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  رحم جايگزين در ايراناخالقي هاي  چالش

  زاده رقيه نوري

  چكيده

ناباروري يكي از مشكالتي است كه بر رابطه زناشويي زوجين نابارور و نيز روابط 

نازايي، سومين عامل طالق در كشور . گذارد اجتماعي و خانوادگي آنان تاثير عميقي مي

) ART( هاي كمك باروري شود كه مطرح كننده نياز به استفاده از فناوري محسوب مي

روش درماني رحم جايگزين كه در آن شخص ثالث نيز حضور  در اين ميان،. باشد مي

باعث بروز مباحث  دارد، از جمله راهكارهاي رفع ناباروري در برخي زوجين است كه

بدون  كه فقهي، اجتماعي، اخالقي و حقوقي به ويژه حقوق خانواده شده است بطوري

  .داشت اطمينان آن پيامدهاي بودن مثبت به توان نمي آنها به پاسخگويي

اي،  اي مروري است كه براساس مطالعه كتابخانه اين پژوهش، مطالعه: ها هدف و روش

گيري از تجارب ديگر كشورها گردآوري  هاي التين و بهره نامه ترجمه مقاالت و پايان

هاي موجود  لششده است و هدف آن، بررسي موضوع رحم جايگزين در ايران و چا

باشد تا با رفع موانع موجود در استفاده از رحم جايگزين و ارائه راهكارهايي در موارد  مي

  .نمود آن اقدام ترويج ممكن، زمينه تغيير نگرش فراهم گردد و بتوان در

اند همگام با تحوالت  فقهاي شيعه توانستهبا توجه به اينكه  :گيري نتيجه بحث و

نظام ، به ناباروري تدارك ببينند ي براي حل مشكالت مربوطپزشكي، فتاواي مناسب

اقدام نمايد تا در  رحم جايگزينمند شدن  بايد نسبت به قانونمند و نظامنيز حقوقي كشور 

هاي  جايگاه كميته .صورت بروز مشكالت احتمالي پاسخ صريح حقوقي وجود داشته باشد

 در از رحم جايگزين ارت بر استفادهنظ روايي و احراز براي اخالق بعنوان مرجع مناسب

  .بارداري غير قابل انكار است فرايند
  

  واژگان كليدي

  .مشاوره؛ اخالقي و حقوقيهاي  جنبه؛ رحم جايگزين
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 1388زمستان م، ده، شماره مسوسال      پزشكياخالقفصلنامه/  156

  رحم جايگزين در ايراناخالقي هاي  چالش

كه بر رابطه زناشويي زوجين نابارور و نيز  ناباروري يكي از مشكالتي است

طبق گزارش سازمان . گذارد تاثير عميقي ميروابط اجتماعي و خانوادگي آنان 

ميليون فرد را در دنيا درگير كرده  80جهاني بهداشت، شكست در بارداري حدود 

 ،درصد 15تا  10اساس آمار جهاني هاي نابارور در كشور بر شمار زوج. است

هزار زوج نابارور به  100باشد و ساالنه  مي) ميليون زوج 5/1( ميليون نفر حدود سه

نازايي، سومين عامل طالق در كشور  .)1389نوروزي، ( شود ن تعداد افزوده مياي

هاي  كه مطرح كننده نياز به استفاده از فناوري )1386آخوندي، ( شود محسوب مي

روش درماني رحم جايگزين كه در  در اين ميان،. باشد مي) ART( كمك باروري

فع ناباروري در برخي آن شخص ثالث نيز حضور دارد، از جمله راهكارهاي ر

مداخله شخص ثالث در توليد مثل . )1387فر و همكاران،  ميالني( زوجين است

هاي عظيم علمي و استفاده از مادر ميانجي يا  مصنوعي انسان كه در ساية پيشرفت

پذير گرديده، باعث بروز مباحث جديد فقهي، اجتماعي، اخالقي و  جانشين امكان

 توان نمي آنها به بدون پاسخگويي كهشده است  حقوقي بويژه حقوق خانواده

 بودن مثبت به و نمود آن اقدام ترويج در خاطر بتوان آسوده كه بود اميدوار

  .داشت اطمينان آن پيامدهاي

رحم جايگزين يعني توافق با بانوي صاحب رحمي كه آمادگي خود را جهت 

س از زايمان، نوزاد پاي كه  گونه هنمايد ب بارداري براي زوج نابارور اعالم مي

بانوي صاحب رحم كه حامل بارداري است، . حاصل را به زوج نابارور تحويل دهد

آخوندي و ( گردند مادر جايگزين و زوج نابارور، والدين حقيقي فرزند تلقي مي

  .)7-13، ص1387بهجتي اردكاني، 
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 1388زمستان م، ده، شماره مسوسال        پزشكياخالق فصلنامه/  157

در حالت مادر جانشين از جهت چگونگي ارتباط ژنتيكي ما: جايگزين رحم انواع

جانشيني با ، بارداري يا كامل جايگزينيبه سه دستة  1جانشين و والدين حكمي

ي تقسيم ايجنين اهد / نسبي و جانشيني با استفاده از تخمك باروري مصنوعي يا

 روش لقاح به نابارور زوج اسپرم و تخمك اول، گروه در .)1380زاده،  نايب(شوند  مي

 باروري دو بانوي سيكل ماهنگ نمودنه ضمن و شده تبديل جنين به رحمي خارج

 رحم به حاصل جنين رحم، صاحب بانوي جايگزين و رحم متقاضي نابارور

 زمان تا جنين را رحم، صاحب بانوي روش، اين در .گردد مي جايگزين منتقل

با  ارتباطي هيچ حاصل فرزند ژنتيكي نظر از نمايد، مي حمل خود رحم در زايمان

 محسوب كودك والدين بيولوژيكي نابارور، زوج و نداشته رحم صاحب بانوي

  .شود يا كامل ناميده مي 2بارداري جايگزيني روش عنوان روش به اين .شوند مي

آزمايشگاهي  نتيجة لقاح مستقيم يا در رحم، صاحب بانوي بارداري دوم، گروه در

 بانوي ،3جايگزيني نسبي روش در .شود مي حاصل زوج نابارور اسپرم با وي تخمك

 ژنتيكي /مادر بيولوژيكي و بوده وابسته كودك به ژنتيكي نظر از صاحب رحم

  .شود مي محسوب

 تخمك و حكمي پدر اسپرم از حاصل جنين نوع جانشيني با تخمك اهدايي، در

 صور، ديگر همانند اين صورت در شود مي كاشته مادر جانشين، رحم در اهدا شده،

 بچه مرتبط با حكمي پدر ولي ندارد جنين با ارتباطي لحاظ ژنتيكي از جانشين مادر

 و مردان يا و ديگر هاي زوج از در حالت جانشيني با جنين اهدايي، جنين .است

شود  مي كاشته جانشين، مادر رحم در و شده گرفته اند، هم بيگانه با كه زناني

 .)14-29، ص1387مقدم،  ناصري(

  .استوار خواهد بوددر اين مقاله، بحث عمدتاً بر جايگزيني بارداري 
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 1388زمستان م، ده، شماره مسوسال      پزشكياخالقفصلنامه/  158

 براي نابارور زوجين جايگزيني رحمي، در :جايگزين از رحم استفاده ضرورت

پزشكي كه در ذيل  متعدد داليل به آن، تالشي از و جلوگيري خانواده بنيان حفظ

 درمان جهت استفاده از روش جايگزيني رحمي مجبور به به آنها اشاره شده،

 .)1386آخوندي، (گردند  مي فرزند داشتن ناباروري و

 در مولرين مجاري در تكامل اختالل دليل به رحم مادرزادي وجود عدم )الف

بروز (سندرم آشرمن  زنان مبتال به، )تانسكي راكي سندرم( جنيني دوران

 .سل رحمي هاي عفوني و ، مبتاليان به بيماري)چسبندگي رحمي متعاقب كورتاژ

 علت به )رحم برداشتن( ستركتوميهي دليل به زن در رحم ثانويه وجود عدم )ب

 ... .و كانسر، منوراژي

مشكالت طبي شديد مغاير با حاملگي مانند نارسايي شديد قلبي يا كليوي،  )ج

 هاي اتوايميون بيماري

 خودبخودي توقف و به ناباروري منجر كه مكرر هاي سقط به زوجه ابتالي )د

 و نگهداري حفظ توانايي ورنابار زوجة رحم حالت، اين در. است گرديده بارداري

 .ندارد بارداري دوران پايان تا را حاصل جنين

حداقل (رحمي  لقاح خارج روش به ناباروري درمان تكرار در موفقيت عدم) ه

  .)ظاهر سالمه هاي نرمال در يك رحم ب بار در انتقال رويان 8تا  6شكست 

  

  سابقه و تاريخچه

به معني جانشين گرفته شده است و  surrogacyاز كلمه التين  surrogate لغت

 ناباروري، به علت به سارا :است به آن اشاره شدهبراي اولين بار در كتاب مقدس 

 حل هاجر كنيزش طريق از را اين مشكل كه كرد پيشنهاد )ع(ابراهيم همسرش

باروري،  كمك نوين هاي روش ابداع از قبل تا .)483-491، ص 2003برينسدن، ( كند
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 1388زمستان م، ده، شماره مسوسال        پزشكياخالق فصلنامه/  159

 كشورهاي در طور غيررسمي به و نسبي جايگزيني روش به ميرح جايگزيني

 اعالم ليدز دانشگاه استاد Douglas Bevis، 1974سال  در .است بوده مطرح مختلف

 توليد آزمايشگاه را در انساني جنين سه تالش بار سي از پس است كه توانسته كرد

آورد  دنيا به قطري اين به را كودك سه و جاي دهد زناني رحم در را آنها كند،

نسبي  جايگزين رحم قرارداد اولين 1977 در سال. )2705-2707، ص2005اسميت، (

 شد موجب 1978 در سال آزمايشگاهي نوزاد اولين تولد از ناشي تحول. شد تدوين

در  نابارور، زوج اسپرم و تخمك از استفاده با جايگزيني كامل روش مورد اولين كه

در فنالند، يونان و ايرلند . )1386يوسري و الحسني، (د پذير صورت ميالدي 1985 سال

رحيمي، (گيرد  استفاده از رحم جايگزين بدون هيچ مقررات قانوني صورت مي

فرانسه و سوئد غيرقانوني  ،اين روش در اتريش، نروژ، آلمان. )165-181، ص 1387

الم شده دانمارك، هلند و استراليا نوع تجاري آن ممنوع اعانگليس، بوده و در 

، ص 1386، ، زادهوش، عالءالديني و همكارانحقيقت ؛348، ص 2010سمبا و همكاران، (است 

56-55(.  

مصوب  نابارور زوجين به جنين اهداء قانون نحوة مبنايدر حقوق ايران بر

 انتقال با ، درمان ناباروري19/12/1383مصوب  اجرايي نامة آيين و 29/4/1382

 شرايطي با رحم از خارج در شرعي و قانوني هاي فة زوجنط از شده تشكيل هاي جنين

 بيماران درمان قانون، كليه مراكز تخصصي اين 1 مادة موجب به .ست ا مجاز

 اين مندرج در شرايط و شرعي ضوابط رعايت با بود مجاز خواهند صالح ذي نابارور

 و انونيق هاي زوج رحم از تلقيح خارج از حاصل هاي جنين انتقال به نسبت قانون

 از ازدواج پس كه زناني رحم به جنين صاحب زوجين موافقت كتبي از پس شرعي

 اثبات به )دو هر يا تنهايي يك به هر( آنها ناباروري پزشكي، اقدامات انجام و

 هاي كتبي زوج رضايت و موافقت صورت در مذكور مراكز. نمايند اقدام رسيده
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 1388زمستان م، ده، شماره مسوسال      پزشكياخالقفصلنامه/  160

 شوهر و زن طرف از خانواده دادگاهاز  جنين دريافت جواز تسليم و كننده اهدا

 ناباروري اقدام درمان به توانند مي )نامه آيين 5 تا 3 و ن قانو 4و  2 مواد( متقاضي

 را ناباروري از درمان خاصي حالت فقط قانون اين در ايران قانونگذار. كنند

 مقل از را جايگزين رحم از مندي بهره ويژه آن به ديگر هاي حالت و كرده بيني پيش

  .)182-194، ص1387زاده،  قاسم(است  انداخته
 

  زمينه ها و اقدامات پيش مشاوره

هاي درماني، مشاوره دقيق، يافتن شخصي بعنوان ميزبان،  بررسي تمام انتخاب

هاي درمان، خطرات طبي و سايكولوژي براي طرفين،  بررسي مشكالت و هزينه

د با آنومالي، احتمال دلبستگي احتمال ايجاد حاملگي چند قلويي، احتمال تولد نوزا

مادر جايگزين به نوزاد متولد شده و مسائل قانوني از جمله مباحث مورد مشاوره 

هدف از مشاوره، آشنايي با نحوه . باشند در زوجين متقاضي رحم جايگزين مي

اجتماعي و ـ  بكارگيري اين روش درماني، مسائل پزشكي، فرهنگي، رواني

 نظر از ناآگاهانه تصميم از و منافع و در نهايت جلوگيريقانوني، خطرات احتمالي 

طباطبايي،  ،پشمي، احمدي(باشد  احتمالي آن مي عوارض و مشكالت صحيح از درك

  .)361-372، ص 1387

  

  بررسي زوجين نابارور متقاضي رحم جايگزين

 استفاده از پيش رحم جايگزين متقاضي نابارور هاي زوج :پزشكي مشاوره )الف

نياز به الپاروسكوپي . گيرند قرار بررسي مورد جوانب مختلف از بايد روش اين از

 با ها و بيضه ها تخمدان عملكرد سالمت در موارد فقدان مادرزادي رحم، ارزيابي

 آزمايش ها، سونوگرافي تخمدان اسپرم، آناليز هورموني و هاي آزمايش انجام
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، نيز تعيين گروه  Bو C هپاتيت ايدز، از راه تماس جنسي مانند هاي منتقله بيماري

 اهميت خوني در مواردي كه مادر جايگزين داراي گروه خون منفي باشد، از

نتايج  امتياز محرمانگي در مورد گزارش لغو اعمال .است برخوردار خاصي

 ابتالي احتمال به توجه كه از آنجا .ضروري است طرفين به يكديگر آزمايشات

 ضروري حاصل فرزند و رحم صاحب بانوي سالمت به جهت ايدز به نابارور زوج

 گردد منجمد نابارور زوج گامت از جنين حاصل يا اسپرم كه شود مي توصيه است،

 .گيرند قرار بررسي ايدز مورد به ابتالي نظر از مجدداً نابارور زوج ماه شش از پس و

رحم  به شده منجمد جنين يا اسپرم ها، آزمايش بودن نتايج منفي صورت در سپس

 .گردد منتقل جايگزين

 ،جايگزين رحم نابارور متقاضي زوج روان سالمت ارزيابي :رواني مشاورة )ب

 زوج رواني سالمت كه است آن بر تالش اين ارتباط در .دارد بسزايي اهميت

 و همدلي، سازگاري .گيرد قرار ارزيابي مورد زناشويي پايداري نابارور و

 تضمين را رحمي جايگزيني درمان وفقيت فرايندم زمينه زوج، اين پذيري انعطاف

اسكيزوفرني،  و شديد افسردگي نظير اختالالت شخصيتي، وجود .كند مي

 از الكلي مشروبات به مصرف اعتياد و ستيزي جامعه وسواس، ذهني، افتادگي عقب

درمان  متقاضيان فهرست در ها زوج نام درج از كه مانع هستند مواردي جمله

 بررسي، حين در زوج نابارور كه است اي گونه به ها مشاوره گيري جهت .شوند مي

 و گيرند را فرا رحمي جايگزيني درمان فرايند با جهت سازگاري الزم هاي آموزش

 بانوي بارداري دوران طي و درمان احتمالي حين مشكالت با شدن روبرو براي

 .نتخاب نمايندا را ها حل راه بهترين و كنند كسب را الزم رحم، آمادگي صاحب

توصيه . مورد توجه قرار گيرد بحث شيردهي نوزاد توسط مادر ژنتيكي نيز بايد

وسيله دست يا پمپ جهت  هشود چند هفته قبل از زايمان، مادر ژنتيكي ب مي
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 از بيش بررسي، يك در. )1386افالطونيان، (تحريك ترشح شير از سينه اقدام نمايد 

 بوده كمكي نيز شير با تغذيه به نياز چند هر اند؛ بوده كار اين قادر به مادران از نيمي

 فرزند و ژنتيك ميان مادر رواني پيوند تشكيل به كار اين .)2003برينسدن، ( است

  .كرد خواهد شاياني كمك آينده

  

 رحم صاحب بانوي بررسي

گيري خانواده و دوستان، نياز به  قلويي، احتمال موضعاحتمال حاملگي چند

هاي پيشگيري از بارداري قبل از شروع فرايند، خطرات بارداري و  وشاستفاده از ر

ها از موارد مشاوره با مادر  ريسك سزارين احتمالي و مطالبه منطقي هزينه

  .باشد جايگزين مي

 نظم مثلي، توليد منظر وضعيت بايد از رحم صاحب بانوي :پزشكي بررسي )الف

 عالوه، به .گردد ارزيابي وگرافيهيستروسالپنگ با سالمت رحم و ماهيانه عادات

 بررسي اي زمينه هاي بيماري به ابتال نظر را از وي سالمت بايد داخلي متخصصين

 هايي بيماري به رحم بانوي صاحب ابتالي عدم از بايد نيز عفوني متخصصين. نمايند

. نمايند حاصل اطمينان هپاتيت نظير سيفليس، سوزاك، سيتومگالوويروس، ايدز و

هاي تهديد كننده سالمت  ها و انگل وضعيت ايمني مادر ميزبان به ويروس همچنين

سنجيده شده و  جنين از قبيل سيتومگالوويروس، سرخجه و توكسوپالسموز

 نيز بايد جنين كنندة حمل همسر. هاي الزم صورت گيرد واكسيناسيون يا توصيه

 مانعي دهد و انجام ار جنسي طريق از انتقال قابل هاي بيماري مربوط به هاي آزمايش

همچنين عدم . به زوجين متقاضي وجود نداشته باشد نتايج آزمايشات اعالم براي

برقراري رابطه جنسي مادر جايگزين با همسر طي فرايند انتقال جنين به رحم بايد 

  .مدنظر قرار گيرد
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 و .)2009اسنو، ( سال 21سال، نداشتن سن زير  35 زير فرزند، سن داشتن سابقه

از مسائل مورد بحث . دارد ارجحيت رحم بانوي صاحب انتخاب در همسر تنداش

كند و  رعايت بايد بارداري شروع از پس مادر جانشين است كه ديگر، نكاتي

 روند ارزيابي زايمان، و مدت بارداري طول در جنين از كامل مراقبت :از عبارتند

سيگار و  مصرف ، عدممناسب تغذيه استراحت، بارداري، دوران طول جنين در رشد

بهداشتي،  اصول به توجه زندگي، روزمره محتاطانه امور انجام غيرمجاز، داروهاي

 دوري مسئول، حفظ آرامش و پزشك يا تأييد تجويز بدون دارو مصرف اجتناب از

 و بارداري دوم ماهه از سه پس كشور از خارج استرس، خودداري از مسافرت از

 .شده باشد ذكر طرفين بين اردادقر در كه ديگري هرگونه نكته

 خاصي اهميت از رحم بانوي صاحب روان سالمت ارزيابي :رواني بررسي )ب

 حضور از وي انگيزه و هدف شفاف ساختن فرد، ارزيابي شخصيتي .است برخوردار

 حين مشكالت احتمالي و درمان روند از وي آگاهي از درمان، اطمينان فرايند در

 مخدر به مواد اعتياد عدم و مصرفي رواني، داروهاي اختالالت به ابتال سابقه درمان،

 هستند مواردي از الكلي، عدم كفايت ذهني و تاريخچه مسائل قانوني مشروبات و

 روان سالمت متخصصين .گيرند قرار توجه مورد بايد روان سالمت در بررسي كه

صاحب  نويبا به محدود روان سالمت ارزيابي جايگزيني رحمي، در كه معتقدند

گيرند  قرار ارزيابي بايد مورد نيز وي فرزندان/ فرزند و همسر بلكه نشده رحم
 .)361-372، ص 1387پشمي، احمدي و طباطبايي، (

 بروز زمينه كه است از مواردي جايگزين رحم داوطلبان در درآمد كسب انگيزه

 .شتدا خواهد همراه را به درمان روند در غيرقابل جبران و متعدد مشكالت

 زوج مشكل رفع براي خودگذشتگي، همدردي از فداكاري، ايثار، انگيزه بالعكس،

 در موفقيت مهم مصاديق از خانواده، يك تالشي از در جلوگيري همياري و نابارور
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 آشنايان و بستگان از رحم جايگزين داوطلب اگر .است رحمي جايگزين درمان

 فوق مضاعف هاي جنبه از را وانر بهداشت متخصصين باشد، اطمينان نابارور زوج

 باعث نيز نابارور هاي زوج كمك به ضرورت در مردم عموم آگاهي .كند مي

و همكاران،  ، آخوندي، يغماييبهجتي اردكاني(شد  خواهد نوع دوستانه هاي انگيزه تقويت

1387 ،114-107(. 

 وي يمند باعث بهره تواند مي مادر جايگزين خانواده رضايت و آگاهي بر تأكيد

شود كه طي مشاوره بايد به آن پرداخته  بارداري حين در رواني هاي حمايت از

 پرداخت و جانشين مادر جبران زحمات از برانگيزتر بحث موضوعي هيچ شايد. شود

 را جايگزين رحم كه فردي. نباشد كننده درخواست والدين از جانب او الزحمه حق

 اين ميزان .كند دريافت اي الزحمه حق اد،قرارد طبق تواند گذارد، مي مي اختيار در

 در ناباروري درمان مختلف مراكز در دارد و بستگي طرفين توافق به الزحمه حق

 هزينه مانند ديگري هاي هزينه، هزينه اين از غير به .است متفاوت سطح كشور

 برعهده امر براي اين جانشين مادر آمدهاي و رفت حتي و معاينات پزشكي دارو،

 و زايمان موفق به مشروط نبايد هزينه است، پرداخت گامت صاحب زوجين

 تدوين بايد جهت درمان، روند از طرفين ساختن آگاه از پس. باشد كودك سالمت

و  شود فراهم مشتركي جلسات رحم، بانوي صاحب و نابارور زوج انتظارات

 بايد قرارداد اين در كه جمله موضوعاتي از .گردد تنظيم مابين في قرارداد نويس پيش

 بانوي آمادگي مورد توافق، هاي هزينه پرداخت چگونگي: از شوند، عبارتند مطرح

 به و توجه جنين از وي كامل مراقبت بارداري، و انتقال جنين براي رحم صاحب

 .بهداشتي اصول

پرداخت  و زايمان از پس گامت صاحبان به تحويل نوزاد به تعهد دقيق در توجه

 درمان مراكز نظارت .ضروري است قرارداد اجراي در مقابل طرف تعهدات
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عنوان  به آنها پذيرش منعقده و صحت قرارداد هاي اخالق بر يا كميته ناباروري

 و جنين سالمت هاي بندي ارزيابي زمان رعايت و احتمالي مشكالت حل در داور

 يگزينجا رحم قرارداد. گيرد قرار توجه مورد بايد بارداري، طول در جانشين مادر

 از .دهد مي نابرابر روي اقتصادي وضعيت و تحصيالت قدرت، طرف با دو بين اغلب

 ممكن اين زنان نگيرد، صورت جانشين مادران با هاي الزم مشاوره اگر روي اين

  .)1387پشمي، احمدي و طباطبايي، (كشي باشند  بهره مستعد ويژه بطور است

  

  رحم جايگزين از منظر فقهي

 دين در. د مختلفي نسبت به موضوع رحم جايگزين برخوردارندمذاهب از رويكر

 يا عاريه و است ممنوع زن ديگر رحم در شوهر و زن نطفه از حاصل يهود، تلقيح

 .)1995مجله اونيزه، (باشد  نمي مجاز نيز رحم دادن اجاره

 استفاده كه نموده تأكيد اين امر بر مداوم طور به 1987 سال از كاتوليك كليساي

از  خارج لقاح از استفاده و است بشري كرامت و برخالف ممنوع جايگزين رحم از

 و گيرد صورت شوهر اسپرم با لقاح اين كه است جايز صورتي در تنها رحم

 موضع .)64-74و  158، ص 2005اسميت، ( يابد زوج انتقال رحم داخل به درنگ بي

است  جايگزين رحم از استفاده نبودن جايز بر پروتستان نيز و ارتدوكس كليساي

حرمت  بر بيشتر سنت اهل فقهاي نيز اسالم دين در. )165-181، ص1387رحيمي، (

 دليل ظاهر به و اند داده جايگزين رأي رحم همچنين و رحم از خارج لقاح از استفاده

با  توانند مي مردان و ندارد وجود رحم از خارج به لقاح نيازي كه است اين آنان

 انجام موجب رحم از لقاح خارج عالوه به .نمايند مثل توليد گردي همسري برگزيدن

تحقيقات  شوراي مثال عنوان به .گيرد صورت كه نبايد شود مي حرامي مقدمات

 محكوم را جايگزين از رحم استفاده 2001 سال آوريل در االزهر دانشگاه اسالمي
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باروري  جريان در طبق نظر فقهاي شيعه، اگر .)135-146، ص 2007، چيعتيقه( نمود

نيابد؛  تحقق... و ارضايي خود نامحرم، تماس نگاه، مانند ناروايي مصنوعي، رفتار

در  اما. )14-29، ص 1387ناصري مقدم، (باشد  اشكال مي از رحم، خالي از خارج لقاح

 جواد شيخ اهللا آيت برخي همانند .دارد وجود نظر دو رابطه با رحم جايگزين

 استفاده با همداني نوري اهللا و آيت بهجت اهللا آيت لنكراني، لفاض اهللا آيت تبريزي،

و عده كثيري مانند . )165-181، 1387رحيمي، (اند  نموده مخالفت رحم جايگزين از

 صانعي، اهللا اهللا بجنوردي، آيت شيرازي، آيت مكارم اهللا آيت اي، خامنه اهللا آيت

 منع و دانسته جايز را زين كاملرحم جايگ اهللا مومن، موسوي اردبيلي، آيت اهللا آيت

اند مشروط بر اينكه اتفاقات غيرشرعي در اثناي تلقيح  قائل نشده آن براي شرعي

. است صحيح نيز اجرت از نظر آنان پرداخت. مصنوعي و جايگزيني بروز نكند

 اند اهللا منتظري فقط انتقال جنين به رحم زن بدون شوهر را جايز دانسته آيت
-83، ص1386رو،  و رخشنده165-181، ص 1387رحيمي، ، 50-64ص ، 1387گرمارودي، (

61(.  

 .است مثل فرايند توليد در زن دو شركت و حضور فرايند رحم جايگزين، مستلزم

 حمل نظر از ديگري و تخمك طريق از نظر تكويني از يكي زن، دو اين از يك هر

 از كه شود مطرح مي الؤس اين حال .دارند طبيعي ارتباط كودك اين زايمان، با و

  كيست؟ فقهي مادر نظر

 را جايگزيني رحمي چگونگي از دقيق مفهوم كلمه جايگزيني بايد توجه داشت

 رحم كه چرا گردد كلمه حذف اين از مستفاد مادري مفهوم بايد و دهد مي انعكاس

، آخوندي، بهجتي اردكاني( نيست مادري مفهوم جهت تقويت موقعيتي جايگزين،

  .)107-114، 1387كاران، و هم يغمايي
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، )ره( تبريزي اهللا آيت ،)ره( معرفت اهللا آيت اراكي، اهللا خوئي، آيت اهللا آيت

 حمل را جنين كه كه زني اند عقيده اين بر لنكراني فاضل اهللا آيت روحاني، اهللا آيت

آنان طفل را به زن متقاضي فرزند ملحق و زن . است كودك مادر زايد مي و كرده

مومن،  اهللا آيت منتظري، اهللا آيت كه حالي كنند، در ا مادر تلقي ميصاحب رحم ر

 سيستاني، اهللا آيت اي، اهللا خامنه آيت شيرازي، مكارم اهللا آيت صانعي، اهللا آيت

 مادر را تخمك زن صاحب اهل سنت، فقهاي از اي عده اهللا صافي گلپايگاني و آيت

اهدا به  استرداد كودك در زمانبراساس اين اجماع حق امتناع از . دانند مي طفل

گرمارودي،  ،361-372ص ،1387طباطبايي،  ،پشمي، احمدي( صاحبان گامت وجود ندارد

در اين ميان  .)61-83، 1386رو،  و رخشنده 165-181، ص1387رحيمي، ، 50-64ص ، 1387

 و را برگزيده مادري دو نظرية تهراني، صادقي اهللا آيت و 4موسوي اردبيلي اهللا آيت

رو،  رخشنده(اند  داده مادري نقش رحم و صاحب تخمك صاحب يعني زن دو هر هب

سوره بقره ( ن مجيدآآيه از قر 18دكتر موحد ابطحي با استناد به . )61-83، ص 1386

، 15، احقاف 14، لقمان 7و 6، 5، طارق 14و  13، 12، مومنون 6، زمر 25و 23، نسا 228و223

الشيعه و  و نيز دو روايت از وسايل )2و حج  67 ، غافر2، مجادله 78، نحل 32نجم 

واژه مادر از زمان باردار شدن زن تا زاييدن و : كند بحاراالنوار چنين استنباط مي

كند مادر جايگزين نيز همانند مادر  گيري مي شود و سپس نتيجه شيردهي اطالق مي

. )35، ص 1386موحد ابطحي، ( ژنتيكي، مادر جنين حاصل از جايگزيني رحمي است

 شود در حالت جانشيني با باروري مصنوعي، مادر جانشين، مادر طفل محسوب مي

  .)1380زاده،  نايب(

 تولد و تكون جايگزين از مادر پزشكي نوين هاي روش با كه فردي مورد در

 نتيجه در و او قرابت و نسب وضعيت كه كند مي خودنمايي پرسش اين يافته،

 در رايج تعاريف بود؟ نسب يا نژاد براساس خواهد تيبيچه تر به آن آثار و پيامدها
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به  كه نفر دو ميان خوني رابطة هرگونه از است عبارت حقوقدانان، و فقها لسان

نسب . يابد مي تحقق ثالث شخصي از تولدشان يا ديگري از آنها از يكي تولد سبب

 .باشد مي... و تحضان محرميت، مانند ارث، مهم نتايج و آثار از بسياري دارنده دربر

 ندارد جايگزين مادر با ژنتيكي ارتباط هيچ كامل، نوع جايگزيني از شده متولد نوزاد

با استفاده از مالك قرابت رضاعي در است و  منسوب والدين حكمي به كامالً و

توان حكم ممنوعيت نكاح را بين صاحب رحم و طفل به دنيا آمده محقق  اسالم مي

ه از نظر ممنوعيت نكاح در حكم قرابت رضاعي است، اين قرابت را ك. دانست

 رحم در انتخاب آن براساس. )1380زاده،  نايب( اند قرابت مادر جانشيني نام نهاده

و از اختالط انساب  نمود تا از محارم نسبي صاحب اسپرم نباشد دقت بايد جايگزين

منتهي شود  آن يپاشيدگ هم از و نه خانواده به استحكام شيوه اين جلوگيري شود تا

 شود محقق نكاح عقد از پس اگر رضاع كه است آمده مطلب اين اماميه فقه در زيرا

 عبارت ديگر به شود باطل است ممكن قبلي عقد و دارد عقد را از قبل اثر همان

 كودك، تولد از پس شود، جانشين باردار مادر عنوان به مرد نازا مادر مثالً چنانچه

 و شود محسوب مي رضاعي پدر خواهر يا برادر كودك، اشود زير مي منحل نكاح

 نكاحيه رابطه) خواهرش يا برادر واقعي مادر( همسر خود با تواند مرد ديگر نمي

 ازدواج توانند نمي رضاع واسطة به كه بقية افرادي دربارة را امر همين .باشد داشته

  .)328، ص1374ي، و حل 1380العاملي،  يلالجب( داد قرار توجه مورد بايد نمايند

حضانت طفل متولد در اثر حالت مادر جانشين، براساس قوانين حاكم بر حضانت 

در صورتي كه . شود كه فروض گوناگوني در اين مورد مطرح شده است تعيين مي

مادر جانشين مادر قانوني طفل باشد، شوهردار بودن وي در زمان تولد مانع اجراي 

مادري بودن طفل با استناد به قواعد حاكم  در فرض دو. حق حضانت خواهد بود

بر حضانت و ارتباط آنها با نظم عمومي و رعايت مالك مصلحت و سعادت طفل، 
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مباحث . اند مادر حكمي را به عنوان كسي كه حضانت طفل با اوست، تعيين نموده

. گوناگوني پيرامون ارث و وصيت در مورد حالت مادر جانشين مطرح شده است

ه قائل به دو مادري بودن طفل باشيم وي از طريق دو رابطة مادري در صورتي ك

  .)1380زاده، نايب( ارث خواهد برد

  

  رحم جايگزين از منظر اخالقي

هاي كمك باروري، تحول عظيمي در توانمندي بقاي نسل و تحكيم  روش

 اما اين تكنولوژي نيز مانند هر. هاي نابارور ايجاد كرده است ساختار خانواده زوج

االتي در مورد درست و نادرست اخالقي ؤبا خود س ،تكنولوژي جديد در پزشكي

هايي كه به مدد فناوري جديد صورت  مثل بررسي اخالقي توليد. كشد پيش مي

  .باشد شناختي مي گيرد، از مهمترين مباحث اخالق زيست مي

شود، حفظ  يكي از مسائل مهم اخالقي كه در فرايند مادر جايگزين مطرح مي

 اصول از فردي استقالل اصل منشأ انساني شأن. شأن و كرامت انساني است

كه  هستند محق بودن انسان به بنا بشر ابناء از يك هر .است زيستي اخالق چهارگانة

 عنوان به است؛ قائل كانت آنچنان كه و شود گذاشته احترام شان انساني شرافت به

 لحاظ. شود پرهيز ايشان از زارياب استفادة از و گرفته شوند درنظر غايي هدف

 به احترام با تواند مي فرايند اين در افراد درگير تمام براي كامل هاي مشاوره نمودن

و  مسئوليت پذيرش روش، اين آگاهانه و آزادانه انتخاب در افراد اتونومي حق

 و سودرساني رعايت اخالقي ديگر اصل .دهد افزايش قرارداد اين در را تعهداتشان

 از پيش هاي انجام غربالگري لزوم است كه اين فرايند در درگير افراد به اضرار عدم

 ،...و ايدز، هپاتيت به آلودگي نظر از ژنتيكي والدين جايگزين و مادر بارداري

 ژنتيكي مادر و پدر براي سن حداكثر مرز تعيين حين بارداري، مناسب هاي مراقبت

www.SID.ir
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 

  

ش
چال

 
ي 

ها
ي 

الق
اخ

ان
ير

ر ا
ن د

زي
يگ

جا
م 

رح
  

 1388زمستان م، ده، شماره مسوسال      پزشكياخالقفصلنامه/  170

 ايجاد جايگزين آسيبي مادر براي بارداري اينكه از اطمينان براي. كشد پيش مي را

 مهم جنبه .شود يند بايد بررسيافر اين براي وي نيز روحي آمادگي كرد، نخواهد

 توجه آن به بايد و است مطرح به كودك ضرررساني از پيشگيري در كه ديگري

 عدم به دليل .است روش اين از استفاده با آمده دنيا به هويت كودك نمود،

 و والد تك هاي خانواده مانند غير مرسوم هاي خانواده اجتماعي پذيرش و مقبوليت

 كامل يك خانواده در وي تولد اجازه بايد كودك، به روحي از صدمه اجتناب براي

 زوجه يا زوج بدون افراد به اهداي كودك براي جايگزين مادر از و شود داده

  .)30-35، ص1387اصغري، ( شود اجتناب

دي از مادر جايگزين باعث استفاده ابزاري از انسان و استثمار برداري اقتصا بهره

زنان كم درآمد و فقير بخصوص در جوامع در حال توسعه با نقض اصل عدالت، به 

رساني به افراد پردرآمد خواهد شد و قوياً مطرح كننده جايگزيني  نفع خدمت

زين در ازاي در اين حالت، مادر جايگ. )30-35، ص1387اصغري، ( باشد تجاري مي

متاسفانه در كشور . گردد دريافت پول از زوجين نابارور، حاضر به ايفاي نقش مي

، ص 1387آرامش، ( باشد ما بيشتر موارد رحم جايگزين، از نوع جايگزيني تجاري مي

كشانه  علت ماهيت بهرهه جايگزيني تجاري ب. )50-64، 1387و گرمارودي،  42-36

ش آنچه كه بواسطه كرامت انساني غيرقابل فروش رابطه از مادر جايگزين، فرو

 حضور. آيد شمار ميه دوستانه، عملي غيراخالقي ب است و منسوخ نمودن اهداي نوع

 هر نمايد، لذا به تشديد را كشي اين بهره تواند مي جايگزين مادر دالالن و ها بنگاه

 و معرفي ييشناسا در اي واسطه و بنگاه مؤسسه، نوع هر و ايجاد تأسيس از شكلي

در حال حاضر نوعي اجماع نسبي جهاني  .گردد بايد خودداري رحمي جايگزيني

اگرچه منع استفاده از آن، عوارض . دال بر ممنوعيت جايگزيني تجاري وجود دارد

نامطلوبي دارد اما مشكالت اخالقي جايگزيني تجاري، چندان زيادند كه به شكل 
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نان به سادگي، جهت تامين معيشت واضحي بر منافع آن غلبه دارند زيرا ز

هاي آسيب ديده از فقر و اعتياد خود، تن به اين امر داده و سالمت و  خانواده

كنند كه در بسياري از موارد، حتي خود اختياري  عاطفه خود را با پولي معاوضه مي

ترديد، رضايت اين گروه از زنان جهت رحم  بي. در نحوه خرج آن ندارند

 اهليت، آگاهانه، رضايت در مهم عنصر سه. جايگزين، به شدت مخدوش است

 و بالغ افراد تنها در جايگزين مادر اينكه فرض با اول مورد .است و آزادي آگاهي

 اين روايي در ديگر مهم موضوع دو اما شود مي حذف شد، خواهد انجام اهليت واجد

 حكم آگاهي شرط. گيرد قرار توجه مورد بايد بودن آزادانه و آگاهانه يعنيتوافق 

 در است ممكن كه تمام اطالعاتي از قرارداد اين طرفين كه كند مي

 تيم منافع تعارض تأثير احتمال بنابه .يابند آگاهي مؤثر باشد، شان گيري تصميم

 از امكان استفاده است بهتر كنند، مي كسب اعتبار و درآمد اين شيوه از كه درماني

 همچنين .آورند فراهم درمان تيم از فردي مستقل از را اطالعات دريافت و مشاوره

 روايي ديگر شرط .شود داده گيري تصميم براي كافي فرصت به طرفين بايد

 اين پذيرش و انتخاب در جايگزين آزادي مادر توافق، اين در آگاهانه رضايت

 ممكن يا خواهر مادر خصوص به نابارور، والدين نزديك بستگان. است مسئوليت

 بارداري پذيرش از ناگزير را خود كه اخالقي شوند اجبار احساس دچار است

 اخالق كميته تشكيل و نظارت اين منظور به. بدانند ايشان به كمك جايگزين براي

 ائهار اطمينان از در توجهي قابل ميزان به تواند مي باشد، تيم درمان از مستقل كه

 اخالق كميته .باشد كننده شيوه كمك اين انتخاب در اجبار عدم و كافي اطالعات

هاي  هزينه جبران از فراتر چيزي مالي هاي پرداخت يابد كه اطمينان است موظف

 انگيز وسوسه قرارداد اين شركت در براي و نبوده كارافتادگي از و مراقبت و درمان

  .)30-35، ص1387اصغري، ( نيست
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ايگزين تنها در صورتي از نظر اخالقي پذيرفتني است كه از روي رحم ج

 طول بارداري در جايگزين مادر كه هايي هزينه جبران دوستي انجام گيرد البته نوع

 هاي هزينه بر مشتمل ها هزينه اين. است اشكال بي اخالقي نظر از شود، مي متحمل

 عدم علت رفته به دست از درآمد جبران زايمان، و بارداري درمان عوارض پزشكي،

نظر ه منطقي ب از نظر اخالقي،. باشد مشابه مي موارد ساير و كار محل در حضور

 مادر خود، نقش زندگي طول در بار يك تنها رسد كه زنان اهداء كننده مي

را  فرايند اين اول بار كه زوجي همان براي مگر جايگزين را برعهده بگيرند،

و  جسماني بار كشي، بهره احتمال كاهش بر عالوه زيرا بودند، كرده آغاز برايشان

 آن دوستانه نوع اجازه تكرار انجام كه است آن از بيش متعدد هاي حاملگي رواني

بار ممنوع  3تكرار اين عمل در هند بيش از . )63-42، ص 1387آرامش، ( شود داده

 با و مناسب اعياجتم فرهنگي بستر ايجاد در صورت مطمئناً .)2010پانده، ( باشد مي

 نابارور، هاي زوج فرزنددار شدن امكان و خانواده بنيان تالشي از ديد جلوگيري

تلقي  دوستانه نوع و ايثارگرانه عملي عضو، و اهداي خون همانند رحمي جايگزيني

تبديل عمل به اقدامي . )7-13، ص1387آخوندي و بهجتي اردكاني، ( شد خواهد

تواند نقيصه اخالقي موجود را سامان  سب درآمد، ميدوستانه تا منبعي براي ك نوع

 .بخشد

 مادر از استفاده در حيطه شأن و كرامت انساني، اخالقي هاي نگراني ديگر از يكي

 ديگر از. است ژنتيكي هاي دستكاري يا افراد ساير سازي براي شبيه جايگزين

 بارور توانايي هاست ك هايي زوج براي روش اين از استفاده شدن ها، گسترده نگراني

 بارداري زحمت تحمل به تمايل عدم و مالحظات اجتماعي لحاظ به اما دارند شدن

  .نيستند به بارداري مايل
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  شناسي و روانشناختي ز منظر جامعهرحم جايگزين ا

پزشكي كردن تجربه مادري از طريق / پزشكي شدنشناسان،  طبق نظر جامعه

ه با مغشوش كردن تجربه مادري رحم جايگزين، فرايندي است چند بعدي ك

هاست، به عرصه نمايش  را كه حاصل ساخت انسان طبيعي، شكل خاصي از آن

  .)144-164، ص 1387ودادهير،  ،طباطباييقاضي ( گذارد مي

 اين مقايسه جايگزين، با رحم درمان اجتماعي و اخالقي هاي جنبه بررسي براي

 و شناختي جامعه هاي رانياست، اگرچه نگ كمك كننده عضو اهداي با درمان

 نيازمند گيرند، قرار استفاده سوء اقتصادي مورد هاي انگيزه با افراد كه آن احتمال

 هاي بازتاب نظر از ضمن در .)137-143، ص 1387يوسفي و قهاري، ( است توجه

 يا نامناسب دوستان برخورد و تحقير مورد جايگزين كه مادران خطر اين محيطي،

 سالمت بر تأثيرگذار عوامل از اين مسئله خود كه دارد وجود يرندگ قرار اطرافيان

  .)189-198، ص 1994بليت، ( آيد مي شمار به مادران جايگزين رواني

مبتال به افسردگي و از هر شش زوج  زوج يك ،از هر چهار زوج نابارورچه  اگر

نابارور از هر دو زوج و  )1386قرباني، ( نابارور يك زوج مبتال به اضطراب است

، شود يكي دچار مشكالت ارتباطي بين خود و همسر و يا بين خود و اطرافيان مي

 پرخطري بايد رواني تجربة عنوان به نيز را جايگزين رحم روش به اما بارداري

روابط مادر با كودك . )43-49، ص 1387آبادي و ترحمي،  فضلي خلف، شفيع( نمود تلقي

به احساس دلبستگي در همان ابتداي بارداري  گيرد و منجر قبل از تولد شكل مي

شود تحويل كودك اين حس را براي مادر جايگزين مخدوش ساخته و از  مي

سويي ديگر بعلت عدم تجربه آن توسط مادر ژنتيكي، ايفاي نقش مادري را با 

  .)52، ص 1386ناظمي اردكاني و الري، ( سازد مشكل مواجه مي
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  پريشانبروز اضطراب شده و تجربه  بازگرداندن كودك ممكن است موجب

اين . و منجر به مشكالت روانشناختي گردد اي براي مادر جايگزين باشد كننده

زنان در معرض افسردگي بعد از زايمان، احساس خشم و گناه هستند كه مطرح 

كننده لزوم مشاوره دقيق و مداوم، نيز حمايت تيم تخصصي روانشناسي در جريان 

برخي تحقيقات، نه تنها  اين در حاليست كه نتيجه. باشد زين ميفرايند رحم جايگ

 بر گزارش نكرده، بلكه جايگزين مادران براي را حادي روانشناختي مشكالت

  بيشتري دارند تأكيد مثبت تجارب

.)Jadva et al, 2003 & Shenfield et al, 2005(  

  رحم جايگزين از منظر حقوقي

ايگزين براي درمان زوج نابارور، برخي در مورد مساله استفاده از رحم ج

در اين . اند هاي حقوقي آن را كامالً ممنوع و برخي كامالً مجاز اعالم نموده نظام

كريمي و همكاران، ( ميان، نظام حقوقي ايران در اين زمينه سكوت كرده است

1386(.  

در كشورمان نظام حقوقي  عملي است واستفاده از رحم جايگزين نوعي واقعيت 

  .ها و وظايف است جايگزين ملزم به تعريف و تعيين مسئوليت خصوص رحم

 يا جنين والدين كه است آن جايگزين، رحم از هماهنگ و متعارف مفهوم

 تولد از پيش داية يا جانشين مادر كه زني با )والدين حكمي( متولد نشده كودك

 مدت تا نوزاد يا و جنين پرورش و نگهداري زايمان، آبستني، براي شود، مي ناميده

 برمبناي ايران حقوق در .متأهل باشد يا مجرد است ممكن وي. ببندند قرارداد معيني

، 1387زاده،  قاسم( است شده پيشنهاد زنان بيوه و دختران دايگي ممنوعيت نظم عمومي،

 مطرح فردي استقالل موضوع  در كه اي به فرض متاهل بودن، نكته .)182-194ص 

 بايد تنهايي او به آيا .بودن است جايگزين مادر براي زن بانتخا شود حق مي
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 در شود؟ مي مطرح ميان اين در نيز اش افراد خانواده ساير حقوق يا بگيرد تصميم

 .گيرد مي قرار اعضاء خانواده ساير به اضرار عدم با تقابل در مادر حقيقت اتونومي

و  وي خانواده بنيان به هصدم به منجر نبايد اين تصميم در انتخاب آزادي يقيناً

 اين اعالم نيز و گيري تصميم در همسر مشاركت همچنين .شود اش خانواده اعضاي

 جايگزين در مادر با همراهي و خانوادگي روابط حفظ فرزندان براي به موضوع

 بر عالوه اعتبار قرارداد، است، لذا براي مؤثر و مهم بسيار مسئوليت اين پذيرش

-194، ص 1387زاده،  قاسم( است نيز الزم  جانشين مادر شوهر رضايت ديگر، شرايط

در تعارض با حقوق شوهر وي نسبت به تمكين  جانشين مادرانعقاد قرارداد  .)182

شود؛ در اين راستا شوهر مادر جانشين حق  همسرش طي دوره زماني مقرر واقع مي

 .)1380زاده،  نايب( تنفيذ يا رد قرارداد را دارد

 حق شود، مي جايگزين مطرح مادر در اتونومي حق جنبه از هك بحث ديگري

 در قرارداد از انصراف براي قراداد طرف يا والدين جايگزين مادر فردي استقالل

 هاي مراقبت امتناع از جنين، سقط در جايگزين مادر حق .است حين باروري

 عدم تنهاي در و ايمن زندگي رعايت شيوه عدم غربالگري، از امتناع بارداري،

 از باعث نگراني كه است مواردي از ژنتيكي والدين به تحويل كودك به وي تمايل

 فردي استقالل ديگر عبارت به .شود باروري مي كمك روش اين از استفاده نتيجة

 جايگزين مادر آنچه .گيرد مي مسئوليت قرار پذيرش با تعارض جايگزين در مادر

 بنابراين. است آن قراردادي و دوسويه هيتكند ما مي متمايز معمول بارداري از را

 كودكي آمدن دنيا به احتمال عوارض، ها، و مراقبت اقدامات بررسي، مراحل تمامي

 عاطفي، جوانب داشتن فرزند، براي ديگر هاي گزينه مادرزادي، نقص يا با ناتواني

 همگي پذيرند، طرفين مي كه هايي مسئوليت و موازين حقوقي اجتماعي، مالحظات

شود و موارد الزم در قرارداد قيد  ارائه ايشان به فهم قابل زبان به و بطور شفاف بايد
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هاي ويژه  بعنوان مثال، ممكن است جنين در اثناي بارداري به مراقبت. شوند

پزشكي نياز داشته باشد، نوزاد داراي نقص مادرزادي يا ژنتيكي باشد، زوجين 

... نجامد، حاملگي چندقلويي باشد ومتقاضي رحم جايگزين كارشان به طالق بي

كه در اين صورت طرفين ) اند بيني نشده كه در اصل قرارداد پيش مواردي(

اگرچه قرارداد رحم جايگزين . توانند از آن سر بزنند راحتي ميه برحسب شرايط ب

كدام از آنها حقوقي خاص متصور  گيرد اما براي هر با توافق طرفين شكل مي

ن شود تا از مشكالت احتمالي و ادعاي حقوقي طرفين است كه بايد تدوي

اين قرارداها به قراردادهاي مادر . )61-83، ص 1386رو،  رخشنده( جلوگيري شود

موضوع . شوند جانشيني تجارتي و قراردادهاي مادر جانشيني نوع دوستانه تقسيم مي

مادر تعهد والدين حكمي در قرارداد مادر جانشيني تجارتي، پرداخت پول به 

والدين حكمي در قرارداد مادر جانشيني نوع دوستانه، تعهدي در . باشد جانشين مي

هاي انجام  مقابل تعهد مادر جانشين ندارند و تعهد آنها كه ناظر به پرداخت هزينه

باشد، چهره فرعي داشته و در  ترتيبات مادر جانشيني و مواردي از اين قبيل مي

از نظر حقوق ايران مبناي پول . گيرد رار نميمقابل تعهد اصلي مادر جانشين ق

پرداختني به مادر جانشين در قرارداد مادر جانشيني نوع دوستانه براساس مصالحه 

است در حالي كه پرداخت پول در قرارداد مادر جانشيني تجارتي داراي دو مبنا 

گيرد كه ريشة  قسمتي از پول در مقابل خدمات مادر جانشين قرار مي: است

ردادي دارد و قسمت ديگر بر مبناي مصالحه است كه در رابطه با خسارات و قرا

  ).1380زاده،  نايب( باشد هاي مادر جانشين مي هزينه

موضوع تعهد مادر جانشين، حمل جنين در رحم، به دنيا آوردن بچه و تسليم او 

مهمترين بحث در مورد تعهدات مندرج . باشد به مجرد تولد به والدين حكمي مي

در قرارداد از نظر شرايط اساسي صحت معامالت، مشروع بودن كار مورد تعهد 
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مادر جانشين دائر بر حمل جنين و به دنيا آوردن بچه است كه در بررسي فقهي 

ماهيت . دليل قاطعي بر مخالفت اين تعهد با الزامات شرعي مشاهده نگرديده است

، اجازة )اجازة رحم( شياحقوقي قرارداد مادر جانشين در قالب عقود اجازة ا

اساس قرارداد خصوصي موضوع گنجد و بايد آن را بر اشخاص، وديعه، عاريه نمي

قانون مدني توجيه كرد؛ ضمن اين كه حق مادر جانشين بر اعضا بدن خود  10مادة 

البته با توجه به ارتباط اين قرارداد با . باشد در زمرة حقوق مربوط به شخصيت مي

هاي منحصر به فرد تعهدات موضوع قرارداد بايد پذيرفت  يژگيحقوق خانواده و و

قرارداد . پذير نيست كه اجراي كامل قواعد عمومي قراردادها در اين قرارداد امكان

قرارداد مادر . مادر جانشين عقدي الزم است كه در گروه عقود عهدي قرار دارد

 وستانه از عقود غيرجانشين تجارتي از عقود معوق و قرارداد مادر جانشين نوع د

  .)1380زاده،  نايب( باشد قرارداد مادر جانشين در زمرة عقود مسامحه مي. است معوض

جنين اهدايي، عالوه بر تنظيم رابطة حقوقي  /در حالت مادر جانشيني با تخمك

كنندگان جنين در اهداء آشكار يا با نام و اعمال آثار  با اهدا كننده گامت يا اهدا

جنين، در حقوق ايران  /به خود، در قرارداد اهداء مخفيانه گامتحقوقي مخصوص 

براي رسيدن به مطلوب والديني حكمي بايد به نحوي آثار ناشي از رابطة 

كنندگان جنين را در مورد نسب طفل از  بيولوژيكي بين اهدا كننده گامت يا اهدا

موضوعه الزم  بين برد كه در اين زمينه دخالت قانونگذار از طريق تدوين قانون

رسد با اصالح جزيي در قانون حمايت از كودكان بي سرپرست  است، بنظر مي

هاي پدري و مادي را براي والدين  توان حقوق و مسئوليت مي 1354مصوب 

زاده،  نايب( حكمي يا متقاضي نسبت به كودك حاصله از اين حالت برقرار نمود

1380(.  
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حتي  و مكتوب بطور است قرارداد مالز براي محقق شدن شرايط صحت قرارداد،

 را توافق اين بخواهند كه گاه هر توانند طرفين نمي. گردد منعقد رسمي سند تنظيم با

 638 ماده( شود فسخ نمي طرفين، قرارداد از يك هر موت به موجب و يا برهم زنند

 از پيش صورتي كه در يعني آن پايان از پيش در موارد انحالل قرارداد. )مدني قانون

كاشت  بار چند از پس چنانچه يابد مثالً پايان جنين قرارداد حامل  شدن، باردار

 كنندة به حمل شده تحميل هاي هزينه نگيرد، كليه صورت بارداري رحم، در جنين

است اجرت خدمات مادر  ممكن .بود خواهد ژنتيكي والدين برعهدة جنين،

 مبلغ اين بايد دقلوزاييصورت چن در گردد، پرداخت اقساط صورت جايگزين به

خواهد  پرداخت مبلغ تمام باشد هفته 32 حداقل مدت بارداري اگر و يابد افزايش

 گيرد، صورت سزارين نيايد و دنيا به طبيعي زايمان با كودك كه صورتي در .شد

شمول  تحت درماني هايهزينه كه صورتي در و اضافه شود اجرت به بايد مبلغي

 ايران، حقوق در. داخت گردد پر جداگانه بايد نيز هازينهه اين نگيرد قرار بيمه

كه  صورتي در يا مادر جان افتادن خطر به صورت تنها در و است ممنوع جنين سقط

 ديگري دليل و مجاز بوده ماهگي از چهار پيش است، الخلقه ناقص جنين شود معلوم

 در). سقط درماني قانون و اسالمي مجازات قانون 623 مادة( كند مجاز نمي را آن

 براي نجات را جنين مسئول، پزشك دستور كنندة جنين مطابق حمل كه صورتي

 هايي پرداخت البته .گرفت صورت نخواهد او به پرداختي ديگر نمايد، سقط خويش

هاي  هزينه و بود خواهد او به متعلق است گرفته او صورت به تاريخ آن تا كه

 بدون جنين سقط كه صورتي در بود اما واهدخ ژنتيكي والدين برعهدة نيز درماني

 هيچ مسئوليتي ژنتيكي والدين باشد، گرفته صورت مسئول نظر پزشك و ضوابط

 آن تا را جنين كنندة حمل هاي موظفند هزينه تنها و ندارند اجرت پرداخت به نسبت

 .پرداخت نمايند تاريخ
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 از قبل يكي بايدوالدين ژنت توسط جنين كنندة حمل عمر براي بيمه حق پرداخت

 بارداري پايان يا از زايمان پس ماه دو تا و گردد شروع رحم از خارج اولين لقاح

 .گيرد قرار طرفين توافق بايد مورد نيز آن مبلغ و يابد ادامه

و  بارداري طي بارداري، از پيش هاي مشاوره هزينه كليه مسئول ژنتيكي والدين

 ديگر پزشكي هاي هزينه و اوليه ات پزشكيآزمايش هزينه .باشند مي بارداري از پس

 ذكر قرارداد در بايد نيز ديگري هاي هزينه .است ژنتيكي برعهدة والدين همگي

 هايي هزينه .آنها ندارند به نسبت تعهدي ژنتيكي والدين صورت اين غير شود، در

 كه صورتي در جنين كنندة حمل خانه انجام كارهاي براي خدمتكار اجرت مانند

 باشد، مطلق با استراحت همراه و پرمخاطره بارداري يا جنين يك از ري بيشباردا

مركز  يا پزشك مطب به آمد و رفت هاي بارداري، هزينه دوران لباس هاي هزينه

 .رواني مشاوره

 مادر به كودك پدر ژنتيكي، فوت صورت در قرارداد بايد ذكر گردد كه در

 در همچنين و است باقي خود وتق به و توافق شد خواهد داده تحويل ژنتيكي

 بايد و كودك است باقي خود قوت به قرارداد كند، فوت ژنتيكي كه مادر صورتي

 از پيش دو هر ژنتيكي والدين كه در صورتي شود اما داده تحويل ژنتيكي پدر به

 هم مسئوليت تا شود مي تعيين خاصي فرد كنند، فوت بيايد به دنيا كودك آنكه

 در .گردد هزينه پرداخت به او موظف كه اين هم و گيرد رارق او برعهدة كودك

 نگهداري به وصيت و ها پرداخت هزينه به وصيت توان مي را امر اين ايران حقوق

تلقي  صحيح وصيت صورتي در البته كه گرفت او درنظر امور ادارة و كودك

 .باشد نداشته قهري ولي كودك كه شود مي

ژنتيكي  پدر و نيز مادر و جنين و همسرش كنندة قرارداد، امضاي حمل پايان در

 .باشد مي الزم ول حقوقي يا رياست مركز ناباروري و يا كميته اخالقئو نيز مس
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 ها بدان اجمالي طور كه به تعهداتي از قرارداد طرفين كه صورتي در هرحال در

 دهآم بار به خسارات و شد خواهد محقق تقصير قراردادي كنند، تخطي كرديم اشاره

 توان مي نيز را مسئوليت قراردادي اين حدود .بود خواهند مطالبه قابل آن، به سبب

 ..)م.ق 230 ماده( دهد تغيير تواند نمي دادگاه را اين مبلغ نمود، معين قرارداد در

 قرارداد اساساً كه يا است صورتي است، قهري مسئوليت به بوط مر اما آنچه

 كنندة حمل همسر يا است نشده درج آن در يچنان تعهد يا نيست ميان در صحيحي

 پزشكي معلوم هاي آزمايش با اگر صورتي چنين در .است نداده رضايت جنين بدان

 آيا است، او همسر و جنين كنندة به حمل متعلق ژنتيك بطور كودك كه شود

 جنين كنندة حمل از توان مي را جايگزين متقاضيان رحم به شده تحميل هاي  هزينه

 سوي از ارتكا تقصير عدم به توجه با كه رسد مي نظر به نمود؟ او مطالبه رهمس يا

 دليل به همين .)1387رحيمي، ( است پاسخ منفي او، همسر و جنين كنندة حمل

چتر حمايتي خود  و نمايد دخالت رحم جايگزين درباره قانونگذار شود مي پيشنهاد

سب با درنظر گرفتن طيف با تدوين قرارداد استاندارد و وضع قانون متنارا 

در كل، دخالت . )1386جالليان، ( بيني ايجاد نمايد اي از موارد غيرقابل پيش گسترده

خواهد  جلوگيري نزاع و اختالف از روشن و مشخص وضع مقررات و قانونگذار

 اين در و ذكر نكنند را جزييات عمد، به يا سهو به طرفين است زيرا ممكن. كرد

 آراء اختالف و موضوع بودن نو به توجه دعوي با نتيجه كه نيست معلوم صورت

 استناد حدي قابل چه تا طرفين قراردادي مسئوليت و بود خواهد انديشمندان، چه

 صدور مجوز فعلي، احوال قوانين ثبت در قانوني هاي از طرفي محدوديت .است

ما ما يا پزشك ناچار به و دهد نمي گامت صاحب نام زوج به را والدت گواهي

 صادر كند، زايمان فرزند را كه بانويي براي تنها را والدت گواهي است موظف

و  شده شناسايي باردار مادر مشخصات با تنها فرزند حاصل صورت اين در. نمايد
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 و شود جرم انجام ناچار مرتكب به پزشك اينكه مگر .گردد مي شناسنامه صاحب

كه موجد مسوليت كيفري  نمايد درصا فرزند نابارور متقاضي زوج نام به را گواهي

 ناچار به صاحب رحم بانوي اينكه يا و باشد و به تبع آن مجازات براي وي مي

 .شود بستري بيمارستان در گامت نابارور صاحب زوجة نام به و شود جرم مرتكب

رحم جايگزين در موارد متعدد از جمله نحوه صدور گواهي والدت با سكوت 

و  درماني روش اين كه است گرديده باعث ها محدوديت اين. قانوني مواجه است

 زوجين براي را متنابهي و محدوديت مانده متوقف اخالقي و شرعي لحاظ به مجاز

اصالح در اين زمينه  .)7-13، ص 1387آخوندي و بهجتي اردكاني، ( نمايد فراهم نابارور

رفع يكى از گامى در جهت  ،ثبت احوال به مجلس محترم شوراى اسالمى 19ماده 

  .شده است مشكالت قانونى كشور در صدور گواهى والدت پيشنهاد

در رابطه با مطلع ساختن فرزند حاصل از رحم جايگزين، عليرغم اينكه اصل بر 

محرمانه بودن اطالعات كسب شده در روش توليد مثل با دخالت شخص ثالث 

به دنيا آمده كه در حقوق خارجي براي طفل » حق دانستن« باشد، در مورد مي

  .)1380زاده،  نايب( شود درنظر گرفته شده است، اين اصل استثنا مي
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  نتيجه

اند همگام با تحوالت پزشكي، فتاواي  فقهاي شيعه توانستهبا توجه به اينكه 

نظام حقوقي كشور ، به ناباروري تدارك ببينند مناسبي براي حل مشكالت مربوط

اقدام نمايد تا در صورت  رحم جايگزينمند شدن  د و نظامبايد نسبت به قانونمننيز 

در اين راستا  .بروز مشكالت احتمالي پاسخ صريح حقوقي وجود داشته باشد

 در مشخصي قوانين راهكارها و تبعات اجتماعي، از پيشگيري ضروري است براي

  .)1387يوسفي و قهاري، ( گيرند قرار توافق كشور مورد قانوني مراجع و مجلس

 تر موجه و تر و دقيق خانواده دو شرايط جامع از طرفي جهت نيل به هدف، بررسي

 گيري و نظارت اي و شكل تصميمات، تشكيل جلسات مشترك مشاوره شدن

 پزشك، اخالق، مشتمل بر متخصصاروري بمراكز ناهاي اخالقي  كميته

بر موضوع رحم جايگزين ضروري بنظر  و روانشناس حقوقدان شناس، جامعه

 روايي احراز براي مرجع مناسبي اي كميته چنين .)123-129، ص 1387دباغ، ( رسد يم

  .خواهد بود بارداري فرايند در از رحم جايگزين استفاده ناروايي يا
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  ها نوشت پي

1- Commissioning couple 
2- Gestatory Surrogacy 
3- Partial Surrogacy 

 18/3/1383 در اردبيلي موسوي اهللا آيت از مرقاتي طه سيد دكتر استفتاي براساسـ 4
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http://aftab.ir/news/2007/aug/18/c4c1187449927_social_health_therapy_pre

gnancy.php 

رحم جايگزين منحصر به زوجين نابارور نيست، به نقل از همشهري، . آخوندي، محمد مهدي
  .پرتال بانوان ايران، 17/8/1386
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رحم جايگزين و ضرورت استفاده از آن در ). 1387( .آخوندي، محمد مهدي؛ بهجتي اردكاني؛ زهره

  .درمان ناباروري، فصلنامه باروري و ناباروري
  .ولي در رحم جايگزين، فصلنامه باروري و ناباروريپبررسي اخالقي رابطه ). 1387.(آرامش، كيارش

ري و مالحظات اخالقي در روش كمك باروري رحم جايگزين، فصلنامه بارو). 1387.(اصغري، فريبا
  .ناباروري

  .2، شماره 8فصلنامه باروري و ناباروري، ضميمه دوره  رحم جايگزين، ). 1386.(افالطونيان، عباس
مشاوره و ). 1387. (فر، عليرضابهجتي اردكاني، زهره؛ آخوندي، محمد مهدي؛ يغمايي، فرهاد؛ ميالني

  .ارزيابي در جايگزيني رحمي، فصلنامه باروري و ناباروري
بررسي ابعاد مشاوره براي مادر ). 1387. (ير؛ احمدي، سيد احمد؛ طباطبايي، سيدمحمد صادقشمي، منپ

  .جانشين قبل از اقدام به اهداي رحم جايگزين، فصلنامه باروري و ناباروري
 به .الدمشقيه اللمعه في شرح البهيه الروضه). 1380. (علي بن الدين زين )ثاني شهيد(العاملي الجبلي

 .طه فرهنگي موسسه انتشارات سمت،: تهران رضا آيتي، محمد سيد و امينيعليرضا  كوشش

صحت قرارداد استفاده از رحم جايگزين، فصلنامه باروري و ناباروري، ). 1386.(جالليان، محمد تقي
  .2، شماره 8ضميمه دوره 

. سيد كاظم حقيقت، فرشته؛ زادهوش، سميه؛ عالءالديني، زهره؛ معتمدي، سميه؛ رسول زاده طباطبايي،
هاي بررسي نگرش زنان و مردان ايراني درباره رحم جايگزين بعنوان يكي از روش). 1386(

  .2، شماره 8درمان ناباروري، فصلنامه باروري و ناباروري، ضميمه دوره 
 دفتر انتشارات مركز: قم .احكام الشريعه في الشيعه مختلف ).1374. (يوسف بن حسن )حلي عالمه(حلي

  .7ج ،1374قم،  علميه حوزه سالميا تبليغات
بررسي مادري جايگزين از منظر فايده انگاري عمل محور، فصلنامه باروري و ). 1387. (دباغ، سروش

  .ناباروري
  .مسوليت مدني ناشي از رحم جايگزين، فصلنامه باروري و ناباروري). 1387.(رحيمي، حبيب اهللا

ژوهشي مطالعات پايگزين و حقوق زن، مجله علمي و استفاده از رحم ج). 1386.(رو، هاميرارخشنده
  .2زنان، سال اول، شماره 

هاي رواني بارداري به روش رحم جنبه). 1387. (فضلي، خلف زهرا؛ شفيع آبادي، عبداله؛ ترحمي، مجيد
  .جايگزين در زنان ميزبان، فصلنامه باروري و ناباروري

در حقوق ايران، ) يش از تولدپدايگي (ايگزينقراردادهاي رحم ج). 1387.(قاسم زاده، سيد مرتضي
  .فصلنامه باروري و ناباروري

www.SID.ir
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 

  

ي
ور

 ن
يه

رق
 

ده
زا

  

 1388زمستان م، ده، شماره مسوسال        پزشكياخالق فصلنامه/  185

                                                                                                                   
زشكي پتاملي ساخت گرايانه بر : رحم جايگزين). 1387.(قاضي طباطبايي، محمود؛ ودادهير، ابوعلي

  .شدن مادري، فصلنامه باروري و ناباروري
: شماره خبر، آفتاب، هاي حقوقي پيش رو پديده رحم جايگزين و چالش ).1386.(قرباني، بهزاد

  :، قابل دسترس از سايت 27/05/1386  ،  576  
https://aftab.ir/news/2007/aug/18/c4c1187449927_social_health_ 
therapy_pregnancy.php 

رحم جايگزين و نظرات ). 1386.(تمند، مهيندخت؛ آقاخاني، سكينهفتانه؛ تنومند، اصغر؛ سعاد ،كريمي
  .2، شماره 8فقهي و حقوقي درباره آن، فصلنامه باروري و ناباروري، ضميمه دوره 

  .يرامون رحم جايگزين در ايران، فصلنامه باروري و ناباروريپسخني ). 1387.(گرمارودي، شيرين
 و فقه ديدگاه از مثل انساني توليد نوين روشهاي از نقل ، به1995، 17 شماره اونيزه، مجله

 كتب تدوين و مطالعه سازمان و )جهاددانشگاهي(سينا  ابن پژوهشكده ، )مقاالت مجموعه(حقوق

 .1380 تهران، )سمت(انساني دانشگاهها  علوم

رويكردي نو به آيات و «مادر جايگزين و راههاي مادر شدن ). 1386. (موحد ابطحي، سيد مهدي
  .2، شماره 8، فصلنامه باروري و ناباروري، ضميمه دوره »ياتروا

اصدار ). 1387. (ميالني فر، عليرضا؛ آخوندي، محمد مهدي؛ بهجتي اردكاني، زهره؛ عبداله زاده، آزاده
گواهي والدت و سند سجلي براي نوزاد حاصل از درمان با روش رحم جايگزين و مسوليت گروه 

  .باروريزشكي، فصلنامه باروري و ناپ
واكاوي احكام فقهي نسب در كودك متولد از رحم جايگزين، فصلنامه ). 1387. (مقدم، حسينناصري

  .باروري و ناباروري
روش جايگزيني رحم و دلبستگي رواني و اجتماعي بين ). 1386.(اردكاني، فاطمه؛ الري، فخريناظمي

  .2شماره ، 8فصلنامه باروري و ناباروري، ضميمه دوره مادر و فرزند، 
 اهداي جانشين، مادر«مصنوعي  باروري نوين هايروش حقوقي بررسي). 1380.(،عباس زاده نايب

  .انتشارات مجد :تهران. »جنين يا تخمك
هاي علل طالق زوج 5ناباروري يكي از «نازايي و ناباروري در ايران ).  1389.(نوروزي، محمدرضا

  : از سايتقابل دسترس  23/1/1389، »جوان
http://www.iranmed.blogfa.com/ 

اهميت رحم جايگزين در مذاهب و كشورهاي مختلف اروپايي، ). 1386. (يوسري، محمد؛ الحسني، صفا
  .2، شماره 8فصلنامه باروري و ناباروري، ضميمه دوره 
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هاي آن،  هاي مختلف و چالش نگاهي بر جنبه: رحم جايگزين). 1387. (يوسفي، حميد؛ قهاري، شهربانو

 .لنامه باروري و ناباروريفص
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