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  چكيده

 حيات مادر يا جنين را با خطـر مواجـه كنـد، غيرقـانوني               ، جز در مواردي كه بارداري     ،به انتخاب مادر   انجام سقط    ايراناز آنجايي كه در     

هاي متفاوت سقط  ، اهميت شناخت جنبهشود مواجه ميط مخفيانه و غيرقانوني نيز همواره با پيامدهاي متفاوت ي و انجام سقط در شرااست

هاي زنـان و سـاير صـاحب      به بررسي تجارب و ديدگاه حاضر مطالعهاز اين رو،. ده نيستثر بر آن بر هيچ فردي پوشي  ؤغيرقانوني و عوامل م   

  . نظران در زمينه فرايند اقدام به سقط غيرقانوني پرداخته است

م ي و تـ ي، حقـوق ياسي، سينظران شرع  صاحبنيز سقط و  بارکي تجربه   باطي آن زنان    ا بوده و     محتو تحليلاين پژوهش كيفي و از نوع       

ه ر نهايت بيست و هفت مصاحبه طي نمونه گيري مبتني بر هدف صورت گرفتد .هاي نيمه ساختار يافته قرار گرفتند     ، مورد مصاحبه  يندرما

  .  محتوا انجام شدتحليل با استفاده از روش  نيزها تجزيه و تحليل دادهو 

م ير گذار بر تـصم يثأم به ختم آن، عوامل تي و تصميررش باردايعوامل عدم پذ  شامل مفهوم اصليپنج ،هاي اين پژوهش    داده  پردازش از

 از آنجا كـه  .ها و پيامدهاي سقط استخراج شدند واسطه تسهيل كنندهه تصميم قاطع، اقدام به سقط ب اي اتخاذ شده، انصراف از انجام سقط

ر جامعـه اسـالمي ايـران مطـرود اسـت،       گيـرد و د    سقط غيرقانوني در شرايط بهداشتي نامساعد و اغلب توسط افراد فاقد مهارت انجام مـي              

تـوان از    ياند، مـ    ناخواسته شده  يها ي که دچار باردار   ي از زنان  ي مقتض يها تيبا انجام حما  . آورد شماري را براي زنان به بار مي       پيامدهاي بي 

  .ها و عوارض مرتبط با آن کاست ن سقطيزان ايم

  

  وا محتتحليلسقط غيرقانوني، پژوهش كيفي،  :ها واژه كليد

                                                           
  پرستاري و ماماييورامين، پيشوا، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد پيشوا ورامين، دانشكده : پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۲۹۲-۲۲۳۰۶۱۵: تلفن
E-mail: shahbazishirin@yahoo.com   
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  ١٨٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

چـه در   ،شـوند  كه زنان بـا حـاملگي ناخواسـته مواجـه مـي           زماني

 به داليل ،يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه كشورهاي توسعه

که در حـال     يطوره   ب ؛]۱ [گيرند مشابهي تصميم به انجام سقط مي     

ان يـ  در مي جراحهاي روشن يتر عي از شا يکيصورت  ه  حاضر سقط ب  

  . ]۲ [ درآمده استيبارورن يزنان واقع در سن

 جراحي زنان است كه     هاي  روشخطرترين   سقط قانوني يكي از بي    

مـا سـقط    ا. ]۳ [خطرتـر اسـت    كم  نسبت به زايمان طبيعي دو برابر       

غيرسالم كه يكي از بزرگترين مـشكالت مـورد غفلـت بهداشـتي در              

 طـي   ، عمـده زنـدگي زنـان      مـشكل كشورهاي در حال توسعه است،      

هاي قـانوني     نظامها در خارج از       اين سقط  .استمثل  هاي توليد    سال

هـاي الزم هـستند و در        وسيله اشخاصي كه فاقـد مهـارت      ه  و اغلب ب  

 انجــام ،محيطــي كــه داراي حــداقل اســتانداردهاي پزشــكي اســت 

  . ]۴ [شوند مي

 سقط  ي برا ييالج متخصصان زنان و ماما    ک ي تصويب شده  ارهايمع

د يـ  زن را تهدي زنـدگ ي حـاملگ  است که ادامه مواردي شامل   يدرمان

 او شـود،    ي سـبب مختـل شـدن سـالمت        يصـورت جـد   ه  ا ب يکند و   

خره أل و بـا   باشـد ا زنـا بـا محـارم        يـ  از تجاوز به عنف      ي ناش ،يحاملگ

 احتماالً منجر بـه تولـد کـودک مبـتال بـه            ي که ادامه باردار   يهنگام

 امـا بـر     .]۵ [ شـود  ي ذهنـ  يا عقب مانـدگ   ي يکيزيد ف ي شد يناهنجار

 درمـان و آمـوزش   ،ه شـده توسـط وزارت بهداشـت      يـ آمـار ارا  اساس  

انه ي کـه سـال    ي هـزار سـقط    هـشتاد  قسمت اعظـم  ران  ي، در ا  يپزشک

ــ  ــورت م ــذ يص ــانونيرد، غيپ ــتي و غيرق ــستند  يربهداش  در .]۶[ه

و عـوارض    پيرامـون آمـار  ،كشورهايي كه انجام سقط قانوني نيـست 

تـوان بـه    مـي  اقتصادي آن نيز ن ـ جسمي، روحي و رواني و اجتماعي

ـ        در سقط . اطالعات دقيقي دست يافت    صـورت  ه  هـاي پنهـاني كـه ب

 از اين رو،  ؛  شود  انجام نمي شود، مراجعه به بيمارستان      كامل انجام مي  

. دهد اطالعات بيمارستاني تنها بخش بيروني اين كوه يخ را نشان مي          

شـود، متـولي آن نيـز در         عملي مذموم شناخته مي    ،از آنجا كه سقط   

 درماني همواره غايـب اسـت، ايـن در     ـ هاي خدمات بهداشتي برنامه

 با توجه بـه     .]۷[است  انكار   حالي است كه عوارض اين عمل غيرقابل      

 شـايع كـه ممكـن اسـت در سـنين            يروشـ  به عنـوان     اهميت سقط 

كـه در كـشور مـا        باروري هر زني اتفاق بيفتـد و بـا توجـه بـه ايـن              

نجام شـده اسـت،      در خصوص اين مسئله ا     يمطالعات كيفي محدود  

اي تحت عنوان فرايند اقدام به      تا مطالعه  ند درصدد برآمد  انپژوهشگر

،  تحقيق كيفـي    از  از آنجا كه هدف    .دنهاي غيرقانوني انجام ده    سقط

 و تحقيقـات كيفـي در       اسـت توصيف زندگي و معنا بخشيدن به آن        

روند كه دانش انـدکي در مـورد آن موضـوع وجـود              مواردي بكار مي  

هاي جديدي در مورد موضوع مـورد مطالعـه          نياز به ديدگاه   يا   شتهدا

شود، بـه منظـور شـناخت ماهيـت مـشكل و تعريـف و                احساس مي 

  .تشريح عميق اين پديده، از پژوهش كيفي استفاده شده است

  

   كار مواد و روش

 آسان با يـك مامـا و يـك          يريق نمونه گ  ي از طر  ي مطالعه در ابتدا 

سپس ماماي مورد مـصاحبه     . شد، مصاحبه انجام    يصاحب نظر شرع  

  از بيمارانش كه سابقه انجام سـقط داشـتند را بـه پژوهـشگر              تندو  

پس از مصاحبه با ايـن   ).نمونه گيري گلوله برفي( معرفي نمود اصلي

بيماران و اطمينان يافتن از امكان ادامه مـصاحبه بـا همكـاري تـيم               

 ادامـه   . افراد داوطلـب ديگـر آغـاز شـد          براي يافتن  درماني، جستجو 

 با توجـه    .مارستان بزرگ شهرستان کرج انجام شد     يپژوهش در سه ب   

به عدم تمايل اقدام كنندگان به سـقط غيرقـانوني نـسبت بـه بـرمال        

شدن موضوع، تنها در صورت امكان مـصاحبه در بيمارسـتان فـراهم       

 بودند که   يکسان )يمارستانير از دو مورد ب    يغ( شركت كنندگان    .شد

سـفانه  أمت. شدند  يگان و دوستان معتمد معرف  با واسطه شرکت کنند   

 از متخصصان و ماماهايي كه بر اساس نمونه گيري آسان و يا             يا عده

ان عنـوان   يشدند، پس از ب    با معرفي شركت كنندگان ديگر شناسايي       

ــه يعنــي اطالعــات يآور  ق و روش جمــعيــتحق  مــصاحبه، حاضــر ب

علـت انجـام    عـامالن سـقط نيـز بـه          .شـدند  ن با پژوهشگر    يهمکار

 ي که معرفـ   ين از عامال  ي معدود تخلفات قانوني در دسترس نبودند و     

 اعتراف نکردنـد و فقـط      به انجام سقط   شدند، در مصاحبه انجام شده    

 انجام  ي را برا  يماريل ب ين جمالت اکتفا کردند که اگر دل      يبه گفتن ا  

کـار   نيـ  که حاضـر بـه انجـام ا   ي او را به نزد کس ،سقط موجه بدانند  

 ي معرف ان که به پژوهشگر   ي از زنان  يکي. هند کرد ا خو يياهنمااست، ر 

 يکـ ي که به نظـر او  ين توسط مرديرزميک ز يشد، سقط خود را در      

د يل مخالفت شـد   يدله  مارستان بود، انجام داده بود و ب      ياز کارکنان ب  

 خاطره تلخ سقط خود     يادآوريکه حاضر به     نيل ا يهمسرش و به دل   

شـد از    ي که از زنـان خواسـته مـ        يزمان. دنبود، از مصاحبه امتناع کر    

ا شـماره   يـ همسرشان درخواست کنند در مصاحبه شـرکت کننـد و           

 :دادنــد يدرنــگ پاســخ مــ ي بدهنــد، بــان را بــه پژوهــشگراوتمــاس 

لـشان نداشـتن وقـت و       ي و دال  » نخواهد کـرد   يم او همکار  يمطمئن«

 يحتـ .  مـصاحبه بـود    يعنـ ي اطالعـات    يله جمـع آور   يرفتن وس ينپذ

دنـد،  يفهم يق را مي که موضوع تحقيز هنگامين ن ا از متخصص  يا عده
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  ١٨٥

    شيرين شهبازي صيقلده و همكاران                                                                                                                   ...    تبيين فرايند سقط غيرقانوني

نـه سـقط انجـام      «: کردند يان م ياز گفتگو درباره آن امتناع کرده و ب       

ن يـ  در ايبـه طـور کلـ    .»ميکنـ  يمـ  م، نه درباره آن صـحبت    يده يم

جز دو زن كه در بيمارستان مصاحبه شدند و يك مامـا و            ه  پژوهش ب 

آسان حاضر بـه همكـاري شـدند،    متخصص زنان كه در نمونه گيري      

 ير مـشارکت کننـدگان معرفـ      ياکثر افراد شرکت کننده توسـط سـا       

ا افـراد معتمـد را   يـ ک ارگان ياز به وجود ين مسئله نيشدند، که ا   يم

 ييهـا  ن پـژوهش ي گفتگو در انجام چني افراد برا ي جلب همکار  يبرا

و ق يـ ن پژوهش، با مصاحبه عم ي ا يها  داده يآور جمع .دهد ينشان م 

 کاسـت و مـشاهده حـاالت و         يافته و ضبط آن بر رو     ي سازمان مهين

 در نهايت   . انجام گرفته است   يات شرکت کنندگان و نت بردار     يروح

هـا در    مـصاحبه .  مشاركت كننده مصاحبه شد    ۲۷ها، با    تا اشباع داده  

ان مالحظـات   يـ ق و ب  يـ ه مجوز تحق  يمحيطي خلوت و آرام پس از ارا      

.  از شرکت کننـدگان، انجـام شـد     ي کتب ت نامه ي و کسب رضا   ياخالق

ـ    مصاحبه تمامي  شـركت   همـه طـور كامـل ضـبط شـده و بـه            ه  ها ب

تعلـق  اي   كنندگان بر اساس ترتيب زماني ورود بـه مـصاحبه شـماره           

انجام  باز   هاي  پرسش با  و  سازمان نيافته  به صورت ها   مصاحبه. گرفت

ـ ،  د؟يـ ف کن ي توصـ  ير قـانون  يـ تجربه خودتان را از سـقط غ      ( شدند ا ب

، کنيـد؟  آيند چگونه برخورد مـي     بيماراني كه براي سقط نزد شما مي      

 بيمارستان را كه از سقط القايي شما اطالع داشتند،     كاركنانبرخورد  

علت اقـدام بـه سـقط    ه تجربيات شما از موكالني كه ب  . توصيف كنيد 

چطـور بـا انجـام سـقط       و   كنند چگونه اسـت؟    غيرقانوني مراجعه مي  

  .)د؟همسرتان موافق شدي

 محتـوا   تحليـل  از روش     نيـز  هـا  ل داده يـ ه و تحل  يـ  تجز به منظـور  

   .استفاده شد

ش عمق و وسعت اطالعات،     ي افزا ي برا انن مطالعه، پژوهشگر  يدر ا 

 که ي و عالوه بر زنان    ند اختصاص داد  يزمان کاف   آنها ي جمع آور  يبرا

له ن مـسئ  ي با ا  ي که به نوع   يها و افراد   اند، با خانواده   سقط انجام داده  

 از  انعالوه بر مصاحبه، پژوهشگر   . ندز مصاحبه کرد  يشوند ن  ير م يدرگ

 .نـد ز اسـتفاده کرد   يـ ات شـرکت کننـدگان ن     يمشاهده حاالت و روح   

 ارتبـاط بـا   تالش بر آن بود كه  ،قيش اعتبار تحق  ي افزا ي برا همچنين

هـا از    اده کـردن مـصاحبه    يـ  و بعـد از پ     شودشتر  يشرکت کنندگان ب  

اده شـده را مطالعـه   يـ  تا مطالـب پ    شدست  مشارکت کنندگان درخوا  

 ي متن برخ  ي بازنگر يبرا.  کنند يابيکنند و صحت و سقم آنها را ارز       

 و   اصـلي   عالوه بـر محقـق     ،يها، کدها و طبقات استخراج     از مصاحبه 

 نيز كمك گرفته شـد     از همکاران    يا  عده از راهنما و مشاور،     تاداناس

  در ايـن مطالعـه     نامحققـ .  شـود  يابيـ  ارز يند کدگذار يتا صحت فرا  

ر را ين مـس يـ مات اتخـاذ شـده در ا  يق و تصم ير تحق ي مس اند  دهيکوش

 يق بـرا  يـ ر تحق ي مـس  يريگ يد تا امکان پ   نيق ثبت و گزارش نما    يدق

  .ر محققان فراهم گردديسا

  

  ها يافته

 بخـش  ۴ شرکت کننـدگان بـه    يها  متن مصاحبه  ،ن پژوهش يدر ا 

ــ زييمحتــوا ــا انتخــ :ک شــديــر تفکي اب ســقط، تجــارب مــرتبط ب

خانواده در مقابل انتخاب سقط، تجارب مرتبط        اجتماع و  يها واکنش

ات مـرتبط بـا عـوارض    يـ  انجام سـقط و تجرب     يها وهيبا راهکارها و ش   

:  اسـتخراج شـد  يمفهوم اصل پنج ،يي محتوابخش چهارن ياز ا. سقط

ر گـذار   يثأم به ختم آن، عوامل ت     ي و تصم  يرش باردار يعوامل عدم پذ  

تصميم قـاطع، اقـدام    اي ذ شده، انصراف از انجام سقطم اتخايبر تصم

 هـر كـدام از   .ها و پيامدهاي سـقط  واسطه تسهيل كنندهه به سقط ب 

  .بندي شدند هايي تقسيم مفهوم ري به ز نيزها اين مفهوم

 م به ختم آن ي و تصميرش بارداريعوامل عدم پذ

 ي و خـانوادگ ي، اجتمـاع ير مفهوم عوامل فردياين مفهوم به سه ز 

 :گرفت  ، موارد زير را در بر مي      عوامل اجتماعي  زيرمفهوم   .تقسيم شد 

تجربه يك بارداري ناخواسته، تصميم بـه تحمـل يـا ادامـه بـارداري               

ن يـ در ا . ناخواسته و تصميم به خـتم بـارداري بـه داليـل گونـاگون             

ل يـ ش از ازدواج بـه دل     ي پـ  ي خانواده با بـاردار    يد آبرو ي تهد ،پژوهش

 به   جامعه ي و مذهب  ي نوپا با ساختار سنت    يها ف در تضاد عر   يريدرگ

 نامـشروع   يبـاردار .  سقط عنوان شد   يها زهي از علل و انگ    يکي عنوان

ا ارتبـاط  يـ  دختـران و پـسران و       يها يه دوست ي رو يحاصل از رواج ب   

ل ي سقط به دل   يها  از ضرورت  ي پنهان در دوران عقد و نامزد      يجنس

تيم درماني در ايـن رابطـه    يكي از اعضاي    .  نوپا هستند  يها ن عرف يا

گـرده بـه     ي فقـط بـر مـ      ي امروز يها ين دوست يدر اصل ا   «:گويد مي

کـه اون رابطـه    نيـ گـه، بـه محـض ا   ي د يهمون مسئله رابطه جنـس    

 .»گه خداحافظي راحت ميلي خ، انجام شديجنس

 ارتبـاط  ي از جوانـان را از برقـرار     يا  عده ،ي و عرف  ي مذهب يبنديپا

ن ارتبـاط پـس از      يـ  شـدن ا   ي بـا شـرع     امـا  ،دارد ي بر حذر م   يجنس

د و  يآ يش م ي ناخواسته پ  ي مراسم عقد، احتمال وقوع باردار     يبرگزار

د حامله شده   ي نبا ي جشن عروس  ي تا زمان برگزار    دختر  که يياز آنجا 

 خـود بـر     يجه درصدد سـقط و خـتم بـاردار        يو بچه دار شود، در نت     

 يبطـه جنـس    را يز از برقرار  ي پره ،کنندگان  از مشارکت  يکي. ديآ يم

مورد  «:ديگو يداند و م   يک ارزش فراموش شده م    يش از ازدواج را     يپ

گفـت مـن    يکه م نيخاطر اه  ب ،دم، عقد کرده بود   ي که من د   يا گهيد
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  ١٨٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 آمپـول زد  ين کار رو کرد، هيبه خونوادم نگفتم که ازدواج کردم هم  

ن آلا.  شده يکي يگه عقد و نامزد   ين د آلا…و آمپول زد تا سقط کرد     

 .»ن رفتهي همه از بها ارزش

ز از جملـه    يـ کنندگان تعداد فرزندان را ن     شرکت: عوامل خانوادگي 

 از يکين ارتباط يدر ا. اند عوامل مهم مؤثر بر انتخاب سقط ذکر کرده      

ه دونـه ش هـم     يـ  يگن حتـ  ين زمونه م  ين تو ا  آلا «:ديگو يماران م يب

تش هـم هـست،   يست که، تـرب يمان نيفقط زا .يهنره که بزرگش کن

، يکـ يا  يـ گم  يکنم م  ي فکر م  ينطوريمنم ا . گ کردنش هم هست   زرب

 مــشترک و يافتن زنــدگيــد دربــاره امکــان ادامــه يــترد .»ا دو تــايــ

 است کـه    يگري د يها د از جمله چالش   ين ترد ي حاصل از ا   يفيبالتکل

 ي ناخواسته بـه سـو     ين را در هنگام رخداد باردار     يممکن است زوج  

ط خودم و خودش رو هوا بـود و         ادامه ارتبا  «: از آن سوق دهد    ييرها

ن کار و انجام    يخانمم گفت که ا   ...ميما قرار نبود که اصالً بچه دار بش       

 ين موضوع موضـوع   يم فکرمون خالص شه ا    يگه تمومش کن  يم د يبد

ه يم راه و روياره و بخاطر اون مجبور بش     ينباشه که به فکرمون فشار ب     

 .»ميارذدرست رو کنار ب

هاي سقط عمدي، موضوع تـضاد   انگيزهيكي ديگر از  :عوامل فردي

شـود کـه بـه عهـده      جاد ميي ايتضاد در نقش هنگام .در نقش است

مـان و   ي، زا يبـاردار . ر نباشد يپذ ک زمان امکان  يگرفتن دو نقش در     

رشـش  يتواند پذ  ي است که م   يتيولئگر، مس يت و پرورش فرزند د    يترب

، رخوار دارنــديک کــودک شــيــ کـه  يا زنــانيــ زنــان دانــشجو، يبـرا 

ن يـ  از شرکت کننـدگان در ا      يکيکه   يطوره  ب. رممکن جلوه کند  يغ

چون دانشجو بودم و اصالً برام      . تونم يدم واقعاً نم  يد «:ديگو يرابطه م 

ان تـرمم بـود   ي امتحانات پايقاً تويدق. ر نبود که نگهش دارم   يامکانپذ

ه تـرم  يـ خاطر ه شد ب يده بودم واقعاً نم   ي که من کش   يهمه زحمت  نيا

  .»م گرفتم سقطش کنمين تصميزم بخاطر همعقب بندا

 ثير گذار بر تصميم اتخاذ شده أعوامل ت

و  ن، باورهـا يريمفهوم شامل واكـنش سـا   رياز اين مفهوم نيز سه ز

 اجتمـاعي اسـتخراج    ـ ي و قـانون يط حقـوق ياعتقادات شخص و شرا

  .شد

شـود،    ناخواسـته مـي    ي که زن دچار باردار    يزمان: نيريواكنش سا 

 اسـت  يا  او به گونـه ي روان ـ يط روحيشرا. ضطرب استناراحت و م

ت سـقط   يل ممنوع ي به دل  ياز طرف . استت خانواده   يازمند حما يکه ن 

از بـه   يـ ن سـقط ن    آسان بـه مکـان و عـامال        يابيران و عدم دست   يدر ا 

ن يبنـابرا . رددا کـ  ي پ يط سقط دسترس  ي تا بتوان به شرا    هست يرابط

جاد ي که در او ا    يا زهيبل انگ العمل خانواده در مقا     عکس يابيجهت ارز 

ا دوستانـشان   يـ ا خـانواده و     ي زنان به مشورت با همسر و        ،شده است 

 از مشارکت کنندگان که دانشجو بـود در رابطـه بـا             يکي. پردازند يم

اصـالً  « :ديگو يالعمل همسرش درباره موضوع سقط م ده و عکسيعق

م چـه  ايـ ده بود که مـن اصـفهان بـرم ب   ياما د. قبول نداشت سقط رو

گفت حداقل   يم. گر موافق نبود  ياصالً هم با بچه د    . دميکش ي م يعذاب

 .» مدرسه بره، بعديکياون 

ط سـقط   ي شـرا  يق اقـوام نتواننـد بـه سـو        يـ ان از طر  ياگر متقاضـ  

ان سـقط آنهـا   ي از جريل نداشته باشند کس   يا تما ي شوند و    ييراهنما

ن راه يـ اروند و در  ي مکان سقط ميماً به جستجو يباخبر شود، مستق  

 مکـان سـقط   ي آشنا شده و توسط آنان به سو    يممکن است با افراد   

گفت مـن هـم      .مارستان بهم گفت  ي ب ي تو يه خانم ي« :ت شوند يهدا

هزار تومن   ۵۰  راحت بود، فقط   يلي بچه سومم خ   ينکارو کردم، برا  يا

 .»گـه رفـتم اونجـا   يخواستم، د يآدرسو که داد از خدا م ...خرج داره

 نيز در مقابل زنان متقاضي سقط، به        يم درمان يتالعمل اعضاي    عکس

ا او را بـا جنبـه       يكند و    ت مي يمار را تقو  يزه ب يا انگ ي است که    يا گونه

م او را   ي از موضوع سقط آشنا کـرده و نگـرش و گـاهي تـصم              يگريد

 موجـه  يم درمـان يزه سقط بـه نظـر تـ   ياگر علت و انگ  . دهد ير م ييتغ

ـ    يـ مار اصـرار بـورزد و       يباشد، ب  ن باشـد، امکـان     يي پـا  ياردارا سـن ب

 . شود شتر ميين سقط بها و عامال  مکانيمار به سوي بييراهنما

ن و كارشناسان مامايي با بيـان عـوارض سـقط       ااي از متخصص   عده

 .كنند زنان را از اقدام به سقط برحذر دارند تالش مي

ن به دليل مناسب ندانـستن شـرايط سـقط در          ااي از متخصص   عده

مـن خـودم    «:كننـد  ر زمينه سقط خودداري مـي مطب از همكاري د   

 يا گـه يچ امکانـات د   يک کـه هـ    يني کل ي تو يهوشينه که ب  يم ا  دهيعق

مون هـم   يهوشـ يست، چون مشکل ما مـشکل ب      يح ن ينداره، اصالً صح  

ن کارو انجـام بـدن،   يها هم ممکنه ا يليض زنده، خياونم با مر   .هست

 ت، از نظـر سيـ  درسـت ن ين کار از نظـر علمـ  يکنم ا ي من فکر م   يول

   .»ستي هم درست نيانسان

ز در يـ  ني و شخصي شرعينقش باورها : يباورها و اعتقادات شخص   

انـات  ي انجام شده از بيريگ جهياساس نت بر. ثر استؤانتخاب سقط م 

زه ي که سقط انجام داده بودند، از همان ابتدا که انگ       يشرکت کنندگان 

ز مواجـه   ي ن ينرد، زن با جنگ درو    يگ ي در ذهن شکل م    يختم باردار 

گردد تـا بتوانـد خـود را آرام           مي يلياو در ذهنش به دنبال دال     . است

 ،يا از لحـاظ شـرع     يـ  و   يک جنبه سقط را از لحاظ وجـدان       ياز  . کند

 را قلباً دوسـت نـدارد و از   يا ن بردن موجود زنده   يداند و از ب    يگناه م 

 يا نـد چـاره  يب يکند، م يش که نگاه ميط زندگيگر به شرا  ي د يا جنبه
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  ١٨٧

    شيرين شهبازي صيقلده و همكاران                                                                                                                   ...    تبيين فرايند سقط غيرقانوني

زه سـقط اسـت کـه    ي انگين جنگ روان يتاً در ا  ينها. کار ندارد  نيجز ا 

ــ،شــود روز مــييــپ ــه جــستجويــگ ي زن آرام م ط آن ي شــرايرد و ب

 شدن شوهرم و دو تـا بچـم، در         يکردم قربان  ياحساس م  «:پردازد يم

   کـه از لحـاظ   ياومـد، صـدمات    ياگه اون بچـه هـم مـ       . ک نفره يقبال  

 از .»دکـر  ي مـ يصد بـا مـرگش برابـر    رد د، صديد ي مي روان ـ يروح

شـود و     سقط از زمان انعقاد نطفه گنـاه محـسوب مـي           ،يلحاظ شرع 

ان سقط در ي متقاضيتواند برا ين مسئله ميانجام آن ممنوع است و ا     

يكــي از .  باشــديک مــانع اجتمــاعيــران يــ ماننــد ااســالميجوامــع 

ک يـ  کـه    يشرع مقدس از زمان   «: گويد شونده مي  روحانيون مصاحبه 

ک يل ي تشکير راهه برايشه و در آغاز مس ي در رحم منعقد م    يا نطفه

 يا ن رو در هر مرحلـه     ين جن يفرزند، بعد از انعقاد نطفه اجازه سقط ا       

   .»دهيکه باشه شرع مقدس اجازه نم

، سـقط فقـط در مـوارد    ياسـ ياز لحاظ س: ي و قانون  يط حقوق يشرا

 کـه از    يانبر اساس قـانون سـقط درمـ       . شود  مجاز شمرده مي   يخاص

 ي و مذهبي فرهنگ ين اسالم نشأت گرفته و بر اساس فضا       ياحکام مب 

 در ييها يماري ب وجودم شده است، سقط تنها در صورت  يجامعه تنظ 

ا در  يـ د و   نـ ده يد قـرار مـ    يـ  مورد تهد  يمادر که جان او را در باردار      

ا مرگ ين که منجر به مرگ داخل رحم       ي جن در ييها يمورد ناهنجار 

 که منجر بـه عـسر و        ير موارد يا سا يشود و     از تولد مي   بالفاصله پس 

جـه  ي و در نت   يرشـرع يگـر، غ  يد، مجاز بوده و در موارد د      نشو حرج مي 

 مـورد از    ۲۹ ي بـرا  ي هرچند سقط قانون   .ديآ ي به حساب م   يرقانونيغ

ن مـوارد فقـط در   يـ  اما ا ، آزاد اعالم شده است    يني جن يها يناهنجار

ا مـرگ   ي ي منجر به مرگ داخل رحم      است که  ييها يماريارتباط با ب  

 يهـا  يشود و دربـاره آن دسـته از ناهنجـار          يبالفاصله بعد از تولد م    

 ،مانـد  ي م ي نهفته باق  يمشان تا دوران کودک   ي که شروع عال   يمادرزاد

 و  تشـ ريـيس كميـسيون بهدا    .  صادر نشده است   يهنوز دستورالعمل 

 رد مجـاز موا، درباره علت محدود بودن  شوراي اسالمي مجلس درمان

ن مـوردش رو  يعالً حـاال تـا چنـد      ف «:ديگو ي مورد م  ۲۹ن  يسقط به ا  

قـسمت   .دهيـ ن قانون جـواب م يرسه اي به نظر م،) سقطموارد مجاز(

 ي داره بـرا   ي جد ي داره، خطرات اقتصاد   ياش که خطرات جان    عمده

ـ  ـ يل روحيمادر و ممکنه مسا  ي رو بـرا يل مختلفـ يا مـسا يـ  ي روان

 يه چنـد مـوردش بـاق      يممکنه  . دهين جواب م  يجاد کنه، ا  يخونواده ا 

ن قـانون رو    يـ  عمـل، بازتـاب و بـاز خـورد ا           در از داره ما  يبمونه که ن  

 ن شـرکت  يـ انـات ا  يبر اساس ب   .» بوده ينم عملکردش چ  يم، بب يريبگ

 کـه بنـا بـه       ييها  از آمار سقط   ي مدون و مستند   يها کننده، گزارش 

شوند الزم است تـا      ي انجام م  ي سقط درمان  موارد مجاز ر از   ي غ يليدال

، ي بـه قـانون سـقط درمـان        موارد مجاز ن  يبتوان درباره اضافه کردن ا    

. نمـود ه يـ ب به مجلـس ارا    يد و تصو  ييأ ت يم گرفته و آنها را برا     يتصم

 و  ينـ ي جن موارد مجـاز   ي فقط برا  يرانين در حال حاضر زنان ا     يبنابرا

 ينصـورت قـانو   ه  توانند ب  ي م ي ذکر شده در قانون سقط درمان      يمادر

ــد و در غ   ــقط کنن ــز س ــدر مراک ــر اي ــا ممنوع ي ــورت ب ــن ص   ت ي

 يهـا   سقطيا به سوي به ناچارشوند و  ي مواجه مي اجتماع ـ ياسيس

نـشده خـود     يزيـ  برنامه ر  يا با باردار  يروند و    ي م يرقانونيناسالم و غ  

  .نديآ يکنار م

 صميم قاطعت انصراف از انجام سقط يا

 ييزه چنـدان قـو    يا انگ ي و   هبودماران در انتخاب سقط مردد      ياگر ب 

 که با آنهـا     ير موانع يتأث  سقط نداشته باشند، ممکن است تحت      يبرا

 خـود   يگر به ختم باردار   يکنند از سقط انصراف داده و د       يبرخورد م 

قاً در وجودشان   ي ممکن است ضرورت سقط عم     ياما زمان . فکر نکنند 

 يقدره  بجه  ي در نت   و سر نباشد ي از آن م   يشه دوانده باشد و خالص    ير

 آن را بـه     يمتـ يشوند که حاضرند به هـر ق       يدر انجام سقط مصمم م    

ه از مکان انجام سـقط      ي اول يابي از زنان درباره ارز    يکي. انجام برسانند 

ن يـ دم که جاش اصالً مناسب نبود که مـن بـرم ا           يد «:ديگو يخود م 

 خـودم هـم     .ف و آلـوده بـود     ي مطبش کث  يليکارو انجام بدم چون خ    

ـ . شميـ ض م يع مـر  ير حساسم، س  يليخ ر پـا   يـ گـه، همـه رو ز     ي د يول

 .»بدمنکار رو انجام يد ايبا گذاشتم گفتم

 منجـر بـه متمرکـز شـدن     ، سـقط ي و قانونياسي س يها تيممنوع

مـاران مـدت    ي ب يگـاه .  شـده اسـت    ي مخف يها انجام سقط در مکان   

 يکنند و اگر قبل از زمـان  يها م ن مکانيافتن ا ي را صرف    ياديزمان ز 

 ۴( داننـد  يده خودشان آن را محدوده مجـاز سـقط مـ          يقکه بنا به ع   

)  غيـره   و ي روزگـ  ۴۰، زمان قلب دار شـدن، شـروع حرکـت،           يماهگ

دا کننـد، از انجـام سـقط منـصرف          يـ  پ ي دسترسـ  يينتوانند بـه جـا    

  . شوند يم

ــ ــن ارزيهمچن ــا  راهيابي ــقط نيه ــف س ــ مختل ــي ــه ناش    از يز ک

مـار را   يه ب ر شود کـ   يگ  وقت يقدره   است، ممکن است ب    يتجربگ يب

.  کردنـد رفـتم    ي معرفـ  يه پزشک يش  يپ «:به انصراف از سقط وا دارد     

 رفـتم  ين جـور يگدار به آب زدم همـ     ي ب يشدم ول ي م يد معرف يمن با 

 هم بهش برخورد و مرتـب از  يليخوام کورتاژ کنم که خ يگفتم من م  

خالصـه  .  کـرده  ي شـمارو معرفـ    يگفت ک  يشد، م يزش پا م  يپشت م 

کمـاه هـم کـه مـن درصـدد      ي. ديم طول کـش ي دو ماه من باردار    يکي

 کنم که معطل اون شدم، بـه        ي مختلف رو ط   يها کورتاژ بودم که راه   

ه مقـدار خـودم از لحـاظ        يـ  .گه ضربان قلب داشـت    يد د يسه ماه رس  
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  ١٨٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ن يکه بچه سوم رو به ا     . نکارو بخوام بکنم  ي ناراحت بودم که ا    يوجدان

  .»ميب منصرف شديترت

 ها واسطه تسهيل كنندهه اقدام ب

، وجود فراهم آوران    ي و سنت  ي، جراح يي دارو يها وجود انواع روش  

 آسـان بـه     ي، دسترسـ  يا مخفـ  يـ متفاوت و اماکن شـناخته شـده و         

 ي تجربـه قبلـ    ي و حتـ   يي و مبادرت به خودالقـا     يرقانوني غ يها روش

. ر کـرده اسـت    يپذ  بودن، انجام آن را امکان     يرقانونيرغم غ به  سقط،  

ا عـدم  ي سقط و    يا جراح ي يي دارو ممکن است ترس از عوارض روش     

 يري بکـارگ  يمـار را بـه سـو      يها و مراکز سقط، ب     ن روش ي با ا  ييآشنا

ــا روش ــي ي ســنتيه ــايعن ــ گي اســتفاده از داروه ــ ياهي ا انجــام ي

دونستم، اما دکتـر   يم آمپولو «: نمايدد وادار ي شد يکيزي ف يها تيفعال

 اتـ  چهارصـد  صديـ سک هفته هـر روز  ي ... عوارض دارهيليگفت خ

هـا صـحبت    ن خـانم ي بـ يانم از دوران بچگـ  يـ از اطراف . زدم يطناب م 

 ياز اعـضا   يکـ ي. »شهيـ ن کار باعث سقط م    يدونستم که ا   يشد م  يم

 کـه  يمارستانيمارانش را جهت سقط به بيد که ب  يگو ي، م يم درمان يت

 اندانـد متخصـص   يکـه مـ    نيل ا يكند، به دل    مي ييشناسد راهنما  يم

مارسـتان  ي خودشان سـقط آنهـا را در ب         خاص يتوانند با شگردها   يم

اگـه  . نکـارو نکـن   ي مطـب ا   يگم تـو  يتش بهش مـ   ينها «:انجام دهند 

ه يــن زنــان امارســتان متخصــصيخــب ب. مارســتاني بــرو بيخواســت

 ي که گفت سـونوگراف   يمثالً وقت .  خاص خودشون رو دارن    يشگردها

 نـداره رشـد بچـه    ي همخوونين قاعدگين روز آخريخ اوليگه با تار يم

مارسـتان کورتـاژ   يب. مارستانيفرسته ب يقت ميخب اونو در حق   .کمه

 يمـار تنهـا در صـورت      يدهـد کـه ب     ين موارد نـشان مـ     يا .»انجام بده 

 خـود را انجـام دهـد کـه          يرقـانون يمارسـتان سـقط غ    يتواند در ب   يم

ن ا از متخصصيکي از کارکنان از جمله  يکيت  ي مانند حما  يا پشتوانه

 را امتحـان    ي مختلفـ  يهـا   سـقط راه   مـاران جهـت   يب. را داشته باشد  

 .شـوند  ي روبـرو مـ    ي گوناگون يها  متفاوت و مکان   عواملکنند و با     يم

ر متخصصان هـستند کـه      يا سا ين سقط گاه متخصصان زنان و       عامال

، ييز کارشناســان مامــايــامــا گــاه ن.  الزم را دارنــديا مهــارت حرفــه

 مارسـتان ي خدمـه ب   يا حتـ  يـ  و   ي، پزشـکان عمـوم    ي خـانگ  يماماها

 ي مهمـ  فراينـد  انجـام    ي بـرا  يهستند، که فاقد مهارت و تجربه کـاف       

ش بـه   ي علـت گـرا    ،يم درمـان  ي تـ  ي از اعضا  يکي. مانند سقط هستند  

اونـايي كـه     «:دانـد  ي م ياز مال ي و ن  يا ت حرفه يانجام سقط را محدود   

 يچکاريعمالً ه .  بسته ست  يليسقط انجام ميدن، دست و بالشون خ      

ا رو يـ نتاليه ژيـ  در ناحي دسـتکار چگونـه يحـق ه  .تـونن بکـنن   ينم

شه کـه  ي ميعينقدر دست و بالشون بسته ست، طبي ايوقت ...ندارن

 کار ندارن از يوقت ..زارن ين ميبشون ده تا آمپول پروستادي هر جتو

 .»زننيراهه مي به بيکاريب

ـ   . است تر ط سقطشان نامناسب  ي شرا الًدختران احتما  طـور  ه  آنهـا ب

 بـا   اً خـود هـستند و اکثـر       ي جنـس  کي شـر  ي به همکار  يمطلق متک 

ق آمپـول   يـ ا تزر يـ د و   ي شـد  يکيزي ف يها تيق فعال ي از طر  ييخودالقا

نقـدر  ي مدرسه انداختـه بـود، ا      يم تو ي داشت يمورد «:کنند يسقط م 

ره يـ  پـسره، م يعنيا طرفشون، ي. ن زد تا سقط کردييخودشو باال و پا 

ره ي نداره، م  يرقاً آمپول زنه کا   يبره دق يم. خره يداروشو از داروخانه م   

  .» من بزنين آمپولو برايا اي بيگه فالنيم

  سقطيامدهايپ

 ي تجربگـ يب .ازمند مهارت و امکانات استي نفرايندي ، سقطيالقا

رمطمئن و عـدم    يـ راسـتاندارد و غ   ي غ يهـا  ن، اسـتفاده از روش    عامال

 هـستند کـه منجـر بـه        ي از عـوامل   ضـدعفوني سـازي   ت اصـول    يرعا

م ي تـ  ي از اعـضا   يکي. شوند   ي در زنان م   يشمار ي ب ي جسم يامدهايپ

 ماندن مواد   يما باق  ن عوارض يشتريب «:ديگو ين رابطه م  ي در ا  يدرمان

 ين مـسئله، پـارگ  يسوم. ز عفونت هستين چيه، دوم يني و جن  يجفت

 هم بـه نـسبت عفونـت    يزي موارد خونر.شهينها عوامل اصل  يا. هيرحم

 .»دي شديهايزيخونر ،شهيده ميها ديضين مري ايتو

، يين پژوهش، بعد از انجام سـقط القـا        ي ا يها افتهيگر  يبر اساس د  

رقابـل کنتـرل،    ي و غ  ينـ يش ب يرقابل پ ي غ ي جسم يامدهايعالوه بر پ  

. شـود  يز مواجه مي آزار دهنده نيروان  ـ يمار با عوارض روحي بيگاه

 کـه او را بـه   يا زهيـ ا انگيـ  کنـد و    يعارضه ط  ي را ب  مراحل ،مارياگر ب 

قدر محکم باشد کـه در گـذر زمـان قـدرت             ه، آن  سقط کشاند  يسو

ا عـذاب وجـدان     يـ  يمانير پـش  يـ ار کمتر درگ  يخود را حفظ کند، بس    

اما بـر عکـس   . کند يت ميشود و از انجام سقط خود احساس رضا      يم

تـر باشـد و       ازتبعات آن مشکل   ييتر باشد، رها   هر چه سقط پرعارضه   

 و مـستحکم    يو انجام شـده باشـد کـه چنـدان قـ           يا زهيا در اثر انگ   ي

 و عـذاب آور خواهـد       يوقت خاطره آن سقط، تلخ، مانـدن       ، آن يستن

 بـه نحـوه     گي بست ،ت از سقط  يا عدم رضا  يت  ين حالت رضا  يدر ا . شد

 با وجود تجربه عوارض     ي گاه يعني. ط پس از سقط دارد    ي شرا يابيارز

 خـود خاتمـه داده، احـساس    يکه به بـاردار  نيمار از ا يند، ب يناخوشا

هوده دانـستن  يا بين عوارض و يل ايدله  هم بيد و گاهکن يت م يرضا

در هـر حـال، بـر       . شود يمان م يزه سقط، از انجام سقط خود پش      يانگ

 يد مدت يسقط، با   بعد از  ،کنندگان   از شرکت  يا  عده يها اساس گفته 

اش را از   يراخالقـ ين کـار غ   يبگذرد تا زن بتواند خاطره تلخ اقدام به ا        

سال  کيکنم حدود    يفکر م  «:ابدي يين رها اد برده و از عذاب وجدا     ي
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  ١٨٩

    شيرين شهبازي صيقلده و همكاران                                                                                                                   ...    تبيين فرايند سقط غيرقانوني

 در  ييهـا  خواب ، وحشتناک يها خواب. دميد يها خواب م   مرتب شب 

ن مـسئله  يـ سـال ا  کيماه تا  ۹حول و حوش . دميد يمورد سقطم م

ه يـ ش اومـد    ين مـسئله پـ    ي ا يوقت. بعدش فراموش شد  . ادامه داشت 

بـه اون  م يه مبلـغ اضـافه گذاشـت   يـ  رو عالوه بر اون پـول    يمبلغ پول 

ه که  ين قض ي ا يم برا يم، کمک کن  ي که قرار بود کمک بکن     يا خونواده

ز علـت   يـ  ن يم درمـان  ي تـ  ي از اعـضا   يکي .»الاقل وجدانم راحت باشه   

 ي و روان  يجاد حفره فکر  ي پس از سقط را احساس فقدان و ا        يناراحت

 يحتـ  .دانـد  ين مرتبط مـ   يل را با سن جن    ين مسا يدانسته و شدت ا   

 مـادر بـه   ي هم باشد، وابسته شدن فطـر يار قو يزه سقط بس  ياگر انگ 

ثر شـدن  أ باعـث متـ  ،شـود  يشتر م ين ب يش سن جن  ين که با افزا   يجن

 پس  ي از روانشناسان درباره افسردگ    يکي .شود ي بعد از سقط م    ،مادر

 حاصل  ييجاد اختالل در ارتباط زناشو    يمارانش و ا  ي از ب  يکياز سقط   

ک يـ ار حاد فوبيم بس يا عال  ب ي افسردگ يکي «:ديگو ي، م يمارين ب ياز ا 

کنن و فکر   يکرد همه دنبالش م    يفکر م . دي ترس يداشت و از مردم م    

 يبه شدت از رابطه جنس    . رهي داره راه م   يزيه چ يکرد تو شکمش     يم

ش بـه مـن سـرد    ا هـا علـت مراجعـه    ني از ايکي يحت .اومد يبدش م

روانشناسان  .»خواست طالقش بده   ي شوهرش م  ي بود که حت   يمزاج

 مـشاوره چـه قبـل و چـه بعـد از      ي را که برا   ين پژوهش، آمار زنان   يا

 از روانـشناسان    يکـ يداننـد و     يار کم مـ   يکنند، بس  يسقط مراجعه م  

ــرا يــعلــت ا ــه ين مــسئله را مــرتبط بــه تــالش دختــران ب  محرمان

ن موضـوع را بـه      ين روانشناس ا  يا. ان کرد يان سقط ب  ينگهداشتن جر 

  مـرتبط  رس از انتـشار آنهـا     ل تـ  يـ شدن کتمان اتفاقات به دل     يشرط

 علت گزارش نشدن موارد سقط زنان و دختـران و           نيهمچن. داند يم

ـ       يران را ناشـ   ي سقط در ا   ينبودن آمار واقع   ل يـ دله  از کتمـان آنهـا ب

 و ي از تبعـات قـانون  يم درمـان ي خانواده، ترس تيد آبرويترس از تهد 

هـا   ه مرتبط با سقط به دادگـا      يات حقوق ي شکا  از ارايه  رستن  يهمچن

هـا و احـساس       دادگـاه  ي ادار يها يدگيچيل اجتناب مردم از پ    يدله  ب

تونه گـزارش    يپزشک نم  «:دانست يها م  يريگين پ يجه بودن ا  ي نت يب

گـن کـه    يده چـون مـ   يه، خانواده گـزارش نمـ  يبده چون تخلف ادار 

چ يدونـه امـا هـ   يم خانواده مي دارييما موردها. رهي دخترمون م يآبرو

 ي مـا تـو    يهـا  ده، گزارش  يفرهنگ ما اجازه نم    .کنه يت نم يجا شکا 

. ستنديـ دا کنه و مـردم راه قـانون را بلـد ن           يش پ ي افزا ي قانون يها رده

ن دادسـرا کـه   يـ  اي تويعني داره، يچ وخم اداريقدر پ  نيقانون هم ا  

 ينقدر کش و قـوس ادار     ي ا ي رو انجام بد   ي کار يخواي، م يريشما م 

   .»يشيته مکشوننت که اصالً خس يقدر م نيداره، ا

 مـردم   ي قانون يريگ يت و پ  ي، علت عدم شکا   يصاحب نظران حقوق  

ـ           جـه بـودن آن، تـرس از        ينت ياز تبعات سقط را عالوه بـر احـساس ب

 کـه   يياز آنجـا  . داننـد  ي با پزشک مـ    ي پنهان يا تبان يمجازات شدن و    

 دارد، مطـرح شـدن سـقط        ي و قانون  يت شرع يران ممنوع يسقط در ا  

 نـدارد، بلکـه ممکـن       ي خـانواده سـود    ينها برا  نه ت  يرقانوني غ ييالقا

اعـالم   .ز بکنـد  يـ  ن ي حقـوق  يها ل و مجازات  ير مسا ياست آنها را درگ   

جـاد  ي را ايات حقـوق  ي بودن سقط، نه تنها اجتناب از شـکا        يرقانونيغ

رونـد را    يمارستان م ي درمان عوارض به ب    ي که برا  يکند، بلکه زنان   يم

ن تـرس از عامـل   يد ا يشا. دارد يحذر م  ، بر يي سقط القا  يز از افشا  ين

مارستان حاضـر بـه     يکه در ب   يطوره  کند، ب  يت م يسقط به آنها سرا   

ا يـ  که با رفتار تند و  يشوند و تا زمان    ي سقط خود نم   ياعتراف به القا  

انـد، حاضـر بـه اعتـراف          مواجه نـشده   كاركنان مکرر   يپرس و جوها  

کان بهتر اسـت  کنند که تا حد ام     ين فکر م  يد آنها به ا   يشا. شوند ينم

 از  ي خود را پنهان کنند تـا بـا واکـنش نامناسـب            يرقانونين اقدام غ  يا

 از مـشارکت کننـدگان دربـاره        يکـ ي. گـران مواجـه نـشوند     يجانب د 

ل عـوارض   يـ دله   که بـ   يمارستان با زنان  ي ب كاركنانبرخورد نامناسب   

ان يـ  کـه م ياصالً بـا کـسان     «:ديگو يکنند، م  ي مراجعه م  ييسقط القا 

نجـا  يان اي که م يکنن کسان  يفکر م . کنن ين خوب رفتار نم   مارستايب

 که اومده   ينن کس يکنن بب  يدرک نم   مشکل دارن  ييجورايبهر حال   

گـه بـه آدم     يد د يه د يبه  . د واقعاً مجبور شده   يشا.  بوده يمشکلش چ 

ق وجـود   ي ضـمن تـصد    يم درمـان  ي تـ  ي از اعـضا   يکي .»کنن ينگاه م 

 يها را راه   ن واکنش ي، ا ركنانكا نامناسب   يها ن واکنش ي از ا  يدرجات

شتر و عـدم رواج     يـ  ب يرقـانون ي غ يهـا   از انجام سـقط    يري جلوگ يبرا

 كاركنـان  الً معتقد است که معمو    يطور کل ه  اما ب . داند ي م ييخودالقا

ن يـ  از همکـارا ا ي بعـض يد گـاه يشـا  «:کننـد  يگونه برخورد نمـ    نيا

د يـ خره با ألکـه بـا    نيـ برخوردار رو داشته باشن و اون هم به عنوان ا         

ـ . شـه انا بي ابراي در سطح جامعه يکيک مجازات کوچ  ي  معمـوالً  يول

شـود کـه     ي مـ  يريگ  جهيانات نت ين ب ياز ا  .»شهي برخورد نم  ينجوريا

 الًزنان اکثراً پس از سقط از جانـب عامـل سـقط رهـا شـده و معمـو            

 ييامـدها ير پ يـ  کـه ممکـن اسـت درگ       يشوند، در حال   ي نم يريگ يپ

از آنجـا   . هـستند   ژهي و يها تي، توجه و حما   يابيازمند ارز يشوند که ن  

 است، زنان بـه خـدمات       يرقانوني که انجام سقط غ    ييکه در کشورها  

ص و درمـان    ير در تـشخ   يخأعلت ت ه   ندارند، ب  يپس از سقط دسترس   

 يتـر   با خطرات عمـده    آنها ي، بهداشت بارور  ي و روان  يعوارض جسم 

  .شود يمواجه م

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
90

.1
0.

2.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1390.10.2.6.3
https://payeshjournal.ir/article-1-523-en.html


  

  ١٩٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري

 در  ياديـ زان ز يـ کنند، بـه م    يخاطرش سقط م  ه  نان ب  که ز  يليدال

ل داشـته باشـند   يـ زنان ممکـن اسـت تما  . سر جهان مشابه است  اسر

ندازند، ممکن اسـت    يق ب يرا به تعو   ا آن ي را متوقف کنند     يآور فرزند

د از عهـده  ن داشته باشند و قادر نباشـ ي اقتصاد ـ يمشکالت اجتماع

ا بخواهنـد   يـ ند و   يگر برآ يک فرزند د  ي و پرورش    ي نگهدار يها نهيهز

ن ممکـن اسـت   يريسـا .  خود را دنبال کننديليا تحصي ياهداف شغل 

  آنهـا  يکه بـاردار   نيل ا يدله  ا ب ي يل مشکالت ارتباط  يدله  سقط را ب  

ـ  ي، انتخاب کنند و باشد محارم   با ا زنا يجه تجاوز   ينت ه ا ممکن اسـت ب

ئله از  مس. نندي سقط را برگز   يا مشکالت مرتبط با سالمت    يل سن   يدل

دا يـ  نيـز معمـوالً بـا سـقط ارتبـاط پ         در مورد زنـان    دست رفتن آبرو  

هـاي ايـن     يافتـه  .انـد   که ازدواج نکـرده    يخصوص در زنان  ه   ب ؛كند مي

شـكل شـماره    (است  هاي مذكور    پژوهش نيز مطابق با نتايج پژوهش     

كننـد و يـا    البته تمايل به سقط در زناني كـه ازدواج موقـت مـي         .)۱

ن يـ در ا . استهاي پژوهش حاضر      نيز از يافته   ستاهمسرشان معتاد   

پژوهش، امکان مـصاحبه بـا نوجوانـان سـقط کـرده، جهـت کـسب                

ان يـ ن رابطه ب  يگر در ا  يکنندگان د   اما شرکت  ،تجاربشان، فراهم نشد  

ل يـ  کـم شـدن تما     ي بـرا  ي، مانع بزرگـ   يکردند که مشکالت اقتصاد   

دن شـانس   دسـت آور  ه   بـ  يز برا يپسران به ازدواج است و دختران ن      

د يشـوند تـا شـا      ي با پـسران مـ     ي آزادانه وارد ارتباطات جنس    ،ازدواج

. ق پسران را وادار بـه قبـول تعهـد و ازدواج کننـد         ين طر يبتوانند از ا  

ـ            يدله  پسران جوان ب   ه ل نداشـتن امکـان ازدواج و پـسران نوجـوان ب

جه ينترنت و در نت   يل رواج فرهنگ استفاده نادرست از ماهواره و ا        يدل

 لجـام   يمجاز، در روابـط جنـس      ري و غ  يراخالقي غ يها ه صحنه مشاهد

 ناخواسـته   يهـا  يج آن بـاردار   ي کـه نتـا    شـوند   مـي  وارد   يا ختهيگس

 از مـوارد رهـا شـدن     ياري و در بـس    يرقـانون ي غ يهـا  دختران، سـقط  

  . استخورده  دختران شکست

 يخـانوادگ  روابـط  کـردن  محـدود  بر ياقتصاد مشکالت و ليمسا

 دربـاره  نيوالـد  کـم  اطالعـات  يطرفـ  از. اسـت  هگذاشت ياديز ريثأت

 روابـط  نيـ ا تيـ فيک فرزندان، يروان  ـ  يروح يازهاين و بلوغ ليمسا

  . سازد يم نامطلوب شيپ از شيب را شده محدود

 در ي رسـم يهـا  رهنگـام آمـوزش   يا شـروع د   يـ  کمبود و    نيهمچن

 يهـاي پيـشگيري از بـارداري بـرا      و روشيل جنـس يارتباط با مـسا   

ن يـ جه عـدم اسـتفاده کارآمـد از ا        ي و در نت   يراني جوانان ا  نوجوانان و 

 يرقـانون يجه سقط غ  ي ناخواسته و در نت    يها، از علل مهم باردار     روش

ع ير سـر ييکنندگان با توجه به تغ  از مشارکتيکيده يبه عق .هستند

شـدن   حصر و کمرنـگ    و  حد ي ب يها ي جامعه، آزاد  يط فرهنگ يشرا

از بـه آمـوزش نوجوانـان از دوره         يـ هـا، ن    مناسب خـانواده   يها کنترل

هـا تـا    ن آمـوزش يـ ق انـداختن ا  يشود و به تعو     احساس مي  ييراهنما

ر و يـ ار ديبـس  ـ الب مشاوره قبل از ازدواجقدر ج ـ  زمان قبل از ازدوا

  .رمؤثر استيغ

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه زنان با توجـه بـه             همچنين يافته 

 ي شرع ي، باورها يقانون سقط   داليل،  ياسي و س  ي شرع يها تيممنوع

ا بازدارنـده خـانواده،   يـ ت کننـده  يـ  حمايهـا   و واکـنش يا شخص يو  

 اقدام بـه    ي خود برا  ييزان توانا ي م يابي، به ارز  يم درمان يان و ت  ياطراف

 کـه   يا افتهي توسعه   ي از کشورها  ياريبر خالف بس  . پردازند يسقط م 

بـل از    ق يا ه خـدمات مـشاوره    يـ جـه ارا  ي و در نت   يسقط در آنها قانون   

 که سقط يا  در حال توسعه  ي در کشورها   و نيز  ز فراهم است  يسقط ن 

ـ  يـ ه خدمات مرتبط به آن ن     يجه آن ارا  يشود و در نت    بازداشته مي  ه ز ب

ه بـا  هـ رد، زنـان در هنگـام مواج   يگ يار قرار نم  يصورت آزادانه در اخت   

 خانواده، دوستان   يها تيشان، حما ي ناخواسته تنها محل اتکا    يباردار

انات زنان، مـشارکت    ي بر اساس ب   ،ن پژوهش يدر ا . است يرمانم د يو ت 

 سقط کامالً واضح بود و زنان در اغلب موارد          يريگ ميمردان در تصم  

هر چند اعالم   . آمدند يت همسرانشان بر م   ي جلب رضا  يدر ابتدا در پ   

 زنان نداشت   ييم نها ي در تصم  يري تأث ،ت همسر يا عدم رضا  يت  يرضا

ن امـر  يـ  اگر همسرانشان با ايپرداختند، حت يتاً آنها به سقط م   يو نها 

 سـن   ،علـت تـرس از مخالفـت همـسر        ه  ز ب ي ن يتعداد. موافق نبودند 

 از ي تـا شـاهد مخـالفت   كردنـد  بيان مي ي را کمتر از حد واقع    يباردار

مردان در ابتدا ممکـن بـود زنـان را از سـقط منـع               . جانب او نباشند  

هات او، يل و توجيدن داليدن اصرار زن و شن  يج با د  يکنند، اما به تدر   

 ي همراهـ   نيـز   آنهـا را تـا مکـان انجـام سـقط           يموافقت کرده و گاه   

ها بودند کـه     ا خانواده ين دوستان و    ي معموالً ا  يطور کل ه   ب .کردند يم

شدند و   ي دعوت م  يافتن مکان سقط به همکار    ياز جانب زنان جهت     

و در   مکان سـقط پرداختـه       ي از آنها با زنان به جستجو      يا  عده يحت

ن پژوهش  ي ا يها افتهين  يهمچن. کردند يانجام سقط به آنها کمک م     

 از اقـوام  يکـ يا يـ ز اکثراً با دوسـتان و     ينشان داد که دختران باردار ن     

 ،يک جنـس  يشـر . کنند ي انجام سقط مشورت م    يک خود برا  يدرجه  

 از بـستگان    يکيا به عنوان    يکند و    ينه سقط را تقبل م    يپرداخت هز 

 مطالعـه  .کنـد  ي مـ يط سـقط همراهـ  ي شـرا يابيـ  ارز در رادختـر، او 

 دربـاره    خـود  يک جنـس  يز نشان داد که زنان اغلب به شر       ير ن ييروس

ز به دوسـتان دخترشـان و در        ي ن يا عده. نديگو ي ناخواسته م  يباردار

ه م سقط معموالً ب   يتصم. نديگو يلشان م ي به دختران فام   يدرجه بعد 
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  ١٩١

    شيرين شهبازي صيقلده و همكاران                                                                                                                   ...    تبيين فرايند سقط غيرقانوني

ک يتان پـسر شـر   دوسـ يحتـ . شـود  ي گرفته م يک جنس يله شر يوس

ز ممکن است در سقط نقـش داشـته باشـند و نقـش آنهـا          ي ن يجنس

ن يـ ز در ايـ  نيم درمـان يت. ]۸ [آوران سقط است افتن فراهميمعموالً  

 يشدند، آنها را به سـو      ي که با اصرار زنان مواجه م      يپژوهش در زمان  

 کـه  يا در مطالعـه  .کردنـد  ي ميي سقط راهنما  يها ا روش يها و    مکان

ان شد کـه    يده است، ب  يران به چاپ رس   ي بهداشت خانواده ا   هيدر نشر 

ز ي ن ي از پزشکان خودشان به عنوان عامل سقط هستند و برخ          يبعض

ت کــار را بــه عهــده يري داشــتند و صــرفاً مــددوســتان و نزديكــاني

کنندگان   مشارکت .]۹ [شدند يگران م يت د يگرفتند و باعث عامل    يم

 سـقط را تـا   يا  عـده ،)سـقط ان يا متقاضـ  ي يم درمان يت(ن پژوهش   يا

 سـقط را فاقـد   يا حکم شرعي مجاز دانسته و ي از بارداريزمان خاص 

  شـرعي و جه بدون توجه به منـع ينان باال دانسته و در نت   يدرجه اطم 

گرفتــه از احکــام اســالم اســت، بــه باورهــا و   ســقط کــه بــريقــانون

 ايـ ه بـا سـقط و       هجه در مواج  ي خود وابسته بودند و در نت      يها دهيشن

 مي تـ ي از اعضايا دهع. کردند يتر برخورد م    آسان ، مکان سقط  يمعرف

مــار ي بــه بيه بــه حفــظ بــارداري جــز توصــيي کــه راهنمــايدرمــان

 بکنند، ناراحـت    يمار کمک يکه نتوانسته بودند به ب     نيکردند، از ا   ينم

 سقط از طـرف شـرکت    ينان به حکم شرع   يعلت عدم اطم  . شدند يم

 جـا افتـاده در مـردم دربـاره زمـان          يهاکنندگان، متفاوت بودن باور   

 يا ، عـده ي آن را تا چهار مـاهگ      يا را عده يز. مجاز سقط در اسالم بود    

 مجـاز  يروزگـ چهـل و چهـار   ا يـ و  چهـل  تـا  يا  عده  و يتا سه ماهگ  

 از احکـام را بـا       ير بعض ييز تغ يکنندگان ن   از مشارکت  يکي. دانند يم

حکـم سـقط و در   نانش به ثابت ماندن يگذشت زمان، علت عدم اطم    

 يد علـت رواج باورهـا     يشـا . کرد ي م ينان به آن تلق   يجه عدم اطم  ينت

نـه در   ين زم ي باشد که در ا    ي مختلف در جامعه، احکام متفاوت     يشرع

 ياختالف نظـر دانـشمندان و علمـا        .شود يان م ي ب ي اسالم يها فرقه

 يريـ گ ن بـه مراحـل مختلـف شـکل        ي در ارتباط با سقط جنـ      ينيد

ن فاقـد روح بــر  ي و جنــيات انـسان يــ روح و حين داراين، جنـ يجنـ 

ان يـ  م ،)يات انـسان  يـ  روح و ح   ين دارا يجنـ ( در قسم اول  . گردد مي

اند   نموده ين را انسان تلق   ي و هر دو جن    نيست ي اختالف يعه و سن  يش

 امـا در    ،شـود   شائبه قتل نفس مطـرح مـي       ، با انجام سقط    معتقدند و

ان علمـا و    يـ ر م  د ي اجمـاع نظـر    ،)ن فاقـد روح   يجن(مورد قسم دوم    

ز ي از اهـل سـنت آن را جـا         ي وجود ندارد و جمع    يدانشمندان اسالم 

ن فـرض   يـ داننـد، هـر چنـد در ا        يان آن را حرام م    يعيدانسته، اما ش  

 يرقـانون ي غ، که انجام سقطييدر کشورها. ]۶ [ وجود دارد ياتئاستثنا

 يا بـه جـستجو    يـ نـد و    يآ ي بر م  ييا درصدد خودالقا  يماران  ياست، ب 

 سـقط را    ين سقط با وصـول مبـالغ گزافـ         که عامال  ي مخف يها مکان

 ،انجامـد  ين جستجو به شکست مـ     يگاه ا . پردازند يدهند، م  يانجام م 

دا کنـد و  يـ  پي سقط دسترسي برايچ مکانيتواند به ه يمار نميرا ب يز

. نان عامل سقط را جلـب کنـد       ي ندارد تا بتواند اطم    يا معرف و رابط   ي

 بـه   ي سقط زمان  يانجامد و متقاض   يل م ها به طو   ن جستجو ماه  يگاه ا 

 بـاال   يقـدر ه  ن ب يکند که سن جن    يدا م ي پ يمکان مورد نظر دسترس   

 حاضر بـه    ،ا ترس از عوارض   ي و   يل شرع يرفته که عامل سقط به دال     

  صرف،ل اعتقاداتش از سقطيا خود زن به دل   ي و   نيستن کار   يانجام ا 

ز يـ  اسـت ن   ي که انجام سـقط قـانون      يي در کشورها  يحت. كند نظر مي 

 ،ن سـن يـ ن شده و پس از گذشتن از ا يي آن تع  ي برا يمحدوده مجاز 

.  نخواهنـد بـود    يط قـانون  يماران قادر به انجام سقط در شـرا       يگر ب يد

 و  ير انجـام سـونوگراف    يثأماران از سقط را ت    يعلل انصراف ب   زادهيمهد

 او  يه به نگهدار  يتاً توص ين به مادر و نها    ي بدن جن  ينشان دادن اعضا  

ل بـه خـاموش     يـ جه عدم تما  ين و در نت   ي قلب جن  يدن صدا يشنا  يو  

ن پـژوهش،  يـ  بـر اسـاس ا     ].۹ [ن صدا، عنوان کرد   ي ا يشگيشدن هم 

 يزيشوند که چ   ي م ييا ناآگاهانه وارد تقال   ي آگاهانه   ،ان سقط يمتقاض

آنهـا از   . کنـد  ي آرامشان نمـ   ي ختم باردار  يعنيدن به هدف    يجز رس 

 منحـصر  يتي اما در موقع  ،ارند سقط اطالع د   يها تيخطرات و ممنوع  

ن يـ دن بـه ا   يشي اند ي برا ي خود فرصت  يرند که برا  يگ يفرد قرار م  ه  ب

م خود ي کردن تصمي عمل يعاً در جستجو  ينند و سر  يب يمالحظات نم 

 يها و هـشدارها    هي در معرض توص   ياغلب موارد آنها زمان   . نديآ يبر م 

 يم قطعـ  يرند کـه تـصم    يگ ي قرار م  ين مذهب اا مشاور ي و   يدرمان ميت

ط انجـام سـقط، گفتگـو دربـاره         ياند و جز دربـاره شـرا       خود را گرفته  

جه بـه محـض مطلـع    يدر نت . رنديپذ ي و نم  شنيده را ن  يگريموضوع د 

 يگـر ين پزشک مراجعه کننده، بـه سـراغ فـرد د        يشدن از امتناع اول   

 يزيتاً آن چيدهند که نها  ي ادامه م  يين جستجو را تا جا    يروند و ا   يم

 .»دهـم  يان مـ  يـ  شما پا  يمن به جستجو  «: خواهند يه م را بشنوند ک  

 سـقط   يم اخالق ي تا بتوانند تحر   در تالشند  از زنان روزها     يد بعض يشا

. نديرا از ذهن خود پاک کنند و بر وجدان هشدار دهنده خود فائق آ             

 چه در مـذهب و چـه در           موجود زنده   يك ن بردن يدانند از ب   يآنها م 

 انزجـار اسـت، امـا چـه بـر آنهـا             ، مـورد نکـوهش و     يات بشر ياخالق

 خـود عبـور     ين موانع هماهنـگ بـا فطـرت روحـان         يگذرد که از ا    يم

روند که وجدان و قلـب آنهـا را          ي م ي انجام رفتار  يکنند و به سو    يم

 زن انجـام دهنـده سـقط        ۵۸ يبـر رو    مطالعـه اسکاسـتر    .رنجاند يم

 ،نـد ا  هدکر  سقط را محکوم     اًن زنان متفق  ي ا ي نشان داد که تمام    ييالقا

 يت اخالقـ  ي احساسات زنان در مورد محکوم     ، از موارد  يارياما در بس  
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  ١٩٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 مي و به تـصم مغلوب شده، ي اقتصاد ـ ي اجتماععواملسقط، توسط 

  .]۱۰ [شود ميمنجر  سقط ي برايريگ

 مـورد  در ييهـا  افتـه ي پـژوهش،  نيـ ا بـا  مرتبط يها افتهي گريد از

ل بد دانـستن سـقط      يبه دل . بود سقط دهنده انجام نعامال و ها روش

بـا  ا  يـ من،  يرايصورت غ ه  ل فقر، سقط ب   يا به دل  ي و   ياز لحاظ اجتماع  

، انجام  يا رحرفهيآورنده غ  ک فراهم يله  يوسه  ا ب ي و   ييالقا خودروش  

 ي انجـام سـقط، از داروهـا       بـه منظـور   ن پژوهش زنان    يدر ا . شود مي

 يدرمـان  ا مرکـز يـ  در منـزل خـود   گالندينق پروستايا تزر ي و   ياهيگ

اســتفاده   محلــه،متــصدي تزريقــاتا توســط يــک آشــنا، يــوســط ت

ز يـ ن ني سـنگ  يا حرکـات ورزشـ    يدن از ارتفاع و     ين پر ييپا. کردند يم

 ظاهراً از   يرستانيدر دختران دب  .  بودند يي خودالقا يها ن روش يجزو ا 

 ي بـرا  گالندينق پروسـتا  يا تزر يدن از ارتفاع و     ي، پر ي شکم يها ضربه

 ،گالندينا از پروسـتا   يز  يها ن  در مطب . شود ک سقط استفاده مي   يتحر

ز از يـ  ني محلـ يماماهـا . کننـد  يا ساکشن استفاده مـ يا از کورتاژ و    ي

 مـشارکت . کننـد  يا پر استفاده مـ    ي و   يل بافتن ي، م ياهي گ يها افيش

ن سقط را متعلق به اقشار متفـاوت ماننـد پزشـکان،             عامال ،کنندگان

اران، يـ ، کمـک به   يوممان، جراحان عم  يماماها، متخصصان زنان و زا    

ن و   از عـامال   ي بعض .دانستند ي دندانپزشکان م  ي و حت  ي محل يماماها

کـه   يطـور ه  ب؛اند ان مردم شناخته شدهي انجام سقط در م يها مکان

م يتـ (کننـدگان     مصاحبه با اکثر مـشارکت     از طريق   اصلي پژوهشگر

شـد   يده مـ  ي پرسـ  يوقت. ديشن ي را از آنها م    ي مشابه يها نام )يدرمان

ق يـ ا از طر  يـ دادنـد    ي آنها پاسخ مـ    ،شناسند ين را م  ن عامال يونه ا چگ

ا در  يـ نـد و    يآ يمارسـتان مـ   ي که جهت درمان عوارض بـه ب       يمارانيب

، يم درمـان  يق تـ  يـ ن زنـان از طر    يبنابرا. شنوند ي نام آنها را م    ،اجتماع

 کـه بـر حـسب    يا افـراد يـ مارستان، دوستان و خانواده و  ي ب كاركنان

 يها آموزند و با مکان    ي سقط را م   يها شوند، راه  ي م اتفاق با آنها آشنا   

ا يـ  دارو   ي سقط آور را از بازارها     يها آنها آمپول . شوند ي م آشناسقط  

ق يـ کننـد و آنهـا را تزر   يه مـ يته )ک آشنايواسطه  ه  ب(ها   از داروخانه 

ـ  ،ن سقط  عامال يها ا در مطب  يند و   ينما يم ، يا رحرفـه يصـورت غ  ه   ب

همـراه  ن  اا توسط متخصص  يل و   يول استر ت اص ي و رعا  يهوشيبدون ب 

، مـورد کورتـاژ قـرار       نهـا آ يا بدون    يت اصول جراح  ي و رعا  يهوشي ب با

 و پرسـتاران را  يا رحرفـه يقا، پزشـکان غ يز در آفرين جوکز .رنديگ يم

، يـي اهـان دارو ي سـقط را شـامل گ   يهـا  دانـد و روش    يعامل سقط م  

. کنـد  ين مـ  اي ب يکننده و محصوالت الکل    چوب عود، محصوالت پاک   

، در ي محلـ يهـا  هـا و هـم در مغـازه     که هم در داروخانـه   يمحصوالت

ن پـژوهش،   يـ  ا يهـا  افتـه يگـر   ي با توجه به د    .]۱۱ [دسترس هستند 

متوسـل شـدن بـه      .  سقط اشاره کرد   يامدهايتوان به عوارض و پ     يم

هـاي غيراسـتاندارد و      آوران فاقد صالحيت و اسـتفاده از روش        فراهم

 از  يکـ ي. سازد ا عوارض متفاوت جسمي مواجه مي     غيرايمن، زنان را ب   

 ي برخورد داشت که در اثر سقط عفـون        يماري با ب  يدرمان مي ت ياعضا

.  شـده بـود    يها، ناچار به انجـام کولوسـتوم       ت عفونت به روده   يو سرا 

 ،ي را گزارش کرد که در اثر سـقط عفـون          يز در هند مورد   ين نگاليس

 د شـده بـود    يگموئيون سـ   و برداشتن کامل کول    يناچار به کولوستوم  

. شوند بعضي از زنان نيز پس از سقط دچار مشكالت رواني مي          . ]۱۲[

 را از علـل     ي زنـان بـه افـسردگ      ي ابـتال  ،ن پژوهش روانشناسان  يدر ا 

 از  يکـ ين  يهمچنـ . مراجعه آنهـا بـه مراکـز مـشاوره عنـوان کردنـد            

شتر از زنـان    يـ  در دختـران را ب     يجاد افسردگ يروانشناسان، احتمال ا  

ل يـ ت از خـانواده بـه دل      يـ افت حما ين کرده و علت آن را، عدم در       ايب

 ي عقالن يها ي ناخواسته و سقط، ناپختگ    يان باردار يپنهان کردن جر  

 محـدودتر   ي اجتماع يها تي جهت تطابق با مشکالت، فعال     يجانيو ه 

ن ي فکر کـردن و همچنـ      يشتر برا ي ب ييجه داشتن وقت تنها   يو در نت  

 ،ن پـژوهش  يـ احساس گنـاه در ا    . کردان  يان سقط، ب  يمرور مکرر جر  

 از  يکـ يهـر چنـد     .  سقط عنـوان شـد     ي از اعتقاد به گناه شرع     يناش

 يشتر ناشـ ي ب، خود را از انجام سقطيکنندگان علت ناراحت   مشارکت

 و تـرس از   يدانـست تـا قـبح شـرع        يات و وجدان خـود مـ      ياز اخالق 

ه  ک يي آنها يکنندگان، حت  ر مشارکت يکه سا  يدر حال . يمجازات اله 

ـ     ي از سقطشان گذشـته بـود، نـاراحت        ياديان ز يسال  ي و مـسئله روان

 امـا   ،ان نکردنـد  يجاد کند، ب  ياز به درمان را در آنها ا      ي را که ن   يديشد

 يا گفتگــو دربــاره آن احــساس نــاراحتيــ از آنهــا از مــرور و يا عــده

 پس  يگر از مشکالت روان   ي د يکي .ندختير ي اشک م  يکردند و حت   يم

 در  ي پژوهش عنوان شد، اخـتالل ارتبـاط جنـس         نياز سقط، که در ا    

 ارتبـاط   ي بـر رو   يي اثـر سـقط القـا      ،يمطالعات محدود . ن بود يزوج

ن مطالعات نشان   يا. اند  کرده ي آنها را بررس   يا عملکرد جنس  ين  يزوج

 ارتباطـات   يرو  بـر  ي ممکن است اثـرات منفـ      ييدهند سقط القا   يم

 زنان داشته باشد درصد از    ۲۰  از بيش در   يا عملکرد جنس  ي ييزناشو

]۴[ .  

 ي حقـوق يامـدها ين پـژوهش پ ي سقط در ا  يامدهايگر از پ  ي د يکي

 اسـت،  يات سقط در مجامع حقـوق     يبود که شامل مطرح نشدن شکا     

ـ   يـ ن سقط بـه حـبس و پرداخـت د         ارا محکوم شدن مباشر   يز ه ه را ب

ر يز اکثـراً تحـت تـاث      يـ ات مطرح شـده ن    ي شکا يدنبال دارد و از طرف    

 ي و روانـ   يها، جز خـسته کـردن جـسم         دادگاه ي ادار يها يدگيچيپ

 و نکـوهش  ي قـبح مـذهب  .آورد ي به بـار نمـ   يگري حاصل د  ،نامراجع
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  ١٩٣

    شيرين شهبازي صيقلده و همكاران                                                                                                                   ...    تبيين فرايند سقط غيرقانوني

 و ي قـانون يهـا   با مجـازات   يرباز در جوامع انسان   ي سقط از د   ياجتماع

   .]۱۰ [ همراه بوده استي متفاوتياجتماع

 و  ي، اجتمـاع  يان آثار و مـشکالت اقتـصاد      يراً با ب  يخوشبختانه اخ 

 دولـت جهـت   ي بـرا يت مناسب ين، موقع ي از سقط جن   ي ناش يفرهنگ

د يـ  جديان فتـاو يهمچنـ . ده استيسر گردي ميد نظر و بازنگر  يتجد

 نجـات جـان     يهـا  نـه ي سقط در زم   ي شرع ي و مجوزها  يني د يعلما

دميـده   ( قبـل از ولـوج روح      يا عسر و حرج در محدوده زمان      يمادر و   

 و  ييوسط مراجع قـضا    ت ي بازنگر ينه را برا  ي، زم )شدن روح در كالبد   

 ي توسط تعـداد   يارائه طرح سقط درمان   . قانونگذار فراهم نموده است   

حـه  يه ال يـ  و ارا  ۱۳۸۱ در سـال     ي اسالم يندگان مجلس شورا  ياز نما 

ف يـ  تعري برايزير ، برنامه۱۳۸۲ توسط دولت در سال يسقط درمان 

 در ارتبـاط بـا سـالمت مـادر و         ي پزشـک  ي قطع يها ن شاخص يو تدو 

 واحد  ييه قضا ين رو يگر موارد جهت تدو   ي و د  ينيص جن ين و نقا  يجن

ن ي جامع ابعاد سقط جنينار بررسي سم ي برگزار  و هييتوسط قوه قضا  

ر ييـ نـه تغ ي، زم۱۳۸۱ران در هفتم و هـشتم اسـفند مـاه سـال       يدر ا 

ن ي گذشـته سـقط جنـ   يها تين را نسبت به محدوديها و قوان   نگرش

  ].۶ [فراهم آورده است

  : شودين پژوهش اشاره ميكليدي حاصل از اان به نكات يدر پا

 ،هــاي غيرقـانوني از ديــدگاه مـشاركت كننــدگان    مفهـوم سـقط  -

ارتباط تنگاتنگي با نحوه برخورد زنان با ناخواسته بودن بارداريـشان           

آنها اگرچه سقط غيرقانوني را يك امر مخالف شرع و اخالقيات           . دارد

ضرورت غيرقابـل اجتنـاب     دانند، اما در برخي از موارد آن را يك           مي

  .آيند دانسته و از هر راهي در صدد اقدام به آن بر مي

 از  ين پژوهش در اغلب موارد اطالعـ      يکننده در ا   زنان مشارکت  -

ن يـ دهنده سـقط نداشـتند و در ا        زان مهارت فرد انجام   يا م يشغل و   

 و يربهداشتيط غيآنها فقط شرا  . ز نداشتند ي ن ي مشخص يابينه ارز يزم

 خـود را ذکـر      يربهداشـت ي غ يهـا   از سقط  ي ناخواسته ناش  يامدهايپ

ن  بـودن عـامال    يا رحرفـه يانـات بـه غ    ين ب يتوان از ا   يکردند که م   يم

 يا رحرفـه ينظـران بـه صـراحت بـه غ         ر صاحب ياما سا .  برد يسقط پ 

 ي افـراد ،نن عـامال يـ را اغلـب ا ي ز ؛کردند ين سقط اشاره م   ابودن عام 

ل ياند و تنها به دل     دهي ند يوزشچ گونه آم  ينه ه ين زم يهستند که در ا   

 آن، اقـدام بـه      ي درآمد بـاال   يا برا ي سقط و    ي زنان برا  ي باال يتقاضا

  .کنند ين کار ميا

ه رحـم و در  يـ کنندگان به ناقص انجـام شـدن تخل   اکثر شرکت -

زنـان قـضاوت   . کردند ي و عفونت متعاقب آن اشاره ميزيجه خونر ينت

د دربـاره مهـارت   يا شايط و ت از سق يا عدم رضا  يت  يخود درباره رضا  

آنهـا از انجـام    .کردنـد  يان مـ يـ امد سقط ب  يعامل سقط را بر اساس پ     

رونـد  امد ناخواسته از    ي اما در صورت داشتن پ     ،مان نبودند يسقط پش 

 يمي بودند، هر چند از تـصم      ي و از عامل آن شاک     ي ناراض انجام سقط 

  .شدند يمان ميندرت پشه که گرفته بودند ب

 يرقـانون يل غ ي به دل  يا رحرفهين غ ات از عامال  يا مطرح نشدن شک   -

 يها را پنهان نگاه داشته و کـشف راهـ           سقط ي آمار واقع  ،بودن سقط 

 هـر چنـد     ،کنـد  ي اصالح قانون سـقط را بـا مـشکل مواجـه مـ             يبرا

 يطي را تحـت هـر شـرا       ي باردار ييز ختم القا  ي ن ي مذهب يها يبنديپا

چنـدان   هنـوز  زيـ  مـرتبط بـا سـقط ن       يل شرع يمجاز ندانسته و مسا   

   .اند ان نشدهيروشن ب

  ها محدوديت

شـوندگان و انجـام مطالعـه در         به علت كم بودن تعـداد مـصاحبه       

. پذير نباشد شهرستان كرج، ممكن است نتايج مطالعه چندان تعميم    

، ممکن است افراد    يرقانوني مانند سقط غ   يعالوه بر اين، در موضوعات    

االت ؤ صورت شرکت به سـ     ا در ياز شرکت در پژوهش امتناع کنند و        

ا يـ  يت زمـان  يمحـدود .  پاسخ دهند که مطلوب جامعـه باشـد        يطور

 افـراد   يز ممکن است بر نحوه پاسخ ده      ي پژوهشگر ن  ييزان راهنما يم

 از حاصـل  اطالعـات  شـدن  تر يکاربرد جهت جهينت در .ر بگذارد يثأت

 ديـ مف نده،يآ يها پژوهش توسط مشابه اطالعات کسب پژوهش، نيا

   .است
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  ١٩٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م پژوهشيارتباط بين مفاه: شكل شماره يك
  

 م اتخاذ شدهير گذار بر تصميثأعوامل ت

 

 م به ختم آنيرش بارداری و تصميعوامل عدم پذ

  

 باورهاي شرعي و شخصي

 م قاطعتصمي ايانصراف از انجام سقط 

 

 عوامل اجتماعي

 عوامل خانوادگي

 عوامل فردي

 ها واكنش

 هاي سياسي اجتماعي ممنوعيت

 نقش شريك جنسي

هاي خود  امكان انجام سقط با روش

 القايي

 ها واسطه تسهيل كنندهه اقدام ب
 تجربه قبلي

امكان انجام سقط در مراكز 

 عموميخصوصي و 

 پيامدهاي سقط

 پيامد حقوقي

  اجتماعي ـپيامد سياسي

  پيامد فيزيكي

  رواني ـپيامد روحي
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  ١٩٥

    شيرين شهبازي صيقلده و همكاران                                                                                                                   ...    تبيين فرايند سقط غيرقانوني

  سهم نويسندگان

وري و ورود   آ  احـي طرحنامـه، جمـع     رط: شيرين شهبازي صـيقلده   

  ها، تهيه مقاله تحليل دادهها به رايانه،  داده

  ها ادههمكاري در تحليل د: ناهيد فتحي زاده

   نظارت بر اجراي طرح:فريبا طالقاني

  تشكر و قدرداني

االت ؤ سي که مشتاقانه پاسخگويکنندگان ه شرکتيبا تشکر از کل

پژوهشگر بودند و همچنين تشكر از معاونت پژوهشي دانشگاه علـوم           

مين بودجه مالي ايـن طـرح بـه شـماره        أپزشكي اصفهان كه زمينه ت    

   . را فراهم آوردندپ ۱۲/۱۱/۳۵۵

 منابع

1. Cohen AS. Envisioning life without roe: lessons 
without borders, The Guttmacher Report on Public 
Policy 2003; 6: 3-5. Available from: 
http://www.guttmacher.org/pubs/tgr/06/2/gr060203.ht
ml 
2. Harris AA. Supportive counseling before and after 
elective pregnancy termination. Midwifery and 
Women Health 2004; 49: 105-11 
3. Bruce O, Bentar S. Policy update on safe and legal 
abortion 30 years after roe. V.Wade, IWPR Population 
241, October 2003. Available from:  
http://www.iwpr.org/pdf/B241.pdf 
4. Vibeke R. The Problem of illegally induced 
abortion: result from a hospital-based study conducted 
at district level in Dares Salam. Tropical Medicine and 
International Health 2000; 5: 495-502 
5. Fakheri T. The assessment of induced abortion cases 
referring to Motazedi educational and medical center 
of Kermanshah 2000. The Journal of Nursing 
Midwifery: Kermanshah University of Medical 
Sciences 2004; 2: 45[Persian] 
6. Behjati Ardakani Z. Emergency for assessing the 
multiple dimensions of fetus abortion in Iran. The 

Journal of Fertility and Infertility 2004; 4: 299-320 
[Persian] 
7. Mohammadzadeh F, Fallahian M. The induced 
abortion conditions in Taleghani hospital depended to 
Shahid Beheshti Medical University 2000-2001. The 
Journal of Legal Medicine 2002; 32: 190-93 [Persian] 
8. Rossier C. Estimating clandestine abortion with the 
confidents method results from Ouagadougou: Burkino 
Faso. Paper presented at the population association of 
American 2004 annual meeting, Boston, April 1-3, 
http://paa2004.princeton.edu/download.asp?submissionId
=41577 
9. Mehdizadeh F. Fetus abortion, injuries, causes and 
outcomes. The Journal of Family Health 2003; 28: 44-
46 [Persian] 
10. Schaster S. Abortion in moral world of the 
Cameroon: Gradsfield. Reproductive Health Matters 
2005; 13: 130-38 
11. Jewkes RK. Why are women still aborting outside 
designated facilities in metropolitian: South Africa? 
BJOG: Obstetrics and Gynacology 2005; 112: 1236 
12. Singh S, Parada E, Mirembe F, The incidence of 
induced abortion in Uganda. Family Planning 
Perspective 2005; 31: 183-91 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
90

.1
0.

2.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1390.10.2.6.3
https://payeshjournal.ir/article-1-523-en.html
http://www.tcpdf.org

