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چکيده
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و قرارداد مزبور و انتخاب عنواني جهت زن صاحب رحم و زوجين نابارور صاحب اس��پرم و تخمک اس��ت که هم از نظر حقوقي و هم از نظر 
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1- اين مقاله از يافته هاي طرح پژوهشي سربازي نگارنده عباس يدالهي باغلويي در پژوهشگاه جهاد دانشگاهي رويان به راهنمايي دکتر رضا عماني ساماني و نظارت دکتر سيد محمد آذين تدوين و استخراج 
شده است.

مقدمه

پیش��رفت تكنولوژي تحولي ش��گرف در زندگي انس��ان ها ایجاد نموده 
اس��ت. این تحول در عرصه  هاي مختلف زندگي انس��ان از جمله زندگي 
اجتماعي، اقتصادي، سیاس��ي و ...نمودار گش��ته اس��ت. این تحول در 
عرص��ه ي درماني نیز جلوه گر ش��ده و ش��یوه هاي درمان��ي نیز در پرتو 
تكنولوژي سمت و سوي دیگري به خود گرفته است. از جمله پیشرفت 
تكنول��وژي در حوزه ي درمان مي توان ب��ه ایجاد روش هاي نوین درمان 
 IUI ،ناباروري اش��اره کرد. از جمله ي این شیوه هاي درماني مي توان به
IVF، GIFT،ZIFT، و ICSI اش��اره نمود. ع��الوه بر این موارد، چنانچه 

زني داراي تخمك نبوده، یا مردي به طور کلیداراي اس��پرم نباشد، زن 
و مردي هردو فاقد س��لول هاي جنس��ي بوده و یا زن علیرغم داش��تن 
تخمك، توانایي حمل جنین در دوران بارداري را نداش��ته باش��د، علم 
پزش��كي روش هایي براي درمان این امور مانند؛ اهداي تخمك، اهداي 
اسپرم، اهداي جنین، جانشیني در بارداري و امثالهم پیشنهاد مي کند. 
این ش��یوه هاي درماني نیز چالش ها و مسائلي را در عرصه هاي مختلف 
علوم انس��اني از جمله حوزه ي اجتماعي، روان شناختي، فلسفي، فقهي 
حقوق��ي، اخالقي و غیره ب��ا خود به همراه دارد. در این پژوهش یكي از 
مس��ائلي که شیوه ي درمان جانش��یني در بارداري در حوزه ي حقوق و 

اخالق ایجاد مي کند مورد کنكاش قرار مي گیرد.
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توضیح اینكه اس��تفاده از رحم زن دیگري به منظور بارداري در حالتي 
اتفاق مي افتد که زن و مرد علیرغم داشتن سلول هاي جنسي الزم براي 
بارداري، رحم زن به دالئل مختلف، توانایي الزم براي حمل و نگهداري 
از جنین را ندارد. در این صورت اس��پرم و تخمك زن و مرد ش��رعي و 
قانوني تحصیل و در محیط آزمایش��گاه ترکیب  مي گردند، سپس جنین 
حاصله به رحم زن دیگري منتقل مي شود که وي تا پایان دوران حمل، 
این جنین را در رحم خود نگه داش��ته و بعد از تولد وي را به صاحبان 
اس��پرم و تخم��ك تحویل دهد. ای��ن امر نیز به موجب ق��راردادي بین 
صاحبان اسپرم و تخمك )زن و شوهر نابارور( و زن صاحب رحم صورت 
مي پذی��رد. در این مقاله به دنبال ن��ام و عنواني براي این قرارداد مزبور 

مي باشیم. 
مطابق قانون مدني، عقود و قراردادها از یك منظر به دو دس��ته تقسیم 
مي شوند؛ یكسري »عقود معین و بانام« هستند که در قانون مدني و یا 
در سایر قوانین از آن ها به صراحت نام برده شده و قانون گذار شرایط و 
احكام آن ها را برش��مرده است. از قبیل بیع، اجاره، قرارداد پیش فروش 
آپارتمان و... . برخي عقود دیگر نیز وجود دارد که متناسب با نیاز جامعه 
به وجود آمده و اش��خاص حقیق��ي و حقوقي براي رفع نیازهاي خود از 
آن اس��تفاده مي نمایند؛ ای��ن عقود هرچند به موجب م��اده 10 قانون 
مدن��ي مورد حمایت بوده و صحیح مي باش��ند، ولي از آن جا که به طور 
اخص در قلمرو قانون وارد نش��ده، از آن ها تعبیر به »قراردادهاي بي نام 

و غیرمعین« مي شود.
ق��رارداد اس��تفاده از رح��م زن دیگر ب��ه منظور ب��ارداري نیز در فرض 
صحت، از آن ج��ا که در این زمینه قانوني وجود ندارد، در زمره ي عقود 
بي نام دس��ته بندیمي گردد. همین امر نیز سبب شده است که در لسان 
حقوق دانان در مورد ای��ن قرارداد اختالف نظرهایي به وجود آید. برخي 
از این اختالف نظرات، تفاوت در عنوان و تعریفي است که در مورد این 
قرارداد استعمال مي شود. تنوع عناوین و تعاریف نگارنده را بر آن داشته 
که به بررس��ي و تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد و نقاط ضعف و قوت هر 

یك را نشان داده و در نهایت تعبیر و تعریف منتخب را ارائه نماید.
ارائه عنوان مناسب براي این قرارداد از چند جهت واجد اهمیت مي باشد. 
از یكس��و با توجه به سابقه ي کوتاهي که این شیوه ي درماني در جامعه 
ما داش��ته و عدم وجود عرف خاصي در این زمینه، عنوان انتخاب شده 
س��رآغازي براي ورود این بحث در افكار عموم جامعه مي شود، از اینرو 
مي بایس��ت با بررسي و دقت در انتخاب این عنوان اقدام نمود. از سوي 
دیگ��ر با توجه به عدم وجود قان��ون خاص در این زمینه عنوان انتخابي 

مي تواند قانون گذار را در برگزیدن عنوان این قرارداد یاري نماید.
نكته اي که مي بایس��ت بدان توجه نمود این است که در انتخاب عنواني 
مناسب براي قرارداد مذکور نباید صرفاً از دیدگاه حقوقي به قضیه نگاه 
کرد. این امر ارتباط تنگاتنگي با قواعد اخالقي داش��ته و نمي توان بدون 
در نظر گرفتن دیدگاه هاي اخالقي به دنبال یافتن عنواني براي قرارداد 
مذکور ش��د. قانون گذار نیز در قانون نحوه ي اه��داي جنین به زوجین 
نابارور در سال 82 به درستي متوجه این قضیه بوده و از واژه ي »اهداء« 

اس��تفاده کرده اس��ت؛ این کلمه در عین حال که بار حقوقي داشته بار 
اخالق��ي خاصي نیز دارد که در این بحث، این امر نیز مي بایس��ت مورد 

لحاظ قرار گیرد.

روش بررسي

روش بررس��ي در این پژوهش، تحلیلي- توصیفي است. در ابتدا نگارنده 
به ش��یوه ي کتابخانه اي به گردآوري مطالب و نوش��ته هایي که در این 
زمینه توس��ط نویس��ندگان نگاشته ش��ده اقدام نموده است. پس از آن 
مطالب جمع آوري ش��ده مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته و نقاط قوت 
و ضعف هر یك از این نظرات بیان شده است. سپس در نهایت تعریفي 
از عنوان قرارداد مزبور طرفین آن و تعریف قرارداد ارائه گردیده اس��ت. 
البته همانگونه که پیش تر گفته ش��د، بررس��ي در این پژوهش با توجه 
به صبغ��ه اخالقي آن، صرف��ا حقوقي نبوده و انتخاب عنوان مناس��بي 
جهت این قرارداد و عنواني براي اطراف آن با رویكرد اخالقي و حقوقي 

مي باشد.

يافته ها

»عقود معین« گروهي از قراردادهاس��ت که در قانون نام خاص داشته و 
قانون گذار ش��رایط و آثار ویژه آن را معین کرده اس��ت. قانون گذاران نیز 
ب��ه دلیل اهی��ت اجتماعي و اقتصادي از دیرباز ب��ه این قراردادها توجه 
داشته اند. در این قراردادها قالب بیان اراده از پیش فراهم آمده و همه ي 
امور به حاکمیت اراده ي دو طرف عقد واگذار نش��ده است. قانون حقوق 
و تكالیف اساس��ي ناشي از این پیمان را پیش بیني کرده و کار طرفین 
را آس��ان نموده است مانند عقد بیع، قرض، ضمان و ...  برعكس »عقود 
نامعی��ن« در قانون عن��وان و صورت ویژه ندارد، ش��مار آن ها نامحدود 
اس��ت و شرایط و آثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل 

حاکمیت اراده معین مي شود. 
تا پیش از تدوین قانون مدني و قبول اصل آزادي قراردادها )ماده 10(، 
پیمان ها مي بایست در یكي از قالب هاي پیش ساخته حقوقي و زیر یكي 
از عنوان هاي قانوني اس��تفاده ش��ود. زیرا باور بر این بود که در سایه ي 
این عنوان ها اراده التزام حقوقي مي یابد. طرفین چنانچه تمایل داشتند 
قراردادي منعقد کنند که با هیچیك از عقود معین انطباق نداش��ت، دو 
راه پیش روي آنان بود: یا قرارداد خود را به شكل عقد صلح منعقد و یا 
اینكه به صورت ش��رط ضمن عقد الزمي و لو عقد صوري درآورند. اصل 
آزادي اراده ای��ن تصور را از بین برد و به تراضي اش��خاص قطع نظر از 
صورت آن حاکمیت بخش��ید. افراد مي توانستند در حدود قوانین، به هر 

شكل که مایلند قرارداد بسته و هر نامي که مي خواهند بر آن بنهند.
قرارداد اس��تفاده از رح��م زن دیگر به فرض درس��تي و صحت آن، در 
زمره ي عقود دوم اس��ت. عقودي که مطابق ش��رایط و مقتضیات زمان 
ایجاد ش��ده و قانون گ��ذار هنوز به مرحله ي معین نمودن آن نرس��یده 

بررسي عنوان قرارداد استفاده از رحم زن دیگر در بارداري و تعریف آن از منظر اخالق و حقوق
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اس��ت. حقوق دانان در آثار خود این مهم را بر عهده گرفته و به بررسي 
جنبه هاي مختلف این قرارداد پرداخته اند. یكي از جنبه هاي این قرارداد 
عنوان و تعریف آنس��ت؛ به تعبیر دیگر با توجه به بي س��ابقه بودن این 
ق��رارداد تعریف و عن��وان واحدي از آن و حتي عنوان مش��ترکي براي 

اطراف این قرارداد وجود ندارد. )1(
نگارنده پس از بررس��ي عناوین و تعاریف مختلف��ي که در این موضوع 
و براي قرارداد و طرفین آن بیان ش��ده است عنوان »قرارداد جانشیني 
در بارداري« را براي آن قرارداد و عناوین » مادر جانشین« و » والدین 
ژنتیك��ي« را براي طرفین قرارداد انتخاب نموده اس��ت. همچنین براي 

قرارداد مزبور نیز چنین تعریفي را ارئه مي کند:
»ق��رارداد جانش��یني در بارداري توافقي اس��ت که بر مبن��اي آن زني 
مي پذی��رد ک��ه در ازاي دریافت پول یا به ط��ور مجاني با جنین متعلق 
ب��ه زوجین نابارور، باردار گردی��ده، تا پایان مدت بارداري آن را حمل و 
پ��س از زایمان، طفل را به صاحبان اس��پرم و تخمك تحویل دهد. زن 
صاحب رحم مادر جانش��ین و صاحبان اسپرم و تخمك والدین ژنتیكي 

طفل مي باشند.«

بحث

1- بررسي عنوان قرارداد:
براي قرارداد اس��تفاده از رحم زن دیگر براي بارداري عناوین متعددي 
بیان ش��ده اس��ت. نكته اي که در ابتدا باید بدان توجه داشت این است 
که بین عنوان حالت اس��تفاده از رح��م زن دیگر و عنوان قرارداد مزبور 
مي بایست قائل به تفكیك شد. زیرا اولي اشاره به شیوه اي از درمان دارد 
که به موجب آن اسپرم و تخمك را از زن و شوهر گرفته و به رحم زن 
دیگر منتقل مي نماید و دومي اش��اره به عنوان قراردادي دارد که بدین 
منظور منعقد گردیده و در نتیجه یك عنوان حقوقي است. هر چند این 
دو تعبیر در بس��یاري از موارد همسان اس��ت ولي براي تنقیح و تبیین 

مي بایست آندو را از یكدیگر مجزا نمود. 
با این توضیحات در ادامه ابتدا عناوین مطروحه بیان و سپس مورد نقد 

قرار مي گیرد. 

1-1- بی��ان عناوین: تعابیري که براي این ش��یوه در نظر گرفته ش��ده 
بسیار متنوع است.

 - از مهم تری��ن تعابیر عبارتند از: »رحم جایگزین« )2( )3 ( )4( )5( و 
)6( برخي براي نام این قرارداد نیز عنوان فوق را برگزیدند.)7( )8( )9( 
برخي دیگر از عنوان مشابهي چون »قرارداد استفاده از رحم جایگزین« 

استفاده نموده اند )10 ( )11 ( )12 ( )13(.
- از عناوین دیگري که براي این شیوه و این قرارداد استفاده شده تعبیر 

» اجاره رحم« یا »رحم اجاره اي« مي باشد )14( )15( )16( )17(.
-عن��وان پر کارب��رد دیگري که در ایران براي این ش��یوه و این قرارداد 
وجود دارد تعبیر » جانشیني در بارداري« است )18( )19( )20( )21(.

- ع��الوه ب��ر اصطالحات فوق، واژه هاي دیگري نیز در مورد این ش��یوه 
مورد اس��تفاده قرار گرفته شده اس��ت. این واژه ها عبارتند از: »جانشین 
میزبان«، »جایگزین��ي لقاح خارج از رحم« )22(، »جایگزیني رحمي« 
)23(، »مادر سفارش��ي«، »مادر میانجي«، »بارداري میانجي«، »حامل 
بارداري«، »مادر جایگزین«، »مادر اجاره اي« )24( و» حمل جایگزین« 
)25( و )26( از قرارداد مزبور نیز چنین تعابیري ش��ده اس��ت: »قرارداد 
مادرجانش��ین« )27( )28(، »بارداري قراردادي«، »قرارداد استفاده از 

رحم زن« )29( و »قرارداد حمل جایگزین« )30(.

1-2- نقد و بررس��ي عناوین: این عناوین توسط محققین و نویسندگان 
مورد بررسي و نقد قرار گرفته است. 

1-2-1- برخي معتقدند اصطالح »رحم جایگزین« یا »رحم کرایه اي« 
واژه اي ناپسند است. استدالل آن ها چنین مي باشد؛ »این بدان معناست 
ک��ه نقش م��ادري زني که فرزن��د را در بطن خود مي پ��رورد و او را از 
جس��م و روح خ��ودش تغذیه مي کند، به »رحم« ف��رو بكاهیم.گویي با 
کارخانه داریط��رف هس��تیم که کارگ��ران خود را دس��ت هایي مي داند 
ک��ه مانند دیگ��ر ابزار کار آن را کرایه کرده اس��ت... ب��ارداري به نقش 
مكانیكیی��ك »رحم« تقلیل پذیر نیس��ت. زن باردار با تمام اجزاي بدن 
خ��ود، و با قل��ب و روح خود در فرزند آوري مش��ارکت مي کند.« )31( 
از ی��ك دیدگاه اخ��الق محور دیدگاه فوق صحیح اس��ت. عنوان فوق و 
عناویني مش��ابه چندان زیبنده چنین شیوه و چنین قراردادي نیست. 
این تنها رحم زن نمي باش��د که در مسأله ي بارداري، درگیر است، بلكه 
تمام جس��م و تم��ام زندگي زن در بحث مذک��ور دخالت دارد؛ عوارض 
بارداري تنها اختصاص به رحم زن ندارد، بلكه تمام جس��م و روح او را 
درگیر مي کند. از اینرو نگارنده نیز این عنوان را، عنوان جامع و مناسبي 

نمي داند.
1-2-2- برخي دیگر به کارب��رد واژه »اجاره« در عنوان فوق ایراد وارد 
کرده و معتقدند »رحم اجاره اي« معناي تجاري و نه چندان خوش��ایند 
در قب��ال چنین رفتار نیكي را تداعي مي کند؛ و در ادامه بیان مي دارند 
که کاربرد واژه ي اجاره یا کرایه در فرهنگ ش��رقي پس��ندیده نبوده و 
فرا گیر نیست )32(. فارغ از اینكه ماهیت قرارداد مزبور چیست و اینكه 
آیا قرارداد فوق  اجاره محس��وب مي ش��ود یا خیر؟ و اینكه آیا مي توان 

اعضاي بدن را اجاره داد یا خیر؟ مي توان گفت:
اوالً این عنوان و عناوین مش��ابه ناظر به قرارداد اس��ت و در مورد شیوه 

درماني مزبور چندان رسا نیست. 
ثانی��اً برخي قراردادهاي فوق، به صورت نوع دوس��تانه منعقد گردیده و 
تجاري بودن در مورد آن ها منتفي است، و در نتیجه این عنوان حداقل 

در مورد این نوع قراردادها، صادق نمي باشد.
ثالثاً، حتي اگر چنین قرادادي به صورت بااجرت و معوض منعقد گردد، 
عم��ل زن صاحب رحم قابل قیاس با عمل اجیر نمي باش��د. این زن نه 
تنه��ا با رحم بلكه با تمام وجود خود  از جنین مراقبت نموده و پذیراي 

عوارض آن چه در حین بارداري و چه بعد از آن مي شود. 

عباس یدالهي باغلویي و همکاران
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رابع��اً اگر قائل به این ش��ویم که ای��ن زن مادر رضاع��ي چنین طفلي 
محسوب مي شود و در واقع این زن مادر این طفل تلقي شده و به نوعي 
مي توان این حالت را شبیه زن مرضعه دانست. زن مرضعه  بعد از تولد 
طف��ل، از او نگه داري مي کند، زن صاحب رح��م قبل از تولد؛ حال آیا 
مي ت��وان زن مرضعه را نیز مادر اجاره اي نامید؟ و آیا چنین عنواني در 

فقه کاربردي دارد؟
1-2-3- عن��وان دیگ��ري که در ای��ن زمینه وج��ود دارد عنوان »مادر 
جانش��ین« یا » مادر جایگزین« اس��ت. در م��ورد واژه ي جایگزیني هر 
چند برخي معتقدند این لفظ برگرداني دقیق و فراگیرتر اس��ت و با واژه 
التین و انگلیسي واژه همخواني بیشتري دارد، همچنین مفهوم انتخاب 
در مفهوم آن نهفته است که آن را نامزد مناسب تري نسبت به جانشین 
مي نمای��د و هر چند این لفظ را مي توان در م��ورد زن صاحب رحم به 
کار برد ولي چنین عنواني براي قرارداد مزبور و براي این ش��یوه چندان 
صحیح نمي باش��د. زیرا عالوه بر انتقادي که نسبت به اصل این ترکیب 
وجود دارد )که در جاي خود مورد بررس��ي ق��رار مي گیرد( این عنوان 
تنه��ا ناظر به یك طرف قرارداد بوده که آن هم زن صاحب رحم اس��ت 
و ط��رف دیگر قرارداد که زن و ش��وهر ناب��ارور و همچنین جنین را که 
موضوع قرارداد مي باشد، در بر نمي گیرد و از طرف دیگر این عنوان اصاًل 
اشاره اي به بارداري ندارد. در این شیوه زن صاحب رحم با انعقاد قرارداد 
ب��ا جنین متعلق به دیگران باردار ش��ده و تا پایان بارداري مي بایس��ت 

جنین را حمل کند که این لفظ اشاره اي به این موضوع ندارد.
1-2-4-  همین ای��رادات را در مورد »حمل جایگزین« در صورتي که 
حمل را ناظر به جنین بدانیم نیز مي توان مطرح نمود؛ زیرا این عنوان از 
یك طرف تنها اشاره به موضوع قرارداد داشته و از طرف دیگر نیز لزوماً 
این واژه اش��اره به بارداري ندارد؛ توضیح اینكه س��ابقاً از آنجا که امكان 
نگهداري جنین و فریز آن در خارج از رحم وجود نداشت، آنچه در ابتدا 
از واژه ي جنین متبادر به ذهن مي شد موجودي بود که در رحم بوده و 
در مراحل رش��د قرار دارد. امروزه با بحث انجماد جنین، دیگر نمي توان 
جنین را تنها در مورد بارداري به کار بس��ت. زیرا چه بسا جنین متعلق 
ب��ه زنان و مرداني که در مرحل��ه ي درماني جنین هاي اضافه آن ها فریز 
ش��ده و هیچگاه نیز دیگر مورد اس��تفاده ي آن ها واقع نشود. همچنین 
زوجیني که جنین خود را به بانك جنین س��پرده که شاید روزي مورد 
استفاده زوج دیگري قرار گیرد. از اینرو با تصور جنین در خارج از رحم، 

دیگر مطلقاً واژه ي حمل اشاره به بارداري ندارد.
البته باید در نظر داش��ت که اگر »حمل«  را به معناي بارداري بدانیم، 
ای��رادات مزبور وجود ندارد، ولي باز هم این ایراد را مي توان مطرح کرد 
که از واژه حمل هر دو معني را فهمید و اختصاص واژه حمل به بارداري 

نیاز به قرینه دارد و از طرف دیگر نیز واژه حمل یك واژه عربي است.
عنوان پیش��نهادي نگارنده عنوان »جانش��یني در بارداري« است. این 
عنوان را هم در مورد شیوه درماني و هم در مورد قرارداد مزبور مي توان 
به کار بست. از طرف دیگر این عنوان جامع همه ي اطراف آن مي باشد. 
ب��ارداري نیز در این عنوان به طور صریح آمده و ایرادات عنوان »رحم« 

و»اجاره« نیز در آن وجود ندارد، فلذا این عنوان جهت نامیدن این شیوه 
و این قرارداد، به مجامع پزشكي و حقوقي پیشنهاد مي گردد.

پس از این عنوان، اینك به بررس��ي عناوین زن و شوهر صاحب تخمك 
و اسپرم و زن صاحب رحم مي پردازیم.

2- بررسي عنوان طرفين قرارداد:
در مورد زوجین نابارور صاحب گامت و زن صاحب رحم، تعابیر متعددي 

مطرح گردیده است.
2-1- تعابی��ر زوجین نابارور صاحب گامت : از مهم ترین تعابیري که از 
زوجین صاح��ب جنین به عمل آمده، عبارتس��ت از: »والدین حكمي« 
)33( )34( )35( )36( برخ��ي به این تعبی��ر ایراد کرده و معتقدند که 
عن��وان »والدین حكمي« که براي زوج نابارور صاحب اس��پرم و تخمك 
اس��تعمال مي گردد، اصطالح مناس��بي نیس��ت. زیرا در تعریف والدین 
حكمي چنین مي گویند که مي بایس��ت حداقل یكي از زوجین با طفل 
ارتباط ژنتیكي داش��ته باش��د و چنانچه جنین از اس��پرم و تخمك زن 
ومرد تشكیل شود [ چناچه در فرض مساله نیز اینچنین است] اصطالح 

والدین حكمي مناسب نیست )37( )38(.
»والدین بالقوه«، »والدین قرادادي« )39( »والدین نامزد« )40(. »زوج 
درخواس��ت کننده« )41(، »والدین خواهان« )42(، »والدین حقیقي« 
)43(، »زوجی��ن متقاض��ي« )44(، »والدی��ن ژنتیك��ي« )45( از دیگر 

عناویني است که براي صاحبان تخمك و اسپرم بیان شده است.

2-2- عناوی��ن زن صاح��ب رح��م: در مورد تعبیري که ه��م براي زن 
صاحب رحم وجود دارد برخي بیان مي دارند: »دقیق ترین عنوان جهت 
زني که حاملگي را با جنین حاصل از زوج نابارور به روش ICSI/ IVF و 
طي قراداد منعقد شده اي دنبال مي نماید، »جایگزین« مي باشد« )46(. 
از تعابیر دیگري که در این زمینه وجود دارد عبارتند از: »مادر میزبان« 
»مادر به دنیا آورنده« )47(، »مادر میانجي« )48(، »دایه پیش از تولد« 
)49(، »مادر اهدا کننده«، »مادر رحم جایگزین« )50(، »حامل« )51( 
و غیره. ولي به نظر مي رسد از پرکاربردترین واژه اي که در مورد این به 
کار برده ش��ده است لفظ »مادرجانشین« یا »مادر جایگزین« مي باشد. 

)52() 53( )54( )55( )56( و....
در م��ورد این عنوان برخي معتقدند رحم جایگزیني موقعیتي در جهت 
تقویت مفهوم مادر نیس��ت از اینرو مفهوم مادري مس��تفاد از این کلمه 
مي بایس��ت حذف گردد. )57( ولي به نظر برخي دیگر، بارداري را نباید 
ب��ه نقش مكانیكییك »رحم« بكاهیم. زن ب��اردار با تمام اجزاي بدن و 
ب��ا قلب و روح خود در این امر مش��ارکت مي کند. این فرایند به حق او 
را شایس��ته عنوان زیبا و فخیم »مادر« مي سازد. از اینرو او حق دارد به 

عنوان مادر دوم فرزند حاصله شناخته شود )58(. 
همچنی��ن از طرف دیگر با توجه به اینكه زن صاحب رحم وظیفه حمل  
و پرورش جنین را به جاي مادر اصلي بر عهده مي گیرد و از نظر پزشكي 
نی��ز فیزیولوژي بدنش جانش��ین فیزیولوژي بدن مادر اصلي مي ش��ود، 

بررسي عنوان قرارداد استفاده از رحم زن دیگر در بارداري و تعریف آن از منظر اخالق و حقوق
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استفاده از اصطالح مادرجانشین بسامد بیشتري دارد )59(.
برخي به ترکیب »مادر جانشین« ایراد نموده و بیان مي دارند: » معنایي 
ک��ه از ترکیب مادر جانش��ین انتظار مي رود، این مفهوم اس��ت که زني 
نق��ش تربیت کردن و بار آوردن بچه را ب��راي زن دیگر به عهده بگیرد 
ولي این مفهوم از این ترکیب به دس��ت نمي آید و مادر جانشین به زني 
اط��الق مي گردد که وظیفه و نق��ش حمل جنین و زاییدن بچه را براي 
زن دیگري تقبل مي کند. در مقابل مادر حكمییا اجتماعي نقش تربیت، 

بار آوردن و بزرگ کردن بچه را عهده دار مي گردد« )60(.
این ایراد هر چند به ظاهر درست مي نماید ولي با اندکي دقت مي توان 
چنین پاس��خ داد: لف��ظ »مادر جانش��ین« در مجموعه جانش��یني در 
بارداري مورد اس��تفاده قرار مي گیرد و از آنجا که این ش��یوه نیز از آغاز 
بارداري تا پایان آن و وضع حمل کاربرد دارد، لذا مفهوم مادرجانش��ین 
نیز مفهوم مورد نظر را مي رس��اند. مضافاً اینكه خود نویسنده از همین 

عنوان استفاده نموده است.
برخ��ي از صاحب نظران در ای��ن زمینه ایراد وارد نم��وده و معتقدند : 
اصطالح مادر جانشین با یك پیش فرض اثبات نشده همراه است و آن 
نیز مادر بودن زن حامل اس��ت و از آنجا که در این زمینه اختالف نظر 
اساس��ي وجود دارد، از س��وي دیگر فقها نیز اعتقاد به عدم مادر بودن 
ای��ن زن دارن��د، همچنین قانوني نیز وجود ندارد ک��ه این دیدگاه را به 
قاعده رسمي الزم االجرا تبدیل کند، لذا بهتر است از عنوان دیگریبهره 

جست )61(.  
البته ایش��ان ایراد دیگري را بیان داش��ته اند و آن ای��ن که این عنوان 
داراي ابهام اس��ت؛ جانشین ش��دن در چه امري؟ از این عنوان، موضوع 
جانشیني استنباط نمي گردد. با توجه به این نكته، ایشان واژه »حامل« 
را براي نامیدن این زن پیش��نهاد نموده اند و واژه »حامل« هیچكدام از 

ایرادات مزبور را ندارد.
نكت��ه اي که در این زمینه الزم توجه مي باش��د این اس��ت که هر چند 
مادر بودن این زن مفهوم اخالقي بوده و در مورد مادر بودن او اختالف 
نظر وجود دارد؛ ولي باید در نظر داش��ت که اگر چه اخالق و حقوق دو 
موض��وع مج��زا از یكدیگرند، ولي حقوق بي نیاز از اخالق نمي باش��د به 
طوریكه اخالق حس��نه یكي از مباحث بس��یار مهم در حقوق است؛ در 
این زمینه نیز علماي اخالق همانطور که بیان ش��د قائل به عنوان مادر 
براي این زن ش��ده اند. البته فقها و به تبع آن حقوق دانان نیز، هر چند 
در م��ورد مادر بودن ای��ن زن اختالف نظر دارند، ولي مش��هور آن ها با 
توج��ه به اینكه زن صاحب تخمك را به عنوان مادر طفل بیان مي دارند 
)کما اینكه نگارنده در مقاالت دیگري قائل به همین نظر است( ولي زن 

صاحب رحم را در حكم مادر رضاعي طفل بیان مي دارند. 
از ط��رف دیگ��ر فارغ از این ک��ه آیا مي توان این زن را مادر دانس��ت یا 
خی��ر؟ مطابق ظاه��ر امر، این زن، عمل مادري را ت��ا قبل از تولد طفل 
اعم از بارداري، حمل و زاییدن انجام مي دهد و با توجه به ظاهر امر نیز 
مي توان او را مادر نامید، هر چند بارداري براي ش��خص دیگري است و 
عنوان جانشین نیز همین مفهوم را به ذهن تداعي مي نماید. با توجه به 

این ظاهر، دیگر انتخاب این عنوان را نمي توان پیش فرض دانس��ت، در 
حالي که عنوان »حامل« در این زمینه مانع از دخول اغیار نیست، زیرا 
حامل را هم مي توان به معناي کسي دانست که از تخمك خود و اسپرم 
شوهرش باردار ش��ده و بارداري براي خود اوست و هم به کسي اطالق 
گردد که براي دیگران و با تخمك و اس��پرم آن ها باردار گردیده اس��ت، 
هر چند اش��كاالت مطرح ش��ده در مورد لفظ مادر در واژه ي »حامل« 

قابلیت طرح ندارد. 
در م��ورد انتقاد دیگر مطرح ش��ده مي توان به این نكته اش��اره کرد که 
عنوان مادر جانش��ین مي بایست در زیر مجموعه ي جانشین در بارداري 
مورد توجه قرار گرفته و در آن حیطه در مورد آن بحث کرد، نه به طور 
مطلق. همانگونه که در ایرادي دیگر مطرح شده نیز اینچنین پاسخ داده 
ش��ده بود. در زیر مجموعه ي جانش��یني در بارداري، زني قرار دارد که 
از جنین متعلق به دیگران باردار ش��ده، از این رو جانش��ین زن دیگري 
در بارداري و مادر ش��دن مي شود. در این مجموعه عنوان مادرجانشین 
رس��ا بوده و ابهامي ندارد. همانطور که الفاظ در هر علمي مي بایست در 
همان علم مورد بررسي قرار گیرد نه به طور مطلق و در نزد توده مردم. 
زیرا هر علمي براي مفاهیم موجود در آن علم به وضع یكس��ري الفاظي 
مي پردازد که در نزد عالمان و محققین همان علم مي بایس��ت بررس��ي 
ش��ود هر چند توده ي مردم نس��بت به آن الفاظ دچار ابهام باشند و در 

این مورد نیز همینطور است. 
از اینرو با توجه به ایرادات مطروحه، نگارنده براي عنوان زوجین صاحب 
اسپرم و تخمك )با توجه به اینكه جنین از نظر ژنتیكي به آن ها مربوط 
مي ش��ود( عنوان »والدین ژنتیكي« و ب��راي زن صاحب رحم نیز عنوان 

»مادر جانشین« را پیشنهاد مي نماید.

3- بررسي تعریف قرارداد:
از این قرارداد تعاریف متعددي به عمل آمده است،که در این جا به چند 

مورد اشاره مي شود.
الف: »قرارداد استفاده از رحم جانشین عبارت است از؛ توافقي فیمابین 
زوجین متقاضي فرزند و مادر جانش��ین ی��ا زن حامل با هدف پذیرش 
اسپرم زوج و یا اسپرم وتخمك و یا تخمك بارور شده زوجین متقاضي 
ویا اسپرم شوهر خویش ویا حتي اسپرم و تخمك و یا تخمك لقاح یافته 
اف��رادي دیگر وپرورش جنین در رحم و تس��لیم کودك پس از تولد به 

متقاضي فرزند.« )62(
ب: »رحم جایگزین یعني توافق با بانوي صاحب رحمي که آمادگي خود 
را ب��راي حاملگي براي زوج نابارور اعالم مي نماید، به گونه اي که پس از 

زایمان نوزاد حاصل را به زوج نابارور تحویل دهد.« )63(
ج: »قراردادي که به موجب آن یك زن )مادر جانش��ین( در مقابل یك 
زوج ازدواج ک��رده )والدین حكمي( موافقت مي کند که جنیني را براي 
آن ه��ا حم��ل کرده بچه را به دنیا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج 
تسلیم نماید که آن ها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند.« )64 (
د: »جانشیني در بارداري توافقي است که بر پایه آن زني)مادر جانشین( 
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مي پذیرد تا با روش هاي کمكي تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمك 
والدین حكمییا اشخاص ثالث که درآزمایشگاه بارور شده و یا به جنین 
تبدیل شده، باردار شود و در حالي ارتباط ژنتیكي با فرزند ندارد، فرزند 
ناش��ي از آن تخمك بارور ش��ده یا به جنین تبدیل شده را حمل کند و 
پس از تولد، او را به زوج طرف توافق )والدین حكمییا متقاضي( تحویل 

دهد« )65(
ه: »قراردادي که بر طبق آن زني توافق کند تا با اس��تفاده از روش هاي 
کمك��ي تولید مثل و با اس��تفاده از اس��پرم و تخم��ك والدین حكمییا 
اش��خاص ثالث که در محیط آزمایش��گاه بارور ش��ده وبه جنین تبدیل 
ش��ده، باردار گردد و پس از سپري ش��دن مدت حمل و تولد فرزند، او 
را ب��ه زوج طرف توافق تحویل دهد، در مقاب��ل والدین حكمي  متعهد 
مي ش��وند که بس��ته به نوع قراداد، نس��بت به پرداخت هزینه ها و حق 
الزحمه ي مادر جانش��ین »قرارداد معوض«و ایفاي تعهدات مربوطه )در 

قرارداد غیر معوض( مبادرت ورزند« )66(
هر چن��د این تعاریف هر ک��دام به نحوي، در صدد تبیی��ن این قراداد 

مي باشند، ولي بر هر کدام نیز ایراداتي وارد است:
- به نظر مي رس��د مهم ترین ای��رادي که بر این تعاری��ف مي توان وارد 
نمود این اس��ت که در این تعاریف بارداري زن را از انواع مختلف جنین 
تكوین یافته بیان مي دارد، اعم از اسپرم و تخمك زوجین نابارور، اسپرم 
وتخمك اهدایي، اسپرم بیگانه و... در حالي که در این تحقیق منظور از 
جانشیني در بارداري تنها حالتي است که زن با جنین متعلق به زوجین 

نابارور، باردار مي گردد. 
- همچنی��ن در برخ��ي تعاریف، این عبارت وجود دارد: »با اس��تفاده از 
روش هاي کمكي تولید مثل« به نظر مي رس��د این عبارت حش��و باشد؛ 
چون انجام این کار بدون استفاده از روش هاي کمكي تولید مثل امكان 

پذیر نیست.
- عالوه بر این، در یكي از تعاریف چنین آمده است: »آن ها بچه را مثل 
فرزند خودش��ان بزرگ کنند.« به نظر مي رس��د ای��ن تعبیر نیز چندان 
دقیق نیس��ت زی��را فرزند متعلق به والدین ژنتیكي اس��ت و این حق و 
وظای��ف آن ها اس��ت که از بچه نگهداري کنند. این فرزند آن هاس��ت و 
آن ها نیز والدین او هس��تند و تش��بیه بچه، به بچه ي خودشان چندان 

صحیح نمي باشد. 
- در تعری��ف دوم نی��ز صرفاً بی��ان مي دارد که زن صاح��ب رحم صرفاً 
آمادگ��ي خود را ب��راي حاملگي براي زوج ناب��ارور اعالم مي دارد، بدون 

اینكه صراحتاً بیان کند که از جنین متعلق به آن ها باردار مي گردد.
نویسنده براي قرارداد مزبور چنین تعریفي را ارئه مي کند:

»ق��رارداد جانش��یني در بارداري توافقي اس��ت که بر مبن��اي آن زني 
مي پذی��رد در ازاي دریاف��ت پول یا به طور مجاني ب��ا جنین متعلق به 
زوجی��ن نابارور، باردار گردی��ده، تا پایان مدت ب��ارداري آن را حمل و 
پ��س از زایمان، طفل را به صاحبان اس��پرم و تخمك تحویل دهد. زن 

صاحب رحم مادر جانش��ین و صاحبان اسپرم و تخمك والدین ژنتیكي 
طفل مي باشند.«

ویژگي هایي را براي این تعریف مي توان بر شمرد:
اوالً: در این تعریف از عناوین پیشنهادي استفاده شده است.

ثانیاً: جانش��یني در بارداري را تنها مخت��ص به حالتي مي داند که مادر 
جانشین از جنین متعلق به زوجین نابارور، باردار گردیده و سایر شقوق 

را داخل در این تعریف وارد نمي داند.
ثالثاً: تكالیف مادر جانش��ین را اعم از بارداري ،حمل، زایمان، و تحویل 

را به صراحت بیان مي دارد.
رابع��اً: انواع قرارداد مزب��ور را اعم از مجانییا به صورت دریافت پول بیان 
م��ي دارد. و در همین قس��مت هم تكالیف والدی��ن ژنتیكي را در مورد 
پرداخت پول )در صورتیكه مادر جانشین در ازاي دریافت پول مبادرت 

به این کار نماید( بیان مي کند.

نتيجه گيري

اس��تفاده از رح��م زن دیگ��ر به منظور رش��د و پ��رورش جنین متعلق 
ب��ه زوجین نابارور که ب��ه موجب قراردادي ص��ورت مي پذیرد، یكي از 
ش��یوه هاي درمان ناباروري است که مباحث حقوقي و اخالقي متعددي 
را در جامعه ي ایران با خود به همراه داش��ته است. یكي از این مباحث 
برگزیدن نام مناسبي براي این شیوه ي درماني و این قرارداد و همچنین 
اطراف آن مي باش��د. در این زمینه بین نویسندگان اختالف نظر وجود 
داش��ته و عناوین متعددي براي این منظور به کار گرفته ش��ده اس��ت. 
هرچند تعابیر استفاده شده هرکدام به نوعي بیانگر گوشه اي از واقعیت 
قضی��ه بوده ول��ي هر کدام نیز از نظر حقوق��ي و اخالقي با چالش هایي 
مواجه بوده است. نگارنده با بررسي و تجزیه تحلیل عناوین به کار رفته 

تعابیر زیر را براي این امر به جامعه ي علمي کشور پیشنهاد مي کند.
جانش��یني در بارداري:یك ش��یوه ي درماني و یك قرارداد است  که بر 
مبناي آن زني مي پذیرد در ازاي دریافت پول یا به طور مجاني با جنین 
متعل��ق به زوجین نابارور، باردار گردیده، ت��ا پایان مدت بارداري آن را 
حم��ل و پس از زایم��ان، طفل را به صاحبان اس��پرم و تخمك تحویل 
دهد. زن صاحب رحم مادر جانشین و صاحبان اسپرم و تخمك والدین 

ژنتیكي طفل مي باشند.
مادرجانش��ین: زني که رحم او پذی��راي جنین متعلق به زوجین نابارور 
ش��ده، تا پایان مدت حمل از او نگهداري کرده و پس از زایمان نوزاد را 

به آن ها بسپارد.
والدین ژنتیكي: زن و ش��وهري که نمي توانند صاحب فرزند ش��ده و از 
این رو اسپرم و تخمك آن ها در محیط آزمایشگاه تبدیل به جنین شده 

و آن را در رحم زن دیگري به منظور حمل و زایمان قرار مي دهند. 

بررسي عنوان قرارداد استفاده از رحم زن دیگر در بارداري و تعریف آن از منظر اخالق و حقوق
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Abstract
 

Background: Surrogacy is one of the artificial reproductive treatments which has arisen several legal and ethical 
issues in Iranian society. One of these problems is to select an appropriate title for the related contract, the surrogate 
and the demanding couple in Persian language. This nomination will involve some legal and ethical dilemmas and 
which should be precisely discussed and resolved. The authors have tried to present the best suggestion to let this kind 
of ART work properly and avoid legal and ethical disadvantages of false naming.

Findings: From reviewing of different idea, it is finds that legal ethic and medical writer have the different titles 
and definitions of   this therapy, this contract and the parties of contract.    

Conclusion: In this article the titles and definitions have been reviewed and finally the titles of “surrogacy 
agreement”, “surrogate mother” and” genetic parents” is proposed.
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