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Abstract
Background and Objectives: The aim of this study was to explain the examples of "the
Jurisprudential Rule of “Osr o- Haraj" or Denegation of Intolerable Hardship in the occurrence
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of congenital anomalies and genetic disorders and show that according to the current laws of
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the country, more of these diseases can be prevented.
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Material and Methods: Data for occurrence of congenital anomalies were derived from two
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major regional and national epidemiological studies based on 6,465,849 births in the country.
A comprehensive review of literature was carried out on the details of ‘Denegation of
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Intolerable Hardship Rule. The details of medical termination of pregnancies diagnosed for
Congenital Anomalies
congenital anomalies and the role of ‘Denegation of Intolerable Hardship’ principle in the
Genetic Diseases
prevention of birth defects were explored in several Focused Group Discussions formed by
Inborn
peditricians, geneticists, psychiatrists, neotatalogists and expert jurisprudents.
Prevention
Shiite jurisprudential rules Results: The statistical estimates indicate that there are now nearly 100,000 births with one of
the birth defects occurring every year in Iran. The total prevalence of the anomalies has more
than tripled in the last 18 years.
Conclusion: The occurrence of congenital anomalies and genetic disorders will undermine the
gene pool of the population if preventive measures are not properly implemented in the
community genetics services to control those disorders. According to the current law on
therapeutic abortion, disorders that lead to the hardships of father, mother, family, community,
as well as future generations may be diagnosed by the three specialists (before the 16th week of
pregnancy, the time of onsetting the soul). They can then be referred for medical abortion. A
minimum of 70,000 birth defects may be avoided using the therapeutic termination of
pregnancies diagnosed for congenital anomalies if the ‘no hardship and negation of distress and
constriction’ principle is suitably explored in maternal, pediatric, neonatal settings and for
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public health authorities.
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چكیده

زمینه و اهداف :هدف مطالعهی حاضر آن است که مصداقهای «قاعدهی عُسْر و حَرَج» در وقوع ناهنجاریهای مادرزادی و اختالالت ژنتیکی را
توضیح و نشان دهد که براساس قوانین جاری کشور میتوان از تعداد بیشتری از این بیماریها پیشگیری نمود.
مواد و روشها :در مطالعهی حاضر دادههای مربوط به بیماریهای مادرزادی از  2برنامهی بزرگ میدانی و بر پایهی بیش از  6465849تولد در
کشور به دست آمده است .جهت بررسی جوانب فقهی قاعدهی عُسْر و حَرَج یک بررسی جامع کتابخانهای انجام گرفت .برای ارزیابی مصادیق
قاعدهی فوق با تعدادی از علمای حوزوی بحث و تبادلنظر به عمل آمد و با متخصصین پزشکی کودکان ،ژنتیک ،روانپزشکی و نوزادان از لحاظ
تعاریف تشخیصهای مرتبط با اختالالت مادرزادی و ژنتیکی تبادلنظر و مشاورهی گستردهای انجام گردید.
یافتهها :ساالنه حدود  100هزار نفر بیمار مادرزادی و ژنتیکی به جمعیت عمومی کشور اضافه میگردد .وقوع این بیماریها در  18سالهی
گذشته ،بیش از  3برابر افزایش پیدا کرده است.
نتیجهگیری :اگر وقوع ناهنجاریهای مادرزادی کنترل نشوند ،به تدریج خزانهی ژنی جمعیت را در آینده معیوب و دچار انواع نقایص ژنتیکی
خواهد نمود .با استناد به قانون فعلی سقط درمانی ،بیماریهایی که منجر به عُسْر و حَرَج پدر ،مادر ،خانواده ،اجتماع و همینطور نسلهای
آینده شوند را میتوان به تشخیص متخصصین مربوطه در قبل از ولوج روح (تا  16هفتگی بارداری) برای سقط درمانی ارجاع داد .با اجرای
صحیح این قانون ،همهساله از ورود حداقل  70هزار نفر با ژنهای معیوب و بیماری مادرزادی و ژنتیکی به خزانهی ژنتیکی جمعیت جلوگیری
میگردد.
کلیدواژهها :ناهنجاری مادرزادی ،اختالل ژنتیکی ،پیشگیری ،اپیدمیولوژی ،قواعد فقه شیعه
نحوه استناد به اين مقاله :دستگیری س ،کاظمی ع ،حیدرزاده م ،علیان م ، ،صمدی راد ب ،سیف فرشاد ع ،سیاح ملی فس ،میرزا جانزاده ح ،یاسینی مب .وقوع ناهنجاریهای
مادرزادی در ایران و مالحظات قاعدهی فقهی عسر و حرج .تصویر سالمت 1399؛ .393-401 :)4(11

 .1مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران )(Email: saeed.dastgiri@gmail.com
 .2گروه اخالق پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .3اداره نوزادان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
 .4پژوهشگر فقه ،تهران ،ایران
 .5مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ،سازمان پزشکی قانونی ایران ،تهران ،ایران
 .6اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی ،تبریز ،ایران

حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاري تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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دستگیری و همكاران

مقدمه

ناهنجاریهای مادرزادی ( )Congenital Anomaliesبه آن
دسته از نقصهای تولد مرتبط به عملکرد ژنوم اطالق میشود
که نوزاد حین تولد (زنده یا مرده) آنها را دارا میباشدد .ایدن
نقصها شامل نقصهای ساختمانی ،اخدتالالت کرومدوزومی،
نقصهای متابولیسم در هنگدام تولدد و بیمداریهدای وراتتدی
مددیباشددند .بیمدداریهددای وراتتددی بخشددی از ناهنجدداریهددای
مادرزادی هستند ،ولی همدهی بیمداریهدای مدادرزادی الزامدا
ماهیت ژنتیکی و وراتتدی ندارندد .ناهنجداریهدای مدادرزادی
میتوانندد از نظدر اهمیدت بدالینی جزئدی ( )Minorیدا عمدده
( )Majorباشند و همینطور میتوانند به صورت تک مدوردی
و یا به صورت چنددناهنجداری همدراه در ندوزاد بدروز کنندد
( .)2،1ناهنجاریهای جزئی در  15درصد نوزادان وجود دارد
در حالی که ناهنجاریهای عمدهی مادرزادی در  3–2درصدد
نوزادان زندهی به دنیا آمده مشاهده میشود و حدود  3درصدد
دیگر نیز تا سن  5سالگی به این مقدار افدزوده مدیشدود و در
مجموع به حدود  8درصد تا سن  18سدالگی مدیرسدد .ایدن
اخددتالالت در حالددت کلددی مسدد ول یددک  5مددرگ و میرهددا
میباشند .از هر  3کودك بستری در هدر کددام از بخدشهدای
بیمارسددتانی یددک مددورد از آنهددا بدده علددت ناهنجدداریهددا و
اختالالت ژنتیکی بستری میباشد .مجموعهی این بیمداریهدا
پنجمین علت اصلی کاهش طول عمر پیش از  35سالگی و از
علددتهددای اصددلی ایجادکنندددهی معلولیددت در کلیددهی سددنین
مدیباشدند ( .)4،3بدا وجددود آن کده در حدال حاضددراطالعات
فراواندددی از تدددأتیر عوامدددل مختلدددف محیطدددی در وقدددوع
ناهنجدداریهددای مددادرزادی از مطالعددات آزمایشددگاهی روی
حیوانات آزمایشگاهی وجود دارد ،اما هنوزاطالعدات جدامعی
در این زمینه در جمعیتهای انسانی وجود نددارد و بده طدور
کلددی حدددود  60-40درصددد از علددل وقددوع ناهنجدداریهددای
مادرزادی ناشناخته میباشند (.)5-7
قاعدهی عسدر و حدرج یکدی از قواعدد فقهدی اسدت کده
بیشترین امکان متناسبسازی فقه را با نیازمندیهای اجتمداعی
و تغییر شرایط و حوادث پیشبینی نشدده فدراهم مدیآورد بده
نحوی که وقوع ضرر برای آحاد جامعه به کمترین مقدار کمّی
و کیفی برسد .براساس این قاعده ،در حال حاضدر تعددادی از
ناهنجاریهای مادرزادی و اختالالت ژنتیکی در قوانین جاری
کشور به عنوان مصادیق عسر و حرج میتوانندد مجدوز سدقط
درمانی قانونی دریافت کنند .مطالعات جدید نشان میدهد کده
تعداد و نوع این بیماریها با تغییدر شدرایط اپیددمیولوژیک در
جامعهی ایران ،تا حدودی تغییر یافتهاند .مطالعدهی حاضدر در
صدد آن است که مصداقهای جدید حرج در ناهنجاریهدای
مادرزادی و اختالالت ژنتیکی را با روشهای علمدی تعریدف
نموده و نشان دهد که براساس قوانین جاری کشور میتوان از
وقوع تعداد بیشتری از این بیماریها پیشگیری نمود که نهایتدا

منجر به بهبدود و ارتقدای کیفیدت خزاندهی ژندی در جمعیدت
کشور و تأمین آرامش و سالمت والدین و کودکان و نسلهای
آتی خواهد شد.

مواد و روشها

در این مطالعه دادههای اختصاصی مربوط به بیمداریهدای
مادرزادی از  2برنامهی بزرگ میدانی بده دسدت آمدده اسدت:
برنامهی نخست مربوط به تبت ناهنجاری مادرزادی در شدمال
غرب کشور میباشد که از سال  1379شدروع شدده و تداکنون
 276455مددورد تولددد از نظددر بیمدداریهددای مددادرزادی مددورد
تشخیص ،ارزیابی و بررسی قرار گرفتهاند .برنامهی دوم نیز بدا
سرمایهگذاری و اجرای فنی وزارت بهداشت از  5سدال پدیش
در مقیاس ملی شدروع شدده کده در ایدن برنامده نیدز تداکنون
 6189394مورد تولدد از نظدر بیمداریهدای مدادرزادی مدورد
بررسی ،تشخیص و شناسائی قرار گرفتهاند (اطالعدات بیشدتر
در وبسددددایت برنامدددده قابددددل دسترسدددی مددددیباشددددد:
.)www.escai.ir
در مطالعهی حاضر برای بررسی جواندب فقهدی قاعددهی
عسر و حرج یک بررسی جامع کتابخانهای انجام گرفت .برای
ارزیابی مصادیق قاعدهی فوق با تعددادی از علمدای حدوزوی
بحث شد .با متخصصین پزشکی کودکان ،ژنتیک ،روانپزشکی
و نوزادان از لحاظ تعاریف تشخیصهای مرتبط بدا اخدتالالت
مادرزادی و ژنتیکی بحث و مشاوره گردید.
سؤاالت و ابهامات مورد بحث و مشداوره در ایدن مطالعده
عبارت بودند از :معنی فقهی و عرفی حرج چیست و اینکه آیا
ایددن معنددی در عددرف عددام و خدداح (پزشددکی ،حقددوق،
جامعهشناسی و مانند آن) مدیتواندد ،متفداوت باشددر در ایدن
صورت چه بایدد کدردر آیدا معیارهدای عرفدی خاصدی بدرای
تشخیص حرج وجود داردر عرف ارجح برای تشخیص حرج
در میان مناطق ،فرهنگها و اقوام کدام استر آیا ممکن اسدت
معیارهای عرفی حدرج از فدردی بده فدردی دیگدر بده خداطر
خُلقیات ،نیمرخ روانی و شرایط زندگی متفاوت در نظر گرفته
شودر تشخیص حرج یک امر شخصی اسدت یدا کارشناسدیر
چه ضوابطی در این زمینه باید لحاظ شودر آیا فقط حرج مادر
مالك تشخیص و عمل به حکم حرج است یا حرج خدانواده،
سیستم بهداشتی و اجتماعر آیا کیفیت زندگی نوزاد متولدشدده
با نقایص مادرزادی و ناهنجاریهای ژنتیکی هم مدالك حدرج
استر آیا مشقت خود نوزاد بدرای زنددگی همدراه بدا تحمدل
نقایص مادرزادی و ناهنجاریهای ژنتیکدی هدم مدالك حدرج
استر اگر نوزادِ دارای نقدایص مدادرزادی و ناهنجداریهدای
ژنتیکی در هنگام تولد علیالظاهر مشکل زیادی نداشته باشدد،
اما به خاطر نوع و ویژگی نقایص مادرزادی و ناهنجداریهدای
Depiction of Health, 2021; 11(4): 393-401
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ژنتیکی ،عالئدم بدالینی نقدایص مدادرزادی و ناهنجداریهدای
ژنتیکی بعدا در دورهی نوجوانی یا بلوغ تظاهر نماید ،تکلیدف
چیسددتر آیددا حددرج نددوزادان دارای نقددایص مددادرزادی و
ناهنجاریهای ژنتیکی شامل مسائل مالی مربوط به نگهداری و
تربیت آنان نیز میشدودر آیدا حدرج فقدط مخصدوح دورهی
بارداری است و یا مسائل مربوط به دوران بعد از وضع حمدل
را هم شامل میشودر

یافتهها

وقوووع و تووابلوی اپیوودمیولوژیبیموواریهووای
مادرزادی در کشور
نمودار شماره  1روند زمانی وقوع بیماریهدای مدادرزادی
براساس برنامهی تبت و اپیدمیولوژی ناهنجاریهای مدادرزادی
و اختالالت تولد در شمال غرب را نشدان مدیدهدد .مشداهده
میشود که فراوانی وقوع این بیماریها در یک فاصلهی زمانی
 18ساله بیش از  3برابر افزایش پیدا کرده است.
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نمودار شماره  .1روند زمانی وقوع بیماریهای مادرزادی براساس برنامهی تبت و اپیدمیولوژی ناهنجاریهای مادرزادی و اختالالت تولد در شمال غرب

طبق برنامدهی کشدوری تبدت و گدزارش ناهنجداریهدای
مادرزادی نیز ،استانهای قزوین ،قم و زنجان بیشدترین وقدوع
کلددی بیمدداریهددای مددادرزادی در کشددور را نشددان مددیدهنددد
به طوری که در هر کدام از این مناطق بیماریهدای مدادرزادی
بیش از  2برابر متوسط کشدوری اتفداق مدیافتدد .البتده اندواع
خاصی از بیماریهای مادرزادی در اسدتان هدای مختلدف نیدز
فراوانیهای قابل توجهی در مقایسه با مناطق دیگر دارند .تمام
تفاوتهای ذکرشده میتواند بنا به دالیل مرتبط با کمشدماری،
بیششماری و یا وجود پرسنل پزشدکی دورهدیدده و مداهر در
مناطق مختلف باشد .برآوردهای جمعیتدی حداکی از آن اسدت
که در حال حاضدر هدر سدال بدیش از  100هدزار نفدر بیمدار
مادرزادی و ژنتیکی به جمعیت عمومی کشور اضافه میگردد.
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جدول شماره  1مقایسهی بین وقوع برخی از بیماریهدای
اختصاصی مادرزادی در ارگانهای مختلدف بددن در برنامدهی
تبت و اپیددمیولوژی ناهنجداریهدای مدادرزادی و اخدتالالت
ژنتیکدی حددین تولدد در شددمال غددرب کشدور را بددا برخددی از
کشورها و مناطق دیگر دنیا نشان مدیدهدد ( .)8چنانکده قابدل
مشاهده است برخی از این بیماریها در ایدران (مانندد برخدی
نقایص سیستم تناسلی مدردان ،نقدصهدای دسدتهدا و پاهدا،
هیدروسفالی یدا تجمدع مدایع مغدزی در سدر و آنانسدفالی یدا
بیمخزایی) به طور قابل توجهی از تعدادی از کشورهای دنیدا
بیشتر هستند.
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جدول  .1مقایسهی وقوع برخی از بیماریهای مادرزادی در ایران و برخی مناطق جهان (*)
ناهنجاری
انتخابشده

آمریکا

اوکراین

کشورهای
آمریکای جنوبی

عربستان سعودی

مالت

ژاپن

ایتالیا

ايران

هند

آلمان

فرانسه

کانادا

استرالیا

Anencephaly

آنانسفالی
یا بیمخزایی

2/7

7/0

5/8

10/1

1/5

0/7

1/5

10/7

11/8

2/0

4/9

1/2

5/5

Spina bifida

مهره شکافی

3/9

10/4

8/5

2/0

8/4

5/6

3/9

1/4

11/8

5/2

5/2

3/2

5/7

Cleft palate without cleft lip

شکاف کام

5/9

7/2

4/5

2/0

14/3

5/1

3/3

8/4

1/7

5/9

6/4

6/4

10/2

بیرون زدگی پوشش
روی مغز
و مایع نخاع

1/0

1/8

3/3

2/0

1/9

0/5

1/0

1/0

2/5

1/4

2/2

0/7

2/1

Microcephaly

کوچکی مادرزادی سر

12/9

5/9

4/8

12/1

4/5

1/6

0/6

4/5

1/4

11/7

2/4

3/7

3/8

Hydrocephaly

تجمع مایع مغزی
در سر

7/2

5/3

17/2

12/1

1/9

7/8

3/4

13/8

8/9

4/6

14/4

4/7

7/7

Cleft lip with or without cleft palate

شکاف لب

10/4

7/8

11/7

14/1

10/9

21/7

5/2

11/9

4/6

12/1

8/2

9/4

10/8

Undescended testis

بیضه نزول نکرده

13/7

13/6

9/8

NR

NR

NR

6/6

9/8

0/9

4/7

NR
()5

34/4

39/5

Hypospadias

نقص خارجی سیستم
تناسلی مردان

16/6

2/8

9/2

14/1

22/7

5/2

13/9

19/8

1/8

6/9

17/3

27/5

34/6

Limb reduction defects

نقص دستها
و پاها

6/0

4/8

7/6

4/0

7/4

3/8

4/2

51/0

4/2

7/7

6/1

3/3

7/0

Polydactyly

چند انگشتی

4/0

4/1

3/1

10/1

17/3

6/7

1/1

8/0

3/2

5/5

1/9

13/2

12/1

Tetralogy of fallot

تترالوژی فالوت قلبی

3/9

2/7

1/6

6/0

2/9

7/0

2/3

1/4

0/4

2/8

4/1

3/4

2/9

Coarctation of aorta

باریک شدن یا
انسداد آئورت

5/2

1/7

0/5

2/0

3/5

6/7

2/3

2/9

0/1

5/4

3/8

4/5

4/3

سندرم قلب
هیپوپالزی چپ

2/2

2/0

0/9

4/0

5/9

4/5

2/6

3/7

1/1

2/7

3/1

2/4

2/2

Encephalocele

Hypoplastic left heart syndrome

(*)داده های این جدول از منبع شماره  8فراهم شده است.

بحث

مجموعهی شواهد و مستنداتی که در این مقاله بدر پایدهی
یافتههای علمی و مطالعدات اپیددمیولوژیک در مقیداس وسدیع
جمعیتی ارائه شده است ،نشان مدیدهدد کده در حدال حاضدر
سدداالنه بددیش از  100هددزار نفددر بیمددار دارای اخددتالالت و
ناهنجاریهای مادرزادی و ژنتیکی به جمعیت عمدومی کشدور
اضافه میگردد .بر این مبنا به طور خالصه میتوان گفت:
الددف .بددا کنتددرل بیمدداریهددای عفددونی و سددوءتغذیه،
بیماریهای مادرزادی در روند توسعهی تاریخی کشور اهمیت
روزافزونی پیدا کردهاند و روز به روز به حجم مشکالت ناشی
از آنهددا در حددوزهی سددالمت عمددومی و اجتمدداعی و نسددلی
افزوده میشود.

ب .اگر این بیماریها به نحو مطلوب و همهجانبده کنتدرل
نشوند ،به تددریج خزاندهی ژندی جمعیدت کشدور را در طدی
سالیان آینده به صورت تصاعدی معیوب و دچار انواع نقایص
ژنتیکی خواهند نمود و با توجه به این که متأسفانه ایدن دسدته
از بیماریها مانند سایر بیماریها قابل درمان نمیباشند ،بدرای
همیشه جامعه را با بحران معلولیتهای نسلی جسمی ،ذهنی و
بیماریهای وراتتی روبرو خواهند کرد .این موضوع در نهایت،
جمعیت عمومی ایران و نسل را با افت مجموعهی تواناییهای
حیاتی و قابلیتهای زیستی در همهی زمینهها مانندد سدالمت
عمومی ،تمامیت جسمانی ،سدالمت بداروری ،قددرت تولیدد،
بهددرهی هوشددی و مسددائل مترتددب بددر آن ماننددد کدداهش
توانمندیهای علمی و فناورانه ،استفادهی بهینه از منابع و غیره
در مقیاس گسترده و غیر قابل جبران مواجه و نسدل کشدور را
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سر و َح َرج
وقوع ناهنجاریهای مادرزادی در ایران و مالحظات قاعدهی فقهی ُع ْ

در عرصددهی رقابددت بددا کشددورها و مندداطق همسددان دچددار
عقبافتادگی خواهد نمود.
پ .با نظاممند کردن و ترویج قانون فعلدی سدقط درمدانی،
امکان ورود ژنهای معیوب بده جمعیدت و خزاندهی ژنتیکدی
کشور کاهش پیدا خواهد کدرد کده نهایتدا منجدر بده بداروری،
بالندگی و توسدعهی جمعیتدی در کشدور و همدینطدور رشدد
قدرت عمومی کشور در عرصهی رقابت با سدایر کشدورهدا و
جمعیتهای دیگر خواهد شد.
ت .ما در مقابل سالمت نسلهای آینده و تمامیت هدویتی
و نسلی آنان مس ولیت شرعی ،عرفی و اخالقی داریم .نباید بدا
سهلانگاری و عدم جامعیت در تصمیمگیدریهدا و غفلدت از
نگاه دوراندیشانه ،مرتکب کارهایی شویم که سالمت و هویت
نسلهای آینده را به خطر اندازد .هر خطدری کده در حیطدهی
سالمت ژنتیکی جمعیت و تمامیت ژنتیکی خزانهی ژنی نسدل
اتفاق افتد ،هیچگاه برگشتپذیر نخواهد بود و تبعات گسدترده
و چندالیهی هویتی ،اجتماعی ،اخالقی و فرهنگدی بده وجدود
خواهد آورد.
ث .این قانون فعلی بیماریهایی را کده منجدر بده عسدر و
حرج پدر ،مادر ،خانواده و همینطور نسلهای آینده میشدوند
به وضوح ذکر کرده است ،ضمنا همین قانون تبصرههدایی دارد
که میتدوان بدا اسدتناد بده آن سدایر بیمداریهدا و اخدتالالت
خطرآفرین مادرزادی و ژنتیکدی را بده تشدخیص متخصصدین
مربوطه در قبل از ولوج روح (تا  16هفتگدی بدارداری) بدرای
سقط درمانی ارجاع داد.
ج .بددرای تسددهیل در اجددرای ایددن قددانون الزم اسددت کدده
متخصصین پزشکی ،متولیان و مس ولین قضدائی بده خصدوح
در حوزهی پزشکی قانونی و همینطور ذینفعان اصدلی آن کده
همانا نسلها و جمعیت کشور هستند ،با جزئیات اجرائی ایدن
قانون آشنا شوند تا در موارد الزم بتوانند با استناد به این قانون
از کارکردهای مثبت آن استفاده نمایند.
چ .در حال حاضر از هر  3مورد که طبق تشخیص پزشکی
شامل قانون فعلی سقط درمانی هستند ،فقط  1مورد موفدق بده
استفاده از از کاربردهای آن میشود ( .)9این موضدوع بده ایدن
معنی است که عمال از حدود بیش از  100هزار مورد اخدتالل
مادرزادی و ناهنجاری ژنتیکی ،آن تعددادی کده مدیتوانندد بدا
استناد به قانون فعلی اقدام به سقط درمانی نمایندد ،حددود 30
درصد موارد را در برمیگیرند و حدود  70-60درصدد موفدق
به استفاده از امکانات پیشبینی شده در قانون نمیشوند .البتده
دالیل متعددی برای این موضوع وجود دارد که مهمترین آنها
بوروکراسی اداری مراکز پزشکی قانونی ،عدم آشدنائی پرسدنل
پزشکی ،عدم آشنائی مردم ذینفع و همینطور واهمهی موجود
در میددان خددود مددردم و پرسددنل پزشددکی و صدداحبان فراینددد
تصمیمگیری در مراکز پزشکی قانونی میباشد.
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ح .قددانون سددقط درمددانی ،طبددق شددواهد موجددود یکددی از
پیشرفتهترین قوانین در این زمینه در جهان است .طبدق قدانون
«سقط درمانی برای موارد مجاز سقط جنین» که در قالب مداده
واحده پس از طی مراحل قانونی و تأییدد شدورای نگهبدان بدا
امضای رئیس وقت مجلس شورای اسالمی ابالغ گردیده ،آمده
است:
سقط درمانی با تشدخیص قطعدی  3پزشدک متخصدص و
تأیید پزشکی قدانونی مب ندی بدر بیمداری جندین کده بده علدت
عقبافتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مدادر اسدت و
یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد؛ قبل از ولوج
روح ( 4مدداه) بددا رضددایت زن مجدداز مددیباشددد و مجددازات و
مس ولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .متخلفین از اجرای
مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی
محکوم خواهند شد .قانون فدوق مشدتمل بدر مداده واحدده در
جلسهی علنی روز سهشنبه مورخ  10خرداد ماه  1384مجلس
شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  25خرداد  1384به تأییدد
شورای نگهبان رسید .سپس این قانون توسط سازمان پزشدک
قانون کشور با جزئیات اداری مربوطه به ادارات کل پزشدک
قانون استانها ابالغ گردید .با اجدرای صدحیح و تدرویج ایدن
قانون ،همه ساله در شرایط فعلی حداقل از ورود  70هزار نفر
نددوزاد دارای ژنددوم و ژنهددای معیددوب ،بیمدداری مددادرزادی و
ژنتیکی به جمعیت کشور و نتایج گسترده و پایدار مترتدب بدر
آن جلددوگیری مددیگددردد .اندیکاسددیونهددای سددقط جنددین در
بیماریهای مادر و نوزاد طبق قانون فدوقالدذکر مدیباشدد .در
موارد خارج از فهرست اندیکاسیونهدای اعدالمشدده ،ارائدهی
حداقل  3مشاورهی تخصصی مبندی بدر ناهنجداری بده عندوان
مصادیق عسدر و حدرج و مخداطرات و خسدارات مدرتبط بدا
سالمت مادر و جنین ضرورت دارد.
علیرغم قانون مناسب فوق متأسفانه باید ذکر کدرد کده در
حال حاضر بخش قابل تدوجهی از سدقطهدایی کده در کشدور
صورت میپذیرد ،به صورت غیرقانونی و عموما بدون رعایت
استاندارهای الزم و اکید بهداشتی صورت میگیرد هرچند کده
براساس تعالیم دینی سقط بعد از  4ماه (حلول روح بده جسدم
جنین) مجاز نمیباشدد و قتدل عمدد محسدوب مدیشدود ،امدا
متاأسفانه سقط جنین بعد از سپری شدن این دوره از حداملگی
هم بندا بده مسدائل و مباحدث خداح اجتمداعی و علدیرغدم
مشکالت و مخاطرات وسیع مربوطده بدا وسدعت و فراواندی
انجام میگیرد.
طبق گزارشهای متعدد سدازمان پزشدکی قدانونی سداالنه
بیش از  15درصد افزایش در آمار سقط جنین مشاهده میشود
که البته این افزایش صرفا مربوط به مدوارد رسدمی ،قدانونی و
تبتشده از سقط جنینهدا در کشدور اسدت .برآوردهدا نشدان
میدهد که ساالنه حددود  250هدزار سدقط جندین در کشدور
صورت میگیرد که کمتدر از  5درصدد آنهدا بدا طدی مراحدل
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قانونی و سایر موارد به شکل غیر قانونی انجدام مدیشدوند .در
اینجا نمونههایی از مطالعاتی را کده در ایدران در زمینده سدقط
منتشر شده است ،ذکر میکنیم :مطالعهای که در مرکز پزشدکی
قددانونی کرمددان انجددام شددد ،نشددان داد کدده از هددر  2مددورد
مراجعهکننده در طول  1سال تقریبا  1مورد به علت مراجعدهی
بهموقع و قبدل از  4مداهگی موفدق بده دریافدت مجدوز سدقط
درمانی شده است ( .)10در مطالعدهی مشدابه دیگدری هدم در
مرکز پزشکی قانونی اردبیل حدود  70درصد متقاضیان ،موفدق
به دریافت مجوز سقط درمانی بدا علدت اصدلی ندواقص لولده
عصبی جنین شده بودندد (  .)9،مطالعدهی سدازمان پزشدکی
قانونی کشور نشان میدهد کده مهدمتدرین دالیدل مربدوط بده
ارائهی مجوز سقط ،ناهنجداریهدای مربدوط بده آنانسدفالی و
تاالسمی ماژور میباشند .مطالعات دیگدر در ندواحی مختلدف
کشور نتایج نسبتا مشابهی را در خصوح میزان ارائهی مجدوز
و دالیل مرتبط با درخواست سقط قانونی نشان دادهاند.
در  2مطالعهای که در شیراز ،یزد و کرمان در مورد نظرات
پزشکان ارائهدهندهی مشاوره برای سقط درمانی و همینطدور
میزان توافق آنهدا در خصدوح مجدوز سدقط درمدانی بدرای
بیماریهای مختلف انجام شد ،نتایج حاکی از آن بدوده اسدت
که نیاز مبرمی به آشنا ساختن پزشکان در رشتههای تخصصدی
مرتبط با سالمت مادر و جنین ،با قدوانین و اندیکاسدیونهدای
سقط درمانی وجود دارد (.)12
کووواربرد قاعووودهی عسووور و حووورج در کنتووور
ناهنجاریهای مادرزادی و ژنتیكی
از نظر اصطالح فقهی و حقوقی ،منظور از این قاعدده ایدن
است که تکالیفی که موجدب مشدقت و سدختی بدرای مکلدف
است ،در دین وجود ندارد ( .)13قاعدهی عسر و حدرج یکدی
از قواعد فقهی است که بیشترین امکان متناسبسازی فقه را با
نیازمندیهای اجتماعی و تغییر شدرایط و حدوادث پدیشبیندی
نشده (امور مستحدته) فراهم میآورد به نحوی که وقوع ضدرر
کمّی و کیفی بدرای آحداد جامعده بده کمتدرین مقددار برسدد.
قاعدهی نفی عسر و حرج اختصاح به بخش ویدژهای از فقده
ندارد و در مباحث و موضوعات متعددد مانندد عبدادات ،امدور
اجتماعی و سیاسی ،معدامالت ،قدوانین خدانواده و غیدره از آن
میتوان استفاده کرد و همین فراوانی مصدادیق ،آن را در میدان
سایر قواعد فقهی دارای جایگاه و ارجحیت ویژهای مینمایدد
و البته نسبت به قواعد فقهی دیگر محل ابتالی بیشتری داشدته
و از نظر شارع در هر موردی که متضمن ایجاد مشدکل ،ضدرر
و گرفتاری باشد ،کاربرد خواهد داشت .اینکده چده عملدی در
محدودهی عبادات ،امور اجتماعی و سیاسی ،معامالت ،قوانین
خانواده و غیره از مصادیق عسر و حرج میباشند ،در دایدرهی
تشخیص «عرف و عقل» قرار داده شده است که مطابق آن هدر
امری کده موجبدات مضدیقه و تنگندا را فدراهم آورد ،حدرج و
دشواری محسوب میگردد و سختگیریهای بیهوده نیز نهایتا

منجر به قانونگریزی ،مقاومت ،تمرد و نهایتدا گنداه و عصدیان
خواهد گردید که مقصود و مطلوب شارع نیست (.)15 ،14
فقه اسالمی اساسا برای ایجاد خرسندی ،شدادابی و ایمندی
در اجتماع و رفع موانع و مشکالتی که به تدریج و متناسب بدا
تغییرات و تحوالت اجتماعی پیش میآید با اتکا بده  3محدور:
دایرهی شمول گسترده ،قابلیت تحولپذیری و ماهیدت تکامدل
تدریجی سعی مدیکندد بدا حفدا اصدول و ارکدان اعتقدادات،
سهولت اجرای وظایف و تکالیف روزمرهی عبادی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی و غیره را در جامعه فراهم آورد و با به کار
گرفتن نفی عسدر و حدرج در شد ونات زنددگی اجتمداعی و
اقتصادی راهحلهای ساده و آسانی در پیش روی عموم مدردم
قرار دهد تا بدین طریق مشکالت پیشآمده را به نحو مناسدب
و سهلی حل نمایند.
به کارگیری قاعدهی عسر و حرج اساسا از نیداز و احتیداج
حادث میشود .واضح است که این نیاز مدیبایدد ایجداد شدده
باشد تا قاعدهی عسر و حرج بتواند (که میتواند) متناسدب بدا
نیدداز حددادث شددده و بددا هدددف برداشددتن موانددع و مشددکالت
طاقتفرسا از سر راه مکلف ،راه را برای اجرای سدهل قدوانین
الهی هموار نماید؛ چرا که اساسا دین اسدالم دیدن «سدمحه و
سهله» میباشد و در آن «تکلیف ماالیطاق» برای مؤمنین وضدع
و مقرر نشده است به نحوی که در احکام عدیدهی شرعی نده
فقط وقوع ضرر و عسر و حرج ،بلکه حتدی احتمدال وقدوع و
وجود ضرر و عسر و حرج نیز موجب سلب و اسقاط تکالیف
شرعی مقرّر میگردد.
حددق نفددی عسددر و حددرج در زندددگی خددانوادگی ،روابددط
زوجیت ،فرزندآوری ،حق طالق و غیدره یکدی از ابتکدارات و
نوآوریهایی است که در قانون مدنی بر مبنای اجتهاد پویدا در
فقه اسالمی در نظر گرفته میشود بده نحدوی کده قانونگدذار،
جامعه و روابط زنجیروار و به هم پیوسته و پیچیدهی آن را در
نظر گرفته و با لحاظ کدردن مصدالح فدرد و اجتمداع و روابدط
انسانها و لحاظ کردن لزوم پرهیز از ضرر و اضرار در مقیاس
فردی و اجتماعی و با تعیین مصادیق مربوطه ،از طریق رجوع
به عقل و عرف و وضعیت روحی و روانی زوجین و همچنین
وضعیت محیط از حیث زمان و مکان ،قوانین را با لحاظ کردن
آیندهنگری طوالنیمدت معطدوف بده صدالح فدرد و اجتمداع
تدوین و برای اجرا ارائه مینماید.
در این زمینه ،به طورخالصه میتوان گفدت براسداس فقده
شیعه ،حکم اصلی دال بر حرمت سقط جنین در تمامی مراحل
آن میباشد ،اما براساس احکام تانویه و با مالحظهی شدرایطی
مانند حرج ،ضرر جددی ،اضدطرار ،مضدر بدودن جندین بدرای
سالمت مادر و مانند آن ،سقط قبل از ولوج روح مجاز خواهد
بود .در مواردی که حفا جنین برای مادر خطر داشته باشد یدا
نگهداری آن به هر دلیلی غیرقابل تحمدل باشدد و در صدورت
تعارض جان مادر با حفا جنین ،سقط پس از حلول روح نیدز
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پیامدهای عملی پژوهش

 همده،با اجرای صحیح و ترویج قانون فعلی سقط درمانی
 هزار نفر بدا ژنهدای70 ساله در شرایط فعلی از ورود حداقل
معیوب و بیماری مدادرزادی و ژنتیکدی بده خزاندهی ژنتیکدی
.جمعیت کشور جلوگیری میگردد

مالحظات اخالقی
.مورد ندارد

تضاد منافع

نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونده تضداد مندافعی در
.نگارش و انتشار این مقاله ندارند

تقدیر و تشكر

نویسندگان الزم مدیدانندد از کلیدهی همکداران و اسداتید
 علمای فقه و کلیهی دوستانی که در جلسات بحث،دانشگاهی
و همفکری و اجرای این طرح به انحای مختلدف مشدارکت و
 از معاوندت.همکاری داشتهاند؛ صمیمانه سپاسدگزاری نمایندد
پژوهشی سازمان پزشکی قانونی که تأمین مالی بخشی از طرح
. سپاسگزاری میگردد،را تقبل نمودند

جایز میباشد و بر این اساس مادر میتواند جنینش را بدا اتکدا
به دالیل مطرحشده سقط نماید که میتواند قبل از حلول روح
.)16-18( یا بعد از حلول آن باشد

نتیجهگیری

اگر وقوع ناهنجاریهای مادرزادی و اختالالت ژنتیکی بده
 به تدریج خزاندهی ژندی جمعیدت،نحو مطلوب کنترل نشوند
کشور را در طی سالیان آینده معیدوب و دچدار اندواع نقدایص
 براساس اسدتناد بده قدانون فعلدی سدقط.ژنتیکی خواهند نمود
درمانی و استفادهی بهینه از ظرفیتهای حداکثری این قانون و
 بیماریهایی را که منجر،با رعایت جوانب اخالقی و اجتماعی
 اجتمداع و همدینطدور، خدانواده، مدادر،به عسر و حرج پددر
 مدیتدوان بده تشدخیص متخصصدین،نسلهای آینده میشوند
 هفتگدی بدارداری) بدرای16 مربوطه در قبل از ولوج روح (تا
، با اجرای صحیح و ترویج این قدانون.سقط درمانی ارجاع داد
 هدزار نفدر بدا70 همه ساله در شرایط فعلدی از ورود حدداقل
ژنهای معیوب و بیمداری مدادرزادی و ژنتیکدی بده خزاندهی
.ژنتیکی جمعیت کشور جلوگیری میگردد
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