
 

 

 

 

 

 

 

 

فقِ ٍ حقَق سیبسی، ػلَم هطبلؼبت  

9999 تببستبى، 2، شوبرُ 6دٍرُ   

277 -278طفحبت   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

  مادر نفس از حمایت در جنین سقط بررسی
 

 2شفیعی راضیه، 1میالنی علیرضا

 اسالهشْز ٍاحذ اسالهی آساد داًشگبُ استبدیبر 9

 طَبی ًَر غیزاًتفبػی ػبلی آهَس هَسسِ شٌبسی جزم ٍ جشا حقَق ارشذ کبرشٌبس 2

 

 چکیده

ِ ّز ػلتی ب جٌیي سقط اسالم دیي در .ببشذ هی جَاهغ توبهی در بحث هَرد حقَقی ٍ اجتوبػی هسبئل اس یکی جٌیي سقط

 هبدر ًفس اس حوبیتهَارد خبص ٍ  درکِ  جٌیي سقطبِ شزایط ٍیژُ ای اس  هقبلِ ایي در .ستا هجبس ًیست ٍ اقذاهی ًبپسٌذ

 گزٍُ ّفت بِ را لفهخت کشَرّبی در هجبس جٌیي سقط هَارد جْبًی بْذاشت سبسهبى است. گزفتِ قزار بشذ هَرد بزرسیب

 سقط -4 هبدر رٍاًی سالهت حفع -9 هبدر جسوبًی سالهت حفع -2 هبدر جبى حفع -9 :اس ػببرتٌذ کِ است کزدُ تقسین

 درخَاست بِ بٌب -7 اجتوبػی یب اقتظبدی دالیل -6 جٌیٌی ًقبیض هَرد در -5 هحبرم بب سًبی یب ػٌف بِ تجبٍس اس ًبشی جٌیي

 اغلب است. گزفتِ طَرت خظَص ایي در گًَبگًَی ّبی گذاری قبًَى ،هالحظبتی گزفتي ًظز در بب هختلف کشَرّبی در. فزد

 بب اخالق فیلسَفبىلذا  ،افتذ یه خطز بِ ّب آى سالهت ٍ سًذگی، ذًشَ هی هتَسل هخفیبًِ ٍ ًبسبلن ّبی سقط بِ سًبًی کِ

 ًبدرست اخالقی لحبظ بِ ِ خطز افتبدى جبى اًسبى ببلغب کِ دارًذ ًظز اتفبق هطلب ایي بز ٍ پزداختِ آى بِ فلسفی رٍیکزدی

 در رٍ اسایياهب سقط جٌیي در شبیط خبص جْت حفع سالهت هبدر اس هَاردی است کِ ببیذ بِ آى بیشتز پزداختِ شَد.  ،است

 . پزداسین هی هسبئل ایي بزرسی بِ هقبلِ ایي

 

 ًبدرستی بز استذالل ،هبدر حیبت اس حوبیت هٌظَر بِ جٌیي سقط ،جٌیي سقط اًَاع ،جٌیي سقط تؼزیفهاي كلیدي:  واژه

 جٌیي سقط تئَریْبی اجوبلی بزرسی ،فزسًذ بَدى ّبِ اسبس بز جٌیي سقط
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