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  استفاده از رحم جايگزين وحقوق زن  

  

  *هاميرا رخشنده رو

  

  چكيده

در توليد مثل با استفاده از رحم جايگزين، تخمك در شرايط آزمايشگاهي پس از باروري با اسپرم همسر 

بنابراين در اين روش براي پرورش جنين  .كندشرعي و قانوني در رحمي غير از رحم صاحب تخمك رشد مي

در  ،با توجه به انواع روشهاي نوين در توليد مثل مصنوعي.شودي با توافق طرفين استفاده مياز رحم زن ديگر

  :شوددو روش آن براي توليد مثل از رحم جايگزين استفاده مي

  رحم جايگزين با استفاده از جنين زوجين -1     

  رحم جايگزين با استفاده از جنين اهدايي -2     

با توجه به اينكه ماهيت  .مثل نقش دارندب تخمك و صاحب رحم با هم در توليددر هر دو روش زن صاح     

 .شودگرفته ميزن صاحب رحم حقوق متفاوتي در نظرما در هر روش براي انجام اين دو روش يكسان است، ا

ز آن اما عرف جاري براي استفاده ا حم جايگزين قانوني تدوين نشده است،هر چند كه براي استفاده از روش ر

حقوق، بخصوص زنان صاحب  لذا براي جلوگيري از تضييع .ساز ايجاد يا زوال حقوق زن باشدتواند زمينهمي

در اين مقاله وضعيت زن صاحب  .تفاده از رحم جايگزين ضرورت داردرحم، تدوين حقوق يكسان براي اس

  .شودرحم بر اساس انجام هر يك از اين دو روش بررسي و مقايسه مي

  

  رحم جايگزين، حقوق زن، زن صاحب رحم، جنين اهدايي، جنين زوجين :هادواژهكلي

  29/10/86تاريخ پذيرش مقاله                                          06/08/86: تاريخ دريافت مقاله

                                                 
rakhshande@modares.ac.ir,   كارشناس ارشد مطالعات زنان *
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  مقدمه

خارج  روش لقاح مثل انساني با روشهاي كمك بارورياز دستاوردهاي مهم روشهاي نوين توليد

اهميت روش لقاح خارج رحمي در تشكيل . شوداست كه در آزمايشگاه انجام مي IVF  1  يرحم

ن و يا كه در موارد متعدد اعم از ناباروري زرحم و انتقال آن به رحم زن است  جنين خارج از

مثل هر چند پزشكان بر اثر پيشرفت علم پزشكي و ژنتيك براي توليد .ناباروري مرد كاربرد دارد

مثل رگيري آنها به روش آزمايشگاهي اقدام به توليداند و با كاكرده متفاوتي را ايجاد روشهاي

مثل هنوز نتوانسته است تا براي پرورش جنين طب، توليدرغم اين پيشرفت كنند، اما به مي

مثل با روشهاي كمك باروري و به در توليد ،به همين دليل. رحم در نظر بگيرد محيطي مناسبتر از

ن نابارور و يا زن متقاضي به غير از ز(آزمايشگاهي، گاهي ضرورت داردكه از رحم زن ديگري  روش

  .براي پرورش جنين استفاده شود )فرزند

 :عبارتند از نوع مشكل زوجين انواع آن با توجه به. اح خارج رحمي انواع گوناگون داردروش لق

  .از رحم زن ديگري جنين و استفاده ي اسپرم، اهدااروش اهداي تخمك، اهد

شود كه دراين امكانپذير ميي كمك باروري و با مشاركت دو زن مثل با روشهاتوليددر مواردي      

نتقال  براي ا. يكي و صاحب رحم براي پرورش جنين زن ديگري استصورت صاحب تخمك 

استفاده شود، ) صاحب تخمكغير از (كه از رحم شخص ديگري جنين به رحم زن در مواردي

  .برندكار ميبهرا  "گزينرحم جاي"عنوان 

  .از رحم جايگزين  موارد زير است توان گفت كه مصداق استفادهبا توجه به اين تعريف مي     

                                                                  استفاده از رحم زن با استفاده از جنين زوجين -1    

 ده از رحم زن  با استفاده از جنين اهدايي                                                              استفا  - 2   

  استفاده از رحم زن با استفاده از تخمك اهدايي - 3   

صاحب تخمك اده از جنين اهدايي و جنين زوجين، زن با استففاده از رحم زن در دو روش است   

با توجه به اينكه ماهيت اين دو روش . ي است، ديگرپرورش دهنده جنين زن صاحب رحم و يكي و

                                                 
1. In Vitro Fertilization 
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مقاله اين دو روش مقايسه  در اين. يكي استال آن به رحم زن ديگر، از نظر تشكيل جنين و انتق

  .شودمي

   

  جايگزين رحم  ازاستفاده موارد 

رحمي در هر توان مي را جنينيره مطرح شد كه  اين نظريه باروري آزمايشگاهي، موفقيتاز  پس

   . گذاشت

را  خود هر علتي رحم بهيا  ندارند،كه به طور مادرزادي رحم  زناني براياستفاده از اين شيوه   

 مواردييا  ،بسته شودهاي رحم  است كامالً حفره ممكن كه يا در اثر بيماري سل ،اند از دست داده

  غيرممكنحاملگي را كه  سمي شديدديابت حاد، بيماري قلبي، تاالمثل بيماريهاي مزمني نظير

  ).1381كريمي مجد، ( .، مطرح شدكندمي

  :كاربرد دارد زيرموارد  برايكلي  طوربه IVFزن ديگر در روش  استفاده ازرحم اما      

  ؛مادرزادي طورنداشتن رحم به«     

  ؛)هيستركتومي(رحم با جراحي  برداشتن     

  ؛سينوم رحم كار     

  ؛شديد رحم يا رحم پاره شده خونريزي     

  ؛با سقط مكرر بيماران     

  ؛IVFاز  پسگزيني ناموفق مكرر  با النه بيماران     

  ؛دآميزي در پي داشته باش مخاطره بارداريكه ممكن است پزشكي هاي توضعي     

       وره كل داما قادر به بارداري در ،كنند تخمكهاي بالغ براي لقاح توليد مي كه بيماراني     

  ).1384 ،دلهانتي، هندي سايد هارپر،( »باشند نمي
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  استفاده از رحم زن با استفاده از جنين اهدايي  

كه مرد اسپرم و زن تخمك نداشته باشد و يا اسپرم و تخمك از سالمت كافي براي درصورتي

نين را داشته باشد پرورش و زايمان جباشند ولي رحم زن قابليت نگهداري، مثل برخوردار نتوليد

  .نندكميشود و آن را به رحم زن  منتقل در اين صورت از جنين آماده استفاده مي

  :باشندجنين دو گروه مياهداءكنندگان

 IVFكه فقط به منظور توليد جنين و اهداي آن به زوجهاي نابارور تحت درمان زوجهايي - 1     

  .گيرند قرار مي

دار شدن جنينهاي هستند و پس از حاملگي و بچه IVFتحت درمان  زوجهاي ناباروري كه - 2     

 .كنند را به زوجهاي نابارور ديگر اهدا مياضافي 

شود در اين روش كليه مشخصات ژنتيكي زوجهاي اهداكننده در مركز درماني ثبت و ضبط مي

و گروههاي جمله ايدز، هپاتيت و سيفليس خوني براي تشخيص بيماريهاي عفوني ازو آزمايشهاي 

  ).1382؛ غفاري، 1383مرقاتي، (گيرد خوني قبل از هرگونه اقدام صورت مي

مراكز تخصصي درمان ، 1در ايران با توجه به تصويب قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور     

ناباروري و زوجين نابارور براي استفاده از جنين اهدايي بايد مراحل قانوني را براي صدور مجوز 

  .دريافت جنين طي كنند

  

  رحم زن با استفاده از جنين زوجيناستفاده از 

زني كه تخمك سالم دارد ولي به علت نداشتن يا مشكالت رحمي و يا بيماري قادر به حمل جنين 

در اين حالت اسپرم شوهر و تخمك . تواند داراي فرزند شودنيست، با استفاده از رحم زن ديگر مي

                                                 
به تأييد شوراي نگهبان  8/5/82ب و در تاريخ تصوي ياسالم يدر مجلس شورا 29/4/1382اين قانون در تاريخ .  1

 شدهو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابالغ  يبه وزارت دادگستر براي اجرا 23/5/82رسيده و در تاريخ 

  .است
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كنند تا در تلقيح كرده و جنين حاصل از آن را به رحم زن ديگري منتقل ميزن را در آزمايشگاه 

  .پيدا كندآنجا پرورش 

متخصصان ناباروري معتقدند «. صورت زن صاحب رحم با جنين ارتباط ژنتيكي ندارددراين

گونه وراثت و يا يچه گيردمي در رحم زن قرار چون تفكيك نوزاد صورت گرفته و بعد از سه روز

كودك ندارد؛ به اين معنا كه مادر اصلي او همان زني است كه تنها قادر نبوده او را يري برروي تأث

مجوزي، (نياز به كمك زن ديگري داشته است  در بدن خود پرورش دهد و به دليل ناتواني

1382(.  

  

  تخمك اهدايي  استفاده از رحم زن با استفاده از

رحم مدانها  قادر به ايجاد تخمك سالم نيستند ولي داراي كه به علت فعاليت نداشتن تخبراي زناني

روش  .توانند فرصت حاملگي داشته باشندوسيله يك زن سالم ميسالم هستند با اهداي تخمك به

ايشگاه با كننده و باروري آنها در آزمتهيه و جمع آوري تخمك از زن اهدااهداي تخمك شامل 

آخوندي ، صادقي ، ( حاصل به رحم زن نابارور است و انتقال جنين اسپرم شوهر زن نابارور 

1382.(  

چه ژنتيك نوزاد به دست آمده از حاملگي در اين روش  از ژنتيك شوهر زن نابارور و دهندة اگر   

كه حامله ) قدرت توليد تخمك ندارند(شود، ولي اين زنان نابارور هستند  تخمك حاصل مي

دچرني، پرنول، . (ده از اين تكنيك قابل مالحظه استميزان تولدهاي زنده با استفا. شوند مي

1379(.  

  

  ديدگاه فقها درباره انتقال جنين 

جنين آزمايشگاهي با تخمك و اسپرم زن و شوهر و انتقال آن به رحم زن  تشكيلحقوق ايران،  در

  .)1383صفايي، ( دندار قانونيمنع 
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 بودن مشروعتوان  مي جين نابارورجنين به زو ياهدا ةبا توجه به تصويب قانون نحو هرچند  

باره مشروع بودن در اما، دكراكثريت فقها استنباط و انتقال جنين را با توجه به نظرتلقيح مصنوعي 

تخمك و اسپرم زن و شوهر شرعي و قانوني  با تلقيحكه ، درصورتيفقهابه نظر اكثريت  تلقيح 

ولي در مورد مشروع . ي نفسه جايز استعمل ف حرامي صورت نپذيرد، انجام اينكار انجام شود و

 فقها ؛گيرد ديگري به غير از زوجة مرد قرار زندر رحم جنين  كه صورت اين به انتقال جنينبودن 

  :اختالف نظر دارند

  1؛حرام است كاراين  آنها انجامدانند و به نظر آن را جايز نمي اي عده  

چه زن صاحب رحم داراي شوهر از فقها چنان نظر اين دسته به .2دانند آن را جايز مي اي عده 

  ؛شود انجامبا اجازة شوهر  اين عمل بايد  باشد،

  .3جايز استزن بدون شوهر رحم به فقط جنيناي انتقال  به نظر عده اما

  

  مقايسه دو روش استفاده از رحم زن با جنين اهدايي و جنين زوجين 

از نظر  جنين اهدايي گر با استفاده از جنين زوجين واستفاده از رحم زن ديروش  اينكه توجه به با 

زني منتقل ، جنين به رحم است كه در روش جنين اهدايي ماهيت يكي است و تنها تفاوت آن اين

كه در روش در حالي ؛دهد و جنين را براي خود پرورش ميزوجه متقاضي فرزند است كه  شود مي

شود كه جنين را  ، جنين به رحم زني منتقل ميينحم زن با استفاده از  جنين زوجاستفاده ازر

  .دهد براي زوجين صاحب جنين پرورش داده و پس از زايمان به آنها تحويل 

                                                 
استفتا در تاريخ ارديبهشت ( بهجت... ا آيت ،)9/1/1384مورخ  453استفتا شماره ()جايز نيست( تبريزي... ا آيت .1

  .)7/2/1384مورخ  52500استفتا شماره ( لنكراني فاضل... ا آيت ،1384

... ا آيـت  ،)30/1/1384مـورخ   12019اسـتفتا شـماره   ( صـانعي ... آيـت ا  ،)9/2/84اسـتفتا مـورخ   ( منؤم... ا آيت .2

... آيـت ا  ،)25/1/1384مورخ  512/2 شمارهاستفتا ( اردبيلي... جناتي، آيت ا... ا آيت ،)6476استفتا شماره ( اي خامنه

 9643اسـتفتا شـماره   ( مكـارم شـيرازي  ... ا آيـت  ،)1426صفر  18تاريخ  استفتا( روحاني ...اآيت  يزدي، احمدي فقيه

  .)29/8/1384مورخ  استفتا( موسوي بجنوردي... اي، آيت ا قبله... آيت ا ،)14/1/1384مورخ 

  .)15/1/1384 مورخ 4630استفتا شماره (منتظري ... ا آيت .3
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اما براساس نحوه تقاضاي زوجين سعي  ،شودوش زن صاحب رحم موجب تولد طفل ميدو ردرهر 

براي زن صاحب رحم جه آن تعبيري متفاوت ارائه شده و در نتياست كه از اين دو روش اين  بر

  .  حقوق متفاوت در نظر گرفته شود

  

  وجوه اشتراك اين دو روش)الف 

 .اسپرم و تخمك زوج شرعي است  از جنين حاصل ،در هردو روش -1      
  .م و صاحب تخمك با هم نقش دارنددو زن صاحب رح، در تولد كودك ، در هردو روش - 2      

منتقل ) غير از زن صاحب تخمك  به(رحم زن ديگري جنين حاصل به دو روش، درهر - 3      

  .شودمي

  وجوه افتراق اين دو روش )ب

، جنين زوج بيگانه به رحم ستفاده از جنين اهداييروش استفاده از رحم زن با روش ادر  - 1     

 .شودمنتقل مي )اهداييو گيرنده جنين  يا همسرمتقاضي فرزند(بارورزن نا

ي به رحم زن ، جنين زوجين شرعرحم زن با استفاده از جنين زوجيناز روش استفاده در  - 2     

  .    بيگانه منتقل مي شود

دايي، جنين را براي استفاده از جنين اهستفاده از رحم زن با روش ازن صاحب رحم در  - 3     

  .شود و طفل متولد شده متعلق به او مي دهدخود پرورش مي

از جنين زوجين ، جنين را براي  فاده از رحم زن با استفادهزن صاحب رحم در روش است - 4     

ز زايمان ، طفل را به آنها  تحويل دهد كه پس احب جنين و متقاضي فرزند پرورش ميزوجين صا

  . دهد مي

استفاده از اين دو روش موجب ايجاد حقوق متفاوت و متضاد براي زن مهمترين مسائلي كه در      

  :تند از صاحب رحم مي شود عبار

  ؛نگاه متفاوت به نقش و اهميت رحم زن در پرورش جنين  - 1      

  ؛عنوان مادري يمتفاوت  به زن صاحب رحم براي اعطانگاه   - 2      
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  ؛مسائل اقتصادي  - 3      

   .مسائل پزشكي  - 4      

  اهميت رحم در پرورش جنين  ونگاه متفاوت به نقش  -1

  :ز اهميت است اينظر حرحم زن در پرورش جنين از چند 

   ؛از نظر رشد جنين  -1      

  ؛اعطاي شخصيت به جنيناز نظر  - 2     

  ؛از نظر حمايت قانوني از جنين  - 3     

   ؛از نظر مرحله ولوج روح در جنين  -4

  از نظر رشد جنين - 1 – 1

ت، ولي سن يا بارور شدن سلول ماده اس زندگي و رشد از لحظة شروع آبستن شدن با اينكه آغاز

قبل از تولد و تحوالتي دهد كه به زندگي  كنند و اين نشان ميان را از زمان تولد او محاسبه ميانس

آيد و همچنين دگي در رحم مادر به وجود ميحوادث و عوامل گوناگون دوران نه ماهة زنكه در اثر

تقريباً ده ماه قمري يا  رشد قبل از تولد، .نقش رحم در اين دوره از زندگي اهميتي داده نشده است

  :كشد كه اين زمان به سه مرحلة جداگانه تقسيم شده است روز طول مي 280

      1مرحله زيگوت -1

      2مرحله روياني -2

  3مرحله جنيني -3

هفته بيست و هشتم  به طور مثال. ين مرحله از رشد قبل از تولد استمهمتر ،مرحله جنيني     

يعني در هفت  ،زيرا اگر جنين در اين زمان ؛است ه ماندن و مردنمرز بين زند) يعني هفت ماهگي(

  .هر چند كه به مراقبتهاي مخصوص نياز دارد. ماهگي متولد شود، احتمال زنده ماندنش زياد است

                                                 
1. Zygot  
2. Embryo  
3. Fetus  
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ماندن بيشتر جنين در رحم مادر، احتمال زنده ماندن و رشد طبيعي را در عضالت، مكيدن، 

و نوزاد نيازي به نگهداري در محل  دهدرا افزايش ميادراكي و رشد حركتي آگاهي ذهني، 

  ).1373سيف و ديگران، (مخصوص و مراقبتهاي ويژه ندارد 

  

  عوامل مؤثر در رشد قبل از تولد

يا محيط پرورش جنين را . دندهاز تولد را تحت تأثير قرار ميعوامل گوناگوني دوران رشد قبل 

  .عوامل وراثتي و عوامل محيطي است ،مهمترين اين عوامل. دنساز ذير ميپآسيب

و طرفداران تأثير تغذيه و ) عوامل ژنتيكي و وراثت(كه بين طرفداران تأثير طبيعت با بحثي     

كنندة ست كه هماهنگي اين دو عامل تعيينصورت گرفته، مشخص شده ا) عوامل محيطي(پرورش 

  .اصلي رشد انسان استجهتهاي 

اين بحث، محيط قبل از تولد نوزاد، يعني رحم مادر است، از عوامل محيطي در چون منظور 

تولد در رشد قبل از و عاطفي زن در دوران بارداري كه بنابراين عوامل مربوط با وضع جسماني 

  .شود، برشمرده ميمؤثرند

  عوامل محيطي -

تحقيقات نشان داده است كه محيط قبل از تولد براي رشد جنين همچنين سالمت جسماني و 

بعضي از اين عوامل . ي در رشد قبل از تولد نوزاد داردت عاطفي و هيجاني مادر آثار بسيار مهمحاال

  :باشد زير مي شرحبه  ،اي دارند كه آثار قابل مالحظه

  سن - 

  .  سالگي مناسبترين سن بارداري است 35تا  20سن بين 

  تغذيه و بهداشت - 

ت كافي برخوردار باشد، بايد از برنامه غذايي براي اينكه در دوران بارداري جنين از رشد و سالم

جتماعي به عمل آمده تحقيقاتي كه روي مادران باردار در گروههاي مختلف ا. صحيح استفاده شود

كمبود مواد غذايي و نبودن برنامة صحيح تغذيه و بهداشت، مخصوصاً دهدكه است، نشان مي
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رخ مرگ و مير نوزادان، سقط جنين، مرده به پروتئين و بعضي از انواع ويتامينها، موجب افزايش ن

  .دنيا آوردن فرزند، زودرسي و آسيبهاي جسمي و عصبي نوزاد خواهد شد

كه تغذية ناكافي در ابتداي بارداري، منجر به كاهش تعداد سلولهاي  دهدميها نشان بررسي

  .دشو يمغزي و كمبود يا نبود مواد غذايي در اواخر بارداري موجب كاهش اندازة مغز م

بر اهميت و تأثير  د،نكنآدابي در دوران بارداري توصيه ميبرخي از روايات كه مادر را به رعايت 

أطعموا المراه في شهرها «: دنفرماي مي) ص(اكرم  پيامبر. خاص تغذيه در اين مرحله داللت دارد

كنند  ه وضع حمل ميبه زنان باردار در ماهي ك(» الذي تلد فيه التمر فإن ولدها يكون حليماً تقيا

 نيز )ع(امام صادق .)سبب بردبار و پرهيزكار خواهد شد به اينفرزند آنان  خرما بخورانيد؛ زيرا

به را بخوريد و به زنان (» االكم فانه يحسن اوالدكمو اطعموه حب... كلوا السفر جل «: فرمايد مي

  .)ندگردا ا فرزندان شما را زيبا ميباردار خويش آن را بخورانيد؛ زير

  

  هاي مادر هنگام بارداريبيماري

. كندبرابر بعضي از عوامل مضر عمل مي در اوايل دوران بارداري، جفت جنين به عنوان يك مانع در

ولي حتي در اين دوره نيز بعضي ميكروبها و مواد شيميايي، احتماالً از همين طريق وارد جنين 

خون مادر وارد  د، بعضي از اين عناصر كه از طريقآورنوجود مي هشوند و اختالالتي را در رشد ب مي

ه كباديهاييمثل آنتي ند،شونوزاد مي شدنمصونو موجب  دنجنبه مثبت دار. دنشو بدن جنين مي

رد بدن جنين يا برخي عناصري كه وا وكند بله با بيماريهاي عفوني توليد ميبدن مادر براي مقا

. ممكن است آثار منفي و خطرناكي در رشد داشته باشد كه هاها و ميكروب شود، مانند باكتري مي

ابتال به بيماريهاي ويروسي مانند سرخچه، آبله مرغان و بيماريهاي كبدي، مخصوصاً در دوره روياني 

  . و اوايل دوره جنيني، بسيار خطرناك است

  مادر هايعواطف و هيجان - 

، حالتهاي هيجاني مادر از قبيل مستقيم به طور دستگاه عصبي جنين با مادر نداشتن رغم ارتباطهب

العملها و رشد جنين تأثير بگذارد؛ زيرا اين حالتهاي تواند در عكس م، ترس و اضطراب ميخش

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
  سال اول، شماره دوممطالعات زنان،  مجله علمي و پژوهشي

 71

. شودتواند از طريق جفت وارد بدن جنين كند كه مياد ميايجرا هيجاني، بعضي مواد شيميايي 

كه در نتيجة آنها سوخت  كنند ي ترشح ميداخلي بدن هورمونهايعالوه بر اين در اين شرايط، غدد 

بعضي از اين مواد شيميايي كه در اثر . كنندپيدا ميو ساز بدن و همچنين تركيبات خون تغيير 

در اين شرايط غدد . 2نفريناپي و 1عبارتند از استيل كولين آيند، هاي عصبي به وجود ميتحريك

مقدار زيادي هورمونهاي مختلف از ) ليويفوق ك( 4مخصوصاً غدد آدرنال) درون ريز( 3اندوكرين

بدني  حركتهايگذارد و ونها از طريق جفت در جنين اثر ميترشح اين هورم .ندكن خود ترشح مي

  .دهد كه نتايج بدي روي نوزاد خواهد داشت جنين را افزايش مي

ز به در مادر ادامه داشته باشد، جنين ني تحريكات كه هر چه مدت اين دهدميها نشان بررسي

فشارهاي عاطفي مختلفي كه مادر در دوران . دهدو فعاليت غير عادي خود ادامه مي حركات بدني

اين قبيل . ، احتماالً در زندگي نوزاد مؤثر استشودبارداري به علل گوناگون به آنها دچار مي

يقرار و داراي رس، بشوند، احتماالً نا نوزادان كه از مادران غمگين، هيجان زده يا عصباني متولد مي

نظمي در غذا خوردن، اختالالت دستگاه گوارش و بيخوابي وزن كم هستند و مشكالتي از قبيل بي

  .)1383سيف و ديگران، (آيد وجود ميهدر آنها ب

هرچند ممكن است . دهدخوبي نقش و تأثير رحم را روي نوزاد و رشد آن نشان ميهاين موارد ب

تواند جنين و زندگي بعد از تولد آن مي د ولي در كيفيت زندگياصل بارداري را از بين نبركه 

  . واقع شودمؤثر

  :صاحب الفقه و مسائل الطبيه نيز معتقد است

ويژه در انسان  هايجاد خصيصهدليل قاطعي در دست نيست كه رحم در حاالت جنين و اي «

برخي از پزشكان هم   ،پيدا كننداست پزشكان در آينده نسبت به آن آگاهي ممكن . نقشي ندارد

                                                 
1. Acetilcholine  
2. Epinephrine  
3. Endocrine  
4. Adrenal  
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گيرد، از  ها نشأت ميتأثيرگذاري تخمك كه از كروموزوم بر اين باورند كه طفل در حقيقت عالوه بر

  .پذيرد كه مهمترين آنها محيط رحم مادر استمحيطي رشد و نمو نيز تأثير مي عوامل

ييرات، ست ولي وجود، تكون و تغاحامل صفات ارثي ناشي از كروموزومها هر چند كه طفل 

  ).1382محسني، (كند  جسمي و روحي آن متأثر از رحمي است كه طفل را حمل مي

  

  از نظر اعطاي شخصيت به جنين - 1- 2

از نظر فقه اسالمي شود، اما  مي جنين از ابتدا به عنوان يك موجود زنده تلقيشناسي، زيستظراز ن 

در انتقال نيافته است، پيش از انتقال جنيني كه هنوز در مرحله اولية وجود قرار دارد و به رحم ما

از . ودش به رحم هيچ يك از احكام شرعي، از قبيل وجوب حفظ و حرمت تضييع، بر آن مترتب نمي

ثم جعلناه نطفه في «كريم ناظر به آفرينش انسان، از جمله آيه شريفه آيات مختلف قرآن

كه به ين مرحله خلقت انسان زماني است شود كه اولنيز استفاده مي) 13مؤمنون،(» ينقرارمك

-به IVFبه كمك كه جنيني  ذكر اين نكته نيز الزم است .يابدصورت نطفه در رحم استقرار مي

كامل تبديل شود، اما وضع آن با جنيني كه به طور تواند به انسانهر چند بالقوه ميآيد، وجود مي

نياز به  IVFت است؛ زيرا اوالً بارداري با متفاو ،آيدل از طريق آميزش جنسي به وجود ميمعمو

بدون (دار خود و جهتهكمك انسان، يعني روند طبي انتقال جنين به رحم زن دارد و رشد خودب

شود و اگر جنين در  پذير ميني امكانگزيجنين تنها پس از النه) وعي انساندخالت بيروني مصن

  ).1383صادقي، (د شد محيط آزمايشگاهي باقي بماند، به بچه تبديل نخواه

وقتي نطفه در داخل رحم قرار ... «:كتاب من اليحضره الفقيه بيان كرده استشيخ صدوق در     

و هرگاه نطفه در . دگاه به آنچه خدا بخواه شود، سپس به مضغه و آن گيرد به علقه تبديل مي مي

  ).1376من قمي، ؤم(» ...شود،  گيرد، چيزي از آن آفريده نميغير رحم قرار
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  از نظر حمايت قانوني از جنين  - 1- 3

ره از بين بردن جنين قانون دربا «زيرا ؛ پس از استقرار در رحم است ، هاي قانوني از جنينحمايت

كه در قانون براي سقط  ، اما اولين مرحلة جنينياست سكوت كردهرحم گرفتن در قبل از قرار

رحيمي، (طفة مستقر شده در رحم است است، ديه ن شدهجنين شناخته شده و ديه آن معين 

1383.(  

ني در گزيالنه اسقاط جنين مربوط به بعد ازحرمت « :همچنين تعدادي از مراجع، معتقدند

  .)1383صادقي، (رحم است 

  

  از نظر مرحله ولوج روح در جنين  - 1- 4

-جوب حفظ و حرمت تضييع آن قطعي ميصورت ولوج روح در جنين وبراساس احكام شرعي در

و لقد «: فرمايد خداوند در قرآن مي .شوداز آن اينكه به موجود انساني تبديل مي و مهمتر ودش

خلقنا االنسان من سالله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا 

احسن العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاماً فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا 

  .1»الخالقين

رشد . كه جنين در رحم قرار دارداست،شود زماني تطور جنين وصف مي در اين آيات كه خلق و

  .جنين در رحم شامل مراحل زير است

  ؛نطفه -1

   ؛)خون بسته(علقه  -2

  ؛)قطعه گوشت(مضغه  -3

  ؛)استخوان(عظام  -4

  ؛)استخوان پوشيده از گوشت(فكسوناالعظام لحما  -5

  ؛)آفرينش ديگر يا دميده شدن روح(انشاناه خلقاً آخر ثم   -6

                                                 
  14-12مؤمنون، آيات . 1
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، آفرينش ديگري احلمهمترين اين مراحل ثم انشاء ناه خلقا آخر است كه جنين پس از طي مر

  .ودشدر آن دميده و موجود انساني مي گيرد و به تعبيري روحبه خود مي

منظور اين : گويند ناه خلقا آخر ميالميزان در بيان معناي ثم انشاء عالمه طباطبايي در تفسير     

كه معنيين اهب ؛گيرد است كه اين موجود استخواني پوشيده از گوشت، آفرينش ديگري به خود مي

  .شود ماده مرده جاهل عاجز به موجود داراي حيات، علم و قدرت تبديل مي

حم زن و طي در رگرفتن نطفه مضمون وارد شده كه پس از قرار به اين روايات مختلفي نيز

كشد، آنگاه روح در آن دميده تخوان و گوشت كه چهار ماه طول مياس ،مضغه ،مراحل مختلف علقه

اگر واقعاً روح انساني  ديگري است كه در قرآن آمده است وآفرينش  يشود و اين به معناي انشا مي

بل از آن گفته شده باشد و قرحم مادر پس از طي مراحل در پيش و خلقت انساني گرفتن در

و بايد  شودباشد، نقش صاحب رحم در تكون طفل انساني شايد مهمتر تلقي يء جنين فقط يك ش

  ).1379مهرپور، (ادر به حساب آورد او را م

 .توان در توليد مثل ناديده گرفتاين موارد حاكي از آن است كه نقش زن صاحب رحم را نمي     

استفاده از و روش به اين صورت است كه در روشد اما برخورد متفاوت با زن صاحب رحم در اين

كه رحم زن در پرورش جنين دارد به ثيريأكيد بر تأرحم زن با استفاده از جنين اهدايي با ت

، االت در زمينه الحاق فرزند به زن پذيراي جنين كه رابطه ژنتيكي با جنين نداردؤبسياري از س

  .     است بودنمحرله مأشود كه از جمله آنها مسپاسخ داده مي

زيرا رحم زن ؛ شوددر حكم مادر رضاعي كودك محسوب مي پذيراي جنين زن :برخي معتقدند     

شيرخوارگي است كه موجب  دوران تكميلي براي جنين مانند پستانهاي او در دوران رضاع و در

يراي جنين زن پذر رضاعي نسبت به فرزند محرم است، طور كه مادپس همان تغذيه جنين بوده؛

بديهي است كه همسر زن پذيراي اين حالت در .محرم اوست رحميو به دليل تغذيه  نيز مادر

شود و رببيه يا دختر رضاعي او محسوب ميحكم جنين دختر باشد در جنين نيز در صورتي كه

 صفحه 1382بطحايي گلپايگاني،(ختر رضاعي زن با مرد محرم است يعني اين دختر زن و د ،رببيه

378(.  
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در رابطه با نسبت زن دانند، ز رحم زن را از نظر شرعي جايز ميكه استفاده اهمچنين فقهايي     

  :شوندشود، به چند گروه تقسيم ميكه متولد ميصاحب رحم و طفلي

    اي زن صاحب تخمك را مادر طفل عده. 1داننداي زن صاحب رحم را مادر طفل ميعده     

يج و اثر رضاع اي معتقدند كه نتاعده. 3قائل به دو مادر براي طفل هستندديگر ي اعده .2دانندمي

  . 4شودبين آنها ايجاد مي

است كه در اثر » محرميت«مسأله  ،اما موضوعي را كه نسبت به آن همة فقها اتفاق نظر دارند     

طفل نسبت به بر اين اساس . شودبين زن صاحب رحم و طفل ايجاد مي استفاده از رحم زن ،

قانون نحوه اهدا  2ماده ) الف( كيد بندأهمچنين تو  .ن صاحب رحم ممنوعيت ازدواج داردمحارم ز

يد آن ؤنيز م 5،جنين به زوجين نابارور مبني بر اينكه زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد

رحم زن را تنها در حد رحم زن با استفاده از جنين زوجين، كه در روش استفاده از حاليدر. است 

كه قبالً موجوديت پيدا  رشد جنين يا موجودي وزمينه و بستر مناسبي براي پرورش  ويك ظرف 

  .كه هيچ نقش ديگري ندارد  گيرنددر نظر مي كرده است

  

  

                                                 
، آيت )30/1/1384مورخ  453استفتاء شماره (تبريزي .. ، آيت ا)1426صفر  18استفتا مورخ (روحاني  --...آيت ا. 1

  ).25/1/1384مورخ  512/2استفتا شماره (موسوي اردبيلي .. ا

، )15/1/1384مورخ  4630استفتا شماره (منتظري .. ، آيت ا)83/2991استفتا شماره (صافي گلپايگاني .. آيت ا. 2

مورخ  12109استفتا شماره (صانعي ..  ، آيت ا)14/1/1384 مورخ 9643استفتا شماره (مكارم شيرازي .. آيت ا

  .قبله ای..  آيت ا - جناتی.. ، آيت ا)30/1/1384
  ).25/1/1384مورخ  512/2استفتا شماره (موسوي اردبيلي .. آيت ا. 3

مورخ  12109استفتا شماره (صانعي .. ، آيت ا)14/4/1384نامه مورخ (احمدي فقيه يزدي .. آيت ا - جناتي.. آيت ا. 4

  ).شودبا شير دادن شرايط رضاع محقق مي() 30/1/1384

  . 1382/ 5/ 29روزنامه رسمي مورخ . 5
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  صاحب رحم براي اعطاي عنوان مادري نگاه  متفاوت  به زن - 2

ديگري پرورش جنين  يكي دادن تخمك و :توليد و پرورش جنين و طفل، دو نقش دارد برايزن 

مثل در توليددو زن صاحب رحم و صاحب تخمك با هم  با توجه به اينكه در اين  دو روش،. است

زن  آياشود كه ؤال مطرح ميمشكل باشد و اين س تعيين مادرشودكه موجب ميارند نقش د

  داشته است؟عهده  بهصاحب تخمك مادر طفل است يا زني كه حمل و وضع جنيني را 

در اين  فقها. شوده هاي متفاوتي ارائه مينظري ،ؤال و چگونگي تعيين مادربراي پاسخ به اين س     

زن صاحب ديگر نيز اي  عده و1 دانند اي زن صاحب رحم را مادر مي اختالف نظر دارند، عده باره

  .3دانند اي هر دو زن را مادر طفل مي عده و 2دانند تخمك را مادر مي

از   عدهاين اساس در روش استفاده از رحم زن با استفاده از جنين اهدايي با تمسك به نظر آن بر 

كه رحم زن در پرورش جنين دارد، طفل را ثيريأو ت دانند زن صاحب رحم را مادر مي فقهايي كه

قانون نحوه اهدا  3 درماده. كنندق و زن صاحب رحم را مادر تلقي ميبه زن متقاضي فرزند ملح

نفقه و ، تربيت ،و طفل متولد شده از لحاظ نگهداريتكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين  جنين نيز

در روش استفاده از كه درحالي .اوالد و پدر و مادر بيان شده استاحترام نظير وظايف و تكاليف 

زن صاحب  از فقهايي كه  عدهاستفاده از جنين زوجين با تمسك به نظر آن  رحم زن با روش

موضوع نشان و اين . نند كرحم را از عنوان مادري محروم مي ، زن صاحبدانند را مادر مي خمكت

                                                 
... ا ، آيت)9/1/1384مورخ  453استفتا  شماره (تبريزي ... ا ، آيت)1426صفر  18استفتا مورخ (روحاني ... ا آيت. 1

  ).7/2/1384مورخ  52500زن صاحب رحم مادر عرفي است، استفتا شماره (فاضل لنكراني 

، )15/1/1384مورخ  4630استفتا شماره (منتظري ... ا ، آيت)83/2991نامه شماره (صافي گلپايگاني ... ا آيت. 2

مورخ  12109استفتا شماره (صانعي ...  ا ، آيت)14/1/1384مورخ  9643استفتا شماره (مكارم شيرازي ... ا آيت

  .جناتي...  ا ، آيت)30/1/1384

  ).25/1/1384مورخ  512/2استفتا شماره (موسوي اردبيلي ... ا آيت. 3
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برخورد متفاوت با زن نحوه تعيين مادر و نابارور و متقاضي فرزند برتقاضاي زوجين دهدكه مي

  .  ثر واقع شودؤتواند مصاحب رحم مي

  مسائل اقتصادي - 3

شوند از رحم خود براي پرورش رزند و زناني كه حاضر ميمتقاضي فوضع مالي زوجين نابارور يا 

وشهاي پزشكي براي توليد مثل ثر در استفاده از اين رؤجنين ديگري استفاده كنند از عوامل م

يجاد ا أتواند منشاما در اين دو روش وضعيت زنان صاحب رحم با يكديگر تفاوت دارد كه مي. است

  .حقوق متفاوت برايشان باشد

كنند كه تمكن مالي  شدن از اين روشها استفاده دارتوانند براي بچهافرادي ميعيت اين است واق     

شوند از رحم ميعكس زناني حاضر آيند و بربرهاي زياد اين روشها توانند از عهده هزينهدارند و مي

ي رفع كه به دليل مشكالت مالي و برا كنندخود براي بارداري و پرورش جنين ديگران استفاده 

  .كنندي از اين توانايي خود استفاده مينيازهاي زندگ

ش با رو تواندميمند است بهره مي كه از تمكن ماليصاحب رح در استفاده از اين دو روش زن     

نين نقص زندگي و همچو كمبود فرزند در ءشود و از اين طريق خال استفاده از جنين اهدايي باردار

استفاده از جنين زوجين باردار در صورتي كه زن صاحب رحمي كه با . جسمي خود را بر طرف كند

  .پذيردايمان و مشكالت ناشي از آن را ميشود ، به دليل فقر و مشكالت مالي خطر بارداري، زمي

هاي زندگي بر بسياري از كارشناس ارشد امور اقتصادي شهري عقيده دارد كه فشار هزينهيك 

مين نيازهاي مالي خانواده را به عهده ينه اشتغال باعث شده زنان تأود زمهاي شهري و نبخانواده

منابع   ،به گفته وي .كار روي آورندرفي آني و روزمره خانواده به اينو براي رفع نيازهاي مص گيرند

آتي يك  دار ورفع نيازهاي مدت انداز ياگاه صرف پسهيچ شودمدزايي مياكه از اين طريق درمالي

مين هزينه و تخصص براي تأ و بدونزنان غيرماهر دهدميكه شواهد نشان بل واهد شد،خانواده نخ

  .آورندبه اين كار روي مي مخارج روزانه خانوار خود

سختي  ه ماه بارداري وتحمل ُنآوري زنان به اجاره رحم، از لحاظ اقتصادي آنچه باعث روي 

مدي اهاي دردهكدركههاييخانوادهدرنانزكهستااين شود،ازاي دريافت مبالغ ميليوني ميزايمان به

عالوه براين  .ديگري جز فرزندآوري برخوردار نيستند از تخصص و مهارت پايين جامعه قرار دارند،
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شود زنان بدون انحصار مردان است كه خود منجر ميدر  كار بدون تخصص،نابرابري موجود در بازار

مدي به اين كار داشته انگاه در ادگي يا فوت همسرشان،كار افتمد،درصورت ازادرتخصص و كم

  .)1386مصري ، ( باشند 

  

  مسائل پزشكي - 4

جنين اهدايي، زن كي و انتقال جنين به رحم زن  در روش استفاده ازبراي انجام اقدامات پزش 

ك در جهت كمك صاحب رحم در واقع همان زن نابارور و بيمار پزشك است كه اين اقدامات پزش

حم به عنوان زن صاحب ركه در روش استفاده از جنين زوجين، درحالي. شودتعبير ميبيمار به 

بيمار  باشد،ميزيرا زن نابارور و متقاضي فرزند كه صاحب تخمك هم  ؛شودبيمار پزشك تلقي نمي

اما با توجه به  ،شودصاحب رحم  مكمل اين روش محسوب ميدر اين صورت زن . پزشك است

رفته نقش زن صاحب رحم  ناديده گ ،كنندروش را به عنوان درمان معرفي مي ده از ايناينكه استفا

  .شوداستفاده ابزاري مي و از او

خطر بارداري، استفاده از  درباره ،داري براي ديگران هستندكه داوطلب انجام باربر آن زنانيعالوه  

و عوارض آنها  اطالعات درستي  جراحي ،هاي طبيروشناشي از  جسميهايخطرداروها و همچنين

  .نيز ندارند

  قواعد حقوق بشري نكردن استفاده از رحم جايگزين ، رعايت - 

رحم در دو روش مطرح شده  شدن بين زن صاحبه از روش رحم جايگزين تفاوت قائلدر استفاد

تضييع موجب  آميز براي زنان تبديل شده وروشي تبعيضاستفاده از اين روش بهشود كهموجب مي

زوجين (اي ديگريكه جنين را بركه براي زن صاحب رحميهمچنين در صورتي .حقوق آنان شود

زايمان و خطرات  حقي مناسب با تحمل زحمات دوران بارداري و ،دهدورش ميپر )متقاضي فرزند

ردي حقوق ف ، عالوه بر تضييعبه پرداخت هزينه اكتفا شود از آنها در نظر گرفته نشود و صرفاًناشي

به قواعد نكردن يد توجه ؤمهمترين مواردي كه م. شودحقوق بشري نيز ناديده گرفته ميد، قواعزن

  :حقوق بشر است عبارتند از 
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 عدم رعايت حق كرامت انساني  -1

حقوق بشر از ديدگاه اسالم و (دو نظام حقوقي  هر. امت از اصول بنيادي حقوق بشر استحق كر

انسان را از اين حق برخوردار  و كرده استرا با اهميت حياتي تلقيت انساني كرامت و حيثي) غرب

  .دانندمي

براي همه انسانها كرامت حقي است كه "بشر در اسالم اعالميه جهاني حقوق 7و  6س ماده بر اسا 

  .ت ذاتي را به همه عطا فرموده استتضمين شده و خداوند سبحان كرام

از سوره اسراء در قـرآن    70اثبات كرامت ذاتي انسان به آيه دانشمندان و صاحبنظران نيز براي      

-اثبـات مـي   اين آيه با كمال صراحت .كننداستناد مي"..........ا بني آدم وو لقد كرمن":فرمايد يكه م

ل بـه همـين دليـ    .اسـت  طور ذاتي تكريم كردهبهخداوند متعال فرزندان آدم عليه السالم را  كندكه

عنـوان يـك حـق    كرامت و حيثيت را بـراي همـديگر بـه   افراد انساني بايد اين ، همه قاطع و صريح

، صـــص 1370ريـــزي، جعفـــري تب(  ببيننـــد برابـــر آن حـــق مكلـــف در را خـــودو بشناســـند

279،211،209،171    .(  

رحم و مثل، باروري كه يك قابليت زنانه  صورت استفاده از روش رحم جايگزين در توليددر     

مت كرا ،تلقي و قابل اجاره دادن شمرده شود ء، رحم زن به عنوان يك شيود زن استبخشي از وج

  . شوددار ميانساني زن خدشه

 مان نبودن زن صاحب رحم از حقوق زايمندبهره - 2

، متضمن مان در چهارچوب نهاد خانوادهشناسي حق زاي، ضمن بازالمللي حقوق بشرميثاقهاي بين

از ماده  2بند   .باشندهاي اين حقوق مييت از بعضي جنبهه با حمابرخي الزامهاي حقوقي در رابط

  : داردبيان مي، اجتماعي و فرهنگي ميثاق حقوق اقتصادي 10

پاسگر، ( .دشونحمايت خاص برخوردار يش از زايمان و پس از آن بايد ازمادران در مدت معقولي پ

-براي ديگري پرورش مي ين رادر روش استفاده از رحم جايگزين زني كه جن .)287 ص ،1380

  .شودمند نميحمايتهاي قانوني حق زايمان بهره از ،دهد
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  گيري نتيجه

 )رحم جايگزين(استفاده از رحم زن ديگر ، IVF مثل با روش  از روشهاي كمك باروري در توليد

، جنين حاصل از تخمك و اسپرم زوجين شرعي در شرايط مثلاز توليد در اين روش .است

صاحب  ب تخمك وحو دو زن صا كندحمي غير از رحم صاحب تخمك رشد ميگاهي در رآزمايش

روش استفاده از رحم زن با استفاده از جنين زوجين و جنين  .مثل نقش دارندرحم با هم در توليد

 ،وش يكي استرغم اينكه ماهيت انجام اين دو رهب .باشندميي رحم جايگزين يي از مصداقهااهدا

رد يك از اين روشها متفاوت است بلكه با آنها برخون صاحب رحم درهرضعيت زاما نه تنها و

  .كندتواند حقوق متفاوتي را برايشان ايجاد شودكه ميمتفاوت نيز مي

ايجاد تفاوت بين زن صاحب رحم در روش استفاده از رحم زن با استفاده مهمترين مسائل براي     

براي نقش رحم در  شدنعواملي مانند تفاوت قائلرأثيت تاهدايي تحجنين زوجين و جنين از 

وضعيت زن صاحب رحم از نظر مسائل اقتصادي و پزشكي در هر  نگي مادرتعيين چگو ،مثلتوليد

استفاده از رحم زن ديگر با استفاده از با توجه به اينكه بين فقها درباره . است يك از اين دو روش

كه استفاده صورتيدر. انجام آن مورد ترديد است بودن مشروع، وجود نداردجنين زوجين اتفاق نظر

- بين زنان ميگذاري ساز ايجاد تبعيض و تفاوت، زمينهاز اين روشها به همين منوال صورت پذيرد

  .براي زن صاحب رحم شود تواند موجب ايجاد حق يا زوال آن شود و عرف جاري مي

از  ت و با استفاده از فناوري براي توليد مثل نيزبه اينكه باروري يك قابليت زنانه اس توجهبا      

استفاده از اين فناوريها تعيين جايگاه و حقوق وي در ، اهميت نقش زن وشودمي استفاده رحم زن

 روشحم در روشهاي متفاوت توليدمثل بهصاحب رنحوي مشخص شود كه عدالت بين زن به يدبا

  .رعايت شود آزمايشگاهي 

موجب برهم زدن وانهاي متعدد، نگاه متفاوت و متضاد به يك موضوع با عن كه بديهي است      

  .شودنان در زمينه فردي و خانوادگي مينظم و ايجاد اختالل در قواعد جاري  حقوق ز

قواعد حقوق بشر از جمله . شودآميز بين زنان تبديل ميستفاده از اين روش به روشي تبعيضا     

براي ديگري  زن صاحب رحمي كه جنين را وگيرد تعرض قرار ميامت انساني زن مورد حق كر

  .شودمند نميدهد از حمايتهاي قانوني حق زايمان بهرهميپرورش 
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بكارگيري تكنيكهاي  ضرورت" ؛ صادقي محمدرضاو   محمدمهدي، ،آخوندي .1

از ديدگاه فقه و  انسانيروش نوين توليدمثل  ،"توليد مثل انسان باروري كمكي در

  .1382 ،سمت سازمانانتشارات پژوهشكده ابن سينا و  :تهران ،2 ، چحقوق

تر تبليغات انتشارات دف: قم ؛طبيه لئمسا و الفقه ، محمد؛المحسني آصف .2

  . 1382 ب قم،بوستان كتا ،قم علميهاسالمي حوزه 

 ،"تحقيقي پيرامون تولد بدون مناكحت" ، سيد هاشم؛بطحايي گلپايگاني .3

انتشارات پژوهشكده : تهران، 2چ، از ديدگاه فقه و حقوق انسانيروش نوين توليدمثل 

 .1382 ،سمت سازمانابن سينا و 

آراي :  حقوق بشر از ديدگاه اسالم ؛"انحقوق و بهداشت زايم" وسن؛س ،پاسگر .4

 .1380المللي الهدي ،انتشارات بين: تهران دانشمندان ايراني؛

ازديدگاه ( تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر ، محمدتقي؛جعفري تبريزي .5

دفتر خدمات حقوقي بين : تهران، 1 چ ؛و تطبيق آن دو بر يكديگر)اسالم و غرب

 .1370 ،يرانالمللي جمهوري اسالمي ا

نادر قطبي  مترجم ؛)بيماريهاي زنان(زنان  كارنت ؛پرنول مارتينو  ،لنآ ،دچرني .6

 ،نشر طبيب و مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده: تهران، 2 ، چ2 ج ؛ديگرانو 

1379.  

 ؛رويكردهاي اخالقي، فقهي و حقوقي درماني، سازي شبيه ؛حبيب اله ،رحيمي .7

 عالمه دانشگاه وسازمان سمت  انتشارات: تهران  ؛مجموعه مقاالت اخالق زيستي

  .1383 ،طباطبايي

  .29/5/1382مورخ ، سال پنجاه و نهم، 17033 مارهش رسمي، روزنامه .8

 ، انتشارات سمت: تهران، 8چ  ،)1(رشد  روانشناسي ؛ديگران و ، سوسنسيف .9

1377.  
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اديان آسماني و  مراجعانسان از نظر  همانندسازي" ؛حمودم ،صادقي .10

انتشارات  :؛ تهرانزيستيمجموعه مقاالت اخالق  ؛"فقه اسالمي بررسي آن از نظر

  . 1383 ،سازمان سمت و دانشگاه عالمه طباطبايي

و انتقال جنين در حقوق  پزشكيمثل مصنوعي با كمك  توليد" ؛سينح ،صفايي. 11

انتشارات  :تهران ،64 ش ؛سياسيدانشكده حقوق و علوم  مجله ؛"و ايران سهنفرا

  .1383 ،حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران هددانشك

هاي نوين توليد  روش ؛"پيشرفته در درمان نازايي روشهاي"؛ عرفتم ،غفاري. 12

انتشارات پژوهشكده ابن سينا و : تهران، 2 چفقه و حقوق،  ديدگاهمثل انساني از 

  .1382 ،سازمان سمت

، 87 ش ؛نشريه زنان ؛"پايان ناباروري نقطه رحم، اجاره" ؛ؤيار ،مجد كريمي. 13

  .1381،سال يازدهم

 ،10ش ؛فصلنامه فقه اهل بيت ،"»2«تنظيم خانواده درسخني" ؛محمد ،مؤمن. 14

1374.  

فصلنامه فقه اهل  ،ترجمه موسي دانش ؛"دربارة تلقيح سخني" ؛حمدم ،مؤمن. 15

  .1374، 4ش، 1 الس ؛بيت

  .1382 ،بهمن 11، 129ش  ؛روزنامه شرق ،"اميد حامالن" ؛اكسيماپ ،مجوزي. 16

باروري مصنوعي از ديدگاه فقهي و  هاي تكنيك بررسي ، سيد طه،يترقام. 17

دانشگاه فردوسي ) ره(مطهري  شهيددانشكده الهيات : مشهدرساله دكترا،  ،حقوقي

1383.  

مباني فقهي و موازين ، زن از منظر حقوق داخلي حقوق ؛سينح، مهرپور. 18

  .1379 ،انتشارات اطالعات :تهران ؛بين المللي

 2جم؛جامنامهروز ،"شدنتجاريمعرضدررحماجاره"؛كتايون،مصري.19

  .  2019ش  ، هشتم الس ،3/1386/

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 

 83

ژنتيكي  تشخيص ؛، آالن ها، هندي سايد.د وي،ج ،دلهانتي س،.ويسج، هارپر. 20

دانشگاه تربيت  تانتشارا: تهران داراني،زمينحسيترجمه  ،گزيني النهاز رويان پيش

  .1384 مدرس،
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