقط جنینهایي که مبتال به بیماریهای شدید باشند به
طوری که از بدو تولد تا پایان عمر دائماً در وضع مشقت باری به سرخواهند برد ميفرماید" :اگر
تشخیص بیماری در جنین قطعي است و داشتن و نگهداری چنین فرزندی موجب حرج باشد ،در این
صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح ،جنین را سقط کنند؛ ولي بنابر احتیاط ،دیه آن باید پرداخت
شود" (حسیني خامنهای،1380 ،ص  .)64براین اساس مجلس شورای اسالمي طرحي طي ماده واحدهای
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در نود و هفتمین جلسه علني مجلس هفتم مطرح و در نود و هشتمین جلسه مورخ  23فروردین ماه
 1384به شرح ذیل تصویب نمود:
"سقط درماني با تشخیص قطعي سه پزشک متخصص و تأیید پزشکي قانوني مبني بر بیماری جنین که
پس از والدت موجب حرج والدین یا طفل ميشود و یا بیماری مادر که با تهدید جاني مادر توأم باشد
قبل از ولوج روح (چهار ماه و ده روز) با رضایت زن و شوهر مجاز ميباشد و مجازات و مسئولیتي
متوجه پزشک مباشر نخواهد بود".
این مصوبه چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس آمده (روزنامه رسمي ،ش ،17541ص )28دارای دو
بخش است .بخش اول مربوط به جنینهای ناقصالخلقهای است که نگهداری آنان پس از تولد موجب
عسر و حرج والدین یا طفل ميشود و بخش دوم مربوط به مواردی است که ادامه حاملگي جنین بیمار،
موجب تهدید جاني مادر بشود .در این فرض غالب فقها ،سقط را جایز دانسته اند؛ اما تعابیر و تفاسیر
گوناگوني را ارائه داده اند.
همانطوری که گفته شد؛ با توجه به فتوای اکثر فقها سقط جنین تنها در صورتى جایز است که جان مادر
در خطر باشد .همچنین اگر بیمارى شدیدى مادر را تهدید کند ،و جنین هنوز به مرحلۀ دمیدن روح
نرسیده باشد .و نیز اگر تشخیص قطعى داده شود که جنین به گونهاى ناقص است که براى پدر و مادر و
اطرافیان اسباب عسر و حرج شدید مىشود ،مشروط بر این که روح در آن دمیده نشده باشد .در این سه
صورت ،ختم حاملگى جایز است  (.استفتاءات جدید مکارم ،ج )527در کاهش جنیني در بارداری های
غیر متعارف نیز همین مواردمستند جواز از بین بردن بعضي از جنین ها برای بقای دیگران (مادر و جنین
های دیگر) واقع شده است(.فتوای ایت اهلل خامنه ای  ،صانعي ،تبریزی ،مکارم و فاضل لنکراني) .در
واقع خطر جاني مادر ،بیماری شدید مادر ،نقص عضو و بیماری جنین و به خطر افتادن حیات برخي از
جنین ها از موارد عسر و حرج شخصي محسوب مي گردد .بدیهي است قطع حاملگي با گواهي قطعي
سه پزشک و تأیید کتبي پزشکي قانوني مبني بر تهدید جاني مادر ،قبل از ولوج روح بالمانع و دارای
مبنای فقهي ،شرعي و عقلي است..
ولي در فرضي که جنین مرحله بعد از دمیده شدن روح رسیده است؛ برخي از فقها ،جواز سقط جنین
بعد از دمیده شدن روح را از باب تزاحم دانسته و جان مادر را ترجیح داده اند( مکارم شیرازی ،ناصر؛
بحوث فقیهۀ هامۀ ،ص ،)294در مقابل این گروه برخي معتقدند :اگر بپذیریم که مسئله از باب تزاحم
است ،اهمیت جان مادر نسبت به جنین باید مورد بحث قرار گیرد؛ زیرا دلیلي بر اهمیت جان مادر نسبت
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به جنین وجود ندارد .زیرا مشهور فقها تفاوتي بین مجازات جنایت بر مادر و جنین قائل نشده اند ،بلکه
در هر دو مورد حکم به قصاص داده اند(.خویي  ،مباني تکلمه المنهاج ،ج ،2ص-33 /417نجفي ،
جواهرالکالم في شرح شرایع االسالم ،ج ،43ص.) 381لذا مي فرمایند که در چنین شرایطي باید توقف
کرد و امر را به قضای الهي سپرد (.نجفي ،ج ،4ص 387امام خمیني ره ،ج ،1ص).89
بعد از پیروزی انقالب  ،رئیس هیئت مدیره نظام پزشکي وقت  ،در مورخه  1361/7/25طي نامه ای به
شورای نگهبان درخواست اظهار نظر در خصوص انطباق آیین نامه انتظامي پزشکي با حکم شرعي را مي
نماید که در این خصوص( جواز سقط جنین برای حفظ جان مادر ) مساله مورد بحث فقها قرار گرفته و
از سوی شورای نگهبان نامه استفتائیه ای به امام خمیني ( ره ) نوشته شد .و در نهایت شورای نگهبان
مواد  6و  17آیین نامه انتظامي پزشکي مصوب کمیسیون های مشترک بهداری و دادگستری مجلسین در
سال  1348را مغایر با موازین شرع تشخیص داده و به شرح ذیل اعالم نظر مي کند  (( :ماده  17که
داللت بر جواز سقط جنین برای سالمت مادر در صور مختلف دارد  ،باید موارد آن مشخص شود  .مثال
در مواردی که قبل از دمیده شدن روح در جنین ،یقین یا خوف عقالیي حاصل شود به تلف مادر و
توقف فقط نفس او  ،سقط جنین در این حال که هنوز روح در او دمیده نشده است  ،جایز مي باشد و
پس از دمیده شدن روح  ،اگرامر دایر باشد بین یکي از آن ها  ،به این صورت که اگر اقدامي نشود یا
جان مادر در خطر است یا جنین  ،سقط جنین برای حفظ جان مادر جایز نیست وسایر موارد نیز باید
مشخص شود و حکم مطابق موضوع تعیین گردد)).
همچنین در پاسخ به دلیلي که اضطرار مادررا مجوز سقط بعد از دمیده شدن روح دانسته اند؛ برخي
معتقدند اضطرار در صورتي موجب حلیت محرمات مي شود که به قتل منتهي نگردد ،بنابراین اگر باعث
قتل دیگری شود ،جایز نیست (.طوسي  ،تهذیب االحکام ،ج ،6ح ،335ص)176
د -یکي دیگر از مواردی که موجب رضایت والدین چند قلو بر کاهش تعداد آن هاست مشکالت
اقتصادی و عدم توان ایشان در تأمین نیازهای اولیه فرزندانشان مي باشد؛ که در حقیقت با توجه به
شرایط زماني عصر حاضر ،دغدغه بجا و متعارفي است .حال آیا با توجه به تعریف قاعده الحرج ،دامنه
ی این قاعده مشکالت و مضیقه تأمین معاش را نیز شامل مي گردد.
شکي نیست که از مهم ترین تنگنا ها ،فقر و حرج اقتصادی است؛ آیات قرآن به این مورد تاکید داشته و
یادآور شده و به صراحت قتل فرزندان به دالیل اقتصادی ،به اطالق ممنوع دانسته است( .سوره ی 31؛
سوره ی انعام آیه  ) 151زیرا مشکالت و مسایل اقتصادی جزء مواردی است که باید از طرق دیگر،
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همچون حمایت های اجتماعي دولت و آحاد افراد اجتماع از خانواد ه های نیازمند بر طرف نمود .با
توجه به فتوای برخي فقها بر عدم جواز سقط جنین به مجرّد وجود مشکالت و سختىهاى اقتصادى در
جنین واحد( ،آیا سقط جنین بر اثر مشکالت اقتصادی جایز است؟

جواب :سقط جنین به مجرّد وجود

مشکالت و سختيهای اقتصادی جایز نميشود.استفتاءات آیت اهلل خامنه ای ،1389،س  .)1261مي توان
گفت«:از آنجا که حرمت حفظ جنین در مقابل آسیب های اقتصادی ،فردی ،خانوادگي و غیره که موقت
هستند ،اولویت دارد و سقط در این موارد مجاز نیست؛ چراکه الحرج ،ضرر و اضطرارِ مادر برای انجام
سقط به دلیل آسیب های موقت ،دور از احتیاط و فارغ از دو راندیشي است .به سبب تأکید کلي شارع
برحرمت سقط ،به نظر نمي رسد که صدمات کوتاه مدت ،بتواند حرمت سقط جنین را بردارد .با توجه به
همین مبنا و نیز مفهوم عسر و حرج که شامل سختي هایي است که در بستر زمان ادامه پیدا مي کند نه
سختي های موقت ،در مورد سقط و کاهش جنین های چند قلو حکم حرمت جاری مي باشد.
در شرع اسالم موضوعاتي وجود دارد که به هیچ وجه شارع در آن تسامح و تساهل لحاظ نکرده است؛ از
آن جمله ؛ اجرای حد و نیز قتل انسان به خاطر عسر و حرج و یا تقیه است.
زیرا این معنى مسلّم است که عسر و حرج رافع تکلیف نه به معنى مطلق کلفت و زحمت که الزمۀ عمل
به هر تکلیف برخالف طبیعت است ،مىباشد؛ چرا که کلفت مبدأ اشتقاق تکلیف و زحمت ،الزمۀ
وجودى اجراء هر دستورى است و اال اگر چنین مىبود ،به حکم این قاعده ،کلیۀ تکالیف در دنیا ساقط و
ملغى بود؛ بلکه مراد از عسر و حرج رافع در این قاعده دو نوع خاص از مطلق کلفت و مشقّت
عمومىاست -1 :آن عسر و حرجى است که عادتا قابل تحمّل نباشد و تکلیف بما ال یطاق شناخته شود.
 -2آن عسر و حرجى است که از اندازۀ کلفت و زحمت الزمۀ طبیعت هر تکلیف ،زائد و فائق باشد (
رسائل حجابیه ،ج ،1ص.)665 :
«پس این قاعده شامل احکامي که در اصل تشریع خود همواره ضرری یا حرجي هستند( ،مانند جهاد،
دفاع و اجرای قصاص ،پرداخت زکات)نمي شود .بلکه فقط شامل احکامي مي شود که یک حالت
معمولي بي ضرر و غیردشوار و یک حالت غیر معمول زیان آور یا دشوار داشته باشند» ( .آسماني،
خورسندیان ،محمودیان)1389،45،
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 -3-2تشخیص میزان حرج
وجود عسر و حرج به تنهایي کافي نیست بلکه مصادیق آن باید هم از لحاظ شرع و هم به جهت قانون
اثبات شود  ،تا عمل ارتکابي از مصادیق جرم محسوب نشود .اما این که چه کسي باید قطعیت حرج را
اعالم کند .آیا تشخیص پزشک ،مي تواند مجوز شرعي و قانوني برای سلب حیات از موجود انساني
باشد .یا این که تشخیص و اقرار و اعالم پدر و مادر بر مشقت و تنگنا ،مجوزی برای حلیت حکم سقط
محسوب مي شود .عسر وحرج و ضرر ،از جمله اسباب پیدایش اضطرار است ،همچنانکه محقق نائینى
مىگوید:
که لو اضطرّ المکلف الى االقتحام فى بعض اطراف العلم االجمالى کان االضطرار موجباً عقالً للترخیص
فیما یدفع به االضطرار ،سواء کان االضطرار من جهۀ لزوم الضرر او العسر و الحرج او غیر ذلک من
االسباب؛( نائینى  ،ج).252 ،3
در صورتى که شخص مکلف به ارتکاب برخى از اطراف علم اجمالى اضطرار یابد ،اضطرار او به حکم
عقل موجب جایز شدن کارى است که اضطرار با آن برطرف مىشود ،فرق نمىکند این اضطرار به جهت
الزم آمدن ضرر یا عسر و حرج و یا دیگر اسباب باشد.بر این اساس ،عسر وحرج و ضرر ،از جمله
اسباب پیدایش اضطرار است ،همچنان که در کالم فقهایي چون محقق نائییني آمده است(همان،ص.)252
اما در موضوع بحث یعني کاهش جنیني به دلیل اهمیت مورد ،در اولین اقدام ،تشخیص و اعالم نظر
اطمینان بخش تخصصي و دقیق پزشک و یاتیم وگروه پزشکان معالج الزم و ضروری است .به طوری که
وضعیت قطعي مادر و چند قلوها از لحاظ بیماری و یا سالمتي جسمي و رواني مورد توجه بوده باشد .از
آن جا که تشخیص پزشکي تجربي و حسي و به همراه مستندات علمي است؛ اعالم نظر پزشکان در
راستای حفظ سالمتي مادر و جنین ها ،به عنوان مصداق حرج حجت و مبنا واقع مي شود .در استفتایي
که در مورد سقط جنین پزشکي شده ،فتوای آیت اهلل خامنه ای بدین شرح است  :پزشک بعد از معاینه
در ماههای اول حاملگي به زن گفته است که استمرار بارداری احتمال خطر جاني برای او دارد و در
صورتي که حاملگي ادامه پیدا کند ،فرزندش ناقصالخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک
دستور سقط جنین داده است ،آیا این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن
جایز است؟
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پاسخ ایشان بدین شرح است :ناقصالخلقه بودن جنین ،مجوّز شرعي برای سقط جنین حتّي قبل از
ولوج روح در آن محسوب نميشود ،ولي اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگي "مستند به نظر
پزشک متخصص و مورد اطمینان " باشد ،سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد (..استفتاءات
آیت اهلل خامنه ای ،1389 ،س  .)126بر همین اساس حسب ماده واحده مصوب  1384/03/10مجلس
شورای اسالمي ؛سقط درماني با تشخیص قطعي سه پزشک متخصص و تایید پزشکي قانوني مبني بر
وجود جنیني که به علت عقب افتادگي یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر
که با تهدید جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح( چهارماه) با رضایت زن مجاز مي باشد و مجازات و
مسوولیتي متوجه پزشک مباشر نخواهدبود ".
یکي از خصایص این قانون بر خالف تصور رایج فقهي و حقوقي آن است که قانونگذار تشخیص حرج
را برعهده مادر گذاشته است .در بخشي از این ماده واحده که با مالک عسر و حرج سقط جنین بیمار و
ناقصالخلقه مجاز شمرده شده ،گامي مثبت و بلند برای تأمین امنیت و سالمتي مادر و کودک برداشته
شده ،به طوری که با اجرای دقیق آن از تولد بچههای ناقص الخلقه و عقبمانده و صرف هزینههای
گزاف ( 2000میلیارد تومان در سال) نگهداری آنان جلوگیری ميشود و از طرفي جامعه نیز شاهد تلف
شدن مادران ،در اثر سقطهای غیرقانوني و غیربهداشتي نخواهد بود؛ اما نکته مهم ،مالک عسر و حرج
ميباشد که باید با دیدگاه فقها و ادله شرعي استنباط حکم سقط جنین هماهنگ و ضابطهمند باشد و
مصادیق آن کامالً احصاء شود .بنابراین مقبولیت نزد عامه و عرف نميتواند مالک قانونمندی باشد پس
در تعیین مالک ،مصلحت انسان بدانگونه که خداوند دانای حکیم لطیف مقرر فرموده است ،باید مورد
مالحظه قرار گیرد .امید است افرادی که تخصص کامل در این زمینه دارند ،با آگاهي از مقتضیات زمان
آییننامه اجرایي طرح مزبور را به گونهای تنظیم نمایند که مانع هرگونه سوء استفاده از قانون
گردد(نوذری،1384،ص.)80
نکته قابل توجه آن است؛ «درصورتي که به دالیل پزشکي حذف جنین ضروری باشد قبل از هر گونه
تصمیم گیری برای کاهش جنین بایستي با مادر و همسر وی مشاوره کرد؛گاه ممکن است نیاز به مشاور
ه های روان شناختي متعددی باشد.در مشاوره عالوه بر روش کار بایستي عوارض زودرس و دیررس و
شانس از دست دادن تمامي جنین ها و همچنین خطرات عدم دخالت در مورد کاهش جنیني برای زوج
بیان شود و پس از پذیرش والدین اقدام به انجام آن نمود» (.بهجتي اردکاني ،آخوندی ،احمدی1384،
،ص)444
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البته الزم به ذکر است که با توجه به توسعه رو به رشد علم و فن آوری و احتمال کشف شیوه ی درمان
نقایص مادرزادی در تشخیص اولیه پزشک مبني بر نارسایي های مغزی یا ذهني ویا ناتواني جسمي
جنین ،صدور مجوز سقط در مرحله جنیني بر مبنای قواعد الحرج ،الضرر و اضطرار ،مي بایست در
قلمرو شمول حکم به صورت محدود و در موارد کامال خاص قدم برداشت و اصل تفسیر مضیق را
حاکم نمود.
در غیر موارد فوق از مصادیق حرج مثل عدم آمادگي زوج در پذیرش چند قلوها ،خارج شدن شرایط
زندگي از روال ثابت و عادی خود و سخت شدن شرایط زندگي،نمي تواند مجوزی برای حکم ثانویه
سقط جنین باشد .زیرا اصل اولیه عدم مشروعیت سقط است و عنوانهایي که ميتواند مستند حکم باشد
ضرورت ،حرج و قاعده الضرر است که بر این اساس در هر موردی نمي توان حکم به مشروعیت سقط
نمود؛ ضمن این که حکم سقط در دو مرحله باید مورد توجه قرار گیرد یکي قبل از عروج روح و
دیگری بعد از عروج روح که ضابطه و قاعده خود را دارد .در این موارد شایسته است که والدین تحت
مشاوره های روانشناختي قرار گیرند.
پرداختن به فلسفه ی آفرینش ،نگاه توحیدی داشتن به خلقت خداوند ،توجه به روح در حال تکامل
انسان ،تأکید دستورات دیني مبني بر قرارگرفتن سختي ها و مصائب به عنوان حکمت خداوند ،تأکید
فراوان دین مبني بر حفظ ارزشها ،عدم وابستگي به مادیات ،تالش برای کاهش یا رفع رنج دیگران و ...
در تحلیل اسالمي این موارد ،کمک کننده خواهد بود (.آسماني  ،خورسندیان  ،محمودیان ،1389،ص)55
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نتیجه گیری
قاعده نفي عسر وحرج در مواردی ،موجب تحول حقوق امروزی در رفع بسیاری از مشکالت شده
است .بخصوص در موضوعات جدیدی که به واسطه تأثیر فن آوری و تکنولوژی تغییراتي در زندگي
شخصي و اجتماعي انسان ها ایجاد کرده است .بررسي کاربرد عملي این قاعده در باردایهایي که چند
قلو (چهار وپنج قلو) اتفاق ميافتد و در مواردی که ،با مشکالتي همراه مي باشد جای درنگ و تأمل
دارد .همانگونه که ذکر شد مجوزهای اخالقي و شرعي در مورد کاهش جنین در حاملگيهای چندقلویي
از اهمیتي خاص برخوردارند .از آن جا که زیر بنای حکم جواز کاهش جنین ،قاعده کلي «عسروحرج»
است ،در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصي قابل اعمال است و به بیان دیگر در موضوع کاهش جنین ،
سلیقه پزشکان در تشخیص عسروحرج ،نقش اساسي دراجرای این قاعده دارد و چنین نقش مهمي در
این موضوع ،جای تأمل و دقت نظر دارد .شاید بتوان گفت این عرف است که مصادیق عسروحرج را
روشن ميسازد و پزشک نیز بخشي از عرف عام محسوب مي شود و عرف هر زمان در تعیین معیار عسر
و حرج مؤثر است و ميتواند ضابطه نوعي را با وضعیت خاص والدین متقاضي کاهش جنین تطبیق
دهد .لذا تشخیص و اعالم نظر قطعي  ،علمي و دقیق پزشک و یا پزشکان معالج ضروری است ،به
طوری که وضعیت قطعي مادر و چند قلوها از لحاظ بیماری و یا سالمتي جسمي و رواني مورد توجه
بوده باشد .از طرفي تنها راه مطمئن در این موارد اظهار نظر وتشخیص پزشکان ،به همراه مستندات علمي
و حسي ،مثل سونوگرافي های پیشرفته و سه بعدی و آزمایش های خاص است؛ پس اعالم نظر ایشان
در راستای حفظ سالمتي مادر و جنین ها ،حجت و یقین آور است .ولي نسبت به شرایط دیگری که
ظاهرا موجبات عسر و حرج را ایجاد مي کند ،تشخیص مشکل مي شود؛ مثل آسیب های رواني ناشي از
عدم توانایي در نگهداری آنان از جهت رشد و تربیت یا محدودیت هایي که در این ارتباط به آن دچار
مي شوند .اینجاست که اعمال سلیقه خطر جدی در جریان قاعده عسر و حرج محسوب مي گردد .با
توجه به اطالق ادله نقلي در این خصوص سخت شدن شرایط زندگي ،نمي تواند مجوزی برای حکم
ثانویه سقط جنین باشد .زیرا اصل اولیه عدم مشروعیت سقط است و عنوانهایي که ميتواند مستند حکم
جواز باشد ضرورت ،حرج و قاعده الضرر است که با توجه به اهمیت موضوع(حق بقا وحیات انسان) و
بر اساس اصل تفسیر مضیق در هر موردی نمي توان حکم به مشروعیت سقط نمود؛ ضمن این که حکم
سقط در دو مرحله باید مورد توجه قرار گیرد یکي قبل از عروج روح و دیگری بعد از عروج روح که
ضابطه و قاعده خود را دارد.
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با توجه به حساسیت مساله سقط جنین و بروز مسایل و موضوعات جدید و متحول در این باب و گاهي
تعارض قوانین ورویه های قضایي با واقعیت های جامعه ،بازنگری وتدوین مقررات مناسب و درعین
حال انساني وشرعي ضروری است.
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 .13مکارم شیرازی ،ناصر1422 ،ق ،بحوث فقیهۀ هامۀ (مهمۀ)  ،الطبعۀ االولي ،مدرسۀ االمام علي بن
ابي طالب (ع) ،قم.
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 .14مکارم شیرازی ،ناصر .دایره المعارف فقه مقارن .قم – ایران ،ناشرمدرسۀ اإلمام علي بن أبي
طالب (علیه السالم).
 .15مکارم شیرازى ،ناصر.1422 .مناسک عمره مفرده ،در یک جلد ،قم – ایران ،.انتشارات مدرسه
امام على بن ابى طالب علیه السالم.
 .16مکارم شیرازی ،ناصر،1381،استفتائات جدید ،تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان نژاد ،چاپ سوم ،قم ،
مؤسسه علي بن ابيطالب (ع).
 .17مهرگان ،امیر حسین ،1384،سقط جنین و حقوق بشر در آیینه حقوق بین المللي،مجوعه مقاالت
سمینار میان رشته ای سقط جنین ،دوره  , 6شماره . 4
 .18نائینى.محمد.حسین1406 ،ق ،فوائد االصول ،جلد ، 3قم  ،مؤسسۀ االسالمى.
 .19نجفي ،محمدحسن،جواهرالکالم في شرح شرایع االسالم ،الطبعۀ السابعۀ ،دار احیاء التراث
العربي ،بیروت ،بيتا.
 .20نوذری فردوسیه ،محمد ،1384،سقط جنین در حقوق اسالمي و فمینیسم،مجله مطالعات
راهبردی زنان ،شماره . 28
 .21وطني،امیر ،1381،بررسي فقهي اضطرار و ضرورت ،فصلنامه مقاالت و بررسي ها ،شماره ،71
ص.187-207
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