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اکوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای نبيادی خون نبد ناف
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چکیده

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

سلولهای بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلولهای بالغ ،میتوانند سلولهای
شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلولهای فرسوده باشند.
خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلولهای بنیادی است که به دالیل
مختلف و مزایای فراوان ،بهرهگیری از آنها در درمان برخی بیماریهای
دشوار ،در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی
است .پرسش کلیدی ،مالکیت سلولهای بنیادی خون بند ناف است .با
بازخوانی ادلۀ فقهی ،چینش اصول عملیه ،شواهد و مشابهات فقهی ،تبیین ادلۀ
مالکیت سه طرف -بچه ،مادر و پدر -و نقد و تحلیل اجتهادی دالیل میتوان
مالک سلولهای بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص
کرد .پس از نقد ادلۀ مالکیت پدر و فرزند ،و به استناد دالیل تبعیت حمل و
متعلقات آن از مادر ،جزئیت اجزای جدا شده از زائو ،ارتکاز و دیدگاه عرف
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و عقال و در نهایت با اجرای استصحاب ،مالکیت مادر بر خون بند ناف و
سلولهای بنیادی موجود در آن اثبات میشود .با این حال ،افزون بر اذن مادر،
اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلولهای موجود در آن
مطابق احتیاط است.
واژگان کلیدی :خون بند ناف ،سلولهای بنیادی ،مالکیت سلولها.

مقدمه

از مو ضوعات نوپدید در عر صۀ پز شکی ،ک شف سلولهای بنیادی خون بند ناف ا ست؛ تا

آنجا که در بسیییاری کشییورها ،اید مادۀ ارزشییمند در بان های خون بند ناف ذخیره سییازی
دشوار متعددی مورد استفاده قرار میگیرد.
میشود و در درمان بیمارهای
ِ

کشف سلولهای بنیادی فراوان در خون بند ناف و ظرفیت بهکارگیری آن در درمان انواع

بیمارهای صعب العالج ،باعث ارزش و مالیت آن شده است و در پی آن زمینۀ طرح
پرسشهای فقهی بسیاری را فراهم آورده است .یکی از اید پرسشهای مهم ،مالکیت اید
فرآوردۀ ارزشمند است.
اید نوشتار تالش میکند با نگاهی اجتهادی از طریق موضوعشناسی و به اتکای دالیل
فقهی – اصولی ،مالکیت مادر بر سلولهای موجود در خون بند ناف را اثبات کند .پیشفرض
آن است که اید مادۀ دارای ارزش نمیتواند بدون مال باشد.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

تعیید مالکیت در مقولۀ اذن استخراج خون بند ناف ،ذخیره سازی ،استفاده ،خرید و
فروش ،اعراض و اموری از اید دست تأثیرگذار است.

موضوعشناسی

جفت ،بندناف ،خون بند ناف ،سلولهای بنیادی و انواع آن و بان خون بند ناف موضوعاتی
هستند که بازشناسی آن در دستیابی به حکم ضروری است .نوی سنده تالش نموده ا ست بر
اسییا آخرید دسییتآوردها و منابع روز در اید زمینه به تبیید و موضییوعشییناسییی بپردازد تا
نوی سنده و خواننده بتواند با ت صویری رو شد به مقولۀ حکم شنا سی گام گذارد .رهیافت به
تو ضیحات تکمیلی در هر ی از عناوید آتی با مراجعه به تولیدات مو ضوع شنا سانه می سر
میشود که خواننده را بدان ارجاع خواهیم داد.
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جفت

1

جفت عضییوی در بدن مادر باردار اسییت که در زمان بارداری رشیید کرده و جنید تا هنگام
زایمان از طریق آن تغذیه میشود .جفت اندام بیولوژیکی بسیار پیچیدهای دارد .اید عضو در
جایی که تخم بارور به دیوارۀ رحم میچسییبد و النهگزینی میکند شییکل گرفته و رشیید
میکند .بند ناف نیز از جفت به ناف نوزاد میرسد .در واقع ،جفت ع ضوی م سطح در رحم
ا ست که با بند ناف به جنید مت صل می شود و همانند ی فیلتر اجازه نمیدهد خون مادر با
جنید مخلوط شییود .جفت پس از زایمان به همراه نوزاد و پرده های جنینی از کانال زایمانی
خارج میشود.
بند ناف

2

3

بندناف رشتهای ا ست ضخیم و نرم و قابل انعطاف که حاوی رگهای نافی بوده و جنید را به

جفت 4مت صل میکند .در ابتدای دوران لقاح ،پس از روز چهاردهم که تخم گذاری انجام
می شود ،به دنبال ترشح هورمونهای استروژه و پروژسترون از جسم زرد ،که شبیه ی غدۀ
درون ریز عمل میکند ،دیوارۀ رحم ضخیمتر میشود .در ابتدای شکلگیری بندناف ،رویان

5

و جفت از طریق طناب عروقی که با حلقۀ ابتدای بند ناف احاطه شیییدهاند به هم وصیییل
می شوند .با ر شد رویان و شکلگیری جنید ،طناب عروقی نیز ر شد کرده و به دو شریان و
میشود و بندناف بلندتری شکل میگیرد.

6

اید عضو وظیفۀ انتقال خون بید جنید و جفت را بر عهده دارد .بند ناف برای تأمید و

 .2قاسمی ،موضوع شناسی بانک خون بندناف از منظر فقهی و حقوقی ،صص.49-44

1. Placenta

3. Umbilical cord
4. Placenta

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

ی ورید تبدیل میشییود که هم زمان با رشیید دسییتگاه گوارش از میان حلقۀ بند ناف خارج

 .5یاخته رشدکننده از لحظه ِلقاح تا پایان هفته هشتم ،در انسانها رو یان نام دارد و پس از آن جنید نامیده
میشود .در التید با نام « »embryoشناخته میشود.
 .6ر.ک :پریور ،جنین شناسی ،ص.943
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ارسال مواد مغذی و اکسیژن به جنید و حذف مواد زاید استفاده میشود .شکلگیری بند ناف،
پنج هفته پس از لقاح آغاز میشود و رشد آن تا هفتۀ  22بارداری ادامه مییابد و طول آن به
طور میانگید به  55تا  66سانتیمتر میرسد.

1

بند ناف حاوی دو شریان (شریانهای نافی) و ی ورید (ورید نافی) است که درون ی
مادۀ ژالتینی به نام «ژلۀ وارتون» قرار گرفتهاند .ورید نافی خون اکسیژندار و غنی از مواد
مغذی را از جفت به جنید میرساند .برعکس ،شریانهای نافی ،خون خالی از اکسیژن و
مواد مغذی را از جنید باز میگردانند .بند ناف از کیسۀ زرد و پردهای به نام آالنتوئیس -که
باقیماندههای آنها در بند ناف دیده میشود -ساخته میشود و از همان سلول تخم یا زیگوتی
که جنید را میسازد ،منشأ میگیرد .بند ناف در هفتۀ پنجم رشد جنید ،شکل میگیرد و
جایگزید کیسۀ زرد به عنوان منبع تغذیهکنندۀ جنید میشود.

2

مرکز سلول درمانی رویان در اید باره مینویسد« :بند ناف طی دوران بارداری رابط میان
جنید و مادر است و حاوی خون بند ناف است و مواد غذایی و اکسیژن را از مادر به جنید
انتقال میدهد .اید خون متعلق به نوزاد و سرشار از سلولهای بنیادی است که میتوانند به
انواع سلولهای خونی و غیر خونی تمایز یابند» .نیز مینویسد« :منشأ سلولهای خونی
موجود در جفت ،جنید است .از اید رو ،از نظر سلولی ،نابالغتر از سلولهای خونی موجود
در ی فرد بزرگسال است» 3.اید طناب بالفاصله پس از تولد در زایشگاه بریده میشود.

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

خون بند ناف

4

در دوران جنینی ،جفت عهدهدار تبادل مواد غذایی بید جنید و مادر ا ست .ساختمان جفت
به گونهای اسییت که مانند یح حوضییچۀ خونی عمل میکند تا بیشییترید تبادل مواد غذایی و
اکسیییژن در آن صییورت گیرد .از آنجا که جنید ،منشییأ سییلولهای خونی موجود در جفت و
جریان آن در بند ناف اسییت ،از نظر سییلولی ،نابالغتر از سییلولهای خونی موجود در فرد
 .1سادلر ،رویان شناسی النگمن ،ص.266
 .2همان ،صص .899-891
 .3ن  :سامانۀ ویستا ،مجلۀ الکترونیکی سالمت.vista.ir/w/a/12/9fp2a/ ،99/9/8 ،
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4. Cord blood.

بزرگ سال ا ست .از اید رو به همان ن سبت سلولهای بنیادی آن توانایی بی شتری در تمایز با
سایر سلولها از جمله سلولهای خونی دارند.
بند ناف واسطۀ انتقال سلولهای خونی حامل اکسیژن و مواد غذایی از جفت به جنید است
که از طریق قلب جنید به کل بدن فرستاده میشود .در هنگام تولد و بعد از جدا شدن بند ناف،
جفت نیز از دیوارۀ رحم جدا شده و خارج میشود .حجم بند ناف و جنید به گونهای است که به
طور متوسط  06تا 266میلیلیتر خون غنی از سلولهای بنیادی خونساز در آن ذخیره شده است.
پیشتر ،اید خون به همراه دفع جفت دور انداخته میشد؛ ولی اکنون با پیشرفت دانش
پزشکی و آگاهی از کارکردهای سلولهای آن ،استخراج و جمعآوری میشود .با توجه به آنکه
پس از دقایقی خون موجود در بند ناف و جفت لخته میشود برای دسترسی به اید منبع مهم
تنها  5تا  84دقیقه فرصت است تا برداشته و مراحل ذخیرهسازی صورت پذیرد .در غیر اید
ِ
صورت ،سلولهای بنیادی موجود در آن بدون استفاده باید دور انداخته شود .اید خون بعد از
جدا شدن کامل بند ناف از نوزاد قابل جمعآوری است و نمونهگیری از آن هیچ صدمهای به
نوزاد و یا مادر وارد نمیکند.
بند ناف یکی از منابع مهم سلولهای بنیادی هماتوپئتی  1است که در خون بند ناف و

جفت وجود دارد .نیز سلولهای بنیادی مزانشیمی 2از بافت بند ناف به دست میآید .اید خون
با توجه به آسانی دسترسی و استحصال از بافت دور ریز بسیار ارزان است .به عالوه به دلیل

سلول بنیادی
سلولهای بنیادی زیر ساخت و منشأ تولید سایر سلولهای بدن هستند و به همید دلیل به آنها
سلولهای بنیادی گویند .مهمترید ویژگی سلولهای بنیادی اید است که میتوانند ی

سلول

 :Hematopoietic .1سلولهای بنیادی که در مغز استخوان ،سلولهای خونی را میسازد.
 :Mesenchymal stem cells .2از مهمترید سلولهای بنیادی بزرگساالن که امروزه مورد توجه است ،سلولهای
مزانشیمی است که در ترمیم بافتهایی با منشأ مزانشیمی مثل استخوان ،غضروف ،ماهیچه ،تاندون و چربی
شرکت میکنند( .ر.ك :پورنصر و بهاروند ،سلولهای بنیادی مزانشیمی انسان و كاربردهای درمانی آن  ،ص.)89
 .3همان.

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

تازه و جوان بودن سلولها از ارزش باالیی برای مصارف بالینی برخوردار است.3
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شبیه خود ب سازند و توانایی تکثیر و تمایز به سلولهای بالغتر را دارند و در نهایت منبعی برای
حفظ حیات انسییانها هسییتند؛ چه اینکه انسییان با مجموعهای از سییلولها متولد میشییود که
مرتب پیر شده و از بید میروند و باید منبعی برای ترمیم و جایگزینی آنها وجود داشته باشد.
سلولهای بنیادی شبیه سلولهای جنینی عمل میکنند و با توانایی تکثیر و تمایز میتوانند
حالت طبیعی بدن را حفظ کنند .از اید رو میتوان با کنار هم قرار دادن آنها ،ساختمانهای
مختلفی ساخت.
بنابر اید سلولهای بنیادی دارای دو ویژگی کلیدی هستند که آنها را از سایر انواع سلولها

متمایز میکند؛ یکم ویژگی نوزایی 1است که آنها میتوانند خودشان را برای مدت طوالنی
بازتولید کنند و دیگر اینکه میتوانند تحت شرایط خاصی در بدن و یا در آزمایشگاه،
ً
سلولهایی را تولید کنند که نهایتا به انواع خاصی از سلولها تبدیل شوند؛ روندی که آن را به
عنوان تمایز یا تخصصی شدن میشناسیم.

2

به طور کلی سلولهای بنیادی به دو بخش عمده تقسیم میشوند:
الف .سلولهای بنیادی بالغید :3سلولهای بنیادی بالغ ،سلولهایی غیر تمایز یافته هستند که
در داخل بافتها و اندامهای مختلف و در کنار سلولهای تخصصی و تمایز یافته قرار گرفتهاند.
اید سلولها مانند سایر سلولها توانایی خودسازی را دارند؛ به اید معنی که میتوانند
تقسیم شوند و سلولهایی شبیه به خود را به وجود آورند .همچنید اید سلولها توانایی تبدیل
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

شدن به سلولهای بالغ و تمایز یافته در آن بافت یا اندام مورد نظر را دارند .به همید دلیل است
که دانشمندان نقش اید سلولها را در پدیدۀ حفظ و ترمیم بافتهای بزرگساالن مهم ارزیابی
میکنند و در پارهای از موارد به جای تعبیر به «سلولهای بنیادی بالغید» از تعبیر «سلولهای
ً
بنیادی پیکری »4استفاده میکنند .بر خالف سلولهای بنیادی جنینی که منشأ آنها کامال
مشخص است؛ اما سلولهای بنیادی بالغ منشأ مشخصی ندارند.

 .2ن  :خلوقی و دیگران ،سلولهای بنیادی به زبان ساده ،ص.89

5

1. self-renewal.
3. Adult Stem cell.
4. Somatic stem cells.

 .5ن  :قاسمی ،موضوع شناسی بانک خون بندناف از منظر فقهی و حقوقی ،صص.59-54
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ب .سلولهای بنیادی جنینی :سلولهای بنیادی جنینی همانطور که از اسمشان پیداست
از جنید گرفته میشوند .اید سلولها از جنیدهایی گرفته میشوند که از طریق لقاح مصنوعی
« »IVFدر آزمایشگاه و با اطالع اهداکنندگان اسپرم و تخم به دست آمدهاند .هیچگاه اید
سلولها از ی

رویان که از بدن مادر گرفته شده استخراج نمیشوند .جنینی که از آن

سلولهای بنیادی گرفته میشود به طور طبیعی سنی در حدود چهار یا پنج روزگی دارد و به
شکل ی تودۀ گرد است که آن را بالستوسیست 1مینامند.

2

باید دانست که مغز استخوان و بند ناف هر دو دارای سلولهای بنیادی خونسازند که به
بازسازی مجدد سیستم خونی و نیز سیستم ایمنی بدن کم میکنند .مغز استخوان دارای
باالترید درصد از سلولهای بنیادی خونساز ،یعنی  8تا  3درصد و خون بند ناف دارای  6تا
 16درصد سلولهای پیشساز خونی و بنیادی خونساز است .میزان کمتر واکنشهای رد پیوند
علیه میزبان ،3امکان انجام پیوند موفق با تشابه کمتر  HLA4بید دهنده و گیرنده ،خطر کم

اهدا کنندۀ آن ،آسانی جمعآوری ،قدرت تکثیر بیشتر ،در دستر بودن و تولید کنندگی بیشتر
نسبت به سلولهای بنیادی از جمله برتریهای بهرهگیری از خون بند ناف در برابر سلولهای
بنیادی مغز استخوان است.

5

سلولهای بنیادی خون بند ناف همانند سلولهای بنیادی خونساز مغز استخوان تقسیم
میشوند به :الف .سلولهای قرمز ،که اکسیژن را به تمام بدن حمل میکنند؛ ب .سلولهای

بانك خون بند ناف

7

بان خون بند ناف مکانی است که در آن با فرایندی خون خارج شده از بند ناف و جفت
 :BLASTOCYST.1بالستوسیست به مرحلهای از مراحل جنینی (بید  3تا  5روزه) از مهره داران گفته میشود.
ی بالستوسیست تودهای مشکل از  844سلول و یا بیشتر است.
 . 2ن  :فتحی و همکاران ،تمایز سلول های بنیادی  CCEبه سلول های عصبی به روش آزمایشگاهی ،ص.9

3. Graft-versus-host disease.
4. Human leukocyte antigen.

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

سفید ،که در سیستم ایمنی فعاالنه شرکت دارند؛ ج .پالکتها که به انعقاد خون کم میکنند.

6

 .5نوروزی ،بانك خون بند ناف ،مجلۀ پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،شمارۀ  ،8سال ،8319ص.6
 . 6ن  :قاسمی ،موضوع شناسی بانک خون بند ناف ،ص .59

7. Cord blood bank.
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نوزاد بعد از تولد برای استفادههای پزشکی آینده ،جمع آوری ،منجمد و ذخیره میشود  .فرایند
جمع آوری خون بند ناف برای نوزاد بدون درد و بی خطر است .بعد از تولد نوزاد -از طریق
طبیعی یا عمل سزارید -و کلمپ 1و قطع کردن بند ناف ،ماما یا دکتر یا پرستار ی سوزن را
داخل رگ نافی در قسمتی از بند ناف که هنوز به جفت متصل است وارد میکند .سوزن به
احشای داخلی نوزاد آسیب نمیزند .همید که خون به سمت بیرون جریان یافت در ی کیسۀ
ً
خون جمعآوری میشود .عموما کل فرایند کمتر از ده دقیقه طول میکشد .زمانی که خون در
کیسه بستهبندی میشود به ی بان خون فرستاده میشود .خون در آنجا پردازش شده و برای
ذخیره سازی طوالنی مدت منجمد میشود .مکانی را که فرایند ذخیره سازی ،نگهداری و
مسائل مربوط به خون بند ناف در آن انجام میشود بانح خون بند ناف نامیدهاند.

2

حکمشناسی مالك خون بند ناف

دیدگاههای مختلفی در زمینۀ سلطۀ انسان بر اعضای بدن خود مطرح شده است که مهمترید

آن ها عبارتند از .1 :حق انتفاع کاربردی از اعضیییا3؛  .2والیت بر اعضیییا که از آن به حق
اولویت ،انح صار ،یا اخت صاص یاد می شود4؛  .3حق مطلق ت صرفات که نا شی از مالکیت

اعضا است .5اید پژوهش بر اسا دیدگاه مالکیت انسان بر اعضای خود ،به بررسی مال

خون بند ناف و سییلولهای بنیادی موجود در آن میپردازد؛ با اید توضیییح که مالیت دارای
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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مفهومی ن سبی ا ست و اگرچه در گذ شته به سبب پی شرفت محدود دانش پز شکی و فراهم
نبودن امکان پیوند و واگذاری اعضییا و در نتیجه نبود تصییور منافع معقول و مشییروع برای

اعضییای بدن ،مالیت متصییور نبود؛ ولی امروزه چنید نیسییت 6و از همید رو برخی فقیهان

 .1کلمپ بند ناف ،وسیلهای است که جهت انسداد بند ناف از خونریزی در حید زایمان طبیعی یا سزارید
کاربرد دارد .اکثر کلمپها پالستیکی و یحبار مصرفاند.
 .2ن  :خلوقی و دیگران ،سلولهای بنیادی به زبان ساده ،صص.394-381
 .3ر.ک :حبیبی ،مجموعه مقاالت مسائل مستحدثۀ پزشکی ،پیوند اعضا ،ج ،8ص.841
 .4ر.ک :امام خمینی ،العروة الوثقی مع تعلیقات سید مصطفی الخمیني ،ج ،8ص.93
 .5همان.
 .6هاشمی ،آثار واگذاری عضو انسان مرده یا مبتال به مرگ مغزی ،ص.56

معتقدند عقال اعضیییای بدن انسیییان را مال قلمداد میکنند 1.به عبارت معروف «النا
مسلطون علی أموالهم و أنفسهم» انسان همان سان که بر اموال خود سلطه دارد بر نفس خود
نیز سلطه دارد 2و تا ردعی از شارع نرسیده است ،امضای شارع به دست میآید .اید بهترید
دلیلی است که در ملکیت اعتباری اعضای بدن بر آن تکیه می شود .پژوهش مالکیت انسان
را بر اعضیییا و نفس خویش به عنوان ی اصیییل موضییوعی می پذیرد و بر اسیییا آن به
حکمشییناسییی خون بند ناف و سییلولهای موجود در آن میپردازد؛ چه آنکه با تعیید مال
خون بند ناف ،مالکیت سلولهای بنیادی موجود در آن نیز روشد خواهد شد.
ارزیابی مالکیت پدر
ممکد ا ست گفته شود پدر مال خون بند ناف و سلولهای درون آن ا ست؛ زیرا نمیتوان
نقش نطفۀ مرد را در تکون جنید و پسییماندههای مرتبط با آن نادیده گرفت؛ چه اینکه اسییپرم

مرد همانند دانۀ گندمی است که در زمینی کاشته می شود 3و ساقه و خوشۀ گندمی که پس از
آن رشیید میکند از آن دانۀ گندم نشییأت میگیرد؛ چنانچه اید تشییبیه صییحیح باشیید ،رابطۀ
اسپرم مرد و جنید نیز چنید است.
اید استدالل نادرست است؛ زیرا جنید حر ،مملوک پدر و مادر نیست تا پسماندههای
مرتبط نیز از ِآن ریشه و منشأ آن باشد .بنابر اید اگرچه پدر و مادر منشأ به وجود آمدن جنید

اینکه اسپرم پدر با لقاح با تخم مادر سبب به وجود آمدن جنید میشود ،ولی بید سببیت و
منشأیت تفاوت است و از دیدگاه عرف و عقال و شرع ،دلیلی بر مال بودن پدر بر بند ناف
وجود ندارد .در نتیجه با نبود دلیل ،مالکیت پدر بر خون بند ناف منتفی میشود.
ارزیابی مالکیت فرزند
همانسان که در موضوعشناسی گذشت ،بند ناف طی دوران بارداری رابط میان جنید ،جفت
 .1محسنی ،الفقه و المسائل الطبیة ،ص.981
 .2خرازی ،زراعة االعضاء ،ص.15
َ ُُ َ َ ُ
 .3سورۀ بقره ،آیۀ ِ  :223نساؤکم حرث لکم.

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

هستند؛ ولی اید موضوع ،سبب مالکیت آنان بر آنچه تحقق بخشیدهاند ،نمیشود .افزون بر
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و مادر است و حاوی خونی است که مواد غذایی و اکسیژن را از مادر به جنید انتقال میدهد.
اید خون سرشار از سلولهای بنیادی است که میتوانند به انواع سلولهای خونی و غیر خونی
تمایز یابند .منشأ سلولهای خونی موجود در جفت ،جنید است؛ چه آنکه از نظر سلولی،
نابالغتر از سلولهای خونی ی فرد بزرگسال است .از اید رو خون بند ناف متعلق به نوزاد
است .به عبارت دیگر ،به جهت هماهنگی دقیق فاکتورهای آنتیژنهای سازگاری بافتی (آنتی
1
خون بند ناف با نوزاد ،آن را متعلق به وی میدانیم؛ چرا که شکل گیری
لکوسیت انسانی ) ِ

مادۀ اولیه و سیستم ساختوساز گردش خون در کودک باعث میشود خون بند ناف دارای
ویژگیهای سلولسازی شود .البته در اید فرض ،تصرفات به عنوان ولی در اختیار پدر است.
اید دیدگاه از چند منظر مورد نقد و اشکال است:
اول :اشکال نخست ،بر پایۀ اختالف نظر فقیهان دربارۀ صالحیت مال

شدن جنید

است؛ چه آنکه در نظر برخی فقیهان ،حمل به ویژه در مراحل اولیۀ شکلگیری ،صالحیت
مالکیت را ندارد .عقال نیز او را فاقد صالحیت مال شدن میدانند .گرفتد خون بند ناف در
زمان جنینی نیز نمیتواند سبب مال شدن جنید باشد ،بلکه چنید کاری مانند خون گرفتد
از خود مادر است.
دوم :همان سان که در صورت گرفتد خون بند ناف قبل از تولد ،مادر مال خون است و
نه جنید ،در صورت گرفتد خون بند ناف بعد از تولد نیز -بر اسا وحدت عرفی موضوع-
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

به استناد استصحاب باز هم نوزاد مال نیست و مادر مال به شمار میآید.
سوم :اگرچه وجود جنید و تحقق لقاح ،سبب اید فرایند و تغییر و تحوالت است؛ ولی
روشد است که تمام رخدادها در بدن مادر و به وسیلۀ سلولها و تغییرات بدنی مادر است؛ بلکه
عموم تغییرات مادر ،باعث تکون جنید است .بنابر اید به چه دلیل جنید مال خون موجود در
بند ناف ی قبل از ورود به بدن جنید ی باشد؟! سخد میرزای رشتی شاهد اید مطلب است:
سخد دیگر دربارۀ زرع اید است که رشد و نمو زرع از آب و اجزای زمید است؛ زیرا
رشد زرع بدون تغذیه از عناصر زمید و آب معقول نیست ،در نتیجه به امداد الهی اجزای
زمید در دانه موجود است ،بر خالف اجزای اصل دانه که -همانند استهالک قطره آبی

1. Human Leukocyte Antigen.
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در دریا -مستهل شده است .بنابر اید اشتباه نیست اگر گفته شود بیشتر زرع به سبب
ً
اشتمال بر اجزای مال غاصب (زمید و آب) تماما از ِآن غاصب است یا دست کم به
1
صورت مشاع بید غاصب دانه و مال مشترک است.

آری سخد فوق به عنوان شاهد بازگو گردید؛ وگرنه همانسان که دانشوران بسیاری گفتهاند
استحاله و تغییر صفات ی شیء شاهد بر تلف عرفی آن نیست؛ زیرا تلف عبارت است از
ً
بید رفتد چیزی به صورت حقیقی یا عرفی از صفحۀ وجود2؛ بنابر اید الزاما استحالۀ ی

شیء تلف آن محسوب نمیشود 3.افزون بر اینکه در غصب به سبب کار ناشایست غاصب و
تصرف بیجا در مال دیگری ،آنچه از مال غاصب به مال مغصوب اضافه میشود نادیده گرفته

شده است« :چه آن که با غاصب با شدیرترید شرایط برخورد میشود» .4بدید ترتیب ،اگر
سهم و کار غاصب نادیده گرفته میشود در اید نکته ریشه دارد و بر نفی مالیت و مال بودن

وی داللتی ندارد.
چهارم :به نظر میرسد صرف منشأ بودن نمیتواند سبب مالکیت باشد؛ به عنوان نمونه
وجود فرزند و تولد وی منشأ به وجود آمدن شیر در پستان مادر است؛ اما هیچ ی از فقیهان
نوزاد را مال شیر نمیدانند ،بلکه بسیاری مادر را مال و اختیاردار آن میشمارند.

5

با توجه به نکات پیشگفته نمیتوان نوزاد را مال و اختیاردار خون بند ناف دانست.

چنانکه گذشت ،جنید از راه بندناف و اتصال به جفت تغذیه میکند و جفت عضوی است که
وظیفۀ تبادل غذا و گاز را بید بخش مادری و جنینی به عهده دارد .زمانی که جنید نهمید هفتۀ
رشیید خود را آغاز میکند نیاز او به مواد غذایی و سییایر عوامل افزایش می یابد که بر اثر اید

تغییرات جفت پدید میآید 6.خون مادر توسط شریانهای مارپیچی زهدان وارد جفت میشود
 .1رشتی گیالنی ،فقه االمامیة ،قسم الخیارات ،صص .834-833
 .2نائینی ،كتاب الصالة ،ج ،8ص.318
 .3نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،31ص.899
ّ
 .4انصاری ،كتاب المکاسب (المحشی) ،ج ،5ص .819
 .5عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء ،ص .699
 .6سادلر ،رویان شناسی النگمن ،ص.819

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

ارزیابی مالکیت مادر
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و ساخت و ساز ،نخست از بدن مادر شروع میشود .بنابر اید اگرچه خونی که وارد بدن جنید
میشییود ،در فرایندی به سییبب وجود جنید به وجود آمده و تغییرات و ویژگیهای منحصییر به
خود را پیدا کرده است؛ ولی از اید حوزه که در اصل ،مال مادر بوده ،خارج نمیشود؛ بنابر اید
تا زمانی که خون یاد شده وارد بدن جنید و جزئی از بدن وی نشود از ِآن مادر است.

با توجه به نکات پیشگفته ،آیت الله العظمی شبیری زنجانی کسب اجازه از مادر را برای

گرفتد و ذخیرۀ خون بند ناف الزم میدانند و برآنند که تنها در صورت احراز رضایت و یا
روشد بودن اعراض ،نیازی به اجازه گرفتد نیست1؛ بلکه به صورت روشدتر مادر را اختیاردار

ذخیره سازی و اهدای آن میدانند 2.اید دیدگاه میتواند مبتنی بر مالکیت یا دستکم سلطنت
ناشی از حق اختصاص و اولویت باشد.
از دیدگاه نگارنده میتوان به ادلۀ مختلفی بر مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلولهای
بنیادی آن استناد کرد ،که مهمترید آن عبارتند از:
دلیل اول :تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر

در فقه و منابع اصیییل ،عبارتها و نشیییانه های فراوانی را میتوان واکاوی کرد که بر تبعیت

حمل از مادر داللت دارند .به عبارت دیگر ،چنانچه دلیل مسییتقل و جدیدی یافت نشییود،
حمل و در نتیجه متعلقات آن از توابع مادر به شییمار میآیند .در گزارشییی امام باقر دربارۀ
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

مردی که کنیز باردار خود را آزاد و فرزند داخل رحم وی را استثنا کرد ،فرمودند :کنیز و فرزند
َ َّ
هر دو آزادند .سییپس دلیل آن را ایدگونه بیان کردندِِ « :لن َما ِفی َبط ِن َها ِمن َها؛ زیرا آنچه در
3
شکم کنیز است از او به حساب میآید».
در سند روایت نوفلی و سکونی قرار دارند که هیچ ی

توثیق صریحی ندارند؛ اما به

تصریح شیخ طوسی ،روایات سکونی به شرط عدم معارضه با فتاوی و روایات امامیه مورد

 .1نویسنده خود از دفتر معظمله استفتا نموده و متد و خط ایشان را در کتاب «موضوع شناسی بان خون بندناف
از منظر فقهی وحقوقی» منعکس نموده است .ناگفته نماند که با وجود استفتا از دفاتر دیگر فقها دسترسی به
فتاوای ایشان میسر نشد .ن  :قاسمی ،موضوع شناسی بانک خون بندناف از منظر فقهی وحقوقی ،ص.899
 .2همان.
 .3صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص849؛ طوسی ،تهذیب االحکام ،ج ،1ص.936
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عمل اصحاب بوده است و از اید مسیر اعتبار سکونی ثابت میشود؛ از سوی دیگر ،غالب
روایات سکونی از طریق نوفلی رسیده است ،بلکه کتاب او را نوفلی روایت کرده است؛ در

نتیجه از عمل به روایات سکونی ،مورد اعتماد بودن نوفلی هم ثابت میشود 1.تنها نقیصهای

که بر او وارد میشود ،اتهام غلوی است که به نوفلی نسبت داده شده و به شهادت رجالی
بزرگ ،نجاشی ،دلیلی بر اید اتهام وجود ندارد 2.بنابر اید روایت از جهت سندی موثق است
و از جهت داللت نیز به روشنی بر الحاق جنید به مادر داللت دارد.
تا آنجا پیروی و تبعیت جنید از مادر دارای اعتبار است که اگر سر حیوانی که خون جهنده
دارد بریده شود ،جنید داخل رحم آن نیز پاک میشود ،حال آنکه جنید به صورت مستقل
دارای خون جهنده است.

3

از نظرگاه برخی فقیهان ،حمل همانند عضوی از اعضای مادر به شمار آمده است .شیخ
طوسی در مسألۀ فروش کنیز یا حیوانی که دارای حمل است مینویسد« :اگر مال حیوان یا
جاریهای را بفروشد و حمل آن را استثنا کند جایز نیست؛ زیرا حمل جاری مجرای عضوی از
مادر به شمار میآید» 4.فقیهان فراوان دیگری نیز بدید فتوا حکم نمودهاند.

5

برخی به مساوات میان حمل و یکی از اعضای حامل اشکال کرده و گفتهاند« :چنید
مساواتی درست نیست؛ زیرا چه بسا وصیت برای حمل صحیح است ،و حمل ارث میبرد و
احکام فراوانی بر آن مترتب میشود ،در حالی که چنید احکامی برای اعضا وجود ندارد».

6

بر اسا آنچه گذشت ،دستکم ،چنانچه خون بند ناف در زمان جنینی گرفته شود هیچ
 .1ن  :شبیری زنجانی ،كتاب نکاح ،ج  ،1ص .192
 . 2نجاشی ،رجال نجاشی ،ص .32
 .3امام خمینی ،العروة الوثقی مع تعلیقات سید مصطفی الخمیني ،ص.99
 .4طوسی ،المبسوط في فقه االمامیة ،ج ،9ص.856
 .5ن  :حلی ،نکت النهایة ،ج ،3ص98؛ شهید ثانی ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،ج ،3ص.341
 .6روحانی ،فقه الصادق ،ج ،81ص.946
 .0همان،ص .941

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

در نقد اید اشکال گفته شده است« :افزون بر اینکه عرف ،حمل را به حامل ملحق
َ َّ
میداند ،تعلیل فرمایش امام باقر به « ِِلن َما ِفی َبط ِن َها ِمن َها» اید دیدگاه را تأیید و تقویت
0
میکند؛ زیرا عموم تعلیل همۀ اید گونه موارد را در بر میگیرد».
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تردیدی در تعلق آن به مادر نیست و آنسان که خواهد آمد اثر دیگر آن ،ایجاد حالت سابقه
برای مالکیت مادر در جریان استصحاب مالکیت برای پس از تولد فرزند است.
عالوه بر آنچه گذشت ،دیدگاههای مختلفی در تعیید مال فرزند متولد شده از عبد و کنیزی

که مملوک دو نفرند مطرح است .برخی قائل به تنصیف فرزند متولد شده میان مالکاناند1؛ اما
فقیهانی مانند ابو صالح حلبی و محقق خو یی بر اید باورند که فرزند متولد شده از ِآن مادر و

در نتیجه متعلق به صاحب کنیز است 2.به عقیدۀ شهید ثانی و محقق حکیم چنانچه اجماعی
بر دیدگاه مشهور -یعنی تنصیف بچۀ متولد شده -نباشد ،دیدگاه ابو صالح حلبی مبنی بر الحاق
فرزند به مادر ترجیح دارد 3.به باور نگارنده چنانچه دلیل ویژهای نیابیم ،همانسان که فرزند

حیوانات به مادر ملحق میشود ،فرزند کنیز و عبد نیز به کنیز ملحق میشود و مسائلی مانند
نسب نوزاد سبب تغییر در اختصاص نوزاد به مادر نخواهد شد .مؤید اید سخد رعایت انساب
در اسبهای عربی از سوی پدر است که با اید حال نماء به مادر تعلق دارد.
در نتیجه بیتردید خون بند ناف که هنوز وارد بدن فرزند نشده ،از ِآن مادر است؛ چه آنکه

لحظاتی قبل در وجود مادر تحقق یافته و مشمول «النا مسلطون علی انفسهم» است که
دستکم ی قاعدۀ عقالیی است.

4

با توجه به نکتۀ فوق است که در حقوق مدنی آمده هرگاه حیوان نر متعلق به کسی ،با
حیوان مادۀ متعلق به دیگری ،نزدیکی نماید ،نتایجی که از نزدیکی آن دو به وجود میآید،
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

متعلق به مال مادر است.

5

دلیل دوم :جزئیت اجزای جدا شده از مادر

شییواهدی وجود دارد که جنید و برخی اجزای جداشییده از مادر ،جزئی از مادر اسییت؛ به
عنوان نمونه عالمه حلی مس جنینی را که قبل از دمیدن روح سقط شده ،سبب وجوب غسل

 .1حلی ،مختلف الشیعة في أحکام الشریعة ،ج ،1ص919؛ نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،34ص.988
 .2حلبی ،الکافي فی الفقه991 ،؛ خو یی ،موسوعة االمام الخوئي ،ج ،33ص.64
 .3شهید ثانی ،مسالک االفهام ،ج ،1ص9؛ حکیم ،مستمسک العروة الوثقی ،ج ،84ص.385
 .4ن  :امام خمینی ،كتاب البیع ،ج،8ص.49
 .5ن  :امامی ،حقوق مدنی ،ج ،9ص.81
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مس میت نمیداند؛ زیرا به سبب روح نداشتد ،عنوان میت بر آن صدق نمیکند؛ ولی با اید
وجود معتقد است دست را باید شست؛ زیرا با عضو جدا شده از حی تما گرفته است.

1

اید تعبیر به روشنی بر جزئیت جنید به ویژه در مراحل اولیه داللت دارد.
محقق حکیم و محقق خو یی نیز با استدالل به نجاست عضو جدا شده از بدن زنده،
دیدگاه صاحب عروه را -مبنی بر نجاست جنید سقط شده پیش از حلول روح -مستدل

کردهاند 2.البته اید پژوهش به دنبال اثبات جزئیت جنید برای مادر نیست؛ بلکه در صدد
اثبات جزئیت اشیائی مانند جفت ،بند ناف ،مشیمه 3و یا حتی تکه گوشت اضافی خارج شده،
برای زائوست تا بدید وسیله مالکیت مادر بر خون بند ناف اثبات شود.
افزون بر اید دانشوران زیادی مشیمه را به سبب جدا شدن از زنده نجس دانستهاند.

4

همانگونه که مشاهده میشود اجزای جدا شده از زائو جزء وی به شمار آمده است و افزون
بر آن ،خون داخل بند ناف هنوز وارد بدن نوزاد نشده است؛ بنابر اید دلیلی بر اینکه نوزاد
مال

آن باشد وجود ندارد ،بلکه در حال جدا شدن از بدن مادر است؛ در نتیجه هنوز در

ملکیت مادر باقی است و دلیلی بر خروج از ملکیت مادر تحقق نیافته است.
دلیل سوم :دیدگاه عرف و عقال

عرف و عقال با آگاهی به چگونگی ت شکیل خون بند ناف به مالکیت مادر بر خون بند ناف

مردم روند پیدایش و کارکرد خون بند ناف تبیید شود به اید صورت که :بدن مادر به سبب
لقاح صیییورت گرفته تغییرات زیادی می کند ،به گونه ای که افزون بر تأمید انرژی خویش
باید انرژی و مواد غذایی جنید را نیز فراهم آورد .با تحوالت صیییورت گرفته ،جنید مواد
مغذی مورد نیاز خود را از بدن مادر ،از طریق جفت و به واسیطۀ بند ناف دریافت میکند.
از زمانی که تخم بارور شده تبدیل به بالستوسیت 5می شود و در رحم النهگزینی میکند
 .1ن  :نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،5ص.345
 .2ن  :حکیم ،مستمسک العروة الوثقی ،ج ،8ص333؛ خو یی ،موسوعة االمام الخوئي ،ج ،9ص.459
 .3پردهای که حمل در داخل آن رشد میکند و بعد از تولد نوزاد همراه او خارج میشود.
 .4ن  :حلی ،نکت النهایة ،ج ،3ص815؛ صیمری ،كشف االلتباس عن موجز أبي العباس ،ص.444
 :Blastocytes .5بالستوسیت جنید یا رو یانی است که بعد از لقاح ،مدت  5تا  6روز رشد کرده است.

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

و سیییلول های بنیادی موجود در آن حکم میکند .برای اید منظور الزم اسیییت برای عرف
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رشد جفت نیز آغاز می شود ،سلول های داخلی بالستوسیت تبدیل به جنید و الیهخارجی
آن با پوشیییش داخلی رحم پر خون می شیییود و عروق خونی بید رو یان و رحم مادر برای
رسیییاندن مواد مغذی از مادر به جنید تشیییکیل می شیییود .هر آنچه مادر به عنوان غذا و
نوشیییدنی میل می کند ،توسییط دسییتگاه گوارش مادر به ذرات کوچ تبدیل شییده و مواد
مغذی وارد جریان خون مادر شییده ،از طریق جفت وارد جریان خون جنید میشییود .در
ً
صییورت کمبود مواد مغذی ،بدن مادر دائما از ماهیچه ،چربی و اسییتخوانهای خود برای
تأمید پروتئید ،چر بی و کلسیییم جنید اسییتفاده میکند .اید مواد پس از ورود به خون مادر
توسط جفت جذب و تصفیه شده و به جنید منتقل میشود.
پس از شرح و بسط اید فرایند ،اگر از عرف بپرسیم خونی که جفت ،از خون مادر
میگیرد و پس از تصفیه از مسیر بند ناف به جنید می رسد ،تا زمانی که وارد بدن جنید و
جزء بدن وی نشده از ِآن کیست؟ عرف و عقال خواهند گفت :اید خون هنوز از ِآن مادر

است ،اگرچه سبب و منشأ تشکیل آن و نیز پیدایش فرآیند به وجود آمده ،تشکیل جنید در
رحم است .در نتیجه در ارتکا ز و دیدگاه عرف و عقال خون بند ناف تا زمانی که جزئی از
بدن جنید و نوزاد نشده است در مالکیت و اختیار مادر است.
دلیل چهارم :استصحاب مالکیت مادر

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

با ش در مالکیت نوبت به جریان اصول عملیه خواهد رسید .بیتردید خون بند ناف تا قبل از
ورود به جفت و داخل شییدن در بند ناف ،مل مادر و جزئی از بدن وی اسییت .اکنون پس از
وارد شدن به جفت و بند ناف ،چنانچه در بقای مالکیت مادر ش شود ،استصحاب ملکیت
مادر جاری می شود؛ چه آنکه در جای جای فقه با ش در انتقال ملکیت ،ا ست صحاب بقای

ملکیت جاری می شود 1و با جریان استصحاب ملکیت ،همۀ پیامدهای آن مانند صحت بیع،

اجاره و انتقال به وارث مترتب میگردد 2.در نتیجه اگر هیچ ی از ادلۀ یاد شییده نتواند مالکیت
مادر را اثبات کند ،با جریان استصحاب ،مالکیت اید فرآوردۀ با ارزش روشد میشود.

 .1ن  :رشتی گیالنی ،فقه االمامیة ،ص.89
 .2نراقی ،مشارق االحکام ،ص.944
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جمعبندی و نتیجهگیری

پیش از اید ،به تصییور بی ارزشییی و بیهودگی ،خون بند ناف در اولید لحظات تولد نوزاد دور
انداخته می شد؛ ولی با پی شرفت دانش پزشکی و ک شف سلولهای بنیادی فراوان در خون بند
ناف و ظرفیت به کارگیری آن در درمان بیمارهای متعدد دشوار ،دانشوران به ارزش و مالیت اید
مادۀ ارزشییمند پی بردند .اکنون پس از قیمت یافتد اید فرآورده و نعمت الهی ،اولید پرسییش
دربارۀ مال آن ا ست .پژوهش مالکیت ان سان را بر اع ضا و نفس خو یش به عنوان ی ا صل
موضوعی میپذیرد و بر اید انگاره بنا نهاده شده است که اید خون دارای مال است.
در دایرۀ احتماالت ،مادر ،فرزند و پدر -به تنهایی یا به صورت اشتراکی -مال خون بند
ناف و سلولهای بنیادی موجود در آن هستند .با بررسیهای صورت گرفته پدر ،تنها ،منشأ
وجود و قرار گرفتد اسپرم در رحم همسر خود است و هیچ ارتباطی با تشکیل جفت ،بند ناف
ً
و خون داخل آن ندارد و طبیعتا نمیتواند مال آنها به شمار آید.
فرزند نیز در مراحل آغازید جنینی ،صالحیت مال شدن را ندارد .افزون بر اید ،صرف
وجود جنید و نیاز وی به دستگاه و فرایند غذا سازی و تغذیه نمیتواند سبب مالکیت فرزند
بر آنچه در درون مادر به وجود میآید گردد .نیز دلیلی وجود ندارد که خون قبل از ورود به بدن
جنید مل

و جزو بدن او به شمار آید؛ بلکه با دالیل چهارگانه میتوان مالکیت مادر را بر

تبعیت اجزای بدن و یا اضافات تشکیل شده در بدن زائو از وی و نیز ارتکاز عرف و عقال
دلیل بر آن است که اید خون تا زمانی که وارد بدن جنید و نوزاد نشده است ،مل مادر است.
افزون بر اید در صورت ش و فقدان دلیل اجتهادی ،با جریان استصحاب ،مالکیت مادر
اثبات و تمام توابع آن جریان مییابد.

منابع و مآخذ
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کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

خون بند ناف و سلولهای بنیادی آن اثبات کرد.
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چ8441 ،8ق.
 .81روحانی ،سید صادق حسینی ،فقه الصادق ،قم :دارالکتاب ،چ8489 ،8ق.
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 .89سادلر ،توما وی ،رویان شناسی النگمن ،ترجمۀ دکتر مسلم بهادری و دکتر عبا شکور ،تهران:
انتشارات چهره ،چ8311 ،8ش.
 .94شبیری زنجانی ،سید موسی ،كتاب نکاح ،قم :مؤسسۀ پژوهشی رایپرداز ،چ8489 ،8ق.
 .98شهید ثانی ،زید الدید بد علی ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،قم :کتابفروشی داوری،
چ8484 ،8ق.
 ،_______ .99مسالک األفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،قم :موسسة المعارف االسالمیة ،چ،8
8483ق.
 .93صیمری ،مفلح بد حسد ،كشف االلتباس عن موجز ابي العباس ،قم :موسسۀ صاحب االمر،
چ8481 ،8ق.
 .94طوسی ،ابوجعفر محمد بد حسد ،المبسوط في فقه االمامیة ،تهران :المکتبة المرتضویة إلحیاء
اآلثار الجعفریة ،چ8311 ،3ش.
 ،_______ .95تهذیب االحکام ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،چ8441 ،4ق.
 .96فتحی ،فردید ،طریحی ،تقی ،مولی ،جواد ،موحدید ،منصوره ،تمایز سلولهای بنیادی رویانی

 CCEبه سلولهای عصبی به روش آزمایشگاهی ،مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سال
نهم ،شمارۀ  ،8پاییز 8313ش.
 .91قاسمی ،محمد علی ،موضوعشناسی بانک خون بند ناف از منظر فقهی و حقوقی ،قم :مرکز فقهی
ائمۀ اطهار ،چ8391 ،8ش.
 .99نائینی ،محمد حسید ،كتاب الصالة ،قم :دفتر انتشارات وابسته به جامعۀ مدرسید ،چ،8
8488ق.
 .34نجفی ،محمدحسد ،جواهر الکالم في شرح شرایع االسالم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چ،1
8444ق.
 .38نراقی ،مولی محمد بد احمد ،مشارق االحکام ،قم :کنگرۀ نراقیید مالمهدی و مال احمد ،چ،9
8499ق.
 .39نوروزی عقیده ،علی ،بانك خون بند ناف ،مجلۀ دانشکدۀ پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی

کاوش فقهی در مالکيت مادر بر سلولهای بنيادی خون بند ناف

 .91محسنی ،محمد آصف ،الفقه و المسائل الطبیة[ ،بیجا][ :بینا][ ،بيتا].

ایران ،سال پنجم ،شمارۀ 8319 ،1ش.
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 .33هاشمی ،میر سجاد ،آثار واگذاری عضو انسان مرده یا مبتال به مرگ مغزی ،مجلۀ اندیشۀ تقریب،
شمارۀ8315 ،5ش.

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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