
 سقط جنین از نظر جامعه شناسی جنایی
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  ردیس واحد شهر قدسپدانشگاه آزاد اسالمی مدرس –ایرج -گلدوزیان تماماستاد
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 ( 1/2/23دفاع تاریخ – 42/3/24از منظر جامعه شناسی جنایی  موضوع سقط جنین تصویبتاریخ )

 

 چکیده

به دیه  627-613-617-616- 617در ماده هردو( و -مادر-جنین )به حمایت از 1/2/1932قانون مجازات اسالمی مصوب 

یفی شوند. شاخص علوم توصبندی به علوم توصیفی هنجاری تقسیم میعلوم در یک تقسیم جنین اشاره شده است.

گزارشگری واقعیت است و معموالً از نتایج این علوم به صورت جمله خبری قابل بیان است فقدان قضاوت ارزشی و 

و در قابل علوم هنجاری قضاوت است و معموالً از نتایج این علوم به صورت جمله خبری قابل بیان است و در قابل 

 گردد.یان میعلوم هنجاری قضاوت ارزشی وجود ندارد و محصول این علوم به دو صورت جمله امری ب

شود. در آن دو مرحله توصیف و یا شناسی ارزشی تحقیق خاصی استفاده میدر علوم توصیفی از نظر روش    

شناسی( از مصادیق علوم توصیفی گزارشگری واقعیت و تحلیل یا تدوین یا فهم موضوع وجود دارد. نگاه )جامعه

شناسی و وضعیت وضعیت عادی جامعه در علوم جامعه شناسیاست و نگاه )حقوقی( علوم هنجاری است. در جامعه

 گیرد.شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار میغیر عادی جامعه تحت عنوان آسیب
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شناسی اجتماعی و از گردونه علوم مجازی شناسی جنایی( دایر مدار یک آسیبنگاه )سقط جنین در جامعه    

 ضرب  شاخصنوان آسیب اجتماعی، اعتراف اجتماعی، از حاصلخارج است. اصوالً تلقی یک رفتار یک وضعیت به ع

 آید.بدست می

 هنجار -4ارزش  -1

های عملی آن به ارزش اجتماعی و الگوهای باالدستی رفتارهای اجتماعی است و هنجارها یا باید و نباید تضمین

های اندکی رسد تفاوتنظر میتر هستند. به ها قدرتمندتر باشد هنجارها هم باصالبتآید. هرچه ارزشحساب می

های خاصی است. ایجا جنین( شبیه رفتاری خالف ارزش و شمول تضمینکه در همه جوامع وجود دارد )سقط

ها در برخی از جوامع از طریق غیررسمی و در برخی از جوامع از طریق هنجاری، قانونی و کیفری اعمال تضمین

 شود.می

هم از منظر آسیب اجتماعی و هم از منظر جرم قابل بررسی است. منتهای   در نظام کیفری ایران )سقط جنین(  

 ی کیفری قضیه بی تفاوت بماند.تواند نسبت به جنبهشناسی موضوع نمیهای جامعهمراتب جنبه

 کلید واژه: 

 حق حیات مادر ،جنین،هردو -انواع سقط جنین -مفهوم و موضوعات جنین و سقط جنین

 

 پست الکترونیک:

m.hoseinpoor35@yahoo.com 
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 جنینمساله سقط 

ی آن به بحث بارهرای دی کشورهاست. و هر یک به گونهی سقط جنین از مسائل مهم و مبتال به همهمسأله

باشد. در زبان انگلیسی معادل آن اند. سقط جنین که معادل آن در عربی اجهاض، اسقاط، امالص میپرداخته

Abortion – aborsement, Feticide  می باشد که عبارت است از خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از

طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به 

 نحوی که قابل زیستن نباشد.

 عکس العمل مذاهب

ست. این عمل اصوال جرم بوده و مرتکب به در حقوق اسالم نیز با مساله سقط جنین به شدت برخورد شده ا

مجازاتهای مکرر محکوم میشود. طبق اکثر فقهای امامیه جنین در هر مرحله ای که باشد اگر سقط شود مجازات 

 دارد .

 جنین قبل از دمیدن روح .1

 جنین بعد از دمیدن روح .4

مجازاتهای آن در فصل هفتم در قرآن کریم سریعا به آن اشاره شده است.در حقوق ایران مساله سقط جنین و 

 اشاره شده است. 616/617/612/647/ 617دیه جنین ماده  1/4/24قانون مجازاتهای اسالمی مصوب 
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 هدف نهایی:

 سویی از و. است مجرمین اصالح و جامعه امنیت تأمین و عدالت اجرای( جنین سقط) از نهایی هدف    

 فریغیرکی و کیفری های-روش با کیفری عدالت نوین ابزارهای از یکی جنایی سیاست و جنایی شناسی¬جامعه

 رارق دیدگی بزه انواع معرض در پذیر آسیب قشر عنوان به زنان دیگر سویی از و باشد¬می بزهکاری مهار صدد در

 عظیم رقش این دیدگی¬بزه از سنجیده جنایی سیاست یک شناسایی با شناسایی با بایستی لذا. گیرند¬می

 (1327تهران دانشگاه  زمستان رمضانی نقی نامه¬پایان نگارش. )شود جلوگیری

 

 تعریف جنین:

ای گفته شود و به بچهجنین از نظر لغوی به هر چیز پوشیده و مستور و نطفه موجود در شکم زن اطالق می

 1شود که رحم مادر او را پوشانیده و از دیده پنهان نموده است.می

هفته بعد از  7ی جنینی را به طور اختیاری ی رویانی و آغاز دورهشناسان پایان دورهشناسی: اکثر رویان جنین

جنین حدود  -کنند. در این زمان، طول رویانی حاملگی عنوان میهفته پس از شیوع آخرین دوره 17لقاح و یا 

 سانتیمتر است. 2
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 ایران در پزشکی دیدگاه از جنین سقط و جنین تعریف

اصطالح پزشکی عبارت است از خروج )اخراج( جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته سقط جنین در 

باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست بنابراین اگر تا قبل از ماه ششم بارداری 

نیا بیاید، هرچند قابلیت از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می کنند. اگر جنین از ماه ششم به بعد به د

حیات دارد، شانس زنده ماندنش به علت نارس بودن کم است.جنین موقعی سقط می شود که در داخل رحم مرده 

و در نتیجه تمام و یا قسمتی از جدار رحم کنده شده باشد. در رحم به ناچار برای خارج ساختن آن منقبض شده 

انقباض عضله رحم است و در مجموع، اصطالح سقط جنین را اخراج  و تولید درد کند. که در این دردها به علت

 4قبل از موعد جنین به نحوی که قابل زیستن نباشد می گویند.

ختم حاملگی به هر عنوان قبل از آن که جنین برای زنده ماندن به اندازه کافی تکامل  (Abortion)سقط جنین 

هفته بیستم حاملگی و یا زمانی که وزن جنین کمتر از پانصد گرم  یافته باشد و یا در واقع به ختم حاملگی قبل از

 باشد.

عده ای  4از نظر پزشکی معیار دمیدن روح در جنین کامل شدن جنین ،جدا تپیدن قلب جنین و حرکات جنین

 3.ندنیز مالک را گذشت زمان قرار می دهند و بعد از سپری شدن چهار ماهگی از حاملگیه جنین را دارای روح میدان

سقط جنین ازنظر پزشکی ختم حاملگی به هر عنوان قبل از اینکه جنین برای زنده ماندن به اندازه کافی تکامل 

 2یافته است باشد تعریف شده است.

 

 

 .472-473، ص 2محقق حلی، ج - 4
 فرمرز گودرزی و مهرزاد کیانی 3

 (754،ص4،ج 1371تهران ،انتشارات گلبان ) بهرام قاضی جهانی و همکاران، بارداری و زایمان،ویلیامز، 2
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 تعریف جنین و سقط جنین از دیدگاه حقوقی در ایران

 

اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا محل به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد و یا منقطع ساختن دوران     

 5.بارداری تفاوت این دو دیدگاه در این است که از دیدگاه پزشک مبنا بر اساس سن حاملگی چنین است

هفته  14ها در از هشتاد درصد سقط باشد. حسب آمار بیشاز نظر حقوقی قابلیت و یا عدم قابلیت حیات جنین می

 یابد.دهد و از این پس میزان سقط به سرعت کافی میاول دوران حاملگی رخ می

سقط جنین از نظر حقوقی به معنای ابهام هر گونه اعمال مجرمانه است. که موجب توقیف دوران تکامل جنین و 

این جرم با سلب حیات جنین زنده همراه است اخراج قبل از موعد طبیعی آن خواهد شد. از آن جهت که تحقق 

 )در قتل نفس( مطرح شده است.

اخراج خودبخود یا با واسطه جنین یا حمل با آگاهی از آن »سقط جنین در یک تعریف گویا و جامع چنین است: 

 «با قصد اسقاط بدون مجوز قانونی

ی نماید که شرایط و مجازات هر دوره ای با از نظر حقوقی نیز مرحله رشد و تکامل جنین را به دو دسته تقسیم م

 دیگری متفاوت است.

 الف: مرجله قبل از حلول روح

این مرحله با انعقاد نطفه که مبدا حیات انسان بشمار می آید شروع و تا زمان حلول روح در جنین ادامه می یابد 

 و در اصطالح دوره ی )حیات جنینی(نامیده میشود.

اپ ن،چ)حقوق جزای اختصاصی،جرایم علیه تمامیت جسمانی،منفعت معنوی اموال و مالکیت،امنیت و آسایش عمومی،علمی کاربردی،انتشارات دانشگاه تهرا 5

 (127ص  4222نوزدهم،
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 ح:ب: مرحله بعد از حلول رو

این مرحله از ابتدای حلول روح در جنین شروع می شود و تا زمان تولد ادامه می یابد و در اصطالح)حیات زیستی( 

 نامیده میشود.

 

 انواع سقط جنین

 سقط جنین خودبخودی-1

ونی رمهای گوناگون مانند: فشار خون، اختالالت هوها به دالیل ارثی، ساختاری ابتال به بیماریدر برخی از خانم   

ها، اختالل ژنتیکی و اعتیاد همسر صورت می های کروموزومی، اختالل های جفت و جنین، عفونتو ناهنجاری

 پذیرد.

 سقط جنین درمانی یا طبی:-4

های مبتال می شود که ادامه بارداری برای سالمتی آن بسیار خطرناک و مهلک است. یا گاهی مادر به بیماری   

هایی مانند آناسفال، هیدروسفال، لب شکری میکروسفال و ناهنجاریهای م دچار ناهنجاریاینکه جنین موجود در رح

دیگر که با حیات جنین منافات داشته و جنین بعد از زایمان قادر به حیات نباشد. در این موارد با انجام مقدمات 

شود که برای حفظ جان زن گردد. هنگامی درمانی گفته می الزم پزشکی و قانونی اجازه سقط درمانی صادر می

 باردار، پیشگیری از آسیب به سالمت جسمی یا روحی زن.

  42/7/1324در تاریخ  6617/2با توجه به بخشنامه شماره     
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از  14/7/24مورخه  7276موضوع: زمان مجاز سقط درمانی از نظر پزشک قانونی کشور با توجه به نامه شماره 

از تاریخ  12ماه پس از لقاح )حدود هفته  2ط جنین درمانی با تقاضای مادر تا وزارت متبوع )به پیوست( انجام سق

(LMPو در صورت وجود سایر شرایط ذکر شده در قانون مجاز می )7باشد.( )آخرین قاعدگی 

 سقط جنین جنایی -3

 اگر یکی از حاالت زیر در سقط جنین به اثبات برسد سقط جنین جنایی محسوب می گردد:   

خروج محتویات رحم قبل از موعد طبیعی توسط مادر. از طریق دستکاری رحم یا خوردن دارو یا ضربه عمدی الف( 

 به رحم.

 دستکاری رحم با تجویز داروی ساقط کننده جنین توسط شخص ثالث.-4

 بکارگیری وسایل مخصوص توسط طبیب، ماما یا افراد غیرمجاز.-3

دون مجوز قانونی سقط جنایی امری است که از نظر معیارهای برای خونریزی و سقط جنین و قطع حاملگی ب

 اخالقی و فقهی و پزشکی و قانونی پذیرفته شده نیست.

 ایسقط جنین ضربه-2

ای سقط جنین رخ می دهد. اثبات رابطه علیت بین گاهی به دنبال حوادث و تصادفات رانندگی و صدمه ضربه

 همکاری مقام قضایی و پزشکان قانونی دارد.ضربه و سقط جنین امری است مشکل و نیاز به 

 سقط جنین عادتی یا مکرر: -5

 بیشتر از سه سقط جنین پشت سر هم را که احتماالً در اثر یک علت مشترک رخ داده سقط مکرر گویند.

 علوم پزشکی مازندران، دکتر غالمی، فرهاد، معاون درمانی - 6
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 سوابق تاریخی سقط جنین

نی در زمان سلطنتی سال قبل از میالد در پاپیروس مصر ثبت شده است. مدارک چی 1557اولین سقط جنین    

Concubines  سال قبل از میالد بوده است آداب و رسوم  577نشان می دهد که سقط جنین در چین حدود

 هزار سال پیش بود. 57777تجویز جیوه برای وادار کردن سقط جنین حدود  Sfennongها در امپراطوری چینی

استفاده از وسیله نوک تیز بود. از نظر تاریخی در اقوام ها در گذشته و تجویز داروهای گیاهی و تعدادی از روش    

اولیه که پدر حق کشتن یا فروختن اطفال خواهد داشت. طبعاً حق سقط جنین نیز برای او مخصوصاً بوده اما 

عقیده حکما و فالسفه یونان در رم قدیم در این باره مختلف بوده است. مثالً سقراط سقط را با میل مادر جایز می 

قط نامه معروفش سست. ارسطو در صورتی جایز اعالم کرده بود که مادر اوالً زیاد داشته باشد ولی بقراط در قسمدان

آمده است اگر کسی زنی را مورد ضرب قرار دهد و  472جنین را ممنوع معرفی نمی کند در قانون حمورابی ماده 

 6موجب سقط جنین او شود باید از این بابت دیه بپردازد.

در ستون تاریخی دیده شده که در بعضی از موارد مجازات شدیدی برای این جرم در نظر گرفته شده است. مثالً    

در شهر میله )زنی که از وراث شوهرش پول گرفته و طفل خود را سقط کرده بود محکوم به اعدام شد( دمیترون 

قطع نموده و وراث خانواده را کشته، یادگار اسمی می نویسد که این مجازات ظلم نبوده زیرا این زن امید پدری را 

 (46-477، 1377را از بین برده و پایه نژادی را ضایع کرده است. )حکمت 

-62)آخوندی،« من به هیچ زنی اجازه به کار بردن وسایل سقط جنین را نمی دهم.»در کتاب اوستا نیز می خوانیم: 

1363) 

 

 

 قانون حمورابی، دیه سقط جنین بر اثر ضرب ماده )ده شاکل نقره(  عیین می نمایند. 902ماده  - 7
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 مادر و هر دو(-حق حیات )جنین

یک موهبت الهی است و کسی حق ندارد ان را سلب نماید، و جنین به عنوان یک نفس یا فرد مانند سایر حیات    

آمدن است باید برخوردار باشد. لذا هیچ کسی حتی والدین حق از بین بردن این انسان بی گناه را ندارند برای زنده 

وق استنباط می گردد در صورتیکه سقط جنین ماندن اگر چه ادامه حیات وی به رحم مادر وابسته است از نظریه ف

برای حیات مادر الزم و ضروری باشد در صورت ولوج روح در جنین جایز نخواهد بود. دو نظریه از دیدگاه حقوقدانان 

 ابراز شده اشاره می شود.

ات ان حق حیسقط جنین برای جان مادر جایز نمی باشد. زیرا بااستفاده از قاعده فقهی ترجیح بالمرجع نمی تو-1

مادر را حق ترجیح بالمرجع نمی توان حق حیات مادر را حق جنین ترجیح داد، لذا هر دو نفس انسانی محترم 

 7می باشند. و نمی شود یکی را بر دیگری ترجیح دانست.

 یسقط جنین برای جان مادر جایز است. زیرا با توجه به وجود دو حق و تعارض بین آنه با عنایت به قاعده فقه-4

)اعم و مهم( ترجیح اعم بالاشکال است چون مادر که نفس کامله است اعم بوده و جان جنین که هنوز نفس کامله 

 باشد و مهم است لذا باید سهم فدای اعم کنیم. نشده است به اهمیت جان مادر نمی

ز مورد اگر عمل سقط و هرجا که جان مادر در خطرشدید قرار گرفته باشد. جنین را فدای او نمایم و در بعضی ا

جنین انجام نشد و مرگ مادر قطعی است که طبعاً مرگ جنین را نیز به همراه خواهد داشت عالوه بر این خطر 

 کردن حیات مادر و برخورداری از سقط جنین تأمین جانی هم برای چنین در برنخواهد داشت

 قانون مجازات اسالمی حمایت از جنین 377

 مجازات اسالمی حمایت از هردو.قانون  223تبصره ماده 

 قانون مجازات اسالمی حمایت از مادر 617تبصره ماده

به دیه  627-613-617-616- 617در ماده هردو( و -مادر-جنین )به حمایت از 1/2/1932قانون مجازات اسالمی مصوب 

 جنین اشاره شده است
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 نتیجه گیری  

سقط جنین یک انتخاب بین آبرو و حقوق انسانی مادر از طرفی حق زنده ماندن کودک ازطرف دیگر، صورت می   

خانواده ها که به دلیل فقر اقدام به  های الزم به افراد جامعه تأمین مالی آن دسته ازگیرد. دادن آموزش و آگاهی

از بین بردن کودک خود می کنند و جلوگیری از اشاعه فساد و به ویژه خشونت و تجاوز به زنان، از جمله مسائلی 

گیری از تولید جنین ناخواسته قرار دارد. از طرف دیگر با توجه به وجود چنین است که در ارتباط با سیستم پیش

 ور کاهش موارد غیرقانونی و نیز کنترل مسئله سقط جنین بیش از پیش مطرح است.ای و به منظمسئله

در ایران ینز خوشبختانه تغییر قانون در این زمینه که سقط جنین را با نظر پزشکان متخصص در صورت لطمه     

ن ست که پزشکازدن به سالمت مادر به صورت مشروط و تا زمان خاصی از رشد نطفه مجاز کرده است قدم مثبتی ا

 می توانند از تأثیرات منفی شدید سقط جنین غیر قانونی جلوگیری کنند.
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 پیشنهادها )نگارنده پیشنهاد می نماید(

در صورت آزاد بودن سقط جنین مصحلت جامعه در این است که آمار ازدواج نامشروع و فساد در جامعه   .1

امشروع و اگر سقط جنین عادت شود و آزاد باشد خیلی از باعث بوجود آمدن و به دنیا آوردن نوزادان ن

خانواده ها بعلت بحران اقتصادی دست به چنین کاری می زنند و کم کم  جمعیت ایران به حداقل می 

 رسد.

فشار خون باال )هیپرتایسون( و از  -جنون -کبدی –ناراحتی شدید کلیوی  -مادرانی که بیماری قلبی .4

هفته که از تولید  14-12هفته بارداری و سونوگرافی  14طریق آمینوسنتز ) مایع آمینو تیک( قبل از 

میکروسفال )بیماری( و ژنتیکی جلوگیری شود ) تا از نظر روحی و روانی  –آناسفال  –جنین هیدروسفال 

عه کمک شود دولت هم می تواند زنان و دختران جوان کم سن و سال هم به خانواده ها و هم به جام

فریب خورده و یا تجاوز و زنا با محارم و ارتباط نامشروع که زنان ایرانی در معرض آن قرار می گیرند به 

قدری نکوهیده و زشت است که از ترس آبرو پرده دری همواره پنهان باقی می مانند  تمام افراد خانواده 

فظ آبروی خود از طرح و افشای آن پرهیز می کنند یا آنکه زنای با محارم در زمره خشونت علیه برای ح

زنان در ایران در  خور تحقیق و مطالعه است. آماری در این زمینه وجود ندارد. به عبارت دیگر همگان به 

 ختران کم سن و سالتوافقی برای پنهان کردن این موضوع رسیده اند اینجانب چندین بار شاهد و ناظر د

بودم که توسط پدر و یا برادر و اقوام نسبی باردار شدند و برای حفظ خانواده و آبرو به مرگ تهدید می 

شوند و اگر دولت از اینگونه دختران کم و سن وسال حمایت کند ا زنظر معیشتی به آنها کمک نماید 

ت نمی کنند تا باعث فساد جامعه شوند. دیگر دخترن جوان به شهرهای دور و حتی خارج از کشور مهاجر

اگر پناهگاهی جهت نگاهداری این قبیل دختران و نوزادان و یا اینکه اجازه کورتاژ )سقط جنین( داده تا 

 از مرگ و میر کاسته شود.
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و کسانی که اغفال شده اند دختران کم سن و سال  گونهاینو دولت به جایگاه یا پناهگاهی ایجاد شود  .3

ت حمای از جامعه و اجتماع که حتی تن به خودکشی میزندد و یا توسط خانواده کشته میشوندبرای فرار 

 کنند.

 .می شودبا شرایط کنونی افزایش جمعیت و خانواده تعداد سقط های جنایی بیشتر  .2

 فساد بیشتر می شود .ه های رحمی مرد )وازکتومی( و توبکتومی در زنان لباتوجه به بستن لو .5
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