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مقدمه
پيش��رفت تکنولوژي تحولي ش��گرف در زندگي انس��انها ايجاد نموده
اس��ت .اين تحول در عرصههاي مختلف زندگي انس��ان از جمله زندگي
اجتماعي ،اقتصادي ،سياس��ي و ...نمودار گش��ته اس��ت .اين تحول در
عرص��هي درماني نيز جلوهگر ش��ده و ش��يوههاي درمان��ي نيز در پرتو
تکنولوژي سمت و سوي ديگري به خود گرفته است .از جمله پيشرفت
تکنول��وژي در حوزهي درمان ميتوان ب��ه ايجاد روشهاي نوين درمان
ناباروري اش��اره کرد .از جملهي اين شيوههاي درماني ميتوان بهIUI ،
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زني داراي تخمک نبوده ،يا مردي به طور کليداراي اس��پرم نباشد ،زن
و مردي هردو فاقد س��لولهاي جنس��ي بوده و يا زن عليرغم داش��تن
تخمک ،توانايي حمل جنين در دوران بارداري را نداش��ته باش��د ،علم
پزش��کي روشهايي براي درمان اين امور مانند؛ اهداي تخمک ،اهداي
اسپرم ،اهداي جنين ،جانشيني در بارداري و امثالهم پيشنهاد ميکند.
اين ش��يوههاي درماني نيز چالشها و مسائلي را در عرصههاي مختلف
علوم انس��اني از جمله حوزهي اجتماعي ،روانشناختي ،فلسفي ،فقهي
حقوق��ي ،اخالقي و غيره ب��ا خود به همراه دارد .در اين پژوهش يکي از
مس��ائلي که شيوهي درمان جانش��يني در بارداري در حوزهي حقوق و
اخالق ايجاد ميکند مورد کنکاش قرار ميگيرد.

 -1اين مقاله از يافتههاي 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.
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توضيح اينکه اس��تفاده از رحم زن ديگري به منظور بارداري در حالتي
اتفاق ميافتد که زن و مرد عليرغم داشتن سلولهاي جنسي الزم براي
بارداري ،رحم زن به دالئل مختلف ،توانايي الزم براي حمل و نگهداري
از جنين را ندارد .در اين صورت اس��پرم و تخمک زن و مرد ش��رعي و
قانوني تحصيل و در محيط آزمايش��گاه ترکيب ميگردند ،سپس جنين
حاصله به رحم زن ديگري منتقل ميشود که وي تا پايان دوران حمل،
اين جنين را در رحم خود نگه داش��ته و بعد از تولد وي را به صاحبان
اس��پرم و تخم��ک تحويل دهد .اي��ن امر نيز به موجب ق��راردادي بين
صاحبان اسپرم و تخمک (زن و شوهر نابارور) و زن صاحب رحم صورت
ميپذي��رد .در اين مقاله به دنبال ن��ام و عنواني براي اين قرارداد مزبور
ميباشيم.
مطابق قانون مدني ،عقود و قراردادها از يک منظر به دو دس��ته تقسيم
ميشوند؛ يکسري «عقود معين و بانام» هستند که در قانون مدني و يا
در ساير قوانين از آنها به صراحت نام برده شده و قانونگذار شرايط و
احکام آنها را برش��مرده است .از قبيل بيع ،اجاره ،قرارداد پيش فروش
آپارتمان و . ...برخي عقود ديگر نيز وجود دارد که متناسب با نياز جامعه
به وجود آمده و اش��خاص حقيق��ي و حقوقي براي رفع نيازهاي خود از
آن اس��تفاده مينمايند؛ اي��ن عقود هرچند به موجب م��اده  10قانون
مدن��ي مورد حمايت بوده و صحيح ميباش��ند ،ولي از آنجا که به طور
اخص در قلمرو قانون وارد نش��ده ،از آنها تعبير به «قراردادهاي بينام
و غيرمعين» ميشود.
ق��رارداد اس��تفاده از رح��م زن ديگر ب��ه منظور ب��ارداري نيز در فرض
صحت ،از آنج��ا که در اين زمينه قانوني وجود ندارد ،در زمرهي عقود
بينام دس��تهبنديميگردد .همين امر نيز سبب شده است که در لسان
حقوقدانان در مورد اي��ن قرارداد اختالفنظرهايي به وجود آيد .برخي
از اين اختالف نظرات ،تفاوت در عنوان و تعريفي است که در مورد اين
قرارداد استعمال ميشود .تنوع عناوين و تعاريف نگارنده را بر آن داشته
که به بررس��ي و تجزيه و تحليل آنها بپردازد و نقاط ضعف و قوت هر
يک را نشان داده و در نهايت تعبير و تعريف منتخب را ارائه نمايد.
ارائه عنوان مناسب براي اين قرارداد از چند جهت واجد اهميت ميباشد.
از يکس��و با توجه به سابقهي کوتاهي که اين شيوهي درماني در جامعه
ما داش��ته و عدم وجود عرف خاصي در اين زمينه ،عنوان انتخاب شده
س��رآغازي براي ورود اين بحث در افکار عموم جامعه ميشود ،از اينرو
ميبايس��ت با بررسي و دقت در انتخاب اين عنوان اقدام نمود .از سوي
ديگ��ر با توجه به عدم وجود قان��ون خاص در اين زمينه عنوان انتخابي
ميتواند قانونگذار را در برگزيدن عنوان اين قرارداد ياري نمايد.
نکتهاي که ميبايس��ت بدان توجه نمود اين است که در انتخاب عنواني
مناسب براي قرارداد مذکور نبايد صرفاً از ديدگاه حقوقي به قضيه نگاه
کرد .اين امر ارتباط تنگاتنگي با قواعد اخالقي داش��ته و نميتوان بدون
در نظر گرفتن ديدگاههاي اخالقي به دنبال يافتن عنواني براي قرارداد
مذکور ش��د .قانونگذار نيز در قانون نحوهي اه��داي جنين به زوجين
نابارور در سال  82به درستي متوجه اين قضيه بوده و از واژهي «اهداء»
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اس��تفاده کرده اس��ت؛ اين کلمه در عين حال که بار حقوقي داشته بار
اخالق��ي خاصي نيز دارد که در اين بحث ،اين امر نيز ميبايس��ت مورد
لحاظ قرار گيرد.

روش بررسي
روش بررس��ي در اين پژوهش ،تحليلي -توصيفي است .در ابتدا نگارنده
به ش��يوهي کتابخانهاي به گردآوري مطالب و نوش��تههايي که در اين
زمينه توس��ط نويس��ندگان نگاشته ش��ده اقدام نموده است .پس از آن
مطالب جمعآوري ش��ده مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و نقاط قوت
و ضعف هر يک از اين نظرات بيان شده است .سپس در نهايت تعريفي
از عنوان قرارداد مزبور طرفين آن و تعريف قرارداد ارائه گرديده اس��ت.
البته همانگونه که پيشتر گفته ش��د ،بررس��ي در اين پژوهش با توجه
به صبغ��ه اخالقي آن ،صرف��ا حقوقي نبوده و انتخاب عنوان مناس��بي
جهت اين قرارداد و عنواني براي اطراف آن با رويکرد اخالقي و حقوقي
ميباشد.

يافتهها
«عقود معين» گروهي از قراردادهاس��ت که در قانون نام خاص داشته و
قانونگذار ش��رايط و آثار ويژه آنرا معين کرده اس��ت .قانونگذاران نيز
ب��ه دليل اهي��ت اجتماعي و اقتصادي از ديرباز ب��ه اين قراردادها توجه
داشتهاند .در اين قراردادها قالب بيان اراده از پيش فراهم آمده و همهي
امور به حاکميت ارادهي دو طرف عقد واگذار نش��ده است .قانون حقوق
و تکاليف اساس��ي ناشي از اين پيمان را پيش بيني کرده و کار طرفين
را آس��ان نموده است مانند عقد بيع ،قرض ،ضمان و  ...برعکس «عقود
نامعي��ن» در قانون عن��وان و صورت ويژه ندارد ،ش��مار آنها نامحدود
اس��ت و شرايط و آثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل
حاکميت اراده معين ميشود.
تا پيش از تدوين قانون مدني و قبول اصل آزادي قراردادها (ماده ،)10
پيمانها ميبايست در يکي از قالبهاي پيشساخته حقوقي و زير يکي
از عنوانهاي قانوني اس��تفاده ش��ود .زيرا باور بر اين بود که در سايهي
اين عنوانها اراده التزام حقوقي مييابد .طرفين چنانچه تمايل داشتند
قراردادي منعقد کنند که با هيچيک از عقود معين انطباق نداش��ت ،دو
راه پيش روي آنان بود :يا قرارداد خود را به شکل عقد صلح منعقد و يا
اينکه به صورت ش��رط ضمن عقد الزمي و لو عقد صوري درآورند .اصل
آزادي اراده اي��ن تصور را از بين برد و به تراضي اش��خاص قطع نظر از
صورت آن حاکميت بخش��يد .افراد ميتوانستند در حدود قوانين ،به هر
شکل که مايلند قرارداد بسته و هر نامي که ميخواهند بر آن بنهند.
قرارداد اس��تفاده از رح��م زن ديگر به فرض درس��تي و صحت آن ،در
زمرهي عقود دوم اس��ت .عقودي که مطابق ش��رايط و مقتضيات زمان
ايجاد ش��ده و قانونگ��ذار هنوز به مرحلهي معين نمودن آن نرس��يده

عباس يدالهي باغلويي و همکاران

اس��ت .حقوقدانان در آثار خود اين مهم را بر عهده گرفته و به بررسي
جنبههاي مختلف اين قرارداد پرداختهاند .يکي از جنبههاي اين قرارداد
عنوان و تعريف آنس��ت؛ به تعبير ديگر با توجه به بيس��ابقه بودن اين
ق��رارداد تعريف و عن��وان واحدي از آن و حتي عنوان مش��ترکي براي
اطراف اين قرارداد وجود ندارد)1( .
نگارنده پس از بررس��ي عناوين و تعاريف مختلف��ي که در اين موضوع
و براي قرارداد و طرفين آن بيان ش��ده است عنوان «قرارداد جانشيني
در بارداري» را براي آن قرارداد و عناوين « مادر جانشين» و « والدين
ژنتيک��ي» را براي طرفين قرارداد انتخاب نموده اس��ت .همچنين براي
قرارداد مزبور نيز چنين تعريفي را ارئه ميکند:
«ق��رارداد جانش��يني در بارداري توافقي اس��ت که بر مبن��اي آن زني
ميپذي��رد ک��ه در ازاي دريافت پول يا به ط��ور مجاني با جنين متعلق
ب��ه زوجين نابارور ،باردار گردي��ده ،تا پايان مدت بارداري آن را حمل و
پ��س از زايمان ،طفل را به صاحبان اس��پرم و تخمک تحويل دهد .زن
صاحب رحم مادر جانش��ين و صاحبان اسپرم و تخمک والدين ژنتيکي
طفل ميباشند».

بحث
 -1بررسي عنوان قرارداد:
براي قرارداد اس��تفاده از رحم زن ديگر براي بارداري عناوين متعددي
بيان ش��ده اس��ت .نکتهاي که در ابتدا بايد بدان توجه داشت اين است
که بين عنوان حالت اس��تفاده از رح��م زن ديگر و عنوان قرارداد مزبور
ميبايست قائل به تفکيک شد .زيرا اولي اشاره به شيوهاي از درمان دارد
که به موجب آن اسپرم و تخمک را از زن و شوهر گرفته و به رحم زن
ديگر منتقل مينمايد و دومي اش��اره به عنوان قراردادي دارد که بدين
منظور منعقد گرديده و در نتيجه يک عنوان حقوقي است .هر چند اين
دو تعبير در بس��ياري از موارد همسان اس��ت ولي براي تنقيح و تبيين
ميبايست آندو را از يکديگر مجزا نمود.
با اين توضيحات در ادامه ابتدا عناوين مطروحه بيان و سپس مورد نقد
قرار ميگيرد.
 -1-1بي��ان عناوين :تعابيري که براي اين ش��يوه در نظر گرفته ش��ده
بسيار متنوع است.
 از مهمتري��ن تعابير عبارتند از« :رحم جايگزين» ( )5( )4( ) 3( )2و( )6برخي براي نام اين قرارداد نيز عنوان فوق را برگزيدند)9( )8( )7(.
برخي ديگر از عنوان مشابهي چون «قرارداد استفاده از رحم جايگزين»
استفاده نمودهاند (.)13( ) 12( ) 11( ) 10
 از عناوين ديگري که براي اين شيوه و اين قرارداد استفاده شده تعبير« اجاره رحم» يا «رحم اجاره اي» ميباشد (.)17( )16( )15( )14
عن��وان پر کارب��رد ديگري که در ايران براي اين ش��يوه و اين قراردادوجود دارد تعبير « جانشيني در بارداري» است (.)21( )20( )19( )18

 ع�لاوه ب��ر اصطالحات فوق ،واژههاي ديگري نيز در مورد اين ش��يوهمورد اس��تفاده قرار گرفته شده اس��ت .اين واژهها عبارتند از« :جانشين
ميزبان»« ،جايگزين��ي لقاح خارج از رحم» (« ،)22جايگزيني رحمي»
(« ،)23مادر سفارش��ي»« ،مادر ميانجي»« ،بارداري ميانجي»« ،حامل
بارداري»« ،مادر جايگزين»« ،مادر اجارهاي» ( )24و« حمل جايگزين»
( )25و ( )26از قرارداد مزبور نيز چنين تعابيري ش��ده اس��ت« :قرارداد
مادرجانش��ين» (« ،)28( )27بارداري قراردادي»« ،قرارداد استفاده از
رحم زن» ( )29و «قرارداد حمل جايگزين» (.)30
 -2-1نقد و بررس��ي عناوين :اين عناوين توسط محققين و نويسندگان
مورد بررسي و نقد قرار گرفته است.
 -1-2-1برخي معتقدند اصطالح «رحم جايگزين» يا «رحم کرايهاي»
واژهاي ناپسند است .استدالل آنها چنين ميباشد؛ «اين بدان معناست
ک��ه نقش م��ادري زني که فرزن��د را در بطن خود ميپ��رورد و او را از
جس��م و روح خ��ودش تغذيه ميکند ،به «رحم» ف��رو بکاهيم.گويي با
کارخانهداريط��رف هس��تيم که کارگ��ران خود را دس��تهايي ميداند
ک��ه مانند ديگ��ر ابزار کار آن را کرايه کرده اس��ت ...ب��ارداري به نقش
مکانيکيي��ک «رحم» تقليل پذير نيس��ت .زن باردار با تمام اجزاي بدن
خ��ود ،و با قل��ب و روح خود در فرزند آوري مش��ارکت ميکند)31( ».
از ي��ک ديدگاه اخ�لاق محور ديدگاه فوق صحيح اس��ت .عنوان فوق و
عناويني مش��ابه چندان زيبنده چنين شيوه و چنين قراردادي نيست.
اين تنها رحم زن نميباش��د که در مسألهي بارداري ،درگير است ،بلکه
تمام جس��م و تم��ام زندگي زن در بحث مذک��ور دخالت دارد؛ عوارض
بارداري تنها اختصاص به رحم زن ندارد ،بلکه تمام جس��م و روح او را
درگير ميکند .از اينرو نگارنده نيز اين عنوان را ،عنوان جامع و مناسبي
نميداند.
 -2-2-1برخي ديگر به کارب��رد واژه «اجاره» در عنوان فوق ايراد وارد
کرده و معتقدند «رحم اجارهاي» معناي تجاري و نه چندان خوش��ايند
در قب��ال چنين رفتار نيکي را تداعي ميکند؛ و در ادامه بيان ميدارند
که کاربرد واژهي اجاره يا کرايه در فرهنگ ش��رقي پس��نديده نبوده و
فراگير نيست ( .)32فارغ از اينکه ماهيت قرارداد مزبور چيست و اينکه
آيا قرارداد فوق اجاره محس��وب ميش��ود يا خير؟ و اينکه آيا ميتوان
اعضاي بدن را اجاره داد يا خير؟ ميتوان گفت:
اوالً اين عنوان و عناوين مش��ابه ناظر به قرارداد اس��ت و در مورد شيوه
درماني مزبور چندان رسا نيست.
ثاني��اً برخي قراردادهاي فوق ،به صورت نوع دوس��تانه منعقد گرديده و
تجاري بودن در مورد آنها منتفي است ،و در نتيجه اين عنوان حداقل
در مورد اين نوع قراردادها ،صادق نميباشد.
ثالثاً ،حتي اگر چنين قرادادي به صورت بااجرت و معوض منعقد گردد،
عم��ل زن صاحب رحم قابل قياس با عمل اجير نميباش��د .اين زن نه
تنه��ا با رحم بلکه با تمام وجود خود از جنين مراقبت نموده و پذيراي
عوارض آن چه در حين بارداري و چه بعد از آن ميشود.
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رابع��اً اگر قائل به اين ش��ويم که اي��ن زن مادر رضاع��ي چنين طفلي
محسوب ميشود و در واقع اين زن مادر اين طفل تلقي شده و به نوعي
ميتوان اين حالت را شبيه زن مرضعه دانست .زن مرضعه بعد از تولد
طف��ل ،از او نگه داري ميکند ،زن صاحب رح��م قبل از تولد؛ حال آيا
ميت��وان زن مرضعه را نيز مادر اجاره اي ناميد؟ و آيا چنين عنواني در
فقه کاربردي دارد؟
 -3-2-1عن��وان ديگ��ري که در اي��ن زمينه وج��ود دارد عنوان «مادر
جانش��ين» يا « مادر جايگزين» اس��ت .در م��ورد واژهي جايگزيني هر
چند برخي معتقدند اين لفظ برگرداني دقيق و فراگيرتر اس��ت و با واژه
التين و انگليسي واژه همخواني بيشتري دارد ،همچنين مفهوم انتخاب
در مفهوم آن نهفته است که آنرا نامزد مناسبتري نسبت به جانشين
مينماي��د و هر چند اين لفظ را ميتوان در م��ورد زن صاحب رحم به
کار برد ولي چنين عنواني براي قرارداد مزبور و براي اين ش��يوه چندان
صحيح نميباش��د .زيرا عالوه بر انتقادي که نسبت به اصل اين ترکيب
وجود دارد (که در جاي خود مورد بررس��ي ق��رار ميگيرد) اين عنوان
تنه��ا ناظر به يک طرف قرارداد بوده که آن هم زن صاحب رحم اس��ت
و ط��رف ديگر قرارداد که زن و ش��وهر ناب��ارور و همچنين جنين را که
موضوع قرارداد ميباشد ،در بر نميگيرد و از طرف ديگر اين عنوان اص ً
ال
اشارهاي به بارداري ندارد .در اين شيوه زن صاحب رحم با انعقاد قرارداد
ب��ا جنين متعلق به ديگران باردار ش��ده و تا پايان بارداري ميبايس��ت
جنين را حمل کند که اين لفظ اشاره اي به اين موضوع ندارد.
 -4-2-1همين اي��رادات را در مورد «حمل جايگزين» در صورتي که
حمل را ناظر به جنين بدانيم نيز ميتوان مطرح نمود؛ زيرا اين عنوان از
يک طرف تنها اشاره به موضوع قرارداد داشته و از طرف ديگر نيز لزوماً
اين واژه اش��اره به بارداري ندارد؛ توضيح اينکه س��ابقاً از آنجا که امکان
نگهداري جنين و فريز آن در خارج از رحم وجود نداشت ،آنچه در ابتدا
از واژهي جنين متبادر به ذهن ميشد موجودي بود که در رحم بوده و
در مراحل رش��د قرار دارد .امروزه با بحث انجماد جنين ،ديگر نميتوان
جنين را تنها در مورد بارداري به کار بس��ت .زيرا چه بسا جنين متعلق
ب��ه زنان و مرداني که در مرحل��هي درماني جنينهاي اضافه آنها فريز
ش��ده و هيچگاه نيز ديگر مورد اس��تفادهي آنها واقع نشود .همچنين
زوجيني که جنين خود را به بانک جنين س��پرده که شايد روزي مورد
استفاده زوج ديگري قرار گيرد .از اينرو با تصور جنين در خارج از رحم،
ديگر مطلقاً واژهي حمل اشاره به بارداري ندارد.
البته بايد در نظر داش��ت که اگر «حمل» را به معناي بارداري بدانيم،
اي��رادات مزبور وجود ندارد ،ولي باز هم اين ايراد را ميتوان مطرح کرد
که از واژه حمل هر دو معني را فهميد و اختصاص واژه حمل به بارداري
نياز به قرينه دارد و از طرف ديگر نيز واژه حمل يک واژه عربي است.
عنوان پيش��نهادي نگارنده عنوان «جانش��يني در بارداري» است .اين
عنوان را هم در مورد شيوه درماني و هم در مورد قرارداد مزبور ميتوان
به کار بست .از طرف ديگر اين عنوان جامع همهي اطراف آن ميباشد.
ب��ارداري نيز در اين عنوان به طور صريح آمده و ايرادات عنوان «رحم»
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و«اجاره» نيز در آن وجود ندارد ،فلذا اين عنوان جهت ناميدن اين شيوه
و اين قرارداد ،به مجامع پزشکي و حقوقي پيشنهاد ميگردد.
پس از اين عنوان ،اينک به بررس��ي عناوين زن و شوهر صاحب تخمک
و اسپرم و زن صاحب رحم ميپردازيم.
 -2بررسي عنوان طرفين قرارداد:
در مورد زوجين نابارور صاحب گامت و زن صاحب رحم ،تعابير متعددي
مطرح گرديده است.
 -1-2تعابي��ر زوجين نابارور صاحب گامت  :از مهمترين تعابيري که از
زوجين صاح��ب جنين به عمل آمده ،عبارتس��ت از« :والدين حکمي»
( )36( )35( )34( )33برخ��ي به اين تعبي��ر ايراد کرده و معتقدند که
عن��وان «والدين حکمي» که براي زوج نابارور صاحب اس��پرم و تخمک
اس��تعمال ميگردد ،اصطالح مناس��بي نيس��ت .زيرا در تعريف والدين
حکمي چنين ميگويند که ميبايس��ت حداقل يکي از زوجين با طفل
ارتباط ژنتيکي داش��ته باش��د و چنانچه جنين از اس��پرم و تخمک زن
ومرد تشکيل شود ] چناچه در فرض مساله نيز اينچنين است[ اصطالح
والدين حکمي مناسب نيست (.)38( )37
«والدين بالقوه»« ،والدين قرادادي» (« )39والدين نامزد» (« .)40زوج
درخواس��ت کننده» (« ،)41والدين خواهان» (« ،)42والدين حقيقي»
(« ،)43زوجي��ن متقاض��ي» (« ،)44والدي��ن ژنتيک��ي» ( )45از ديگر
عناويني است که براي صاحبان تخمک و اسپرم بيان شده است.
 -2-2عناوي��ن زن صاح��ب رح��م :در مورد تعبيري که ه��م براي زن
صاحب رحم وجود دارد برخي بيان ميدارند« :دقيقترين عنوان جهت
زني که حاملگي را با جنين حاصل از زوج نابارور به روش  ICSI/ IVFو
طي قراداد منعقد شدهاي دنبال مينمايد« ،جايگزين» ميباشد» (.)46
از تعابير ديگري که در اين زمينه وجود دارد عبارتند از« :مادر ميزبان»
«مادر به دنيا آورنده» (« ،)47مادر ميانجي» (« ،)48دايه پيش از تولد»
(« ،)49مادر اهدا کننده»« ،مادر رحم جايگزين» (« ،)50حامل» ()51
و غيره .ولي به نظر ميرسد از پرکاربردترين واژهاي که در مورد اين به
کار برده ش��ده است لفظ «مادرجانشين» يا «مادر جايگزين» ميباشد.
( )56( )55( )54( )53 ()52و....
در م��ورد اين عنوان برخي معتقدند رحم جايگزيني موقعيتي در جهت
تقويت مفهوم مادر نيس��ت از اينرو مفهوم مادري مس��تفاد از اين کلمه
ميبايس��ت حذف گردد )57( .ولي به نظر برخي ديگر ،بارداري را نبايد
ب��ه نقش مکانيکييک «رحم» بکاهيم .زن ب��اردار با تمام اجزاي بدن و
ب��ا قلب و روح خود در اين امر مش��ارکت ميکند .اين فرايند به حق او
را شايس��ته عنوان زيبا و فخيم «مادر» ميسازد .از اينرو او حق دارد به
عنوان مادر دوم فرزند حاصله شناخته شود (.)58
همچني��ن از طرف ديگر با توجه به اينکه زن صاحب رحم وظيفه حمل
و پرورش جنين را به جاي مادر اصلي بر عهده ميگيرد و از نظر پزشکي
ني��ز فيزيولوژي بدنش جانش��ين فيزيولوژي بدن مادر اصلي ميش��ود،

عباس يدالهي باغلويي و همکاران

استفاده از اصطالح مادرجانشين بسامد بيشتري دارد (.)59
برخي به ترکيب «مادر جانشين» ايراد نموده و بيان ميدارند « :معنايي
ک��ه از ترکيب مادر جانش��ين انتظار ميرود ،اين مفهوم اس��ت که زني
نق��ش تربيت کردن و بار آوردن بچه را ب��راي زن ديگر به عهده بگيرد
ولي اين مفهوم از اين ترکيب به دس��ت نميآيد و مادر جانشين به زني
اط�لاق ميگردد که وظيفه و نق��ش حمل جنين و زاييدن بچه را براي
زن ديگري تقبل ميکند .در مقابل مادر حکمييا اجتماعي نقش تربيت،
بار آوردن و بزرگ کردن بچه را عهده دار ميگردد» (.)60
اين ايراد هر چند به ظاهر درست مينمايد ولي با اندکي دقت ميتوان
چنين پاس��خ داد :لف��ظ «مادر جانش��ين» در مجموعه جانش��يني در
بارداري مورد اس��تفاده قرار ميگيرد و از آنجا که اين ش��يوه نيز از آغاز
بارداري تا پايان آن و وضع حمل کاربرد دارد ،لذا مفهوم مادرجانش��ين
نيز مفهوم مورد نظر را ميرس��اند .مضافاً اينکه خود نويسنده از همين
عنوان استفاده نموده است.
برخ��ي از صاحب نظران در اي��ن زمينه ايراد وارد نم��وده و معتقدند :
اصطالح مادر جانشين با يک پيش فرض اثبات نشده همراه است و آن
نيز مادر بودن زن حامل اس��ت و از آنجا که در اين زمينه اختالف نظر
اساس��ي وجود دارد ،از س��وي ديگر فقها نيز اعتقاد به عدم مادر بودن
اي��ن زن دارن��د ،همچنين قانوني نيز وجود ندارد ک��ه اين ديدگاه را به
قاعده رسمي الزم االجرا تبديل کند ،لذا بهتر است از عنوان ديگريبهره
جست (.)61
البته ايش��ان ايراد ديگري را بيان داش��ته اند و آن اي��ن که اين عنوان
داراي ابهام اس��ت؛ جانشين ش��دن در چه امري؟ از اين عنوان ،موضوع
جانشيني استنباط نميگردد .با توجه به اين نکته ،ايشان واژه «حامل»
را براي ناميدن اين زن پيش��نهاد نمودهاند و واژه «حامل» هيچکدام از
ايرادات مزبور را ندارد.
نکت��هاي که در اين زمينه الزم توجه ميباش��د اين اس��ت که هر چند
مادر بودن اين زن مفهوم اخالقي بوده و در مورد مادر بودن او اختالف
نظر وجود دارد؛ ولي بايد در نظر داش��ت که اگر چه اخالق و حقوق دو
موض��وع مج��زا از يکديگرند ،ولي حقوق بينياز از اخالق نميباش��د به
طوريکه اخالق حس��نه يکي از مباحث بس��يار مهم در حقوق است؛ در
اين زمينه نيز علماي اخالق همانطور که بيان ش��د قائل به عنوان مادر
براي اين زن ش��دهاند .البته فقها و به تبع آن حقوق دانان نيز ،هر چند
در م��ورد مادر بودن اي��ن زن اختالف نظر دارند ،ولي مش��هور آنها با
توج��ه به اينکه زن صاحب تخمک را به عنوان مادر طفل بيان ميدارند
(کما اينکه نگارنده در مقاالت ديگري قائل به همين نظر است) ولي زن
صاحب رحم را در حکم مادر رضاعي طفل بيان ميدارند.
از ط��رف ديگ��ر فارغ از اين ک��ه آيا ميتوان اين زن را مادر دانس��ت يا
خي��ر؟ مطابق ظاه��ر امر ،اين زن ،عمل مادري را ت��ا قبل از تولد طفل
اعم از بارداري ،حمل و زاييدن انجام ميدهد و با توجه به ظاهر امر نيز
ميتوان او را مادر ناميد ،هر چند بارداري براي ش��خص ديگري است و
عنوان جانشين نيز همين مفهوم را به ذهن تداعي مينمايد .با توجه به

اين ظاهر ،ديگر انتخاب اين عنوان را نميتوان پيش فرض دانس��ت ،در
حالي که عنوان «حامل» در اين زمينه مانع از دخول اغيار نيست ،زيرا
حامل را هم ميتوان به معناي کسي دانست که از تخمک خود و اسپرم
شوهرش باردار ش��ده و بارداري براي خود اوست و هم به کسي اطالق
گردد که براي ديگران و با تخمک و اس��پرم آنها باردار گرديده اس��ت،
هر چند اش��کاالت مطرح ش��ده در مورد لفظ مادر در واژهي «حامل»
قابليت طرح ندارد.
در م��ورد انتقاد ديگر مطرح ش��ده ميتوان به اين نکته اش��اره کرد که
عنوان مادر جانش��ين ميبايست در زير مجموعهي جانشين در بارداري
مورد توجه قرار گرفته و در آن حيطه در مورد آن بحث کرد ،نه به طور
مطلق .همانگونه که در ايرادي ديگر مطرح شده نيز اينچنين پاسخ داده
ش��ده بود .در زير مجموعهي جانش��يني در بارداري ،زني قرار دارد که
از جنين متعلق به ديگران باردار ش��ده ،از اين رو جانش��ين زن ديگري
در بارداري و مادر ش��دن ميشود .در اين مجموعه عنوان مادرجانشين
رس��ا بوده و ابهامي ندارد .همانطور که الفاظ در هر علمي ميبايست در
همان علم مورد بررسي قرار گيرد نه به طور مطلق و در نزد توده مردم.
زيرا هر علمي براي مفاهيم موجود در آن علم به وضع يکس��ري الفاظي
ميپردازد که در نزد عالمان و محققين همان علم ميبايس��ت بررس��ي
ش��ود هر چند تودهي مردم نس��بت به آن الفاظ دچار ابهام باشند و در
اين مورد نيز همينطور است.
از اينرو با توجه به ايرادات مطروحه ،نگارنده براي عنوان زوجين صاحب
اسپرم و تخمک (با توجه به اينکه جنين از نظر ژنتيکي به آنها مربوط
ميش��ود) عنوان «والدين ژنتيکي» و ب��راي زن صاحب رحم نيز عنوان
«مادر جانشين» را پيشنهاد مينمايد.
 -3بررسي تعريف قرارداد:
از اين قرارداد تعاريف متعددي به عمل آمده است،که در اين جا به چند
مورد اشاره ميشود.
الف« :قرارداد استفاده از رحم جانشين عبارت است از؛ توافقي فيمابين
زوجين متقاضي فرزند و مادر جانش��ين ي��ا زن حامل با هدف پذيرش
اسپرم زوج و يا اسپرم وتخمک و يا تخمک بارور شده زوجين متقاضي
ويا اسپرم شوهر خويش ويا حتي اسپرم و تخمک و يا تخمک لقاح يافته
اف��رادي ديگر وپرورش جنين در رحم و تس��ليم کودک پس از تولد به
متقاضي فرزند)62( ».
ب« :رحم جايگزين يعني توافق با بانوي صاحب رحمي که آمادگي خود
را ب��راي حاملگي براي زوج نابارور اعالم مينمايد ،به گونهاي که پس از
زايمان نوزاد حاصل را به زوج نابارور تحويل دهد)63( ».
ج« :قراردادي که به موجب آن يک زن (مادر جانش��ين) در مقابل يک
زوج ازدواج ک��رده (والدين حکمي) موافقت ميکند که جنيني را براي
آنه��ا حم��ل کرده بچه را به دنيا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج
تسليم نمايد که آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند) 64( ».
د« :جانشيني در بارداري توافقي است که بر پايه آن زني(مادر جانشين)
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ميپذيرد تا با روشهاي کمکي توليد مثل و استفاده از اسپرم و تخمک
والدين حکمييا اشخاص ثالث که درآزمايشگاه بارور شده و يا به جنين
تبديل شده ،باردار شود و در حالي ارتباط ژنتيکي با فرزند ندارد ،فرزند
ناش��ي از آن تخمک بارور ش��ده يا به جنين تبديل شده را حمل کند و
پس از تولد ،او را به زوج طرف توافق (والدين حکمييا متقاضي) تحويل
دهد» ()65
ه« :قراردادي که بر طبق آن زني توافق کند تا با اس��تفاده از روشهاي
کمک��ي توليد مثل و با اس��تفاده از اس��پرم و تخم��ک والدين حکمييا
اش��خاص ثالث که در محيط آزمايش��گاه بارور ش��ده وبه جنين تبديل
ش��ده ،باردار گردد و پس از سپري ش��دن مدت حمل و تولد فرزند ،او
را ب��ه زوج طرف توافق تحويل دهد ،در مقاب��ل والدين حکمي متعهد
ميش��وند که بس��ته به نوع قراداد ،نس��بت به پرداخت هزينهها و حق
الزحمهي مادر جانش��ين «قرارداد معوض»و ايفاي تعهدات مربوطه (در
قرارداد غير معوض) مبادرت ورزند» ()66
هر چن��د اين تعاريف هر ک��دام به نحوي ،در صدد تبيي��ن اين قراداد
ميباشند ،ولي بر هر کدام نيز ايراداتي وارد است:
 به نظر ميرس��د مهمترين اي��رادي که بر اين تعاري��ف ميتوان واردنمود اين اس��ت که در اين تعاريف بارداري زن را از انواع مختلف جنين
تکوين يافته بيان ميدارد ،اعم از اسپرم و تخمک زوجين نابارور ،اسپرم
وتخمک اهدايي ،اسپرم بيگانه و ...در حالي که در اين تحقيق منظور از
جانشيني در بارداري تنها حالتي است که زن با جنين متعلق به زوجين
نابارور ،باردار ميگردد.
 همچني��ن در برخ��ي تعاريف ،اين عبارت وجود دارد« :با اس��تفاده ازروشهاي کمکي توليد مثل» به نظر ميرس��د اين عبارت حش��و باشد؛
چون انجام اين کار بدون استفاده از روشهاي کمکي توليد مثل امکان
پذير نيست.
 عالوه بر اين ،در يکي از تعاريف چنين آمده است« :آنها بچه را مثلفرزند خودش��ان بزرگ کنند ».به نظر ميرس��د اي��ن تعبير نيز چندان
دقيق نيس��ت زي��را فرزند متعلق به والدين ژنتيکي اس��ت و اين حق و
وظاي��ف آنها اس��ت که از بچه نگهداري کنند .اين فرزند آنهاس��ت و
آنها نيز والدين او هس��تند و تش��بيه بچه ،به بچهي خودشان چندان
صحيح نميباشد.
 در تعري��ف دوم ني��ز صرفاً بي��ان ميدارد که زن صاح��ب رحم صرفاًآمادگ��ي خود را ب��راي حاملگي براي زوج ناب��ارور اعالم ميدارد ،بدون
اينکه صراحتاً بيان کند که از جنين متعلق به آنها باردار ميگردد.
نويسنده براي قرارداد مزبور چنين تعريفي را ارئه ميکند:
«ق��رارداد جانش��يني در بارداري توافقي اس��ت که بر مبن��اي آن زني
ميپذي��رد در ازاي درياف��ت پول يا به طور مجاني ب��ا جنين متعلق به
زوجي��ن نابارور ،باردار گردي��ده ،تا پايان مدت ب��ارداري آن را حمل و
پ��س از زايمان ،طفل را به صاحبان اس��پرم و تخمک تحويل دهد .زن
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صاحب رحم مادر جانش��ين و صاحبان اسپرم و تخمک والدين ژنتيکي
طفل ميباشند».
ويژگيهايي را براي اين تعريف ميتوان بر شمرد:
اوالً :در اين تعريف از عناوين پيشنهادي استفاده شده است.
ثانياً :جانش��يني در بارداري را تنها مخت��ص به حالتي ميداند که مادر
جانشين از جنين متعلق به زوجين نابارور ،باردار گرديده و ساير شقوق
را داخل در اين تعريف وارد نميداند.
ثالثاً :تکاليف مادر جانش��ين را اعم از بارداري ،حمل ،زايمان ،و تحويل
را به صراحت بيان ميدارد.
رابع��اً :انواع قرارداد مزب��ور را اعم از مجانييا به صورت دريافت پول بيان
م��يدارد .و در همين قس��مت هم تکاليف والدي��ن ژنتيکي را در مورد
پرداخت پول (در صورتيکه مادر جانشين در ازاي دريافت پول مبادرت
به اين کار نمايد) بيان ميکند.

نتيجهگيري
اس��تفاده از رح��م زن ديگ��ر به منظور رش��د و پ��رورش جنين متعلق
ب��ه زوجين نابارور که ب��ه موجب قراردادي ص��ورت ميپذيرد ،يکي از
ش��يوههاي درمان ناباروري است که مباحث حقوقي و اخالقي متعددي
را در جامعهي ايران با خود به همراه داش��ته است .يکي از اين مباحث
برگزيدن نام مناسبي براي اين شيوهي درماني و اين قرارداد و همچنين
اطراف آن ميباش��د .در اين زمينه بين نويسندگان اختالف نظر وجود
داش��ته و عناوين متعددي براي اين منظور به کار گرفته ش��ده اس��ت.
هرچند تعابير استفاده شده هرکدام به نوعي بيانگر گوشهاي از واقعيت
قضي��ه بوده ول��ي هر کدام نيز از نظر حقوق��ي و اخالقي با چالشهايي
مواجه بوده است .نگارنده با بررسي و تجزيه تحليل عناوين به کار رفته
تعابير زير را براي اين امر به جامعهي علمي کشور پيشنهاد ميکند.
جانش��يني در بارداري:يک ش��يوهي درماني و يک قرارداد است که بر
مبناي آن زني ميپذيرد در ازاي دريافت پول يا به طور مجاني با جنين
متعل��ق به زوجين نابارور ،باردار گرديده ،ت��ا پايان مدت بارداري آن را
حم��ل و پس از زايم��ان ،طفل را به صاحبان اس��پرم و تخمک تحويل
دهد .زن صاحب رحم مادر جانشين و صاحبان اسپرم و تخمک والدين
ژنتيکي طفل ميباشند.
مادرجانش��ين :زني که رحم او پذي��راي جنين متعلق به زوجين نابارور
ش��ده ،تا پايان مدت حمل از او نگهداري کرده و پس از زايمان نوزاد را
به آنها بسپارد.
والدين ژنتيکي :زن و ش��وهري که نميتوانند صاحب فرزند ش��ده و از
اين رو اسپرم و تخمک آنها در محيط آزمايشگاه تبديل به جنين شده
و آن را در رحم زن ديگري به منظور حمل و زايمان قرار ميدهند.
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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.
Keywords: Surrogacy, Surrogate Mother, Genetic Parents, Fetus
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