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چکیده 
 ایران در زن های حقوقتطبیقی حقوق گفتمان مطالعۀ موضوع این تحقیق

ای حقوق زن است. پرسش اصلی مقاله درباب بررسی مقایسه سوئد و
 بر پژوهش در ایران و سوئد با مورد پژوهی سقط جنین است. فرضیۀ

 و غربی فمینیسم گفتمان غالب ماتریالیستی و سویه تک نگاه که بوده آن
 بدنی وجه و جسمی بُعد به زن تقلیل با سوئد حقوقی نظام در آن بازتاب

 که گیردمی قرار شیعه فقه های وحیانی مانندنگاه با تقابل در تنانه یا
 های تقنینیکه در نظام گیرندمی نظر در جان و جسم بُعد دو در را انسان

 ایجاد متعارضی نتایج متفاوت هایعزیمت نقطۀ این لذا. شودمتجلی می
 دهدمینتایج پژوهش نشان . کندمی خلق را مختلف پارادایم دو که کندمی

که اصوالً رواج و رونق بحث آزادی مطلق زنان در کشورهایی مانند 
بوده که با نگاهی « آزادی انتخاب»های سوئد ناشی از غلبۀ تئوری

تاکید دارند، و در مقابل « بدن»واره به جهان بر آزادی مطلق شی
م حقوقی کشوری مانند ایران برآمده از دوگانۀ های الهی در نظاگفتمان

لذا ک نگاهی الهی به هستی انسان است است که تداوم ی« حق/تکلیف»
آزادی مطلق و لجام گسیخته باشد. روش جمع آوری توان قائل بر نمی
ای و رویکرد مقاله توصیفی و تحلیلی است.ها اسنادی و کتابخانهداده

زنان، سقط جنین، آزادی، اسالم، حق، سوئدفمینیسم، حقوق  کلیدواژه:
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ی می باشدمروت درضایحمآقای این مقاله برگرفته از رساله دکتری 
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 مقدمه

تحوالت اجتماعی و سیاسی و تکنولوژیک، موجب تغییرات کمّی و کیفی در روابط 
توانند موضوعات جدید و مستحدثی را ایجاد کنند؛ کما اینکه شوند و متعاقباً میمی هاانسان

اجتماعی و تقسیم کارهای جدید که موجب افزایش ظهور اجتماعی زن در های با تغییر نقش
های مرتبط با حقوق زنان را در کانون توجهات جوامع قرار عرصۀ حیات جمعی شده، بحث

 آن، فسخ ازدواج، چون موضوعاتی به ناظر خصوصی حوزۀ در زن داده شده است. حقوق
 .اوست اجتماعی و سیاسی مدنی، حقوق شامل عمومی حوزۀ در و فرزند حضانت و ارث

اند و های مختلف مورد نزاع واقع شدهتمام این موارد، غالباً در دو سدۀ گذشته، در گفتمان
ی متعدد در هر جامعه به فراخور توانمندی اند در قالب قانون یا نهادهای اجتماعگاهی توانسته

ساختاری آن متجلی شوند. برای نمونه، امواج فمنیستی در جوامع غربی هر از گاهی پیرامون 
شود که به زعم و خواهان مطالبۀ حقوقی می کندمییکی از این موضوعات ظهور و بروز پیدا 

 اند. آنها نادیده گرفته شده
مسئلۀ حقوق زنان از آغاز تالقی سنت و تجدد همیشه مطرح  در ایران و جهان اسالم نیز

اند که حقوق زنان در ایران این نکته را طرح کرده هاگروهبوده است و بعضاً برخی از افراد و 
شود و هیچ عدالتی )و فراسوی آن در نظام فکری اسالمی( به نحوی سیستماتیک نقض می

در این زمینه وجود ندارد. پیرو طرح این ادعاها، عموماً غرب و نظام حقوقی آن همچون 
مامی از آن تقلید کرد. ترجیع شود که بایستی به آن تشبه جست و به تآرمانشهری مطرح می

بند این دعاوی نیز چیزی نیست جز تکرار مکرّراتی همچون عدم برابری دیۀ زن و مرد و یا 
دهند )مرادی می اعتبارِ شهادت آنها یا آیاتی که با سو تفسیر شائبۀ تبعیض جنسیتی را رواج

 (.26:1398و همکاران،
تی که غالبًا رنگ و بوی سیاست و ای و ژرنالیسامّا فراسوی این ادعاهای کلیشه

، سزاست تا موضوع از منظری آکادمیک و علمی در ابعاد و وجوهات دهدمیزدگی سیاست
(های مطالعاتی متعدد بررسی شود تا مسئله از منظری case studyمختلفی و با تمرکز بر مورد )

با نظام حقوقی  شناختی مورد تحقیق قرار گیرد. چرا که ولو آنکه یک نظام حقوقیمعرفت
تواند با تر به نظر برسد، نمیالظاهر یکی از دیگری پیشرفتهدیگر تفاوت داشته باشد و علی

ای دیگر وارد کرد. چرا که هر قانونی به تقلید و اقتباس، نهاِد حقوقی یک جامعه را به جامعه
دنی همان ی اجتماعی و تاریخی خاص خود را داراست که برای بسترهای تمهاویژگیناچار 

 (.90:1395جامعه تدوین شده است )راسخ،
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های کالن که الجرم مطالعات موردی را از نگاه درسد که بایاز همین رو، به نظر می
، بر روی موضوعات خرد و ریز تغییر داد و کوشید تا با کنندمیدعاوی کلی تولید 

درکی روشمند از های سیاسی، به رویکردهایی همچون مطالعات تطبیقی، ورای جدال
های تواند بررسی نظاممند آکادمیک، میموضوع دست یافت. یک نوع از این مطالعات روش

حقوقی بر مبنای مبانی قانونگذاری آنها و تبارشناسی قانونهای موضوعۀ فرعی بر مبنای همان 
اندیشی  مبانی تشریعی است. برای نمونه، فرضاً، مبانی الهیاتی نگاه به طبیعت را در دو نظام

متفاوت مقایسه کرده و بازتاب آن را در قانون اساسی دو کشور و سپس در یک موضوع 
خُرد، مانند قوانین حفظ و حراست منابع طبیعی آن دو مورد مطالعاتی، بررسی کنیم. در اینجا 

زدگی و در غلتیدن در به دعاوی ژورنالیستی، نیز، و درباب این موضوع، برای گریز از سیاست
وان گفتمانهای حاکم بر نظامهای حقوقی را بررسی کرد و تداوم و بازتاب آنها در قوانین تمی

ترین آنها در ترین حقوق زنان و پر مناقشهموضوعه را سنجید. قوانین موضوعۀ مرتبط با اصلی
 مدنی، )حقوق عمومی حوزۀ حضانت( و در و ارث آن، فسخ خصوصی )ازدواج، حوزۀ

سازد. برای مثال، دعاوی می انون نزاعهای گفتمانی/اجتماعی را برکه ک اجتماعی( و سیاسی
ماندگی حقوق اسالمی، توجهی به این نکته ندارد که شخصیت حقوقی عوامانۀ مدعی عقب

زن و استقالل و هویت قضایی او در اروپا موضوعی کامالً جدید است و حتی تا قرون 
آمد و در شخصیت مرد ت تعلیق در میهجدهم و نوزدهم شخصیت زن بعد از ازدواج به حال

(؛ در حالی که حقوق اسالمی از همان آغاز، با پیشرفتی 143:1397شد )کائوزر،مضمحل می
(، برای زن شأنی مستقل 26:1398قابل توجه از اصول حقوقی قبل از خود )مرادی و همکاران،

ۀ خود بودند و حتی از قائل بود و زنان چه مجرد و چه متاهل صاحب مال، و برای نمونه، ارثی
اند. لذا برای فهم واقعیت و درک دقیق آن باید با نگاهی تطبیقی گرفتهشوهرشان نفقه می

هایشان همسنجی کرد تا در فراسوی ها را بررسید و آنها را با تأمل در مبانی و مولفهپدیده
از برتری و های ایدئولوژیک به تصویری دقیق از وجوه تشابه و اختالف، و فهمی درگیری

 ها دست یافت. کاستی
 با سوئد، و ایران در زن حقوق های نظامتطبیقی گفتمان از همین رو، این تحقیق مطالعۀ

جنین، را مورد توجه قرار داده است. البته بدیهی است که ابعاد حقوقی  سقط مسئله به توجه
است لذا در این  باید در موارد متعددی بررسی شود که مسلماً از توان یک مقاله خارج

پژوهش صرفاً بر مورد بحث برانگیز سقط جنین به عنوان موردپژوهی تمرکز شده است. 
 فرضیۀ پژوهش بر آن بوده که نگاه تک سویه و ماتریالیستی غالب بر گفتمان فمینیسم غربی
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با  و بازتاب آن در نظام حقوقی سوئد با تقلیل زن به بُعد جسمی و وجه بدنی یا تنانه در تقابل
گیرد. لذا این نقطۀ گیرد که انسان را در دو بُعد جسم و نفس در نظر مینگاه فقه شیعه قرار می

که  کندمیکه دو پارادایم مختلف را خلق  کندمیعزیمتهای متفاوت نتایج متعارضی ایجاد 
های همبستۀ حق/تکلیف تمرکز یکی بر آزادی مطلق و لجام گسیخته و دیگری بر دوگانه

 دارد. 
 پیشینه تحقیق

درباب حوزۀ حقوق تطبیقی کارهای متعددی انجام شده است و در این باره مقاالت و 
کتب قابل توجهی در دسترس هست اما درباب حقوق تطبیقی در ایران و سوئد تقریباً ادبیات 

توان گفت تقریباً هیچ کاری انجام نشده می ای دارد تا جایی کهپژوهشی فقر قابل مالحظه
با این حال، در زمینۀ حقوق تطبیقی، نگاهی کوتاه به فهرست نمایۀ دوفصلنامۀ تخصصی است. 

که موضوعات مختلفی با نگاه تطبیقی پژوهیده شده، برای  دهدمینشان « حقوق تطبیقی»
 از مردان؛ با برابر شناسایی به زنان حق»الرعایا، در مقالۀ نژاد و یاسر امیننمونه، مریم احمدی

ای اندیشۀ دفاع از حقوق زنان در ، با رویکرد مقایسه«اسالم و بشر حقوق المللیبین نظام منظر
هِشَجین، در  میرمجیدی سپیده صابر؛ اند. یا،محموداسالم و نظام بین الملل معاصر را بررسیده

 دیوان و رواندا یوگسالوی، دادگاه در اجباری حاملگی انگاریجرم تطبیقی بررسی»مقالۀ 
، رویکرد «المللبین حقوق موضوع هایارزش دیگر یا جنسیت از حمایت المللی؛بین کیفری

اند، یعنی یک ضلع مقایسه در ایران یا اسالم نیست. اما تطبیقی برون تمدنی به موضوع داشته
، کار «سوئد و ایران، فرانسه حقوق در زن نفقۀ»نزدیک ترین پژوهش به موضوع ما، مقالۀ 

و همکاران است که به خوبی مسئله را بررسی کرده است. لذا با توجه پژوهشی حسن حیدری 
 به ادبیات پژوهشی موضوع این مقاله از وجه نوآورانۀ قابل دفاعی برخوردار است.

 حقوق زن در اسالم

 راسخ،) است حقوقی نظام مولِّف عنصر مهمترین «قانون» گفت توانمی درستیبه
-سیاسی گاه و نظری هایپشتوانه که دارد مبناهایی در ریشه عموماً قانون این( 75:1395
 است انسان به نگاه نوع فلسفی هایبنیان مبناها، این از یکی. دهندمی شکل را آن اجتماعی

-تردید هر نظام حقوقیبنابراین، بی. دهدمی شکل را قانون شناختی انسان چارچوبهای که
ی که از شأن و جایگاه انسان در نظام هستی سیاسی با عنایت به نوعی از انسان شناسی و درک

نقطۀ عزیمت بازگشت  لذا برای فهم آن باید به این کندمی دارد مبادرت به وضع قانون
(. هر تصوری که در نظام فکری یک جامعه از انسان، و ماهیت آن، وجود 31:1391)فیرحی، 
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یابد. برای نمونه، در می داشته باشد، ناگزیر در مجموعه قوانین آن کشور یا تمدن بازتاب
یونان باستان فقط شهروندان یونانی دارای شأن انسانی بودند و الباقی افراد بربر و فرودست 

(؛ و حتی 36:1396شدند، لذا از حداقل حقوق انسانی بی نصیب بودند )گای، می محسوب
(. از 100:1395شدند )بوشه، نمی در چنین  نظامی زنان هیچ گاه به عنوان شهروند محسوب

سیاسی پیرامون آن، -همین رو، هنگام بحث از موضوعی مانند حق زنان و منازعات اجتماعی
توان این پرسش ، میکندمی حقوقی یک کشور بازتاب پیدا-که در نهایت در نظام قانونی

اساسی و بنیادین را به پیش نهاد که با کدامین درک از انسان این نگاه در آن جامعه خاص 
ه است؟ لذا برای فهم گفتمان حاکم بر نظام حقوق زن در اسالم باید به بنیادهای رایج شد

 انسانشناختی آن بازگشت.
 هر که سرشتى از است عبارت در تفکر اسالمی، انسان دارای فطرت است. فطرت

 که خداوند فطرت»: است فرموده خداوند. است حالت بدان خود خلقت آغاز در موجودى
 عََلیها، النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ نیست/فِطْرَتَ  تبدیلى را خداوند خلق است، دهآفری بدان را مردم

(. و زندگی سعادتمند تابعی از زیستن مطابق 499:1366)صلیبا، « 30اللَّهِ/ الروم،  ِلخَلْقِ تَبْدِیلَ ال
فطرت با این فطرت )طبیعت/ذات( است. و یک نظام عارضی دارد، که ناشی از تخیل است. 

که  کندمی کند، ولی نظام تخیلی خواسته و تصورات مطالباتی را ایجادنمی هیچ گاه اشتباه
پندارد حق است ولی خالف فطرت، و از همین رو، باطل است. به تعبیر عالمه می اگرچه

 باطنى؛ شعور و فطرى فهم حسب به نظام یک دارد، نظام دو اشزندگی در انسان»طباطبایی: 
 مسیرش در و است، محفوظ خطا از  اشفطری نظام تخیل. ]انسان[ حسب به گردی نظامى و

 بسا چه شود، مى اشتباه و خبط دستخوش بسیار اشتخیلی نظام اما و شود، نمى اشتباه دچار
« طلبد مى جدا و کند، مى درخواست را چیزى اشخیالی صورت حسب به آدمى که شود مى

 )صلیبا،« فطریّات»معنا در اندیشۀ اسالمی معیاری به نام (. به همین 51:1374)طباطبایی، 
پذیرد. می اند که معادل اولیّات بدیهی است که هر عقل سلیمی آن را( لحاظ کرده499:1366

اش شده فلذا اگر آدمی چیزی را خارج از فطرت خودش تقاضا کند، دچار توهم نظام تخیلی
 تحقق برای او سعادتی فراهم کند.تواند حتی به شرط نمی است که علی القاعده

و فطرت انسان را مطابقت با طبیعت  کندمی همین مبنای استداللی را استاد مطهری دنبال
 اند،انسان دوگونه ولی برابرند انسانیت در مرد و زن»او دانسته که نباید خالف آن عمل کرد:

 یا و جغرافیائی عوامل از ناشی اختالف این و. روانشناسی گونه دو و خصلتها دوگونه با
 این از طبیعت. شده ریخته آفرینش متن در آن طرح بلکه نیست، اجتماعی و تاریخی
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 نامطلوبی عوارض فطرت و طبیعت ضد بر عملی گونه هر و است داشته هدف هادوگونگی
 (. 11:1386)مطهری، « آوردمی بار به

مبنای حقوق مشترک زن و مرد  آیت اهلل جوادی آملی نیز با پذیرش فطرت انسانی آن را
برای تبیین حقوق زن در »دهند: می دانسته و تفاوت آنها را بر مبنای تفاوتهای طبیعی توضیح

پردازیم زیرا می اسالم در آغاز الزم است به مبانی آن پرداخته شود در ابتدا به شناخت انسان
اصل نسانیت که  شناخت .1: برای ترسیم حقوق زن بررسی دو عنصر محوری الزم است

 .شناخت هویت صنفی زن که واقعیت مختص به اوست. 2؛ حقیقت مشترک زن و مرد است
از شناخت اصل انسانیت که مشترک است حقوق مشترک و از هویت خاص حقوق ویژه 

دهند که این می (. جوادی آملی در ادامه توضیح6:1394)جوادی آملی، « شودمی استنباط
شود بلکه انسان دارای دو بُعد جسم و جان نمی آدمی خالصه فطرت طبیعی در صرف بدن

اولین مبنایی که برای »است که باید برای شناخت آن به هر دو وجه هستی آدمی توجه کرد:
تبیین حقوق زن باید به آن توجه داشت نگاه به انسان و ابعاد وجودی و نیازها و استعدادهای 

لوق خدای جهان آفرین است، جامع ترین بیان را در حقیقی اوست با توجه به اینکه انسان مخ
این رابطه باید از کالم انسان آفرین استنباط کرد انسان موجودی است مرکب از روح و جسم 
و نفس و بدن که نفس او مجالی حق است و خدای سبحان فقط او را از میان مخلوقات 

حقیقت  .از زمین برگزید خویش، نماینده خویش قرار داد و برای خالفت و جانشینی خود
انسان به صورت و شاکله ظاهری او نیست بلکه به سیرت و نفس باطنی وی است و معنای 

 جوادی)« انسان بدون لحاظ جنبه باطنی و نفسانی او حدّ تام و تعریف کامل نخواهد بود
 و این دهدمی بنابراین آدمی دارای فطرتی است که ماهیت او را تشکیل (.6:1394 آملی،

ای برای گیرد. فلذا بدیهی است که هر برنامهمی فطرت هم جسم و هم نفس آدمی را در بر
 سعادت انسان بایستی به هر دو بُعد توجه کند. 

سلطه و اختیاری »نیز هست که عبارت است از « حق»این انسان دارای فطرت، بداهتاً دارای 
دیگر، یا برای یک انسان در برابر  یهاانسانکه در جامعۀ معینی برای یک انسان در برابر 

ای از مزیتهای (. لذا حق اساساً بر مجموعه42:1384)موحد، « شودمی اشیا، به رسمیت شناخته
(.  این حق 394:1395)راسخ،  کندمی قانونی اعم از ادعا، امتیاز، قدرت یا مصونیت داللت

است. در واقع به تعبیر تام پین، هر « تکلیف»دارای یک مولود همزمان نیز هست که همانا 
بیانیۀ تکالیف هم هست. من اگر به عنوان یک انسان حقی دارم، »بیانیۀ حقوقی در واقع 

« هست دیگران نیز همان حق را دارند و چون چنین است حق من در معنی تکلیف من نیز
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های در که رعایت حقوق دیگران است. بنابراین حق و تکلیف دوگانه (53:1384 موحد،)
منشور( در   درخصوص چند اند. کما اینکه در بند یک و دو ایضاحِ مفاهیم )نکاتیهم تنیده

 این در»ایران چنین آمده است: اسالمی جمهوری نظام در زنان هایمسؤلیت و حقوق منشور
 که است معنای تکالیفی به مسئولیت و است مصونیت و امتیاز توانایی، عنایم به حق منشور

 از زنان و بوده جامعه افراد متوجه تکالیفی که مواردی دارد. در عهده بر دیگران به نسبت زن
 از و شده ذکر زنان حق صورتبه تکلیف آن شوند،می تکالیف برخوردار آن انجام ثمره
 «.است شده خودداری زنان به نسبت دیگرانهای مسؤلیت مستقیم بیان

 حقوق زن در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

زن در نظام فکری ج.ا.ا. جایگاهی خاص و ویژه داشته و گفتمان انقالب اسالمی با عنایت 
به مبانی فکری مترقی اندیشۀ شیعه توجهی جدّی به زن داشته و به او شأنیّت خاصی بخشیده 

 در»مقدمۀ قانون اساسی یک سرفصل را به موضوع زن اختصاص داده است: تا جایی که در 
 همه جانبه استثمار خدمت در تاکنون که انسانی نیروهای اسالمی، اجتماعی بنیادهای ایجاد

 است بازیابی طبیعی این در و یابندمی باز را خود انسانی حقوق و اصلی هویت بودند خارجی
 آنان حقوق اند استیفایشده متحمل طاغوتی نظام از تاکنون که بیشتری ستم دلیل به زنان که

 و است انسان تعالی رشد و اصلی کانون و جامعه بنیادین واحد خانواده. بود خواهد بیشتر
 یابنده رشد و تکاملی اصلی حرکت ساز زمینه که خانواده تشکیل در آرمانی و عقیدتی توافق
 وظایف از مقصود این نیل به جهت امکانات کردن فراهم و بوده اساسی اصل است انسان

 یا و( بودن شیء) از حالت خانواده، واحد از برداشتی چنین در زن. است اسالمی حکومت
 بازیافتن ضمن و خارج شده استثمار، و زدگی مصرف اشاعه خدمت در( بودن کار ابزار)

 مردان همرزم خود آهنگ پیش مکتبی یهاانسان پرورش در مادری ارج پر و خطیر وظیفه
 اسالمی دیدگاه در و مسؤولیتی خطیرتر پذیرای نتیجه در و باشدمی حیات فعال هاینمیدا در

 « بود. خواهد واالتر کرامتی و ارزش از برخوردار
این نگاه اصیل به زن که فراسوی تمامی چشم اندازهای ابزاری و ماتریالیستی است و زن 

، بلکه حتی کندمی و حقوقی برابر را برای او مطالبه دهدمی قراراش را نه تنها در مقام انسانی
یکم قانون اساسی  و گاهی به اصل انصاف تبعیض مثبت را هم خواهان است در اصل بیست

 اسالمی موازین رعایت با جهات تمام در را زن حقوق است موظف دولت»: شودمی دنبال
 و زن شخصیت رشد برای مساعدهای زمینه ایجاد ( 1هد:د انجام را زیر امور و نماید تضمین

 حضانت و بارداری دوران در بالخصوص ،مادران حمایت( 2 .او و معنوی مادی حقوق احیاء
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 بقای و کیان حفظ برای صالح دادگاه ایجاد (3 .سرپرست بی کودکان از حمایت و فرزند،
 قیمومت اعطای( 5 .سرپرست بی و سالخورده زنان و بیوگان خاص بیمه ایجاد (4 .خانواده
 «.شرعی ولی نبودن در صورت آنها غبطه جهت در شایسته مادران به فرزندان

در این اصل قانون اساسی ج.ا. بیشتر سرفصلهای اصلی حقوق زنان آمده است: امکان 
رشد و تعالی؛ حقوق مادرانگی؛ حقوق قضایی؛ رفاه اجتماعی؛ مسائل قیمومیّت. یعنی اکثر 
نکاتی که در نزاعهای حقوق زنان در قرن بیستم موضوع جنبشهای اجتماعی مختلف بوده 

اقع شده و قانونگذار چشم اندازی انسانی و مترقی برای آن است در این اصل مورد توجه و
 پیشنهاد کرده است. 
از برای التفات خاصی که به زن و حقوق او داشته است، منشور  ایراننظام حقوقی ج.ا.

تدوین و تصویب کرده « زنانهای مسؤلیت و حقوق منشور»مستقلی را در این زمینه با نام 
» مبانی فکری تدوین آن و فلسفه و اهدافش چنین آمده است:است. در مقدمۀ منشور درباب 

 متعال خداوند به ایمان و شناخت بر تکیه با و آن حقوقی نظام و جامع اسالم شریعت از الهام با
 و اجتماعی فردی، حقوق هایعرصه در زنان هایمسؤلیت و حقوق مندتبیین نظام هدف با و

دارد که زن دارای دو دسته حقوق است؛ اِشعار میمنشور « .است تدوین گردیده خانوادگی
 اساسی قانون بیستم اصل یکی حقوق انسانی که در آن با مردان برابر است، که ریشه در

 حقوق همۀ از و قراردارند قانون حمایت در یکسان مرد، و زن از اعم ملت افراد همۀ»دارد:
و دیگر،  «برخوردارند. اسالم موازین رعایت با فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، انسانی،

 بین مشترک حقوق زنان، انسانی حقوق» حقوق جنسِ خاص زن که منطبق با ماهیت اوست:
)منسوب « نگاه کانتی»این نگاه که در ادبیات غربی به عنوان « زنان. ویژه حقوق نیز و و مرد زن

ه ارزش ذاتی انسان است، در اصل دوم قانون اساسی شود و قائل ببه امانوئل کانت( شناخته می
 مسئولیت با توأم آزادی و انسان ارزش و کرامت به ایمان پایه بر» بر آن تصریح شده است

 «خدا. برابر در
منشور اهداف و چشم اندازهای خود را با نگاهی به اصل بیست و یکم قانون اساسی این 

 ایران اسالمی جمهوری نظام در زنان هایمسؤلیت و حقوق منشور» گونه ترسیم کرده است:
 ابعاد متوازن و هماهنگ رشد زمینه ایجاد بمنظور اسالم معتدل جامع و شریعت از الهام با

 وکرامت زنان مسئوالنه آزادی به عنایت با و اجتماعی و فردی در زندگی معنوی و مادی
 « .است گرفته شکل ها،مسؤلیت و حقوق بین تناسب به با توجه آنها، انسانی
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توان گفت که نظام حقوق زن در دستگاه تقنینی ج.ا.ا. برآمده از به صورت کلی می
االهی اسالمی، به ویژه نگاه فقه شیعی است که در -گفتمانی است استوار بر مبانی وحیانی

رد آن زن از جایگاه و منزلت ذاتی برخوردار است و ضمن بهره مندی از حقوق طبیعی ف
انسانی متعاقباً برخی تکالیف را نیز بر عهده دارد. برابری زن و مرد امری بدیهی و نتیجۀ محتوم 

که تفاوتها در کنار  کندمی همان مبانی است اما با همان توجه به طبیعت انسانی، عقل حکم
 شود که ذاتاً می شباهتها مورد توجه واقع شود، لذا برخی از حقوق و تکالیف بر زن مترتب

توانند موضوع آن حقوق و تکالیف باشند، بنابراین، عدم برابری مطلق نه بی نمی مردان
 عدالتی بلکه عین عدل است.

 حقوقی سوئد نظام در زن حقوق

عموماً قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی هر اجتماعی است که بر چارچوبها و 
. به این اعتبار، برای فهم دهدمی سرفصلهای اصول تاکید کرده که قانون مادر جامعه را شکل

حقوق زن در نظام تقنینی سوئد ضروری است تا نگاهی به قانون اساسی این کشور داشته 
طور ه چهار بخش جدا از هم است و ب ۀدربرگیرند (grundlagar) قانون اساسی سوئدباشیم. 
« قانون اساسی سوئد» مجموع آنها نه رود کهواقع سخن از چهار قانون اساسی میدر  رسمی

 ز:ند ااعبارت شود. این قوانین چهارگانهمی نامیده« قوانین اساسی سوئد» بلکه
 ؛ ) Regeringsformen)حکومت سند 

 (؛(Successionsordningen جانشینی قانون
 ؛ Tryckfrihetsförordning)) هارسانه آزادی قانون 

 (.  (Yttrandefrihetsgrundlagenقانون اساسی آزادی بیان
 حقوق و اصول مبین و چهارگانه قوانین این میان در قانون مهمترین( 1974) حکومت سند

 و (. حقوق8:1397است )افشار، سوئدی جامعۀ سیاسی حیات در اصلی هایآزادی و
قوانین اساسی  حکومت نظام قانون دوم فصل اساسی مردم )زنان و مردان( در هایآزادی

 دو به توانمی را سوئد حکومت نظام قانون در بنیادی هایآزادی و حقوق .سوئد آمده است
 برای. مشروط و محدود هایآزادی و حقوق و مطلق هایآزادی و حقوق: کرد تقسیم بخش
 هایجنبش در شرکت به اجبار ممنوعیت اعدام، مجازات ممنوعیت مذهب، آزادی نمونه،

 به آنها تغییر بنابراین و روندمی شماربه مطلق هایآزادی و حقوق جزو مذهبی، و سیاسی
است. این حقوق در مادۀ یک فصل دوم قانون نظام حکومت  اساسی قانون تغییر معنای

 هر برای عمومی نهادهای برابر در زیر هایآزادی و حقوق» تعریف و احصا شده است:
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 آزادی اجتماعات؛ آزادی اطالعات؛ آزادی بیان؛ آزادی: است شده تضمین شهروندی
نگاه »همان گونه که از ظاهر موارد پیداست، « .مذهب آزادی انجمن؛ آزادی تظاهرات؛

بر احصای این حقوق حاکم بوده و عطف به پارادایمهای حقوق طبیعی صرفاً موضوع « سیاسی
آزادی، آن هم در حوزۀ عمومی مورد توجه قانونگذار بوده است؛ فلذا دیگر ابعاد وجودی 

شود در نسانی که الزاماً در مناسبات سیاسی و حضوری فیزیکی در دولت تعریف نمیحیات ا
 ها مورد توجه نبوده است.این فهرست آزادی

( طرح شده است که genderمسئلۀ زن در قوانین اساسی سوئد، ذیل مقولۀ جنسیت )
را نقطۀ  اجتماعی است؛ که البته برخی از پژوهشگران آن-آشکارا تابعی از منازعات نظری

 2016( که طبق گزارش 33:1398یوسفی،دانند )آزموده و حاجیقوت قوانین سوئدی می
اند در صدر کشورهایی با برابری جنسیتی بوده است تا جایی که مدعی YouGovموسسه 

فمینیستی را رسماً در  خارجی سیاست 2014تاریخ هستند و از سال  فمینیستی دولت اولین
 و زنان به کمک و زن و مرد میان جهانی برابری به اند که هدف آن نیلهدستور کار قرار داد

است. مادۀ شانزده قانون پیش گفته تصریح  شاناولیه حقوق به آنها دستیابی برای دختران
 مواردی در مگر باشند، جنسیت دلیل به افراد تبعیض موجب نباید مقررات سایر و قانون» دارد:

 خدمات یا وظیفه نظام خدمت به مربوط یا و شوند وضع مرد و زن میان برابری ایجاد برای که
که قابل  هاانساننیز که حقوق جهانشمول  22در بند هفت مادۀ « .باشند آن مترادف اجباری

 به تبعیض از مصونیت» ، اصل بر جنسیت است:کندمیتعمیم بر غیرسوئدیان است را تعریف 
قانون انتخابات  2طبق مادۀ « جنسیت. دلیل به یا قومی نسب و اصل یا پوست رنگ نژاد،دلیل

 سال تمام از حقوق سیاسی کامل برخوردارند. 18هم همۀ زنان به صرف داشتن 
کنیم که همان مبانی غیردینی و تاریخی که بازتاب جدالهای فلسفی اروپا لذا مشاهده می

وانین بازتاب یافته است. است با تاکید بر وجه فیزیولوژیک و مبادی حقوق طبیعی در این ق
های عجیبی هم دارند. برای نمونه در حالی که تاکیدی مطلق بر البته این قوانین گاهی تناقض

 استقالل اصل ایران حقوق آزادی وجود دارد ولی استقالل مالی زنان مخدوش است. مثالً در
 تصرف و اباکتس در شوهر و زن از یک هر و است زوجین مالى روابط مبناى زوجین مالى

 در سوئد، و فرانسه جمله از غربى کشورهاى حقوق در اما. دارند کامل استقالل خود اموال
 اختیار در را زوجین مشترک اموال اداره اشتراک، رئیس عنوان به مرد اموال، اشتراک سیستم

 را زن اموال در تصرف حق قانونى، فرض مطابق نیز اموال مطلق جدایى سیستم در و دارد
  .(79:1390نماید )حیدری و همکاران، رد را آن صریحاً زن اینکه مگر دارد
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لذا مبنای گفتمانی حقوق زنان در سوئد بر دو محور مناسبات سیاسی و شکاف جنسیت 
های تاریخی این جامعه است و از نظر وجه معاصر تعریف شده که تماماً بازتابهای از تنش

 بیشتر تابعی از جنبشهای فمینیستی است که توانسته بر ساختار قدرت این کشور غالب شود. 

 بررسی تطبیقی حقوق زن در ایران و سوئد در موضوع سقط جنین

فقه تمام پیکرۀ استداللی جواز یا عدم جواز سقط جنین در نظام حقوقی ایران مبتنی بر 
تدوین شده که خداوند برای انسان بنابر کرامت و شأنی « حق»شیعه است که آن نیز بر پایۀ 

 مادامی که از منظر وجودی در این منظومه قرار هاانسانکه دارد قائل شده است لذا تمام 
شوند از همین رو هم زن و هم جنین برخوردار از این حقوق می دارای این حقوق گیرندمی

 قابل مرحله دو در جنین رعایت این حقوق عین عدالت است. به صورت کلی سقطهستند و 
 روح )به شرط اینکه حقی برای زن ایجاد شده باشد(، شدن دمیده از قبل نخست :است بررسی
توان صاحب حق واقع می لذاروح که جنین دارای شخصیت است  حلول از پس دوم مرحله

 .شود
 و الضرر حرج، و عسر نفی قواعد به استناد با زمینه این در روح؛ شدن دمیده از قبل

به این معنا که بنا به دالیلی مانند بیماری برای زن باردار . است سـقط جایز اضـطرار مانند اینها
اصل استیفای  نتیجه در و گرفتـه قـرار اضـطرار و تنگنـا در حیات ایجاد شده فلذا مـادر« حق»

 .شود فظح مادر کـه جان کندمی حکـم حق
 :روح؛ که دو حالت دارد شدن دمیده از پس جنین سقط (2

 دسـت از بـا برابر سقط عدم و بود خواهد خطر به دو هر مادر و جنین جان :اول حالت
 روبرو هستیم. در« تزاحم دو حق»در این حالت با . بود خواهد جنین و حیـات مادر رفـتن
 آن از یکی یقین به قریب که چرا شود؛می مطرح جنین و مادر حیات بین انتخاب بحث اینجا

 جنین و مادر حیات بین انتخاب بحث: دوم حالت در. ماندمی زنده یکی مرد و دوخواهند

. ماندمی زنده یکی و مرد دوخواهند آن از یکی یقین به قریب که چرا شود؛می مطرح

 شرح به قسمت این در سقط جواز یا و وجوب ادله (. مبنای49: 1389دیگران، و آسمانی)
 تزاحم جنین کشتن ناروایی حکم و مادر جان حفظ وجوب حکم نخست،: باشندمی ذیل
 دادن برتری برای دلیلی هیچ و بدانیم، برابر که دارد حرمتی خاطر به را جان دو هر اگر. دارد
 دلیلی اگر شرعی، دو حکم تزاحم با گفت توانمی هم باز نیابیم، دیگری بر طرف دو از یکی
 (.41: 4، ج1368انصاری،) کندمی گزینش آزادی به حکم عقل نشود، یافته یکی برتری برای
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 از سقط و بود خواهد آزاد جنین، ماندن زنده یا خود جان حفظ بین باردار زن بنابراین
 همان. کند سقط را جنین خود از دفاع در تواندمی مادر دوم، .شودنمی دانسته ناروا شرع دید

 دفاع که ندارد فرقی شده، واجب دانسته بلکه و روا شرع در جان حفظ برای دفاع که گونه
 را، جنین خود جان حفظ برای تواندمی مادر بنابراین،. درونی یا باشد بیرونی عامل برابر در

 (.80: 1383علی، حاجی)ببرد  بین از روح، شدن از دمیده پس حتی
 زنده صورت در که چرا دانست؛ روا را سقط توانمی نیز اضطرار قانون پایه بر سوم،

 توانمی را فرزند یا مادر یکی، جان تنها که آنجا از. بود خواهد تنگنا در مادر جنین ماندن
 گفته اگر. کند حفظ را خود جان جنین، سقط با تواندمی مادر ناگزیر بنابراین، کرد، حفظ
 سقط با ولی هست؛ نیز جنین برای این قاعده و ندارند برتـری دیگری بر هیچکدام که شود

. نیست جنین حیات برای تضمینی مادر مرگ اما با شود،می تضمین مادر زندگی جنین،
 رو، این از و فرزند است، جان حفظ احتمال از بیشتر بسیار مادر جان حفظ احتمال بنابراین،

 .کرد جاری مادر سود به را اضطرار قاعدۀ توانمی و یابدمی برتری مادر جان حفظ
 هم باز ندانیم، زیاد مادر مرگ از پس را کودک مرگ احتمال اگر عقال، شیوۀبه چهارم،

 دنیا به زنده دیگر، سوی از. دانست آزاد فرزندش یا خود حفـظ جان در را مادر توانمی
 زنده امکان که است گاه آن سقط .شودنمی نامیده سقط مادر مرگ از پس جنین آمدن
 چه هر باید حیات جنین، امکان صورت در و باشد نداشته وجود زاهدان از بیرون جنین ماندن
 (. نهایتاً،81: 1383حاجی علی،. )بماند امان در نیز مادر جان تا آورده بیرون زهدان از زودتر

(. یعنی در 55: 1383حاجی علی، )است ترنزدیک عقل به مادر حفظ به حکم برخی معتقدند
توان گفت که فقه شیعه و نظام حقوقی ایران حداکثر همۀ حقوق را برای زن لحاظ اینجا می

از جمله  –هایی که دارد کرده و دست او را برای هر گونه انتخاب آزادانه بر مبنای جمیع حق
باز گذاشته و  –ها حق حیات، حق حفظ سالمتی، حق مادر شدن، حق حفظ فرزند و مانند این

رود بلکه شاهد تجلی اعلی آزادی نیز ای نه تنها ظلمی بر زن نمیاتفاقاً در چنین نظام تقنینی
 هستیم.
 قبل مادر، روانی و جسمی سالمت حفظ برای جنین سقط تشیع، فقه نظر از کلی طور به

الضرر، که همگی از  قاعده و حرج و عسر نفی قاعده و بـه استناد آن روح در شدن دمیده از
 نقص مستلزم جنین بقای که صورتی امکان پذیر است در هستند،« حق»قواعد تولیدکنندۀ 

 Theرحم ) خارج در جنین امکان حیات و باشد؛ مادر تحمل برای غیرقابل درد یـا عضو

womb able to live outside) ،دلیلبـه روح، شده دمیده از بعد و است ممکن میسر نباشد 
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 جنین ضرر و مادر نفع به تواندنمی است، مکلفین تمامی حق در قواعد از قاعده دو این هاینک
 (.418: 2ه، ج1409گردد)محقق حلی، استفاده

 چه نباشد، اصالً ممکن مادر جان حفظ امکان اگر فقهی، نظر این تحلیل اساس بر حال 
 مسـلماً سعی نمـود، حفـظ را کودک و مادر جان ویژه مراقبتهای تحت بتوان اگر کرد؟ باید

سقط  به منوط مادر جان حفظ اگر اما .نمود پرهیز جنین سقط از باید و بوده واجب آن بر
تزاحم »باشد، اینجا با  ساز کار تواندنمی پزشکی ویژه هایمراقبت هیچ گونه و بوده جنین

  شویم.می ها روبرو«حق
 وجود نفس گاهی. دارد متفاوتصـورت  دو مـادر حیات با رحم، در جنین مزاحمت

 بیماری دچار اینکه مادر دلیلبه اما ندارد، مادر حیات برای مشکلی هیچ مادر شکم در جنین
 حیات با دارو، این خوردن ولی کند استفاده دارویی باید خود درمان برای که است خاصی
 درمان از باید بنماید، را فرزند حال رعایت بخواهد مادر اگر اینجا در. است در تضاد فرزنـد

 مرگ مستلزم و اگر مصرف کند،. است حتمی مادر نظر کنـد؛ که مرگصـرف خویش
مادر  مرگ باعث مادر، رحم در جنین حیات ادامه نفس نیز، اوقات گاهی. است جنین

 او یا سکته و خون فشـار رفتن باال یا و مادر خفگی باعث بارداری ادامه مثال گردد.می
مطمئناً،  منع کنیم؟ دارو خوردن از را مادر تا دارد دلیلی وجود چه اول درصورت. گرددمی

. باشد جنین مرگ او، درمان پیامد است ممکن ناخواسته طور به هرچند. درمان حق مادر است
 جنین به وارده آسیب اما جنین، نّیت سقط نه است، مادر حیات حفظ خـوردن دارو از هدف

 (.1: 1393نیکزاد و جورسرایی،. )خواهد بود ناخواسته عرضی و مسئله یک
 نیز اینجا در رسدمی نظر به. است مادر حیات ادامۀ با جنین حیات مزاحمت دوم، صورت

 به. است مادر «حق حیات مزاحم» فرزند حالت، این در. مجاز است مادر برای جنین سقط
 به مادر اقدام گونه هر. بیاورد در پااز  را مـادر خواهدمی مهاجمی همانند فرزند دیگر تعبیر
. حیاتش است راه سر از برداشـتن مزاحم و «حق حیات» از دفاع نوعی حقیقت در جنین، سقط
و دفاع از جان  .کند دفاع حیـات خویش حق از مهاجمی، هر برابر در دارد «حق» نوعاً انسان

 .(2: 1393نیکزاد و جورسرایی، . )واجب است
 برای کیفر از تعیین پس 1375 مصوب ایران اسالمی مجازات قانون 623 بر همین مبنا ماده

 وسایل سایر و ادویه استعمال به را وی اند یاشده حامله زن جنین سقط موجب که افرادی
 حیات حفظ برای اقدام این شود ثابت اینکه مگر»:داردمی اند، مقررکرده ترغیب سقط برای
 از برخی اما روح است ولوج از قبل زمان به محدود اجازه این اینکه رغمبه. «باشدمیمادر 
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 مجازات قانون 718 ماده تبصره در عالوه. بهکنندمی ابراز را نظر این خالف نویسندگان
 دارد به جانی خطر مادر برای آن بقای که جنینی هرگاه»:گردیده بیان 1392 مصوب اسالمی
 بیان مقام در بنابراین، قانونگذار «. شودنمی ثابت دیه شود، سقط مادر نفس حفظ منظور

 تنها نه زمانی، تقید در تصریح بدون مادر، جان برای نجات را جنین سقط اشاراده آخرین
 با راستاهم نحوی کهبه نموده، مرتفع نیز را دیه پرداخت ضمان بلکه مجازات ندانسته قابل
 معنای به زداییجرم از حاکی ماده مزبور، و فوق الذکر تبصره جمع تعزیرات، قانون 623 ماده

)جانکی، است  مادر جان نجات واسطه به سقط جنین موارد در ضمان رفع و خاص

1:1387.) 
 اصولی ادله و فقهی نظریات به توجه با و 1392مجازات  بودن قانون اخیرالتصویب رغمبه

از  منشأ روح ولوج با همزمان انسانی کرامت فعلیت تحقق فرض خصوصاً پیش اخالقی و
 در ،1384 سقط درمانی قانون در مندرج تقیید باید کماکان وحیانی، آموزه در الهی ذات
 اقدام جنین، و مادر جانی تهدید فرض کم در دست معهذا. باشد داشته نفوذ ما حقوقی نظام

باشد، تا  مادر جان نجات عقالیی احتمال متضمن قطعاً باید جنین مرگ به سقط منجر به
 ممکن موارد از ایپاره اینکه در ویژهبه. بشود اخالقی و شرعی امری جنین سقط به تصمیم

 چنین که در باشد داشته مالزمه قصد( )بدون سقط جنین با مادر، حیات حفظ در اقدام است
 اقدامات جریان در بلکه ندارد واقعی مصداق معنای به سقط که گفت توانمی نیز مواردی
 مادر توأمان نجات امکان چون مختلفی شرایط البته. است داده رخ سقط مادر، برای احیایی

 اعمال با او قابلیت زیست و جنین سن آنها، از یک هر ماندن زنده درصد شانس و جنین،
 .شود لحاظ تصمیم باید بهترین انتخاب و مانند اینها جهت زودرس زایمان
 جنین اصلی سقط ضابطۀ عنوان به ،1384 مصوب درمانی جنین سقط قانون حال هر به

 متخصص پزشک سه قطعی با تشخیص درمانی سقط»: داردمی اشعار ایران، حقوق در درمانی
 بودن الخلقهناقص یا افتادگیعقب علت به که جنین بر بیماری مبنی قانونی پزشکی تأیید و

 روح ولوج قبل از باشد توأم وی جانی تهدید با که مادر بیماری یا و است مادر موجب حرج
 مباشر پزشک متوجه و مسئولیتی مجازات و باشدمی مجاز زن رضایت با ماهگی( )چهار

آزادی انتخاب زن کامالً رعایت « حق»حیات جنین و « حق»در این مادۀ قانونی . «بود نخواهد
توان آن را یکی از کاملترین قوانین موضوعه در این حوزه دانست شده که از این لحاظ می

 گفته است.وحیانی پیش-ه مستظهر به همان مبانی فلسفیک
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 سقط جواز دالیل از است همراه او جانی تهدید با که باردار بیماری زن قانون این در
 است. اگرچه در متخصصان نظر و پزشکی عرف جا ماِلک، این در. است شده جنین شمرده

قواعد  دادن تسری توان بامی اما است، کرده سکوت ما قانون مادر روانی سالمت مورد
 برخی با نیز را مورد این زن، روانی وضعیت سالمت به الحرج و الضرر قاعدۀ مانند مصرحی

 ادامه الف( :است ذکر قابل هایینمونه زمینه این در. دانست قانونی سقط اسباب از شرایط
 تبع به و مادر جان است که ممکن شکلی به است؛ مادر به روانی آسیب ایجاد باعث بارداری

 او خودکشی به منجر که شدیدی افسردگی به ابتالی مادر مانند بیفتد، خطر به نوزاد آن
 این فرزند توسط تربیت که طوری به است؛ مادر بیماری موجب بارداری ادامه ب( .شودمی

 استناد فوق موارد بشود. در مراکز روانی در او شدن بستری موجب یا افتاده مخاطره به مادر
 .راهگشاست حرج و نفی عسر و اضطرار قواعد به

مجموعاً قانون سقط جنین در نظام حقوقی ایران با یک نگاه متعالی و الوهی به انسان و با 
عنایت به فقه شیعه کوشیده تا در موضوع جواز و منع سقط جنین تمامی جوانب مسئله را در 

زن را به مخاطره ننداخته و یکی را  جنین و نه آزادی و انتخاب« حق»نظر داشته باشد و نه 
 توان وجه برجستۀ این قانون لحاظ کرد. فدای دیگر نکند. این نقطۀ تعادل را می

 2013سقط جنین در سوئد تحت لوای قانون سقط جنین تنظیم شده که اخیراً در سال 
بارداری  22 هفته تا و گاهی هجدهم هفته تا جنین سقطاصالح شده است. پیرو این قانون، 

گیرد، مگر اینکه خطر جدی برای سالمت یا زندگی مادر میتقاضای زن باردار صورت  با
برای سقط  هجدهم تقاضای زن باردار ۀبعد از هفت .(Levels،2014:98) وجود داشته باشد

 به انجمن ملی رفاه و سالمت (special reasons) «دالیل خاص»بایست به همراه می

(National Welfare and Health Association) بایست شامل ارسال شود. این دالیل می
ها های فیزیکی و روانی جنین باشد. این استداللتاثیرات فیزیکی و روانی بر زن و یا بیماری

  (.Linders،2004:385نیست) مقبول باشد (Livsdugligtکه جنین دارای حیات )درصورتی
است بیرون از شکم مادر زنده بماند. با اینحال اگر یک جنین معموالً در بیست هفتگی قادر 

تداوم بارداری همراه با تهدید جدی برای سالمت و زندگی مادر باشد در هر زمانی با صدور 
 تا مادر سالمت تهدید اگر . همچنیناجازه انجمن مذکور امکان پایان بارداری وجود دارد

 سقط نشود، انجام موقع به سالمت و هرفا ملی انجمن از مجوز صدور و باشد جدی زیادی حد
(. حق Linders،2004:395) تواند انجام شودمی بیرون بیمارستان در حتی و آنها؛ اجازۀ بدون

مربوط به سالمت که بازرس  های عمومی یا دیگر نهادهایدر بیمارستان صرفاًانجام سقط 
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محکومیت از یک  والّا، شودانجام و توسط پزشک باید  های اجتماعی تشخیص داده مراقبت
بایست حمایت عاطفی را می ،تقاضی سقطم. زن بارداری داشتسال زندان خواهد  چهارتا 

 LAGOM ÄNDRING I) 2008 ۀ قانون سقط جنیندر نتیجه اصالحی. فراهم کند

ABORTLAGEN).انجام این عمل نیازمند سکونت در سوئد یا سوئدی بودن نیست ، 
 سقط انتخاب بارداری، هجدهم هفته پایان تا که کندمی یانب سقط فعلی قانون سوئد، در
 داشتن برای زن یک سالگی، 18 از بعد. باشد که دلیلی هر به است، زن برای مطلقاً جنین
 هنگام دیر هایسقط این مجوز. دارد رفاه و بهداشت ملی شورای از مجوز به نیاز جنین سقط

 جنین، حیات صورت در. باشدمی مجاز هستند ناسالم مادر یا جنین که مواردی برای معموالً
 مجاز است رفاه و بهداشت ملی شورای تأیید با بارداری هفتۀ هر در سقط. نیست مجاز سقط

(Berer،2017.)  

های تقنینی برآمده از الگوهای وحیانی مانند نظام حقوقی ایران، سوئد، بر خالف نظام در
از همین رو فاقد حتی حق حیات است پس تزاحم جنین شخصیت و شأن انسانی نداشته و 

 هر شود، بنابراینگیرد و صرفاً آزادی مطلق زنان دنبال میحقها در این دیدگاه شکل نمی
حق تصمیم  و ندارد وجود سقط برای سنی محدودیت. دارد جنین سقط قانونی حق کس

 است. باردار فرد مطلقاً با
 بیایند سوئد به دارند حق ندارند، را سوئد کدملی که کشورها سایر افراد ،2008 سال از 

 سقط کلینیک کارکنان. دهند ارائه کار این برای خاصی دالیل اینکه بدون سقط کنند و
 کسی به شما مالقات مورد در است ممکن و هستند بیمار اسرار بودن محرمانه به مقید جنین

 کسی به خانه در توانیدنمی یا اگرو  باشید، داشته سال 18 از کمتر اگر اما. نگویند چیزی
 دارید، اعتماد آن به که دیگر بزرگسال یک با توانیدمی اید،شده جنین سقط دچار که بگویید
 به شما چه هر. مدرسه پرستار یا مدرسه درمانگر یک بستگان، از یکی مانند کنید، صحبت

 از توانندمی کمتر دارند، عهده بر را شما مسئولیت که بزرگساالنی باشید، ترنزدیک سال 18
کنند. این مورد عموماً در مواقعی که بارداری ناشی از روابط  پیدا آگاهی تانبهداشتی مسائل

که جدالهایی بین جنبشهای کاتولیکی و فمینیستی در غرب  دهدمیجنسی نامشروع است رخ 
 زندگی، از دفاع امن به جنبشها این که اینجاست جالب راسخ دکتر تعبیر ایجاد کرده است. به

 علیه حتی فمینیستها و در حالت رادیکال آن،(. 11:1393 راسخ،) کنندمی سلب را زندگی
 و آبوت) شمارندمی بر انقیاد از اینمونه را جنین حفظ و کرده شورش طبیعت و اخالق

 (.133:1391 واالس،
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 نتیجه گیری

سازی های حقوق زن در ایران و سوئد با برجستهقصد این پژوهش مقایسۀ گفتمان
های برسازندۀ آنها و پیگیری بازتاب شان در قوانین موضوعه بود که در اینجا یک مورِد مولفه

های فمینیستی در نتخاب شده بود. پژوهش نشان داد که بازتاب گفتماناقانونهای سقط جنین 
، در حالیکه مبانی فقهی شیعه و تجلیات آن تاکید دارند« آزادی»قوانین اساسی سوئد تنها بر 

تر و فهمند که بسی مترقیمی« حق/تکلیف»در قوانین ایران، آزادی را عطف به دوگانۀ 
 کارآمدتر از تاکید صِرف بر آزادی است.  

مشاهده کردیم که  –حق زن در مورد سقط جنین  –در موضوع مورد بحث این پژوهش 
نی ادیان توحیدی، و در اینجا، اسالم و فقه شیعه قرار وحیا-های الوهییک طرف دیدگاه

داشت؛ و در طرف دیگر، بنیادهای نوعی فردگرایی در صورتبندی افراطی فمنیستی آن با 
انسان « اصالت حق»وحیانی با قول به -تمرکز بر بدن که خواهان آزادی مطلق بود. نگاه الوهی

که به شأن انسانی خودش دارای حقوقی برناگذشتنی است.  کندمیحق لحاظ را موجودی ذی
هستند موضوع این تملک « روح»را که دارای  هاانسانزند و همۀ اما این حق را تخصیص نمی

که روح در آن دمیده « جنین»ی زیستنده در جهان، بلکه هاانسانداند، فلذا نه تنها حق می
شود. با این و برای آنها حقوقی برابر قائل می ددهمیشده باشد را در زمرۀ نوع انسان قرار 

کوشد تا شود و میها طرح می«حق و تکلیف»ای از نگاه بحث سقط جنین در شبکۀ پیچیده
ها آنها را به روشی معقول که در شأن و کرامت انسان باشد رفع و «تزاحم حق»در صورت 
 رجوع کند.

حق خواهی یک سویه را برای زنان قائل گذاری سوئد که نوعی اما در مقابل، نظام قانون
شده است، انسان را تنها به بُعد جسمانی آن تقلیل داده است و هیچ جایگاهی برای جنین ذی 
روح لحاظ نکرده است. این نگاه تقلیل گرا، یک سویه، افراطی و  از جهاتی خودخواهانه 

ی فمینیستی، هاوهگرکه فقط به دنبال ارضای لذایذ و نیازهای جسمانی است با فشار 
های طلبان رادیکال در کشورهایی که تحت حاکمیت دموکراسیپسامدرن، و برابری

سکوالر است، از جمله سوئد که موضوع این مقایسه بود، در قالب قانونهای آزادی مطلق 
سقط جنین شکل نهادی به خودش گرفته و به نام آزادی و انتخاب در واقع حق حیات و حق 

سلب کرده است. آغاز کردن با چنین  –جنین ذی روح  –ن را از انسانی دیگر موجودیت یافت
تواند خود را در قامت قانون سقط ای، میهایی و مبنا قراردادن چنین بنیادهای فلسفیانگاره

جنین سوئد و اصالحیۀ بعدی آن پدیدار کند، که با قائل شدن حق مطلق سقط جنین برای 
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یسم پزشکی سقط جنین در اروپا تبدیل کند تا زنان باردار برای زنان، سوئد را به مرکز تور
 سقط به آنجا بروند تا بی هیچ مانعی از یک انسان سلب حیات کنند. 

که « طرفداران حق حیات»صورت کلی اگرچه تقابل این دو دیدگاه در غرب به تقابل به
ی هاگروهها و ، که فمنیست«طرفداران آزادی و انتخاب»مسیحیان کاتولیک هستند و 

توان گفتمان حاکم بر نظام حقوق زن در سوئد سکوالر هستند، معروف شده است و می
درباب سقط جنین را غلبۀ همین پارادایم طرفداران آزادی و انتخاب لحاظ کرد، ولی باید با 
قطعیت گفت که در فقه شیعه و در نظام حقوق زن در ایران، درباب مسئله سقط جنین، شاهد 

تر از هر دو دیدگاه ع هر دو دیدگاه هستیم و از این لحاظ نظام حقوقی ایران بسی مترقیتجمی
مسلم تلقی کرده  –مادر و جنین  –رایج در غرب است، چرا که هم حق حیات را برای هر دو 

 ترین راهکارها را در نظر گرفته است. و هم اینکه در اشکال متفاوت تزاحم حق متناسب
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