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Abstract 
Using another woman's uterus for childbearing of infertile couples is 

carried out with their sperm and eggs which are transferred to another 

woman’s uterus. This method of therapy involves a contract which is led 

series of rights and obligations for both parties. Rights of contract parties are 

dividable to financial and non-financial rights. This study is aimed at non-

financial rights of surrogate mother. She, in nowadays’ Iranian legal custom, 

does not have any right to visit the baby and any right of breastfeeding. 

Opting kind of delivery is another disputable right for surrogate mother 

which is usually ignored. Moreover, legal experts have not a single view 

point about surrogate mother’s right to abort or to refuse abortion. These 

matters are more focused in this study. 
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 در بارداری جانشینی زن حامل در قرارداد حقوق غیر مالیبررسی 

 3ی سامانیرضا عمان ،2سیدمحمد آذین ،1عباس یدالهی باغلویی

 چکیده

ها اسپرم و تخمک آنلقاح با  ،زن و شوهر نابارور دارشدنبچه و در بارداری استفاده از رحم زن دیگر

 طرفین استبا انعقاد قراردادی بین  . این شیوه درمانیدشومیانجام و سپس انتقال آن به رحم زن دیگر 

ن اشاره نمود. حقوق آتکالیفی برای طرفین به ایجاد یکسری حقوق و  توانمیین قرارداد اآثار  از که

پژوهش بررسی حقوق غیر  که موضوع این دشومیو غیر مالی تقسیم  مالیحقوق به  ،قرارداد طرفین

دادن به او را. در زن نه حق مالقات با طفل متولدشده را دارد و نه حق شیر. این دباشمیمالی زن حامل 

ر از او سلب شده است و در باب حق سقط جنین نیز باید گفت انتخاب نوع زایمان نیز تا حدودی اختیا

نظرهایی  البته نسبت به هر یک از این حقوق اختالف ،او حقی در جهت سقط یا جلوگیری از آن ندارد

 گیرد.میوجود دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار 
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 مقدمه

و شوهر قانونی و که زن  دگیرمیدر مواردی مورد استفاده قرار د جانشینی در بارداری قراردا

ی جنسی سالم هاسلولدر عین حال دارای و ند صاحب فرزند شده توانمیبه دالیلی نشرعی 

است؛ به این  پذیرامکانبا استفاده از یک رحم دیگر ند. درمان این مشکل باشمیقابل باروری 

ی جنسی از زن و شوهر تحصیل و پس از لقاح در دستگاه انکوباتور، به رحم زن هاسلولنحو که 

منتقل گردد. این شیوه درمانی که با انعقاد قراردادی  ،دباشمیدیگری که آماده پذیرش جنین 

دارای یکسری  به نوبه خود ،پذیردمابین زن و شوهر صاحب نطفه و زن صاحب رحم صورت می

گونه قراردادها، مانند بحث بررسی شرایط اساسی صحت معامله در این ،احکام و عوارضی است

یت طرفین اعم از زن حامل در برابر صاحبان نطفه، مسؤولی آن، هاویژگیماهیت این قرارداد و 

احکام وضعی طفل از قبیل نسب، حضانت، نفقه، یت صاحبان نطفه در برابر زن باردار، مسؤول

بررسی آثار این قرارداد در ایجاد حقوق و تکالیف طرفین آن  . در این مقاله به... والیت و

 پردازیم.می

طرفین آن برای  (اعم از حقوق و تکالیف)هر قراردادی موجد یکسری آثاری  کهاینتوضیح 

به یکسری حقوقی را  ندباشمیصاحبان نطفه و زن حامل نیز که طرفین قرارداد مزبور  ،دباشمی

ای مالی و گردد. این حقوق و تکالیف پارهها مییفی متوجه آنکسب و یکسری تکالموجب آن 

موضوع قرارداد مزبور یک موجود  کهاینتوجه به ند. عالوه بر این، با باشمیمالی  برخی دیگر غیر

حقوقی از او به عمل آورده است و این موجود نیز در آینده  هایقانونگذار حمایت بوده وانسانی 

بایست بدان توجه نمود. در ای را داراست که میفلذا حقوق ویژه ،گرددتبدیل به یک انسان می

مالی زن صاحب رحم پرداخته و بررسی سایر آثار را به  این پژوهش تنها به بیان حقوق غیر

 نماییم.مقاالت دیگر موکول می

 ند. حق مالی اختیاری استکنمیبه حق مالی و حق غیر مالی تقسیم حق  در نظام حقوقی،

یا حقی است که ارزش معاوضه یا  شده وها اعطاء های مادی اشخاص به آننیاز تأمینبرای  که

ای عاطفی و هنیاز تأمینحقی است که هدف آن نیز ارزش اقتصادی داشته باشد. حق غیر مالی 

 زازن صاحب رحم که  .(1-2) اخالقی انسان است و ارزش مبادله و داد و ستد اقتصادی ندارد

با انعقاد قرارداد و پذیرش جنین در  ،دشومینامیده  مادر جانشینن مقاله با نام ین پس در ایا

دریافت پاداش یا د. برخی از این حقوق مانند حق کنمیرحم خود یکسری حقوقی را تحصیل 
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جنبه مالی داشته و برخی  ،ی درمانیهاهی زندگی یا حق دریافت هزینهاهحق دریافت هزین

د مطرح گردد توانمیین این حقوق که برای این زن ترمهمرد. برخی از دیگر جنبه غیر مالی دا

حق شیردادن به طفل مزبور پس از تولد، حق مالقات با وی، حق جلوگیری از سقط آن و حق 

د محل مناقشه جدی این موار کهایند. با توجه به باشمیدر مورد چگونگی تولد  گیریتصمیم

 پردازیم.جانشین می حقوق برای مادر وجود یا عدم وجود این پژوهش به بررسی لذا در این ،است

هرچند  ،حقوق غیر مالی مادر جانشین، هنوز پژوهش مدونی صورت نگرفته استه در زمین

نامنظم وجود دارد. همچنین در این زمینه،  به طور، مطالبی هاهی و در برخی نوشتئجز به طور

رو در مقاله به . از این د وجود داشته باشدتوانمیات اختالف نظر اساسی با توجه به مبانی و کلی

ست که با توجه به عدم وجود ا رو ضرورت این تحقیق از آنپردازیم. طور مستقل به آن می

 توانمیهای تحلیلی و استداللی با بیان بحثحد در این زمینه، قانون و حتی دکترین حقوقی وا

قانونگذار نیز یار و یاور ه باشد و از سوی دیگر ت مطروحسؤاالطرف موجب پاسخگویی به  از یک

ای و شیوه تحقیق در این گردآوری مطالب کتابخانهه شیو گیرد. در تدوین قانونی مناسب قرار

 توصیفی است. ـمقاله تحلیلی 

دادن جانشین در شیر شود: حق مادراین مباحث در ذیل چهار عنوان بررسی می ،در ادامه

جانشین در جلوگیری از سقط  ادرمجانشین با طفل، حق  القات مادرطفل بعد از تولد، حق م

 جنین و حق انتخاب نوع زایمان.

 

 دادن طفل بعد از تولدین در شیرحق مادر جانش

های جسمانی و از جنبهین مسائلی است که هم ترمهمدادن طفل توسط مادر یکی از شیر

ها آن ر مادر و کودک و در روابط بینات بسیار زیادی دتأثیرنقش و  ،ی عاطفیهاههم از جنب

وره در قرآن کریم در س ت نیز مورد توجه قرار گرفته است؛نماید. این امر در آیات و روایاایفا می

و در روایات نیز بیان ...« ضعَن اولادُهنَّ َحولَین کامَلینوالوالدات ُیر»بیان شده است  232بقره آیه 

فرمایند:  حضرت علی )ع( می .«مهر مادر و شیر مادر» که دو چیز است جانشین ندارد: شده

 .(3) تر از شیر مادر نیستطفل با برکتهیچ شیری برای 

خود شیر بدهد و  معتقدند که مادر مجبور نیست به طفل دادن به طفلشیره زمینفقها در 

زمینه ر این د« الخالف». شیخ طوسی در کتاب د او را الزام به این امر نمایدتوانمیهمسر او نیز ن
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و همچنین اخبار  هاهت که در این زمینه بین تمام فرقو معتقد اساصل برائت را جاری دانسته 

د تقاضای توانمیدر ازای شیردادن به طفل  در نتیجه مادر .(1)وارده اتفاق نظر وجود دارد 

البته  ،یدفل را به شخص دیگری واگذار نمادادن به طد شیرتوانمیپدر طفل نیز  نموده واجرت 

اجرت مورد مطالبه او  کهاینداوطلبانه طفل خود را شیر بدهد و یا  به طورچنانچه مادر بخواهد 

وارتر به مادر سزا ، در این صورتباشد ترکماز میزان اجرت پرداختی به سایرین تجاوز نکند و یا 

که یک مورد شیخ طوسی نیز در مقام جمع بین دو حدیث  .(5) دباشمیشیردادن به طفل خود 

ات خود چنین در یکی از توجیه ،داندی و روایت دیگر پدر را سزاوار میمادر را محق به نگهدار

 .(1) دارداستداللی را بیان می

 ،چنانچه مرد :برخی فقها معتقدند کهایناول  ی. استثنامواجه است چند استثنان حکم با ای

و یا پدرش  طفل مالی نداشته کهاینو یا دادن به فرزندش پیدا نکند شخص دیگری را برای شیر

در  ،تبرعی حاضر به شیردادن به طفل نگردد به طورو هیچ کس دیگر نیز  نیز مالی نداشته باشد

برخی فقها  کهایندوم نیز  استثنای .(5-7)د باشمیدادن به طفل مادر ملزم به شیراین صورت 

نام « لباء»شود و ر پس از تولد جمع میاولین شیری که در پستان مادمادر ملزم است معتقدند 

 روز به طفل بخوراند.3تا  را دارد،

مادر مجبور نیست به طفل خود شیر  دارد:م بیان میق. 1171در ماده  نیز قانون مدنی

وقدانان در ذیل این . حقغیر از شیر مادر ممکن نباشده طفل بمگر در صورتی که تغذیه  ،بدهد

حق شیردادن به طفل استفاده کند، پدر یا مقام  از مادر بخواهد دارند که اگرماده بیان می

که در این  منع ضرر از طفل و با حکم دادگاه مگر به استناد ،د مانع او شودتوانمیعمومی ن

 .(8) دباشمیآن  مسؤولاو  رد و در صورت ضرر وارده به طفل،کمادر را اجبار  توانمیصورت 

طرف  ، تکلیف رضاع ازموارداین د اینست که آیا در شومیی که در این زمینه مطرح سؤال

 معتقدند که حکم صریحی فقهی حقوقینویسندگان  مادر نافی اجرت است یا خیر؟ در این زمینه

د اجرت عمل خود را از منفق بگیرد توانمیولی مادر کماکان  ،(9)در قانون مدنی وجود نداشته 

دادن به طفل ناشی از جانشینی در شیر توانمیا د که آیشومیمطرح  سؤالحال این  .(11-9)

 برای مادر جانشین دانست یا خیر؟ بارداری را حقی

شیر دو حالت را باید از یکدیگر تفکیک نمود. فرضی که تغذیه طفل به غیر از  ابتدادر پاسخ 

فل به غیر از شیر مادر ممکن نیست. در مورد که تغذیه طمادر جانشین ممکن است و حالتی 
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 جزءبه دادن به طفلی که ، زیرا شیررسد اختالف نظر چندانی بروز نکندلت دوم، به نظر میحا

، با سالمتی و حیات جنین مرتبط بوده و بر هر فردی واجب است شیر مادر غذای دیگری ندارد

مادر جانشین مطابق قاعده حفظ در فرض اخیر . در واقع محافظت نمایدکه از حیات فرد دیگر 

 .دادن به او را داردکلیف به حفاظت از جان طفل و شیرت ،نحیات مسلما

در باب فرض اول نیز باید گفت که ممکن است مادر جانشین در قرارداد تعهد نماید که پس 

از به دنیاآمدن طفل هیچ تالشی در جهت دستیابی به طفل یا در جهت شیردادن به وی انجام 

ی دانسته و مطابق آن رفتار نمود. فرض اصلی مورد رسد این توافق را باید مجرندهد. به نظر می

توافقی در این موضوع صورت هیچ در قرارداد جانشینی در بارداری، حالتی است که  بحث،

فل و مادر جانشین بعد از تولد طفل خواهان استفاده از این حق خود و شیردادن به ط نگرفته

د. برقراری و یا عدم برقراری این حق برای د مطرح گردتوانمیدر این زمینه نیز دو نظر د. شومی

 گردد.جانشین که در ادامه استدالل هر دو گروه بیان می مادر

 دادن برای مادر جانشینشیر برقراری حق موافقاناستدالل  ـ1

بهترین غذا که  بدین شرح استاستدالل اول ؛ دشومیبرای گروه موافقان استدالالتی مطرح 

ادر است؛ حکیمی که این کودک را از دو سلول جنسی تخمک و برای طفل متولدشده شیر م

نیز  ، هموبه یک موجود انسانی تبدیل نموده را (زیگوت)ماه یک سلول  9اسپرم خلق و در طی 

. این امر ادرش غذای طفل را فراهم کرده است، در پستان مبرای این طفل مقارن با تولد

 سؤالثبت نسبت به این د ما را به پاسخ متوانیملذا توجه به حکمت این عمل  ،هحکمت نبودبی

پا را از این فراتر نهاد و بیان داشت که این امر بیانگر حق  توانمیرهنمون شود. شاید حتی 

مند بهره ،که از غذایی که خداوند مقارن با تولد او در پستان مادرش قرار داده بودهطبیعی طفل 

 شود.

که تغذیه طفل با شیر مادر در آیاتی از قرآن و رح شود د مطتوانمینیز چنین استدالل دوم 

مادران بخواهند چنانچه  سوره بقره، 232مطابق آیه . ات نیز مورد توجه قرار گرفته استروای

ه چند ب. این آیه هرباید به مدت خاصی طفل را شیر بدهند ،دهی فرزندان را کامل کنندیرش

ی مطابق ظاهر آن، مادران طفالن خود را شیر ، ولدهی استنظر فقها در مقام بیان مدت شیر

صورت  د. در غیر اینباشمیمادر به طفل رآن بر شیردادن ق است که توجه دهند؛ بدیهیمی
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به  بایدشده به این نحو که فرزند متولد ؛شدصورت مجهول ذکر می هطفل ب رضاع و شیردادن

 .مادر به او شیر بدهد کهاینرد نه این مدت خاصی شیر بخو

، شیردادن مادر به طفل حق او مطابق نظر حقوقدانان و فقهااستدالل سوم عالوه بر این در 

کسی توان جلوگیری از او را ندارد. این  ،تلقی شده و چنانچه بخواهد از این حق استفاده کند

طفل را از  وجود آمده و این زن نیز خواهان این است که اینه تولد این طفل به شیر در نتیج

. هیچ دادگاه و هیچ وجدانی توان جلوگیری مادر را از این کار نخواهد شیر تغذیه نمایدهمین 

 داشت.

 شیردادن برای مادر جانشین مخالفان برقراری حقاستدالل  ـ2

شیر  ست کها استدالل اول اینبیان داشت که  توانمیبرای این گروه نیز استدالالت دیگر 

ن کودک در پستان مادر او حاصل دنیاآمده همراه بغذای کودک محسوب شده و  بهترین مادر

آید و این امر بر اثر حکمتی است که خداوند مقرر فرموده جای تردیدی وجود ندارد و می

ولی باید  ،تچند مورد پسند هر انسان عاقلی استأکید دارند. این نکته هرروایات نیز بر این امر 

ای مادر تخییر مقرر فقها بر کهاین. در واقع ددر نظر داشت که جنبه الزامی بر آن وجود ندار

غیر آن  توانمیرو  و از این شتهرساند که تغذیه طفل با شیر مادر موضوعیت ندااند میداشته

 نیز رفتار نمود.

د و چنانچه بخواهد از این حق استفاده شومیدادن حق مادر تلقی شیر مطابق استدالل دوم

دن است و شیر او نیز از به دنیا ندارد، مبتنی بر فرض مادربو کسی توان جلوگیری از آن را ،کند

در واقع در حالت آمدن فرزندی حاصل شده است که جزئی از تشکیل این نوزاد از او بوده است. 

، از یک طرف به دلیل مجزابودن زن صاحب تخمک از زن صاحب رحمجانشینی در بارداری، 

ثانیاً  شیر در پستان زن او قرار ندارد؛ زیرا اوالً ،انستشیر را از آن مرد صاحب اسپرم د توانمین

زن را نیز صاحب شیر  توانمین باردار نشده و از طرف دیگر مادر جانشین نیز با تخمک خودش

در پستان این زن فراهم شده  ندانست. این شیر در اثر جنین متعلق به زن و شوهر دیگری

که بتوانیم به صراحت این حق را برای او قائل این زن نیز مادر این طفل تلقی نشده  است؛

 ن او را از این امر محروم دانست.، نتواانچه بخواهد به طفل خود شیر بدهدشویم که چن

ای جانشینی در بارداری شیوه که دباشمی مطرحنیز  یل سوماستدالدو،  در کنار این

ها این بوده که برای صود آنبدیهی است مق؛ برای کاهش رنج ناباروری زوجین نابارور داندمی
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ها از چگونگی تولد خود طلبد که او تا مدتاشته باشند و سالمت عاطفی طفل میخود فرزند د

سبب افزایش رابطه عاطفی او با طفل شده  ،خبر باشد. استمرار رابطه زن با طفل بعد از تولدبی

آفرین د در آینده مشکلتوانمید که این امر کنمیایی مادر جانشین را از طفل دشوارتر و جد

طفل به دور  جانشین از د که تا حد ممکن مادرکنمیرو مصلحت طفل ایجاب  باشد. از این

 گر جدا باشند.دو از یکدی ژنتیکی نیز در این است که اینباشد. مصلحت والدین 

ست که برخی شروط ا این ،د مطرح شودتوانمیهارمی که در رد نظریه موافقان استدالل چ

ولی  ،ها برده نشدهیعنی هرچند در قرارداد نامی از آن ،راردادها شرط تبانی یا بنایی استر قد

دهی شیر مادر جانشین حقی در جهت کهاینرسد نای آن شکل گرفته است. به نظر میقرارداد بر مب

زوجین  متعلق به ند که زن با جنینکنمیها توافق زیرا آن ،یک شرط بنایی در توافق باشد ،داردن

 به طور ی همچنینو .ها تحویل نمایدنابارور باردار گردیده و بعد از وضع حمل طفل را به آن

. ه و شیردادن به او انجام ندهدآینده تالشی به منظور دستیابی به بچ ضمنی متعهد است که در

 نمایند؛قدام به انعقاد چنین قراردادی میبدیهی است والدین ژنتیکی نیز بر مبنای چنین شرطی ا

ها مراجعه کرده و هیچ پدر و مادری تمایل ندارد که هر از چند گاهی مادر جانشین به آن

 ها مزاحمت ایجاد نماید.برای آن دادن بچه باشد و از این طریقخواهان شیر

د با رسمیولی به نظر  ،چندان آسان نیست سؤالالبته هرچند دادن پاسخ قطعی به این 

ی برخوردار بوده و زن صاحب ترکم، نظر مخالفین از مبنای محوحهتوجه به استدالالت مطر

 دهی به طفل ندارد.بعد از تولد طفل حقی در جهت شیر رحم

 

 جانشین با طفل مادر حق مالقات

در مواد گذار در روابط بین ابوین و اوالد حق مالقات طفل یکی از احکامی است که قانون

دارد. این حق بیان مین حمایت خانواده سابق و جدید قانو 11و  11قانون مدنی و مواد  1171

و حق فطری ابوین و طفل است  (11)طبیعی و غریزی در سرشت هر فردی وجود دارد  به طور

 در حق مالقات .(11)ها به همراه دارد که ممانعت از آن صدمات روحی و معنوی فراوانی برای آن

 د.باشمیابوین با طفل خود چند نکته الزم به توضیح 

در نظر گرفته شده است، ولی « ابوین»در قانون مدنی، این حق تنها برای  کهاین نکته اول

حقوقدانان معتقدند که این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز باید 
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 ،. همچنین چنانچه دادگاه مالقات با سایر خویشاوندانالقات با نوه خود را داشته باشندحق م

 .(11و  8) نمایدص دهد چنین دستوری صادر میمثل برادر و خواهر را ضروری یا مفید تشخی

اند در تمامی احکام حضانت، آور شدهکه برخی حقوقدانان یاد گونههمان نیز نکته دوم

سابق در مورد  انون حمایت خانوادهق 11مصلحت طفل اولویت اول را داراست. این امر در تبصره 

کشور بیان شده بود که برای رعایت حال افرادی که حق مالقات با طفل را دارند  خروج طفل از

انتقال طفل به شهر دیگر یا خارج از کشور جز در موارد معین ممنوع بوده، ولی چنانچه دادگاه 

فع هر یک از ضرورت این خروج را با توجه به مصلحت طفل احراز نماید، این امر مغایر با منا

جدید  انون حمایت خانوادهق 11ه مصلحت طفل به صراحت در ماد .(11)بود ابوین نخواهد 

و  هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهداری: »چنین بیان شده است

د... با رعایت مصلحت طفل تصمیم توانمیسایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت اوست... 

 «مقتضی اتخاذ کند.

برای « حق»از عنوان  صراحتاً 1171قانون مدنی در ماده  کهاینست از ا عبارت نکته سوم

حق »اداره حقوقی با اشاره به  11/5/1375-2333/7ابوین استفاده نموده است. نظریه مشورتی 

کننده دانسته و با توجه ، مالقات را نوعی حق برای مالقاتقانون مدنی 1171در ماده « القاتم

در حالی که به  ،مانع دانسته استشونده را بالن توسط مالقاتودن حق، اسقاط آببه قابل اسقاط

رو تکلیفی برای والدین  د مالقات با والدین باید حق طفل نیز به شمار آید و از اینرسمینظر 

ست مالقات را نیز هم حق بایمیباشد. از سوی دیگر اگر ماهیت حضانت را حق و تکلیف بدانیم 

اداره حقوقی که حق مالقات را به هیچ  11/9/1312-1111/7نظریه مشورتی  .مو تکلیف بدانی

تا حدی در تأیید نظریه  درسمیبه نظر  ،دانداالخالق نیز قابل سلب نمیفاسد وجه حتی از مادر

 .(12) فوق باشد

د که پس از به دنیاآوردن فرزند شومیمطرح  سؤالشیوه جانشینی این در حالت بارداری به 

با طفل مزبور را دارد یا  یل به والدین ژنتیکی، آیا مادر جانشین حقی در جهت مالقاتو تحو

به  درسمیبه آن به نظر ولی در پاسخ  ،ستهنوز در جامعه حقوقی مطرح نشده ا سؤال؟ این خیر

 .داریمدو استدالالتی را بیان می ز ایناظهار نظر نمود که در ادامه برای هر یک ا توانمیدو گونه 
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 حق مالقات مادر جانشینبرقراری  موافقانـ 1

برای اثبات  ود طفل متولده را مالقات نماید توانمیجانشین  این گروه معتقدند که مادر

 پردازیم.مینمایند که در ادامه بدان مطرح می دالیلادعای خود 

 1171ماده مطابق  :فرزندآوری یاتمداخله مادر جانشین در قسمتی از عمل -1-1

د که با باشمیرو دارای این حق  د و از اینکنمییکی از ابوین به دور از طفل خود زندگی  .مق.

د فرض این ماده نسبت به مادر جانشین نیز قابلیت اجرایی رسمیبه نظر  .طفل مالقات نماید

در ولی از آنجا که ما ،که قرابت نسبی از آن والدین ژنتیکی است چند، زیرا هرداشته باشد

 نقش مادری او را هیچ انگاشت توانمیمداخله داشته ن در قسمتی از عمل فرزندآوریجانشین 

بودن بسنده کرد. با توجه به این نکته که مادر جانشین نیز نوعی مادر و تنها به مادر رضاعی

 1171او را نیز از مصادیق ماده  توانمید کنمیبه دور از طفل زندگی  کهاینبوده و با توجه به 

 قات طفل را برای او قائل گردید.د و حق مالقلمدا

حتی اگر نپذیریم که مادر جانشین  :وجود حق مالقات برای سایر خویشاوندان -2-1

گفت که مطابق نظر  توانمیباز هم  ،دشومی .مق. 1171قی و مشمول نص ماده مادر طفل تل

ی و یا برادر و خواهر طفل مانند جد پدری و مادرحقوقدانان که برای سایر افراد مرتبط با طفل 

اند، برای مادر جانشین نیز با توجه به وحدت مالک از این نظر حق مالقات قائل شدهنیز 

حق مالقات قائل گردید. چگونه برای خواهر یا برادری که ممکن است چندین سال با  توانمی

ی برای مادری که ول ،طفل اختالف داشته و اشتراکات اندکی داشته باشند، حق مالقات قائل شد

د کنمی ی قائل نشد. انصاف و عدالت اقتضاچنین حق ،نه ماه طفل را در رحم خود پرورش داده

 .باید او را از این حق محروم داشتکه چنانچه مادر جانشین خواهان مالقات با طفل خود باشد ن

نظر فقها و حقوقدانان برای حق مالقات با طفل یکسری مبانی در  :فقهیقواعد  -3-1

نچه بخواهیم به د چنارسمیاند. به نظر اساس یکسری قواعدی چنین حکم نموده گرفته و بر

توجه داشته باشیم این مبانی در مورد بحث جانشینی در بارداری نیز حاکم مبانی حق مالقات 

 ردازیم.پمید که در ادامه بدان باشمی

ت و بر همه ابواب فقه عد فقهی اسین قواترمهمالضرر یکی از ه قاعد :قاعده الضرر -1-3-1

 توانمی. از این قاعده در موضوع حق کودک بر بودن با والدین و خوشاوندان نیز حکومت دارد

بر مبنای آن حکم به تکلیف و الزام والدین به مالقات با کودک و ارتباط  توانمیاستفاده نمود و 
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مادربزرگ و سایر خویشاوندان تربیت  مستمر با وی نمود. اگر کودکان در ارتباط با پدربزرگ و

د خود را بشناسد و صاحب هویت شود. کودکان و نوجوانان وقتی احساس توانمیشود بهتر 

ی برای خود ترکمنموده، هویت محکنند که به یک خانواده تعلق دارند، احساس امنیت بیشتری 

د. جدایی کودک از نشومیسالمت روانی بیشتری برخوردار  سازند و بدیهی است که ازمی

ه که با تمسک به قاعده ای را برای وی به همراه داشتشدهوالدین و خویشان ضررهای ثابت

د قاعده الضرر در روابط بین رسمیبه نظر  .(13)  حکم به نفی این ضرر نمود توانمیضرر ال

از عدم  ممکن است که زیرا ،جانشین و طفل نیز از جانب مادر جانشین قابل اجرا باشد مادر

ضررهای روحی و عاطفی به مادر وارد آید. با استناد به این قاعده  ،جانشین با طفل مالقات مادر

ست چنین ضرری را از مادر جانشین دفع نموده و برای او حق مالقات با طفل خود را بایمی

 .قائل گردید

گی و ضیق و تن»در آیات و روایات حرج به معنای  :قاعده نفی عسر و حرج -2-3-1

به کار رفته است. در بحث حق کودک در مالقات با والدین نباید کودک به دلیل « سختی

شود. یکی از مفاهیم قاعده نفی  و تنگنا نداشتن ارتباط با والدین و خویشاوندان دچار سختی

عسر و حرج که شیخ مرتضی انصاری به آن معتقد است نفی حکم حرجی است؛ در صورت 

 ،نبودن کودک با والدین و خویشاوندان، کودک کهاینید گفت به دلیل پذیرش این مفهوم با

حرج تشریع د و چون هیچ حکمی مبنی بر کنمیوالدین و خویشان را با تنگی و سختی مواجه 

عد از یم که کودک حق ارتباط با والدین و خویشانش را حتی بگیرمینشده است، پس نتیجه 

 .ها از یکدیگر داردطالق آن

که در نکته دوم در  طورها و همان، مالقات حق والدین است نه تکلیف آنون مدنیدر قان

گفت چنانچه یکی  توانمیطور مدلول قاعده نفی عسر و حرج  آغاز این بحث بیان شد و همین

، گیرد از والدین به مالقات کودک نرود و به دلیل عدم ارتباط با والدین، کودک در تنگنا قرار

را مجبور به د وی توانمیو حکومت آن بر ادله احکام اولیه،  حرجبه قاعده التوسل دادگاه با 

د از این قاعده در مورد مالقات مادر جانشین با طفل رسمیبه نظر  (.13مالقات با طفل نماید )

استفاده نمود و بیان داشت که چنانچه در اثر عدم مالقات مادر جانشین با طفل، او  توانمینیز 

د این قاعده در اینجا حکومت داشته و با رسمیو سختی و حرج گردد، به نظر  دچار تنگنا

 و، او را از این حرج خارج نمود.اعطای مالقات به ا
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قائل شد،  توانمییکی از مبانی فقهی که برای حق مالقات  :حرمت قطع رحم -3-3-1

: ن بیان گردیده استد؛ این نکته در کالم فقها چنیباشمیحرمت قطع رحم در آیات و روایات 

مادرش  بودن طفل وهمو از با؛ و لا یمنع من الاجتماع مع اّمه، لا ن فی ذلک قطع الرحم و ذالک لا یجوز»

و حیث تسقط ولایتها عنه » .(11) «زیرا این امر قطع رحم بوده و مجاز نیست ،شودجلوگیری نمی
و هرچند والیت ؛ ...ی ذالک من قطع الرحمینبغی ا ن لا یمنع الولد من زیارتها و الاجتماع بها، لما ف

بودن همت که مالقات فرزند با مادرش و باولی شایسته اس ،گرددمادر از فرزند خود قطع می

نعم ینبغی ا ن لا یمنع » .(15) «زیرا این امر موجب قطع رحم خواهد بود ،ها جلوگیری نشودآن
الرحم  من قطعرته و الاجتماع معه لما فی ذالک زیاالولد من زیارتها و لاجتماع معها کما لا تمنع هی من 

نشود،  ها جلوگیریبودن آنبلی شایسته است که از زیارت فرزند با مادرش و باهم؛ ...و المضاره بها

زیرا این امر سبب قطع رحم  ،بودن از مادر نیز جلوگیری نشودهماین مالقات و با کهاینکما 

که فقها  ایفهمید که یکی از مبانی توانمیاز کالم این فقها  (.11) «شده و برای مادر ضرر دارد

 د.باشمیاند حرمت قطع رحم برای حق مالقات در نظر گرفته

انتقاد وارد نمود که چگونه حرمت تکلیفی قطع رحم موجب اثبات  توانمیالبته به این نظر 

ل، برای قطع رحم، زیرا این احتمال وجود دارد که در عین حا د؟شومیرحم حق برای ذی

رحم بتواند به استناد آن به حاکم شرع رجوع کند، اما حقی که ذی ،حرمت تکلیفی وجود داشته

ینبغی ان »و یا « الجتماعال یمنع من ا»رو ممکن است عباراتی نظیر  وجود نداشته باشد. از این

ل، چنانچه با بر تکلیف محض و نه اثبات حق برای ذی رحم حمل شود. در هر حا...« ال یمنع

در صورت مادر  توانمیی را بیان داشت، از این قاعده حرمت قطع رحم بتوان حکم اثبات

د مادر جانشین نیز جزء ارحام طفل محسوب شده و رسمیزیرا به نظر  ،ین نیز بهره جستجانش

 ر جانشین نیز شمولیت داشته باشد.عموم قاعده حرمت قطع رحم در مورد ماد

 حق مالقات مادر جانشینری برقرا نامخالف ـ2

که در ادامه  این گروه معتقدند که مادر جانشین حقی در جهت مالقات با طفل را ندارد

 د.گیرمیها مورد بحث قرار استدالل آن

در باب حضانت بوده و یکی از  1171ماده اوالً  :انحصار حق مالقات برای ابوین -1-2

چند هر ؛ ثانیاً گرددیز حق و تکلیف ابوین محسوب مید و حضانت نشومیلوازم حضانت محسوب 

جده و یا برادر و خواهر نیز چنین حقی قائل  ،حقوقدانان برای سایر خویشان از جمله جد
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 د.گیرمینبوین بوده و سایر افراد را دربر، ولی نص صریح قانون بر اختصاص این حق برای ااندگردیده

ولی طبق نظر اکثریت قریب به  ،فل دخالت داردگیری طمادر جانشین نیز هرچند در شکل

گذار در این ماده در . همچنین قانونمادر ژنتیکی است اتفاق فقها و حقوقدانان، مادر نسبی طفل،

د بتوان از این حکم تفسیر موسع رسمیمقام برقراری حقی برای ابوین بوده است و به نظر ن

. واژه ابوین که در این ماده نیز قابل اجرا باشدمادر جانشین که نسبت به سایر افراد نظیر نمود 

استفاده گردیده به طریقه عام مجموعی است که تنها افراد داخل در این مجموعه را شامل 

در دارد و واردکردن افراد دیگر د نه کس دیگری. ابوین نیز تنها اختصاص به پدر و ماشومی

 داخل در آن نیاز به دلیل دارد.

 ، آن را برای مادرمبانی این حقبه نویسندگان موافق با استناد  :قواعد فقهی -2-2

و قاعده نفی عسر و حرج ضرر، ن مبانی عبارتند از قاعده الاند. ایجانشین نیز تسری داده

داشت  بیان توانمیحرمت قطع رحم. در مورد قاعده الضرر و نفی عسر و حرج قاعده همچنین 

با طفل ممکن است ضرری متوجه او گردد، از مالقات  چند از عدم مالقات مادر جانشینکه هر

ممکن است سبب آگاهی طفل از نحوه این امر زیرا  ،نیز ممکن است ضرری متوجه طفل گردد

های روحی و عاطفی شدیدی محتمل شود. عالوه بر طفل، تولد خود شود و از این طریق آسیب

شود. در مورد نفی عسر و حرج نیز ضرر عاطفی متوجه والدین نیز باین مالقات  ازممکن است 

گردد ممکن موجب عسر و حرج مادر جانشین می همین استدالل وجود دارد. اگر عدم مالقات

رو این  است از مالقات نیز عسر و حرج برای والدین ژنتیکی و یا حتی خود طفل شود. از این

 ند.کنمیقواعد با یکدیگر تعارض پیدا 

اند از حکم که قائلین به آن بیان داشته طورنیز همانقطع رحم  در مورد قاعده حرمت

حکم  توانمیآیا از حکم تکلیفی  کهایندر واقع . ایجاد حق را استنتاج نمود توانمیحرمت ن

 ولی با این ،دباشمیو چالش  اختالفمحل ست که بین فقها ا ایوضعی استنتاج نمود، مسأله

به حرمت قطع در پاسخ به موافقان و استنادکنندگان  ای کهعمده سؤالحال فارغ از این مسأله، 

ا رحم محسوب کرد یا مادر جانشین ر توانمیست که آیا اصالً ا این ،د مطرح شودتوانمیرحم 

د رسمی؟ زیرا به نظر ایره خویشاوندان قرار داد یا خیرمادر جانشین را در د توانمیخیر؟ آیا 

 ها نقش ایفابودن در خویشاوندی آنرحم و در رحمواژه صله رحم اشاره به حالتی دارد که 

مستقیم باشد مثل برادر و خواهر که از یک رحم هستند یا مادر  به طورد، چه این حالت کنمی
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مثالً  ،غیر مستقیم باشد به طور کهاینو فرزند که فرزند مستقیم از رحم این زن است و یا 

 بزرگ.ده با خاله و دایی یا نوه با پدربزرگ و مادرزازاده با عمو یا عمه و یا خواهررابطه برادر

نیز قرینه  مادر جانشینلت جانشینی در بارداری توسط داشتن فرزند ناشی از حادر رحم

ولی  ،ندگیرمیارحام قرار  بسیار قوی بر این نکته است که مادر جانشین و طفل مزبور در دایره

د در گذشته و در زمان رسمیکه به نظر  دباشمی ان توجه نمود اینای که در اینجا باید بدنکته

رحم، جامعه برای رحم کارکردی در تکون جنین قائل نبود و آن را تنها ظرفی ه وضع حکم صل

د. با پیشرفت دانش شومیدانستند که نطفه مرد در آن رشد یافته و تبدیل به جنین و طفل می

ای تخمدان نیز بوده و یک جزء جنین از زن پزشکی این امر اثبات شد که زن عالوه بر رحم، دار

که دو فرد رابطه  هد. در واقع رابطه خویشاوندی در مورد صله رحم ناشی از این امر بودباشمی

وجودآوردن  هند. با بشابتنها صرفاً از یک رحم رشد و نمو یافته  کهاینژنتیکی با هم دارا بودند نه 

گر شده و حالتی پیش آمد که مادر وضوح جلوه ربه طوحالت جانشینی در بارداری این امر 

رو استدالل به  ارتباط ژنتیکی با طفل ندارد و صرفاً طفل در رحم او رشد نموده است. از این

د با رسمیبه نظر  ،گرددرحام او محسوب میچون طفل در رحم زن رشد نموده جزء ا کهاین

رحم بار ه رف عنوان رحم در عبارت صلد از نظر دور داشت که صیالبته نبا، خدشه مواجه است

 .در زمره ارحام طفل به شمار آورد را مادر جانشین توانمیدارد که مطابق آن  معنایی خاصی

مادر جانشین نیز جزء ارحام طفل به شمار آید، مشکل دیگری مطرح  کهاینحال با فرض 

به عالم حقوق وارد  حکم صله رحم یک حکم اخالقی صرف بوده که هنوز کهایند و آن شومی

و برای ترک آن هرچند این امر دارای ضمانت اجرای اخالقی بوده و برای آن پاداش  ،نشده است

 .دباشمیدارای ضمانت اجرای حقوقی ناند، ولی عقاب در نظر گرفته

در تمامی  که در طلیعه بحث و در نکته دوم بیان شد، گونههمان :ت طفلمصلح -3-2

د با رسمیبر هر چیزی اولویت دارد. به نظر  اومصلحت  ،و مالقات طفلنت احکام مربوط به حضا

 یبرقراری حق مالقات این زن با طفل، ممکن است سبب افشا در صورت کهاینتوجه به 

رو مصلحت طفل  به طفل شود، از اینهای روحی و روانی چگونگی والدت او و در نتیجه آسیب

چند از یک هر ،ری مالقات با طفل خودداری نمایدقراد که این زن از برکنمیچنین ایجاب 

از مالقات با طفلی که نه ماه وی را در رحم خود  مادر جانشینممانعت  ،مدارانهدیدگاه اخالق

، چندان امر پسندیده و اخالقی نموده است پرورش داده و از شیره جان خود به وی تغذیه
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د که مادر جانشین کنمیو سرنوشت او ایجاب آینده طفل  باید در نظر داشت حال با این .نیست

 از چنین حقی برخوردار نباشد.

انعقاد چنین قراردادی این از زوجین نابارور د مبنای رسمیبه نظر  :توافق بنایی -4-2

آوری دخالت داشته و بعد از تولد طفل نقشی در ادر جانشین تنها در عملیات فرزندباشد که م

او نداشته باشد. مادر جانشین نیز در این مبنا که بعد از تولد  ادامه حیات و چگونگی زیستی

رو عدم  . از ایناشد، با زوجین نابارور مشترک استطفل در ادامه زندگی او نقش نداشته ب

رفین در انعقاد چنین قراردادی مالقات مادر جانشین با طفل ناشی از جانشینی شرط بنایی ط

د مدعی حق مالقات با طفل خود با توانمید از مدتی نیجه مادر جانشین بعد و در نتباشمی

 گردد.انون مدنی ق 1171استناد ماده 

تری برخودار گروه مخالف از مبنای حقوقی دقیق ، نظراتدرسمیبه نظر نظرات  با بررسی

 البته این اختالف ،رداری و مصلحت طفل سازگارتر باشدهای جانشینی در بابوده و با واقعیت

ی است که در قرارداد جانشینی در بارداری در این زمینه چیزی مقرر نشده باشد. نظر در حال

مالقات با طفل دد که بعد از تولد تالشی در جهت چنانچه مادر جانشین در قرارداد متعهد گر

 د از تولد چنین حقی نخواهد داشت.ننماید، بع

نین توافقی برخالف ممکن است چ د کهباشمیگردد و آن ی در حالت فوق ایجاد میسؤال

گردد. اسالم دستور به رو مخالف اخالق حسنه تلقی می دستورات اخالقی اسالم بوده و از این

 سؤالنماید. در پاسخ به این صله رحم داده و مادر جانشین در توافق خود این امر را ساقط می

ردد هستیم و از بودن مادر جانشین مگفته در اصل رحمگفت اوالً مطابق مطالب پیش توانمی

طرف دیگر عرف خاصی در این زمینه شکل نگرفته که گفته شود که این تعهد مادر جانشین 

با توجه به ) د جامعه نیزرسمیگردد. به نظر مسلم جامعه و اخالق حسنه تلقی میخالف عرف 

نه  جانشینی در بارداری یک شیوه درمانی بوده که با آن مشکل زوجین نابارور حل شود کهاین

رو  میلی نشان دهد. از اینبینسبت به این امر  (ها قرار گیردمشکلی دیگر در سر راه آن کهاین

 این تعهد را خالف حسنه و باطل تلقی نمود. توانمین
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 در جلوگیری از سقط جنین مادر جانشینحق 

د مطرح گردد که مطابق آن موجبات سقط جنین ناشی از جانشینی در توانمیفرضی 

تشخیص قطعی ) فراهم باشد 1381اری به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب بارد

افتادگی یا پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب

هدید جانی مادر توأم باشد بودن موجب جرح مادر است و یا بیماری مادر که با تالخلقهناقص

به هر دلیلی  مادر جانشینولی  ،بودهنیز خواهان سقط بچه ن ژنتیکی روح( والدی جولو قبل از

واند این حق را برای مادر جانشین قائل شد که بت توانمیدر اینجا آیا . دباشمیمخالف با سقط 

 ؟از سقط خوداری نماید یا خیر

ا د مطرح گردد، ولی مستلزم آن است که ابتدتوانمیدو نظر مختلف  سؤالاسخ به این در پ

 .فوق داده شود سؤالاساس آن پاسخ  نکاتی به عنوان مقدمه جهت تبیین بیشتر بیان و سپس بر

به این ) جنین در ابتدای خلقت متعلق به والدین ژنتیکی بوده چنین است که اولمقدمه 

رابطه  هانیز با آن و پس از به دنیاآمدن ها بوده است(ن از تخمک و اسپرم آنمعنی که پیدایش آ

تنها در یک برهه از زمان و به نیز ردد. نقش مادر جانشین گمیتلقی  هانو فرزند آداشته  نسبی

حتی نحوه نگهداری و انجام برخی امور و یا  ،یدآمیدهنده و نگهدارنده به شمار عنوان پرورش

 درد و مادر جانشین باشمی هانعدم انجام برخی کارها نیز زیر نظر والدین ژنتیکی و با نظارت آ

 این زمینه اختیار محدودی دارد.

ود اجازه با رعایت یکسری قی ،در قانون سقط درمانی کهایندوم نیز عبارتست از  مقدمه

منظور از زن در  کهاینو آن توجه نمود ای به نکتهدر اینجا باید است. شده سقط را به زن داده 

در »ار شده است. حال باید دید آیا این قانون، زنی است که تخمک از آن او بوده و خود نیز بارد

 ؟بودن مالک بحث استمادرکلی  به طور کهاینیا موضوع بحث بوده « داشتنرحم

گذار اجتناب از خطری است که در دوران باید دید آیا مقصود قانون سؤاله این در پاسخ ب

یری از به اشد یا مقصود جلوگبارداری با جنین معلول یا ناقص ممکن است متوجه زن باردار ب

ست در آینده از او نگهداری کند. واضح بایمیآمدن فرزند معلول و ناقصی است که این زن دنیا

مقصود  ولی چنانچه ،است مادر جانشینماده هدف اول باشد، این حق  است اگر فلسفه وضع این

 .ندشد که در این زمینه تصمیم بگیرهدف دوم باشد این حق باید متعلق به والدین ژنتیکی با
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د این ماده در رسمیی به نظر ول ،چند اظهار نظر صریح در این زمینه چندان آسان نیستهر

گونه که از عنوان این همانزیرا  ،دشومیداشتن فرزند نگاه اول، تنها ناظر به حالت در رحم

ر مادداشتن آن موجب حرج ای است که نگهالخلقهقانون ناظر به جنین ناقص ید اینآمیقانون بر

سقط  د جنین راتوانمییدا نموده و برای حفظ جان خود رو زن مجوز سقط را پ از این .است

گذار از بدین معنی که منظور قانون ،باشدد بسیار قوی توانمیچند نظر مخالف نیز ، البته هرنماید

 !حین بارداری حرج بعد از تولد است نه حرج در ،حرج ناشی از فرزند معلول

چنانچه به تشخیص »نمایند که لدین ژنتیکی در قرارداد تعهد میوا ،مطابق مقدمه سوم

پژوهشگاه ادامه بارداری برای سالمت حامل خطری جدی به همراه داشته باشد، والدین ژنتیکی 

، چنانچه مطابق این تعهد .«حمل را ندارند حق اعتراض به تصمیم حامل مبنی بر خاتمه زندگی

اثبات برسد که ادامه بارداری برای مادر جانشین خطر بسیار مهمی در اثر آزمایشات، این امر به 

داشتن جنین نمود. این الزام از آنجا که با سالمتی و را مجبور به نگه اوتوان به همراه دارد، نمی

عمومی بوده و چنانچه مادر جانشین در قرارداد متعهد  مخالف نظ ،حیات حامل در ارتباط است

 صورتی باشد این الزام قابل ابطال است. به نگهداری حمل در هر

 دقیقاً  که جانشین استحق سقط با شرایط ویژه به مادر ی تعهد مورد اشاره بیانگر اعطا

 توانمیاین تعهد ای د از فحورسمیالبته به نظر  ،دباشمیبرعکس فرض مساله مورد بحث 

در یک مورد  هانکه آچنین برداشت نمود حق سقط یا عدم سقط از آن والدین ژنتیکی است 

رو در خارج از این مورد باید به اصل  نمایند. از اینحق را به مادر جانشین واگذار می این ،خاص

 رجوع کرد و این حق را از آن والدین ژنتیکی دانست.

از سقط جنین دچار ضرر روحی و معنوی  مادر جانشینممکن است  کهایندیگر ه مقدم

 ،ین امر را به او سپرد که در مورد سقط یا عدم سقط تصمیم بگیردست ابایمیشود و در نتیجه 

ولی اگر بخواهیم بر مبنای ضرر وارده حکم صادر کنیم ضرری که از تصمیم مادر جانشین بر 

ه از سقط به مادر بسیار شدیدتر از ضرری است ک ،یدآمیدم سقط به والدین ژنتیکی وارد ع

ی هنگفتی هاهطرف برای صاحب فرزندشدن هزین یکاز  هانزیرا آ ،یدآمیجانشین حاصل 

از طرف دیگر فرزند ناقص یا د و باشمیداشتن یک فرزند سالم  ،کار ز اینا هاننموده که هدف آ

ی دیگری نیز پیدا هاهی یک فرزند سالم یکسری هزینهاهمعلول، پس از تولد نیز عالوه بر هزین

 ید.آمیاقص به بار از عدم سقط جنین ن هاهد که این هزینکنمی
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ی مالی، داشتن یک فرزند ناقص یا معلول، برای هر پدر و مادری هاهعالوه بر این هزین

به ویژه  ،یشان به همراه داردهاهو خانواد هانی سنگینی را برای آآور بوده و تألمات روحعذاب

فرزند مراقبت ست از این بایمیکه والدین ژنتیکی فرزند دیگری نداشته و تا آخر عمر خود 

نیز دغدغه دیگری  ،هانپس از مرگ آ فرزند معلولنمایند. از طرف دیگر نگرانی مراقبت از این 

 ند.باشمیدر تمام زندگی با آن مواجه  هاناست که آ

در نتیجه مادر جانشین حقی در جهت ممانعت از سقط جنین در صورت وجود مجوز قانونی 

مر ممانعت به عمل آورد به چنانچه مادر جانشین از این ا .دماده واحده قانون سقط درمانی ندار

. شایسته کار بازداشت سنگین او را از این یی نسبتاًهاهست با اعمال جریمبایمید رسمینظر 

است در قرارداد شرطی گنجانده شود که به موجب آن مادر جانشین تعهد بنماید در صورت 

ژنتیکی بر سقط، مادر جانشین حقی در جهت  وجود موجبات قانونی سقط و اصرار والدین

و ممانعت نداشته باشد و در صورت جلوگیری از سقط به جریمه مالی در حدود پاداش اعطایی 

 یا بیشتر از آن محکوم گردد. ترکمیا 

 

 حق مادر جانشین در انتخاب نوع زایمان

او واگذار  حدیدباردار و صالیکی از مواردی است که گاهی اوقات ممکن است به نظر زن 

رعایت به تشخیص پزشک معالج، برای در برخی موارد  کهاینتوضیح  .دباشمینوع زایمان  ،شود

حتماً به صورت جراحی و سزارین انجام شود.  ست زایمان زن بارداربایمی ،سالمتی مادر و طفل

داشته که به نظر زن باردار بستگی این امر کامالً  در حالی که برخی موارد چنین نیست و

استفاده نماید. این امر ممکن است در حالت جانشینی و یا از سزارین بخواهد از زایمان طبیعی 

مشکالت و حفظ  در بارداری نیز مطرح گردد؛ به این نحو که پزشک با رعایت همه مسائل و

د و هم به صورت طبیعی زایمان صورت پذیر توانمیبیان دارد که هم  سالمتی مادر و طفل

مادر جانشین یا ؛ در انتخاب نوع زایمان چه کسی باید اظهار نظر نمایدفرض،  ، در اینرینسزا

 ؟والدین ژنتیکی

این  توانمیاز دو جهت استدالل نمود. از یک طرف  توانمید در این زمینه رسمیبه نظر 

ر این حالت زیرا د ،مختار در انتخاب نوع زایمان بشوند هانحق را برای والدین ژنتیکی قائل و آ

جهت  نمایند. انتخاب این حق برای والدین ژنتیکی از آنسزارین را انتخاب می هانعموماً آ
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و والدین ژنتیکی والدین نسبی طفل بوده  وست که محل نزاع در انتخاب نوع تولد طفل بوده ا

 هانست که بیش از همه برای آا ایز طرف دیگر سالمتی طفل نیز مسألهوالیت قهری دارند. ا

گیرنده اصلی در موضوعی که با سالمتی طفل تصمیمابوین او بوده و  هانیرا آز ،مهم بوده

ویژه زایمان طبیعی ممکن است گاهی اوقات  هزیرا نوع زایمان ب ،هستند هانآ ،دباشمیمرتبط 

ین ست که در اژنتیکی ارو این حق والدین  از این .مخاطراتی را برای طفل به همراه داشته باشد

 .زمینه تصمیم بگیرند

زیرا از  ،گفت این حق مادر جانشین بوده که در این زمینه تصمیم بگیرد توانمی در مقابل

. زایمان طبیعی همراه با مشکالت و تألمات خاصی همراه است یکسو هر یک از این دو شیوه با

، درد پس از هوشیحی نیز با مسائلی از قبیل بیدرد بسیار شدید همراه بوده و زایمان با جرا

ست متحمل این بایمیزایمان و مسائلی از این دست مواجه است و این مادر جانشین بوده که 

ر مورد نحوه زایمان والدین ژنتیکی بخواهند د کهایند رسمی. به نظر لمات باشدأدردها و ت

و  (17) ، دخالت در مسائلی است که جزء حقوق مربوط به شخصیت فرد بودهتصمیم بگیرند

در واقع این امر  .نتیکی در امور مادر جانشین شددخالت والدین ژبه تا این حد قائل  توانمین

. ریشه در حق بر تمامیت جسمی دارد که هر فردی بر جسم خود و نحوه مداخله در آن دارد

 عمومی نظم با مرتبط و بوده جزء قواعد آمره قواعد این که است شده بیان چنین نیز آن علت

 .(18) است

باشد و والدین ژنتیکی هرچند جنین موجود در رحم زن از آن والدین ژنتیکی میرو  از این

ند دخالت در تمامیت توانمین اند، ولیرا در این زمینه تحمل نموده هاهنیز بسیاری از هزین

ر در نتیجه به نظد. اینآزادی و حریت را از مادر جانشین ساقط نموده و جسمی مادر جانشین نم

 مالی مادر جانشین دانست. ست از حقوق غیربایمید انتخاب نوع زایمان را نیز رسمی

دستورالعمل برنامه ترویج »تحت عنوان  ایدر مصوبهباید توجه داشت که وزارت بهداشت 

های تحول نظام سالمت که در چارچوب مجموعه برنامه 89/111به شماره  «زایمان طبیعی

مقرر  جراء گردیده است،االالزم 15/2/1393ابالغ و از تاریخ  7/2/1393تدوین و در تاریخ 

ست به صورت طبیعی بوده و مرکز درمانی تحت بایمیاشته که زایمان زن تا حد ممکن د

میزان نرخ سزارین را تا حد قابل  ندباشمی پوشش علوم پزشکی و پزشکان متخصص مکلف
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جهت  انشین نیز صدق پیدا کرده و از اینتوجهی کاهش دهند. این مصوبه بر زایمان مادر ج

 بررسی حق مورد نظر مطابق دستورالعمل جدید وزارت بهداشت دگرگونی محسوسی یافته است.

 

 گیرینتیجه

 که در اثر قرارداد جانشینی در باردارییم یرگمیچنین نتیجه  ،مجموع آنچه که بیان گردیداز 

دادن حق او در شیر عبارتند از هانین آترمهمردد که از گمیحقوقی ایجاد برای زن حامل 

 حقوق هر یک از این .طفل، حق مالقات با وی، حق جلوگیری از سقط و حق انتخاب نوع زایمان

های سی تفصیلی واقع شده و استداللردر این پژوهش از نقطه نظر فقهی و حقوقی مورد بر

این  نجاما کهاینبا عنایت به  ته است.رفموافق و مخالف در این باب مورد تبیین و ارزیابی قرار گ

بدین طریق  هانو آ گردیده رصاحب فرزندشدن زوجین نابارومنجر به در نهایت  شیوه درمانی

آمدن دنیا حب رحم پس از بهکه زن صا مقتضی استبکاهند، لذا لمات روحی خود أاز بار ت ندتوانمی

نیز حقی در جهت مالقات یا شیردادن نی تحویل داده و از جهت قانو هانفرزند طفل را به آ

 طفل نداشته باشد.

 مطابقکه چنانچه  بودهیک راه گریزی برای زن و شوهر  سقط درمانی ،دیگرسوی از 

 این امر صرفاً  .از ادامه حیات او جلوگیری نمایند ،باشدادامه حیات جنین خطرآفرین  اتآزمایش

رو مادر  از این .نظر نمایند نه شخص دیگر که در این زمینه اظهاربوده برای پدر و مادر  حقی

ر مورد انتخاب نوع جانشین حقی در جهت جلوگیری از سقط جنین نیز نخواهد داشت. د

شدن مصوبه وزارت بهداشت در این زمینه اختالف چند تا پیش از ابالغ و اجراییزایمان نیز هر

ست مانند هر زن باردار بایمییز ن مادر جانشینن دستورالعمل، شدن ایولی با اجرایی ،مطرح بود

 مورد چگونگی زایمان پیروی نماید.دیگری از این مصوبه در 

 

 تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی جایگزین سربازی نگارنده در پژوهشگاه جهاد دانشگاهی 

سامانی و دکتر رویان بوده و بدین وسیله از اساتید راهنما و ناظر این طرح آقایان دکتر عمانی 

 آذین کمال تقدیر و تشکر را دارم.
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