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Abstract 

Introduction: Culture conditions used for in vitro maturation (IVM) of oocytes can significantly 

influence the maturation rates and embryo development. A particularly crucial component for 

natural cytoplasmic oocytes maturation is induced by the normal presence of granulosa cells (GCs) 

or cumulus cells (CCs) surrounding oocytes. During performance of micromanipulation techniques, 

Such as intracytoplasmic sperm injection (ICSI) or In vitro fertilization (IVF), human oocyte is 

denuded (stripped of its surrounding CC). In this regard, to increase the number of mature oocytes 

appropriate for ICSI procedure, we aimed to investigate the role of GCs co-culture on human oocyte 

maturation fertilization rate, and embryo development in vitro.  

Methods: 133 immature oocytes retrieved and were randomly divided into two groups; oocytes that 

were cultured with GCs (Group A) and oocytes cultured without GCs (Group B). Only oocytes that 

reached metaphase II (MII) stage after IVM were used for ICSI procedure. Maturation rate, 

fertilization rate, and embryo development were compared the statistical analyses were performed 

using SPSS version 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) for Windows. 

Results: The mean age, basal FSH, and number of oocytes recovered for the patients were not 

different between the two groups. The number of oocytes that reached M II (mature oocytes) was 

59(84.28%) in the GC-co cultured group compared to 41(65.07%) in group B (P = 0.011). No 

significant difference between fertilization rates was found between the two study groups (P = 

0.702). The number of embryos that were developed in the GC- co cultured group was 33(75%) 

compared to 12(42.85%) in group B (P = 0.006). The top quality embryos were significantly lower 

in group B compared to group A (P = 0.003). Also, the rate of blastocyst formation in group B was 

markedly lower than that in group A (P = 0.000). 

Conclusion: Findings of the current study revealed that culturing immature human oocytes with 

GCs prior to ICSI procedure improves the maturation rate and embryo development. 

 Keywords: Fertilization; Granulosa cells; Intracytoplasmic sperm injection; In vitro oocyte 

maturation techniques; Oocytes 
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ABSTRACT 
Background: Diminished ovarian reserve (DOR) significantly decreases the success rate of Assisted 
Reproductive techniques (ART). In this study we studied the effect of melatonin on ART outcomes 
of the women with DOR.  
Methods: A double blind randomized clinical trial was performed on 80 women with DOR as a 
pilot study at Shiraz, during 2014-2015. DOR was defined as presence of two of these three 
criteria; anti mullerian hormone ≤1, follicle stimulating hormone ≥10 and bilateral antral follicle 
count ≤ 6. The women received 3mg/day melatonin or placebo since the fifth day of the cycle 
before gonadotropin stimulation and continued to the time of ovum pick up. ART outcomes were 
compared between the groups by SPSS software. 
Results: Finally there were 32 women in the case and 34 in the placebo groups. The mean ages 
and basal ovarian reserve tests were the same between the groups. Serum estradiol levels on the 
triggering-day was significantly higher in the case group (p=0.005). The mean number of MII 
oocytes was higher in the case group but it did not reach statistical significance.  Number of the 
patients who had mature MII oocytes (p= 0.014), top quality embryos with grade one (p= 0.049), 
and embryos with grades 1&2(p= 0.014) were higher among the women who received melatonin. 
However, other ART outcomes were not different between the groups. 
Conclusion: Serum estradiol levels were higher and more women with DOR had good quality 
oocytes and embryos after receiving melatonin, however no any other outcome was different.  
Keywords: melatonin, ovarian reserve, Assisted Reproductive technique, embryo, oocyte.  
IRCT registration number: IRCT2014041417264N1 
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 نابارور  نیزوجدر و ارتباط آن با استرس ادراک شده   یمقابله ا یسبک ها یبررس

 

 4داللهی فردسعید عب ، 3 ، فاطمه قوی2، لیلی مصلی نژاد1*فریبا کشاورز 
ن رای، ا ، جهرم جهرم یدانشگاه علوم پزشک ،یی دانشجو قاتیتحق تهیعضوکم اتاق عمل ، یکارشناس یدانشجو -1

)(keshavarz71f@yahoo.com 
 جهرم. یدانشگاه علوم پزشک علمی ئتیعضوه ،گروه بهداشت روان  دانشیار -2

 .رستاری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرممربی پ -3

 .دانشجوی پزشکی ، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران -4

 

 چکیده:

کننده ثبات  دیو تهد یتجربه استرس زا، بحران کیدر سراسر جهان و در همه فرهنگ ها به عنوان  یبارورنامقدمه: 

 نیزوج یرابرا یاریبس یتواند مشکالت روانشناخت یمکه  است شناخته شده یو اجتماع یخانوادگ ،ییفردی، زناشو

انجام نابارور زوجیندر شده ادراک بااسترس آن وارتباط یا مقابله یها سبک.این مطالعه با هدف بررسی کند جادیا

 گرفته است.

ژوهش رازنان ومردان نابارور مراجعه کننده به است.جامعه پ یمقطع یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا روش تحقیق:

داده ها  ینفر زوج نابارور بوده.ابزار گردآور 140زیداده اند.حجم نمونه ن لیتشک ینابارور یتخصص یها کینیکل

وموس بوده است.آنالیز داده  نگریلیب یمقابله ا یاسترس ادراک شده کوهن و همکاران وسبک ها یپرسش نامه ها

و  رو شهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی  پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت  spssزنرم افزار ها بااستفاده ا

 گرفته است.

 

مسئله  یها سمیکانیم نیاسترس ادراک شده درزنان باالترازمردان است.همچن کهیافته هانشان داد: ها افتهیبحث و 

در هر دو گروه زنان و مردان ارتباط مثبت  اراست.برخورد یباالتر ریمحور در مردان از مقاد جانیمحور در زنان و ه

 نیانگیم .همچنین(P<0.05 )شودیمشاهده م یسازگار یها سمیکانیاسترس ادراک شده مثبت وم نیب یدار یمعن

 .اززنان استشتریدرمردان ب یمثبت ازاسترس درمردان واسترس کل افتیازاسترس درزنان،در یمنف افتیدر

استرس  نیب یدار یشان دادکه درهردو گروه زنان ومردان نابارور  ارتباط مثبت معنن قیتحق جینتانتیجه گیری: 

 یروانشناخت یهاجنبه رسدمطالعهیبه نظر م نی.بنابراشودیمشاهده م یسازگار یها سمیکانیادراک شده مثبت و م

 زانیرورجهت کاهش موزنان نابا انوارتباط آن بااسترس ادراک شده درمرد یمقابله ا یو شناخت سبک ها ینابارور

 برخورداراست. یا ژهیو تیافراد و جامعه ازاهم نیاسترس وکاهش  مشکالت روانی تحمیل شده به ا

 ی.مقابله ا یاسترس،سبک ها مردان نابارور، زنان نابارور، های كلیدی:واژه
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 بررسی مقایسه ای ناگویی هیجانی و هراس اجتماعی در زنان و مردان نابارور

 
 4سعید عبداللهی فرد،  3فریبا کشاورز ، 2، فاطمه قوی1*ی نژاد لیلی مصل

 

 saedparsa2012@gmail.comجهرم عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  –دانشیار گروه بهداشت روان  -1

 مربی پرستاری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم -2

 انشجوی کارشناسی اتاق عمل ، عضوکمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، جهرم ، ایراند -3

 دانشجوی پزشکی ، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران -4

 

و  یمیتا یاز جمله الکس یمتعدد یمشکالت روانشناخت ،بایدرزندگ دهیچیپ یبه عنوان بحران ینابارور چکیده:

علت و طول  ،یتیجنس یعوامل تفاوت ها ریافراد نابارورتحت تاث یباشد. مشکالت روان یهمراه م یهراس اجتماع

  یا سهیمقا یمطالعه بررس نی. هدف از ادباش رگذاریافراد تاث نیا یتواند بر تمام ابعاد زندگ یاست که م ینابارور

   باشد. یم زدی ینابارور کینیزنان و مردان نابارورمرجعه کننده به کلدر  یو هراس اجتماع یمیتا یالکس

زوج نابارور مراجعه کننده  191 یاست که به صورت در دسترس رو یمطالعه مقطع کیپژوهش  نیا :قیروش تحق

امل به اهداف پژوهش بااستفاده ازدو فرم پرسش نامه ش یابیانجام گرفته است. جهت دست  زدی یبه مرکز نابارور

 یسوال داده ها جمع آور 11با  یسوال و پرسش نامه هراس اجتماع 20( باTASتورنتو) یایمیت یپرسش نامه الکس

ورو شهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی  پیرسون و تحلیل  spssشده وآنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار 

 رگرسیون صورت گرفته است.

 یدر دو گروه زنان و مردان نابارور نشان داد که اختالف معن یمیتا ینمره الکس نیانگیم  یبررس :ها افتهیبحث و 

(. p>./.5از مردان بود) شتریدر زنان ب یمیتا یالکس یکل زانیدو گروه وجود ندارد.اگر چه م نیانگیدر م  یدار

نشان  جینتا نیبود.همچن زنان باالتر راحساسات د انیوب فیواشکال در توص انیدر اقا ینیاختالل در تفکر ع زانیم

 طهیح ریز نیانگیوجود ندارد.امام یهراس اجتماع یها طهیح   ریز   نیانگیدر م یدار یدهد که اختالف معن یم

در زنان باالتر از مردان  physiologicalو  fearگرید طهیح ریدرمردان باالتر ودر دوز avoidanceها در بعد 

 .(p>./.5است. )

آن به صورت  یدر زنان و مردان نابارور  که بعد رفتار یبه اختالالت و مشکالت متعدد روانبا توجه  ی:ریگ جهینت

 یجانیاختالالت ه نیشود،همچنیم دهیدر زنان د یجسم  میبه صورت ترس وعال گرآنیاجتناب  درمردان و بعد د

افراد  نیدر ا یشاوره زوجم نهیشود تا زم دهیشیاند یداتینابارور ، الزم است تمه نیدر زوج جانیه ییچون ناگو

 باشد. مارانیب نیازدرمان ا یبخش یفراهم و مداخالت روان شناخت

 

 ی.، نابارور نی، زوج ی، هراس اجتماع یمیتا یالکس های كلیدی:واژه
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 محرمانگی در اهدای گامت و جنین از دیدگاه فقهی، حقوقی و اخالقی
 *، فروزان اکرمیدکتر محمود عباسی

، دانشیار مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید فلوشیپ اخالق زیستیو  شکی متخصص حقوق پز -1
 بهشتی، تهران، ایران

 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، حقوق و اخالق تحقیقات مرکزدانشجوی دکتری تخصصی پژوهش،  -2
froozan_akrami@yahoo.comEmail:  

 

 :چکیده

 

دستیابی به تکنیک باروری های آزمایشگاهی در حوزه علم پزشکی، این امکان را فراهم آورده است که  مقدمه:

از این رو هدف  .جنین آزمایشگاهی متعلق به اشخاص ثالث، برای باروری اشخاص نابارور مورد استفاده قرار گیرد

نقد و بررسی اصل محرمانگی در اهدای گامت و جنین در پرتو اصول و قواعد فقهی، حقوقی و اخالقی  این مقاله

 است.

 تیرعا یاستدالالت درباره چگونگ ،المللی نیو ب یپس از مرور متون مرتبط مل یقیمطالعه تطب نیدر ا: قیروش تحق

 ارایه شد. یو اخالق یحقوق ،یدر پرتو اصول و قواعد فقه نیگامت و جن یدر اهدا یاصل محرمانگ

 

 نیینابارور و عدم انطباق مفاد آ نیبه زوج نیجن یاجمال قانون نحوه اهدا لیبه دل ران،یدر حقوق ا: ها افتهیبحث و 

وجود دارد.  ییدهایترد یاصل محرمانگ انینسبت به جر ،یاصول حقوق زیحاکم و ن نیقانون با قوان نیا یینامه اجرا

با دخالت شخص ثالث را  یبارور یبرا انیانتقال رو یاست که بستر قانون یتنها کشور اسالم رانیا یاسالم یجمهور

 ینهاد حقوق نیکه زادگاه ا یغرب یبا حقوق کشورها رانیحقوق ا یمبان نیادیبن یفراهم نموده است، اما تفاوت ها

جهان باشد.  یحقوق ینظام ها گریدمتفاوت از  رانینهاد در ا نیآثار و احکام ا ت،یهستند، موجب شده است تا ماه

جهان از جمله دانمارک،  یاکثر کشورها نیاست. در حال حاضر قوان یاصل محرمانگ تیرعا تفاوت،از نقاط  یکی

که امکان  یتا هنگام زیاست، در انگلستان ن یناشناخته مبتن یبر استفاده از روش اهدا کایو آمر ایفرانسه، اسپان

 نییمواد آ یمتوسل شد. به موجب برخ یگرید ی وهیتوان به ش یه وجود داشته باشد، نمناشناخت یاستفاده از اهدا

درمان  یدر مراکز مجاز تخصص دیبا نیجن ی(، اهدا1312نابارور ) نیبه زوج نیجن یقانون نحوه اهدا یینامه اجرا

ناشناخته،  یاعتقاد دارند اهدا ینگ. موافقان اصل محرماردیو به نحو کامالً محرمانه انجام گ تیو با احراز هو ینابارور

شود و سلب  یکودک م یتیو ترب یخانوادگ یاهدا کننده در فضا یاحتمال یاز دخالت ها یریشگیموجب پ

تواند  یکه، شناخته شده بودن اهدا کننده م ی. در حالگردد یدر برابر کودک م نیاهدا کننده جن تیمسوول

 انیارتباط م نیاو فراهم آورد. به حداقل رساندن ا یرا برا ینقانو ای یاجتماع های¬تیموجبات تحقق مسوول

در رشد  یکودک به کار گرفته شده و از سرگردان یبرا یواحد یتیشود نظام ترب یاهداکننده و فرزند موجب م

روابط صادقانه و شفاف  جادیاز جمله ضرورت ا نیجن یشود. ادله مخالفان محرمانه بودن اهدا یریجلوگ یو تیهو

هر انسان  یعیو حق طب شهیهم یخانواده برا طیک راز در محینگه داشتن  یخانواده، عدم امکان مخف یاعضا نایم

فرزند حاصل  یظاهر ای یپیوجود تفاوت واضح فنوت گری. از طرف دباشد¬یخود م یاز منشا وجود یبه داشتن آگاه

mailto:froozan_akrami@yahoo.com
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 لی. دالدیروبرو  نما یتیاز جمله مشکل هو یاجتماع -یروان لینوجوان را با مسا  ایکودک  تواند یم ن،یبا والد

 یفرض استوار است که کودک، فرزند قانون نیبر ا ن،یریکودک و سا یو مخالفان آشکار شدن راز اهدا برا فقانموا

. به عنوان مثال، قانونگذار ستندیخصوص قائل ن نیدر ا یگونه حق چیاهدا کننده ه یبرا شانیاست، ا رندهیاهدا گ

اثبات  ای یدر ارتباط با نف یدعو چیکرده و ه ملحق رندهیرا به اهدا گ نیگامت و جن یاصل از اهدافرانسه کودک ح

 اهدا کننده قابل استماع ندانسته است. ایو  رندهیاهداگ یرا حسب مورد از سو یکودکان نینسب چن

 نیبا مواز نیجن گامت و یدر اهدا یرسد که قائل شدن به اصل محرمانگ یهر چند بنظر م: های كلیدیواژه

قانون نحوه  بینگهبان در تصو یشورا یفقها بر ضرورت حفظ نسب و دغدغه ها دیتأک کنیانطباق دارد ل یاخالق

 د،یرا القا نما رندهیگ داکه توهم الحاق کودک به اه ینابارور نسبت به استفاده از هر واژه ا نیبه زوج نیاهدا جن

حقوق کودک، اطالع از  ونیکنوانس 1که مطابق ماده  نیا زیو ن ن،یجن ینام بودن اهدا یاز ب یاختالط انساب ناش

 کیقابل تفک کیولوژیو ب یپدر و مادر قانون رانیا یپدر و مادر حق کودک به شمار آمده و در نظام حقوق تیهو

نهاد  یارا بر یمحرمانگ یژگیو رانیتوان در حقوق ا یسازد که نم یرهنمون م جهینت نیما را به ا یهمگ ستند،ین

از نکاح با محارم  یریشگیپ زیو ن ثیاز هرگونه اختالط انساب، فساد موار زیپره ی. برارفتیپذ نیجن یاهدا یحقوق

 تیبه هو مربوطباشند، الزم است تا اطالعات  یم یاز احکام شرع یاریو قطع ارحام و قرابت ها، که حرمت بس

و البته نه  یفرد، در دفاتر اسناد سجل کیفرزندان  گرید همانند ن،یگامت و جن یفرزندان حاصل از اهدا یکیژنت

مقررات  تیباشد. با توجه به عدم جامع سجلی اطالعات تابع ها به آن یثبت شده و دسترس ،یلزوماً اسناد علن

 ایگامت  یثبت والدت کودکان حاصل از اهدا تیوضع نگذاراست، قانو یضرور ن،یگامت و جن یمرتبط با اهدا

 .دینما یزیر یپ حیصر یگونه ارا به  نیجن

 ی.خالقا /یحقوق/یفقه های جنبه ،یمحرمانگ ن،یجن یگامت، اهدا یاهدا های كلیدی:واژه
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 در درمان ناباروريگامت و جنين  ءمحرمانگی اهدا تامل در استحسان، عقالنيت و مقبوليت

 دکتر عبدالحسن کاظمي

PhD رئیس تیم تحقیقاتي اخالق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي  تبریزتاد و اسپزشکي،  - و فلوشیپ اخالق زیست               

  Kazemi1338@Gmail.com            1300 - 74737444تلفاکس: 

ن بین المللی فراگیر، اطالع از هویت پدر و این کنوانسیو هفتجمهوری اسالمی ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک بوده و مطابق ماده 

مادر جزو حقوق بنیادین کودک به شمار می آید و از آنجا که مطابق تعاریف موجود در نظام حقوقی ایران تفکیک الزم و هکذا نتایج 

نامه ای( و بیولوژیکی شرعی، قانونی، اجتماعی، اخالقی و ارزشی مترتب بر تفکیک و یا عدم تفکیک مابین پدر و مادر قانونی )شناس

)صاحبان اسپرم و اوول و رویان( انجام نگرفته است، لذا ویژگی محرمانه ماندن اهدا کنندگان سلول های ژرمینال در کلینیک های 

درمان ناباروری و بر اساس حقوق و رویه مرسوم در جمهوری اسالمی ایران در این زمینه موجب بروز مشکالت عدیده ای در این حوزه 

 .اهد شد که آینده نگری و دوراندیشی، طیف گسترده این معضالت را از هم اکنون قابل تصوّر می نمایدخو

که قبول اصل محرمانگی در اهدای گامت و جنین می تواند در بردارنده حائز استحسان اخالقی و اجتماعی از البته میتوان اندیشید 

مورد تأکید فقها دایر بر حفظ نسب و پرهیز از هر عمل منجر به  اختالط جهات خاصی باشد اما موازین شرعی مرسوم و مقبول و 

انساب و همچنین دغدغه های فقهای شورای نگهبان در مورد قانون نحوه اهدا جنین و گامت به زوجین نابارور لزوم این احتیاط 

القاء الحاق کودک به اهدا کننده و یا گیرنده کثیرالوجوه را ضروری می نماید که در مورد استعمال هر واژه ای که مفهوم و تصور و 

سلول های ژرمینال را پیش می آورد، دقت و تعمق و دوراندیشی الزم در مورد تبعات دراز مدت موضوع از جنبه های متفاوت 

ع و رجوع نخواهد اجتماعی، فقهی، قانونی، اخالق و عرفی و ارزشی صورت پذیرد و گرنه تبعات دامنه دار این موضوع به راحتی قابل رف

بود و در این زمینه توجه اکید و مصرّح الزم است تا تمهیدات سختگیرانه و جزئی نگر جامع انجام گیرد تا پیشگیری و جلوگیری موکّد 

یرد و مصرّح از هرگونه اختالط نسب، گم شدن انساب، فساد مواریث، پرهیز از نکاح با اقربا و محارم و قطع ارحام و قرابت ها، صورت پذ

زیرا حکمت و اساس احکام عمده ای از فتاوی شرعی به همین موضوعات بر می گردد و مزید بر آن ضرورت جدّی وجود دارد که 

جزئیات اطالعات مربوط به هویت بیولوژیکی و ژنتیکی اوالد حاصل از اهدا و دریافت گامت ها و جنین، مشابه سایر اوالد هر فرد، در 

د سجلی، درج و محفوظ باشد تا در موارد زیادی از حوزه حقوق شهروندی، پزشکی، اجتماعی، جنایی و بین سازمان ثبت احوال و اسنا

 .المللی امکان بررسی روشن و دقیق و تصمیم گیری الزم فراهم باشد

اده از اهدای ناشناخته مطابق قوانین بسیاری از کشورها شامل اسپانیا، یونان، دانمارک، انگلستان، فرانسه و آمریکا در استفهم اکنون 

سلول های ژرمینال اولویت مصرّح و موکّد محسوب می شود و تا زمانی که امکان اهدا ناشناس اسپرم و اوول و جنین گمنام وجود دارد، 

ن نظام حقوقی ایران هم به دنبال تصویب قانون نحوه اهدای جنی و در امکان دریافت گامت به شیوه ی دیگری مقبول و قانونی نیست

، رسمیت اهدای جنین را برای چنین زوجینی مصوب گردیده است  و مطابق مفاد برخی مواد آیین نامه 1312در سال به زوجین نابارور

اجرایی این قانون، اهدای گامت و جنین باید در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری با انجام آزمایشات پزشکی الزم در مورد احراز 

 محرمانه انجام می گیرد. "احراز هویت به نحو کامالسالمت اهدا کننده و 

mailto:Kazemi1338@Gmail.com
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در این میان توجه به دالیل موافقان و مخالفان افشا و یا اختفا هویت اهدا کنندگان گامت و جنین، صعوبت تصمیم گیری در این زمینه 

ن و اختفا هویت اهدا کنندگان اصرار موافقان اصل محرمانگی با تکیه بر محسنات اهدای ناشناخته گامت و جنیرا آشکار می نماید زیرا 

می ورزند که تحت چنین شرایطی، مرز قانونی و اجتماعی مابین خانواده اهدا کننده و گیرنده اهدا روشن و منفک باقی می ماند که این 

پرهیز از  موضوع به نوبه خود، موجب پیشگیری از دخالت محتمل اهدا کننده در محیط روانی، عاطفی، خانوادگی، تربیت کودک،

دوگانگی شخصیت و تربیت در وی می شود و مزید بر آن، این اختفا و به تبع آن کاهش ارتباط اهدا کننده و اهدا گیرنده، اسباب ارتقاء 

موقعیت والدینی اهداگیرندگان در قبال کودک و آینده وی می گردد. همچنین اختفا هویت اهدا کنندگان، خود بخود باعث سلب 

ی و اجتماعی اهدا کنندگان گامت و جنین در قبال کودک می گردد، در حالی که، فاش بودن هویت اهدا کنندگان مسئولیت قانون

زمینه تحقق مسئولیت ها  و وظایف عاطفی، روانی، تربیتی، اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و قانونی را بوجود  "گامت و جنین مسلما

 "والدین پرورش دهنده خود را به هر دلیل )بیماری، سوانح ...( از دست بدهد؛ مسلمامی آورد بویژه اگر کودک حاصل از این اهدا، 

آنان را در بن بست قبول الزامی و اجباری مسئولیت های فراوانی در قبال  "شناخته شده بوده اهدا کنندگان گامت و جنین، عمال

تا حد ن، و بالنتیجه انقطاع ارتباط بین اهداکننده و کودک کودک قرار می می دهد در حالیکه اختفا هویت اهدا کنندگان گامت و جنی

 مانع بروز چنین مشکالتی می گردد. زیادی 

در این میان البته توجّه به ادلّه مخالفان محرمانه بودن اهدای جنین و گامت، وجوه دیگری از پیچیدگی مسئله را روشن می نماید زیرا 

ی و اخالقی و اجتماعی و عاطفی ایجاد روابط روشن و صادقانه و شفاف میان اعضای این گروه استدالل می نمایند که: وجوب عقل

را غیر قابل پذیرش می نماید به ویژه آنکه؛ هر انسانی حقی طبیعی و ذاتی   "راز"خانواده، مخفی نگه داشتن چنین موضوعی به عنوان 

فرزند  "یم که آیا: کودک حاصله از اهدا گامت و جنین، اصالتابرای آگاهی از منشا وجودی خود دارد و در این میان ما باید بیندیش

قانونی اهدا کننده است و یا  گیرنده اهدا؟ و البته روشن است که نتیجه چنین تدبّر و تفکری در جوامع مختلف دارای زمینه دینی و 

جمع شدن باهم نخواهند شد و همپوشانی تمدنی و فرهنگی و ارزشی و... گوناگون، آن چنان متفاوت خواهد بود که به سادگی قابل 

 الزم مابین استنباط های متفاوت برای یافتن فصل مشترک در میان این قضاوت ها شاید وجود نداشته باشد.

با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران تنها کشور اسالمی دارای چهارچوب قانونی انتقال گامت و جنین برای باروری با دخالت شخص 

بین کشورهای اسالمی می باشد؛ تدوین مقررات جامع االطراف ناظر به همه جوانب  اهدای گامت بسیار ضروری به نظر می  ثالث در

رسد زیرا قوانین و ضوابط موجود در زمینه اهداء گامت و جنین و حتی در موارد مرتبط دیگری مانند رحم جایگزین، بانک های 

، احتساب سلول های ژرمینال به عنوان ترکه و... از جامعیت و غنای کافی و الزم برخوردار نگهداری اسپرم و اوول، تولد بعد از مرگ

نمی باشند؛ فرض است که قانون گذار، شرایط هویت، شجره، ثبت سجلی اوالد و... ناشی از اهداء گامت و جنین را چنان جامع و مانع 

نگی و هویتی و تمدنی از عقالنیت و مقبولیت، مطابق مبانی موصوف بنیان نهد که متناسب با مبانی دینی و فقهی و ارزش های فره

 برخوردار باشد.

 .اهدا گامت، محرمانگی، اختفا نسب، اختالط انساب كلمات كلیدی:
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Abstract: 

Background: The use of assisted reproductive technology (ART) to many infertile couples achieve 

pregnancy is possible. But due to the fact that many of the dangers threatening these pregnancies, 

leading to concerns. 

Materials and Methods: This study is a reviewed article that is provided by internet resources and 

books. 

Results:The developmental outcomes of children born by ART are: genetic disorders, premature 

birth, congenital problems and problems that will have a healthy pregnancy,developmental delay 

and a variety of disabilities, mental and behavioral disorders, prematurity and low birth weight the 

first perilous factors that lead to poor outcomes in infants born to ART. Children born this way, 

premature and low birth weight than infants of mothers who conceived naturally. In children born 

after this procedure, premature birth double and weight less than 1500 gr triple increased than 

children with mothers who are pregnant normally. The reasons for the increased prevalence of 

preterm birth and low birth weight is not entirely clear, but with factors may be associated; such as 

age of mother, infertility with issues unknown genetic, manipulation of human gametes and 

embryos and the use of fertility drugs. Recent studies have shown extremely serious developmental 

problems in the generations born from ART. Howevre all children must be under the constant care 

see also growth stage in the pre-school that progress achieve in terms of cognitive, motor, language 

and compatibility skills normally. 

Conclusion: The use of assisted reproductive technology accounts for a disproportionate number of 

low-birth-weight and very-low-birth-weight infants in the United States, in part because of absolute 

increases in multiple gestations and in part because of higher rates of low birth weight among 

singleton infants conceived with this technology.  

 

Key words: Evolutionary outcomes, infants, ART 
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 تاثیر ناباروری بر روان زنان نابارور

 
 5انیرحمان فهیعف 4ان،یرحمان دهیسع ،3زهره بادیه پیمای جهرمی ،2، نوید کالنی1*نحله پرندآور

 

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییکارشناس ارشد ماما -1

 رانیجهرم، جهرم، ا ینشگاه علوم پزشکدا ،یاخالق پزشک قاتیمرکز تحق -2

 رانیجهرم، جهرم، ا یکارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشک -3

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،پرستاری یکارشناس -4

 رانیجهرم، جهرم، ا یکارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشک -5

 
 چکیده:

 یبدون استفاده از روش ها یجنس یکیسال نزد کیبه دنبال  یبه صورت رخ ندادن حاملگ ینابارورمقدمه: 

تا 10از  ینابارور وعیمختلف ش یشود. بر اساس مطالعات انجام شده در کشور ها یم فیتعر یاز حاملگ یریجلوگ

در داشتن فرزند به  یناتوان اروراست. در زنان ناب شیدر حال افزا یگوناگون لیباشد و به دال یدرصد متفاوت م 11

 یبرا شتریوخودشان را ب ستندین یاحساس در ان ها وجود دارد که فرد کامل نیشده وا یشکست تلق کیوان عن

 دانند. یبوجود امده مقصر م ینابارور

 معتبر نگاشته شده است. یپزشک یها تیو سا یمتون علم یحاضربا بررس یمطالعه مرورروش تحقیق: 

ترس فیزیکی، اقتصادی،روانشناختی واجتمااعی هماراه اسات کاه تماام      تجربه بحران ناباروری با اس بحث و یافته ها:

جنبه های زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.ناباروری گرچه یک بیماری نیست ولی می تواند باعث اخاتالالت  

عاطفی گردد و یک عامل تهدید کننده سالمتی باشد. ناباروری یکای از منفای تارین وقاایع اساترس امیاز زنادگی        

 یناباارور  یدهاد کاه تجرباه     یمطالعات نشان م حسوب می شود وارزش ان مشابه مرگ فرزند یاهمسر می باشد.م

دارند، نداشتن بچه  یشتریب یبا مردان نابارور: افسردگ سهیزنان استرس زا تر از مردان است. زنان نابارور در مقا یبرا

دار شدن را  رند،بچهیگ یفاصله م شتریب یبارور یایاز دن ،رندیگ یقابل قبول در نظر م ریامر غ کیبه عنوان  شتریراب

 .رندیگ یدر نظر م ینابارور یمنف یامدها یپ یچاره وعالج برا کیبه عنوان  شتریب

با توجه به تجربه یک دوره تخریب روانی وبی ثباتی در زنان نابارور که باه خشام، افساردگی، ناامیادی     : نتیجه گیری

الزم است دادن این خبر به زوجین به طریق مناسب و در مراکز مشاوره بوسیله افاراد  واحساس گناه منجر می شود 

 آگاه به علوم روانشناسی انجام پذیرد.

 ناباروری، استرس، افسردگی، ناامیدی :های كلیدیواژه
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The Body Mass Index and infertility 

Safieh Jamali1, fatemeh zarei2 

 

1.  Research center for social determinants of health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom , Iran. 

2.   BSc, Department of Psychology, Department of Education Grash, Grash, Iran. 

 

Abstract: 

Background: Infertility as the bitterest life experience can affect sexual function. Infertility is in 

fact a reproductive health problem. Many studies have shown agitation, stress, depression, marital 

dissatisfaction, and sexual dysfunction as the psychological outcomes resulting from infertility. 

Many factors, including body mass index, influence the female sexual function. 

Objective: The present study is focused on body mass index and sexual function. This study aimed 

to assess the prevalence of female sexual dysfunction and the relationship between sexual function 

and body mass index in the Iranian infertile women who had attended the infertility clinic.  

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 502 infertile women who 

had attended an infertility clinic in Iran between April 2012 and December 2012. The infertile cases 

were classified into three groups according to the body mass index: 20-24.9 (Group I), 25-29.9 

(Group II), and >29.9 and above (Group III). In addition, Female Sexual Function Index (FSFI) 

questionnaire was used in order to assess the sexual problems in six different domains of sexual 

desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, and pain. Finally, the data were entered into the 

SPSS statistical software (v. 16) and analyzed by descriptive statistics, ANOVA, and Student’s T 

test. 

Results: This study was conducted on 502 infertile women. The mean age of the study women was 

30.95±6.80 years. The results showed that 430 subjects (87.1%) had sexual dysfunction. 

Furthermore, the rate of sexual dysfunction among the infertile women was reported as 23.30%, 

31.47%, and 45.23% in groups I, II, and III, respectively. Considering Body Mass Index, the 

Female Sexual Function Index (FSFI)  score was 21.65±1.70 in the women with normal weight, 

18.08±1.52 in overweight women, and 12.21±3.62 in obese women and the difference was 

statistically significant (p<0.05).  

Conclusion: The prevalence of sexual dysfunction was quite high in infertile women, which might 

be due to the lack of knowledge about marital issues and lack of training in the society. If body 

mass index is too high, it can have a great effect on fertility. In this study, being overweight and 

obese based on body mass index had a negative effect on the infertile woman’s sexual function. 
 

Key words: Infertility, Female Sexual Function Index, Body mass index, Obesity 
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یک مطالعه مروری سیستماتیک:جنین اهدای در نسب مسئله  

 2،هادی خاتونکی2شیوا صالح،5*یوسف حسینی

 
 دانشجوی علوم آزمایشگاهی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم، ایران .1

 ایران، جهرم، م پزشکی جهرمعلورای عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه دکت، دانشجوی پزشکی .2
 

Afshina134@gmail.com 

 چکیده 

 مقدمه: 

طی دهه های اخیر فناوری های نوین کمک باروری مورد استقبال بسیاری از زوجین که از طریق طبیعی قادر به 

 نکودکا حقوق در معمول اصول و مبانی از استفاده تولید نسل نمی باشند،قرار گرفته است.کامال مشخص است که

 یافته تولد کودکان نکاح حرمت و والیت،نفقه حضانت، ارث، مسأله بررسی در تواند نمی طبیعی طریق از یافته تولد

روانی و مذهبی -با توجه به اینکه جوانب اجتماعی،اخالقی،روحی. باشد ثمربخش چندان جنین اهدای طریق از

جنین همچنان  اهدای در نسب ابراین مسئلهوقانونی  این تکنیک ها هنوز با چالش های جدی همراه است  بن

 نیازمند توجه می باشد. 

 :تحقیقروش 

  SID  این پژوهش به روش مرور مقاالت مرتبط با موضوع مورد مطالعه و با جست و جو  در پایگاه های اطالعااتی 

،magiran و جهت تکمیل کار استفاده از موتور جست و جوگرgoogle scholar   ز کلیاد واژه  و با بهره باردن ا

(مقاالتی که به چکیده و 1های نسب ، حقوق ،کودکان،اهداء گامت صورت گرفت.معیار ورود مقاالت عبارت بودند از:

(مقااالت  3 15-93(محدود کردن سال انتشار مقاالت به ساال هاای   2یا تمام متن انها دسترسی کامل وجود داشت

 چاپ شده در کنگره های معتبر

 بحث و یافته ها:

مقاله دسترسی حاصل شد کاه از ایان تعاداد، در     15جست و جوهای صورت گرفته در نهایت به متن کامل  پس از

 طفل فرانسه قانون جنین، انتقال از ناشی طفل نسب مورد مقاله کامال مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. در 1نهایت 

 او برای ا ر ارث جمله « نگهداری، لحاظ از از مشروع نسب آثار تمامی و دانسته کننده دریافت مرد و زن به ملحق را

 را آنهاا  و گفتاه  جنین سخن گیرنده اهدا زوجین تکالیف و وظایف از فقط ایران قانون که حالی در است، شده قائل

 و نفقاه  و تربیات  » طفال  کامل الحاق ایران قانون بنابراین . است دانسته مادر و پدر و اوالد تکالیف و وظایف نظیر

 هم )محرمیت( نکاح منع و قهری والیت مورد در و نپذیرفته را آنان بین توارث و جنین کنندگان دریافت بهاحترام 

 هاای  نارساایی  و هاا  کاساتی  دارای فرانساه  قانون با مقایسه در ایران قانون حال به هر . است کرده اختیار سکوت

  .نیاز دارد قانون اصالح و جدید اجتهاد به آنها رفع که است متعدد

 نتیجه گیری:
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 شایوه  باه  دساتیابی  برای دینی اندیشمندان و فقها و پزشکی جامعه تعامل لذا است اسالمی ای جامعه ایران کشور

 تواند نمی ایران در خود افزون روز توسعه با پزشکی دانش دیگر ازسوی . است ضروری شرع با متناسب های عملی

 یاافتگی  توساعه  ارکاان  از علمی دستاوردهای به رویکرد ویژه به بماند تفاوت بی جهان علمی ههای یافت به نسبت

 پویا نگاه با شریعت چارچوب با مطابق شرعی احکام صدور به دنبال علمی نوین ه های پدید با همگام باید پس است

 ابارورن والدین محرومیت رفع و ناباروری رفع معضل در ناپذیر انکار ضرورتی جنین و گامت اهدای پدیده . راهگشا و

 .است شده مند قانون و تصویب قانونگذاری مجامع همت با که است فرزند داشتن از

 .نسب ، حقوق ،کودکان،اهداء جنین های كلیدی :واژه
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معایب مزایا و  گامت: اهدای در نسب مسئله  

 9نوید کالنی ،2،مسعود عزت زادگان2،شیوا صالح5یوسف حسینی*

 

 ایران، جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، کمیته تحقیقات دانشجویی ،.  دانشجوی علوم آزمایشگاهی1         
 ایران، جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، کمیته تحقیقات دانشجویی ،. دانشجوی پزشکی 2 

 ایران، جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،. مرکز تحقیقات اخالق پزشکی3                        
 

 
Afshina134@gmail.com 

  چکیده

 مقدمه: 

طی دهه های اخیر فناوری های نوین کمک باروری مورد استقبال بسیاری از زوجین که از طریق طبیعای قاادر باه    

 کودکاان  حقوق در معمول اصول و مبانی از استفاده تولید نسل نمی باشند،قرار گرفته است.کامال مشخص است که

 یافته تولد کودکان نکاح حرمت و والیت،نفقه حضانت، ارث، مسأله بررسی در تواند نمی طبیعی قطری از یافته تولد

روانای و ماذهبی   -با توجه به اینکاه جواناب اجتمااعی،اخالقی،روحی   . باشد ثمربخش چندان گامت اهدای طریق از

گامات همچناان    اهادای  در نساب  وقانونی  این تکنیک ها هنوز با چالش های جدی همراه است  بناابراین مسائله  

 نیازمند توجه می باشد. 

این پژوهش به روش مرور مقاالت مرتبط با موضوع مورد مطالعه و باا جسات و جاو  در پایگااه هاای       روش تحقیق:

و باا بهاره     google scholarو جهت تکمیل کار استفاده از موتور جست و جوگر SID  ،magiran  اطالعاتی

، حقاوق ،کودکان،اهاداء گامات صاورت گرفت.معیاار ورود مقااالت عباارت بودناد          بردن از کلیاد واژه هاای نساب   

(محدود کردن سال انتشاار مقااالت باه    2(مقاالتی که به چکیده و یا تمام متن انها دسترسی کامل وجود داشت1از:

 (مقاالت چاپ شده در کنگره های معتبر3 15-93سال های 

مقاله دسترسی حاصل شد کاه از   15رفته در نهایت به متن کامل پس از جست و جوهای صورت گ بحث و یافته ها:

مقاله کامال مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. با مشاهده یافته های این مطالعات مشخص شد   1این تعداد، در نهایت 

 ونقاان  وضع به جنین یا اهدای گامت مسأله با مواجهه در کشورها از محدودی تعداد مختلف کشورهای بین که در

اهادای   ایاران  دارد،کاه در  همااهنگی  آنهاا  متفااوت  های با فرهنگ مختلف کشورهای در قانونگذاری و اند پرداخته

اشاتراک   روناد  باا  کااملی  شاباهت  نیاز  تخمک اشتراک آنجایی که از .است شیعه مراجع قبول گامت)تخمک(مورد

 نظر از لمس(، و نگاه ) اسالمی نظر از ا،اهد به نسبت تخمک اشتراک .است شده پذیرفته نیز روش دارد این گذاری

 باه  مرباوط  مشاکالت  و درماان  عاوارض  پول، تبادل و هزینه به مربوط اهدا تکراری(مسائل از )جلوگیری اجتماعی

 باا  فرد حاملگی شانس کاهش مثال .دارد نیز معایبی روش این است هرچند مزیت هایی دارای واسطه ها و تبلیغات

 در گیرناده  درماان  موفقیت روانی فشار همچنین اهداکننده و سالمت با رابطه در چالش تخمکهایش، از نیمی اهدا

 اعماال  کامال،  مشااوره ی  با انجام تخمک اشتراک معایب .دارد وجود نیز تخمک اهداکنندهی درمان شکست برابر

 دن است.ش برطرف قابل گذارنده اشتراک به انتخاب دقیق معیارهای حاوی دستورالعمل تدوین و ناشناسی
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از یافته های موجود می توان نتیجه گرفت که با توجه به نوین بودن تکنولاوژی هاای ناوین باارداری،      نتیجه گیری:

،دارای نقاص و کاساتی  مای     ARTقوانین فعلی جهت مشخص شدن وضعیت نسب کودکان متولد شاده از روش  

 راکز درمان ناباروری به این موضوعات دارد. باشند.از این رو نیاز به قوانینی تکمیلی و توجه بیشتر مسئولین م

 .نسب ، حقوق ،کودکان،اهداء گامت های كلیدی :واژه
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 رحم جایگزین بحثی چالش برانگیز
 3نوید کالنی ، 2فرزاد پورغالمی، 1*نحله پرندآور: نویسندگان

 ، جهرم، ایرانکارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم.      1

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.   2  

 ، جهرم، ایرانمرکز تحقیقات اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم.  3      
Email: shaghayegh_ne.2001@yahoo.com 

 

علمی روشهای نوینی را در درمان ناباروری پدیدار کرده است .یکی از این روشها رحم جایگزین  کاوشهای :مقدمه

است که عبارت است :توافق زوج نابارور با بانوی صاحب رحم بمنظور بارداری و تحویل نوزاد حاصل به آنان پس از 

. این روش به دو شکل کامل یا نسبی  زایمان بنحوی که او مادر جانشین و زوج نابارور والدین حقیقی کودک باشند

و با انگیزه های متفاوتی انجام میگیرد که در هر شکل و با هر انگیزه چالشهای حقوقی ،روان شناختی و ... را برای 

طرفین و کودک حاصله به ارمغان آورده است.با توجه به ناگزیر بودن زوجین به استفاده از این روش بررسی ابعاد 

 ند چالشهای موجود را هموار نماید.مختلف آن میتوا

 این مطالعه به روش مروری با استفاده از جدید ترین منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. روش مطالعه:

اغلب زنانی که با انگیزه مالی بعنوان مادر جانشین بار سنگین چنین مسئولیتی را می پذیرند  بحث و یافته ها:

نب روانشناختی ،اجتماعی و حقوقی و بدلیل عدم دریافت مشاوره های جامع قبل از اقدام به این بدون اطالع از جوا

امر ،بدلیل ارتباط عاطفی ایجاد شده در دوران بارداری دچار احساس خشم ، تقصیر و افسردگی پس از زایمان 

ر جانشین را دچار تنشهای خواهند شد. اغلب آنان از حمایت های خانواده بهره مند نیستند و این موضوع ماد

فراوانی خواهد کرد که در طول بارداری جنین در معرض اثرات منفی ناشی از آن قرار خواهد گرفت. روند کار ایجاب 

خواهد کرد که چند رویان در رحم کاشته شود این امر مادر جانشین را در معرض مخاطرات یک بارداری پرخطر 

وع از سوی اطرافیان و عامه مردم زوج نابارور راناچار خواهد کرد که روش قرار خواهد داد. عدم پذیرش این موض

مورد استفاده را پنهان کنند.از جمله مسائل مطرحه بحث حقوقی و چگونگی نسب کودک حاصله از این روش 

 میباشد. که نیاز به بحث و بررسی دارد.

اخالقی و قانونی آن همراه با مزایای کسب شده کلینیک های ناباروری باید در اولین ویزیت، مسائل  نتیجه گیری:

برای طرفین و خانواده آنان بیان نمایند و انگیزه اصلی مادر جانشین شفاف شود. داشتن توافقنامه کتبی همراه با 

حضور وکالی قانونی طرفین میتواند بسیاری از مشکالت آتی را حل نماید. امکان ارجاع طرفین در هر زمان به 

شاوره بهداشت روان وجود داشته باشد بخصوص مادر جانشین قبل از اقدام به این عمل باید نسبت به کلینیکهای م

عوارض طوالنی مدت روش آگاه شود.. بنظر میرسد توافقات الزم بین طرفین نباید تنها به تحویل نوزاد سالم ختم 

اری برای مادر جانشین مد نظر قرار گردد مسایل اخالقی ،حقوقی و انسانی حکم مینماید کلیه مخاطرات یک بارد

گیرد و زوج درخواست کننده ملزم به رعایت این اصل گردد..در نتیجه انجام مشاوره دقیق و آگاهانه در تمامی ابعاد 

با حفظ حقوق طرفین و کودک حاصله میتواند این روش را به یک تجربه ی مثبت تبدیل نماید.پرداختن بیشتر به 

 ییر نگرش جامعه را بدنبال خواهد داشت.چالشهای این موضوع تغ

 .مادر جانشین ، رحم جایگزین ،زوج نابارور كلیدی: واژه های

mailto:shaghayegh_ne.2001@yahoo.com
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 بررسی اسباب ثبوت نسب

 *2یهاشم یسادات بن هیعهد، 1عبدالحمید عارفیان

 استادیار گروه الهیات و معارف اسالمی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی، جهرم، ایران-1

 حقوق و فقه،کارشناس امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی ارشد-2

 

 

در صورتیکه نسب طفلی مورد اختالف قرار گیرد برای انتساب طفل به ابوین وی یا شخص مدعی یا منکر  مقدمه :

بطه پس از ثبات را .رابطه زوجیت بین زن و مرد )ابوین( می باشدنیاز به اثبات اموری است که یکی ازاین امور

زوجیت و وقوع نزدیکی در آن یعنی انعقاد نطفه در زمان زوجیت و رعایت حداقل و حداکثر حمل نوبت به اثبات 

نسب پدری و مادری می رسد. به عبارتی برای اثبات نسب مشروع الزم است از طرفی ثابت نمود طفل مورد اختالف 

طرف دیگر طفل مزبور از نطفه شوهر آن زن به از  از زن شوهردار متولد شده است )اثبات نسب مشروع مادری(

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش علم و دانش در روابط خانوادگی این سوال  وجود آمده است )اثبات نسب پدری(

مطرح  می گردد که طفل متولد از طریق لقاح مصنوعی که دخول بین زوجین واقع نگردیده متعلق به زوجین است 

 یا  نه؟

 .است یو کتابخانه ا یلتحلی  – یفیتوص پژوهش ، نیدر ا قیتحق روش :قیروش تحق

  گیرد:مورد بررسی قرار می  جهتسه  ازاسباب نسب  : یافته ها

 اثبات نسب پدری -3اثبات نسب مادری   -2وجود رابطه زوجیت  -1

دانند. علت آن  می فرزندی را که در زمان زوجیت متولد گردد، ملحق و منتسب به شوهر ،فقیهان مذاهب اسالمی

هم وجود قاعده فراش است که بیان می دارد ))الولد للفراش و للعاهرالحجر((فرزند برای صاحب فراش است و برای 

 )سنگ(.جززنا کار چیزی نیست 

نسب فرد وقتی قانونی و مشروع است که بین زن و شوهر  در قانون مدنی تعریفی از نکاح به چشم  نمی خورد

 .باشد و این نزدیکی می بایستی در زمان زوجیت باشدنزدیکی برقرار شده 

قانون مدنی به منظور بیان فرد شایع و مصداق معلوم و متعارف ذکر گردیده و قانونگذار در مقام بیان  1151در ماده 

، انحصار ایجاد رابطه نسبی مشروع از طریق آمیزش جنسی نبوده است و ظاهرا مقصود از نزدیکی در این ماده 

قانون مدنی نیز که در بیشتر ه رابطه جنسی است که احتمال انعقاد نطفه و تکون طفل از آن وجود داشته باشد.آنگون

ق.م بیان می دارد: ))طفل متولد در  1151مواد از فقه امامیه اقتباس گردیده، همین مبنا را پذیرفته است و در ماده 
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نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه  زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از زمان

 که اشعار می دارد: ))طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.(( 1161نگذشته باشد(( همچنین ماده 

باید گفت در صورتی که زن از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به او آبستن  شده است؛ طفل متعلق به  :نتیجه گیری

ا منظور از نزدیکی و دخول راه متعارف و عادی ایجاد جنین است ولی منحصر به این مورد نمی زوجین است زیر

باشد به همین دلیل در مشروع بودن نسب طفلی که بر اثر تفخیذ یا تماسهای بدنی ایجاد شده است تردید وجود 

این  زوجین باشد(رم وتخمکدر حقوق ما آنچه اهمیت دارد این است که جنین نتیجه ترکیب نطفه ها )اسپ .ندارد

قانون  مدنی    1159و 1151ترکیب به طور معمول در اثر نزدیکی بین زن و شوهر منعقد می شود از تلفیق  مواد  

 .چنین استنباط می شود که رابطه زوجیت بین زن  و مرد برای الحاق نسب  کفایت می کند

 

 .یهاثبات  نسب ، لقاح مصنوعی ، فقه امام واژه های كلیدی:
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 بررسی فقهی نسب

 *2یهاشم یسادات بن هیعهد، 1عبدالحمید عارفیان

 استادیار گروه الهیات و معارف اسالمی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی، جهرم، ایران -1

 کارشناسی ارشد حقوق و فقه،کارشناس امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جهرم-2

 

 

 :چکیده

 تحقق شرایط و آن اثبات چگونگی و نسب مسأله اهمیت. باشد می نسب فقهی بررسی تحقیق این موضوع مقدمه:

 انتخاب دلیل عمده از سازی، شبیه و ای اجاره رحم و مصنوعی تلقیح: مانند مستحدثه مسائل مورد در بالخص آن،

 .است بررسی قابل فقه دیدگاه از که. است بوده موضوع این

 .تحلیلی و کتابخانه ای است  –تحقیق در این پژوهش ،توصیفی روش  :روش تحقیق

 از طفل پیدایش نسب، الحاق اصلی مالک بلکه نیست، اصطالحی معنای و خاص مفهوم دارای اوال: نسبیافته ها :  

  اند. دانسته نسب رافع را زنا فقط و است والدین نطفه

می  مشروع نسب  شبهه، به وطی و شوهر، و زن نزدیکی از لحاص فرزند و است، وشوهر زن بین نزدیکی ثانیا : وقوع

 شوهر و زن که است، جایگزین این رحم از ناشی نسب  گوناگون صور  از یکی است. نامشروع نسب دارای زنا و باشد.

 تخمک نیز زن و است، اسپرم سازی به قادر مرد بدن یعنی شوند، فرزند صاحب قادرند ژنتیکی و بیولوژیکی نظر از

 به مبتال زنی مثال طور به دهد، پرورش رحم در را جنین نمی تواند ارگانیک نقص علت به زن ولی می کند، ولیدت

 ساقط تکمیل از قبل و مدتی از بعد حمل ولی می شود، حامل خود شوهر از که است شدید تاالسمی یا دیابت نوعی

لقاح آزمایشگاهی از مراحل زیر تشکیل می  .نیست بارداری دوران تحمل به قادر زن حمل دوره پایان تا و می شود،

 از بعد که. جنین و یافته لقاح تخمک شدن تشکیل تخمک، با اسپرم ترکیب اسپرم، گرفتن تخمک، گرفتن: شود

 مادر یا اىکرایه رحم از استفاده.  می دهند  انتقال گیرنده زن رحم ، به شده را تشکیل جنین مراحل این انجام

 در بلکه نیست، جایز ابتدا از اىکرایه رحم از استفاده که تفاوت این با ندارد، اشکال نوزاد رورشپ براى جانشین

 منتقل اىکرایه رحم به ضرورت براى سپس و باشد کرده رشد اصلى مادر رحم در کمى جنین که است جایز صورتى

 شود.

 اگر و است، جایز اىکرایه رحم به آن نقل تضرور صورت در کرد، پیدا لقاح اصلى مادر رحم در مرد و زن نطفۀ اگر

 کار این چون شود، منتقل اىکرایه رحم به و انجام آزمایشگاه لوله در آنان نطفۀ لقاح شوهر و زن نابارورى اثر در
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 اگر و باشد داشته ضرورت آنان شدن داربچه که است جایز صورتى در باشدمى نامحرم عورت لمس و نگاه مستلزم

 به مادر رحم در آن، در روح شدن دمیده از بعد یا و مضغه یا علقه صورت به یا است نطفه که حالى در را جنین

 او مادر احکام جمیع در اولى زن شود، متولد و یابد پرورش و رشد رحم آن در و کنند منتقل دیگرى زن رحم

 باید ازدواج و محرمیت احکام در و شود،نمى محسوب او مادر ازدواج و محرمیت احکام غیر در دومى زن و باشد؛مى

 .شود احتیاط

به نظر می رسد که گفته فوق در صورتی صحیح است که رحم مادر جانشین ، نقشی در تشکیل جنین  نتیجه گیری :

نداشته باشد و مقصود از اجاره رحم در حالتی است که انتقال جنین تکون یافته از تخمک و اسپرم زن و مرد ، 

 نه صورتهای دیگر که اسپرم مرد بیگانه وارد رحم زن بیگانه گردد. شرعی انجام گیرد

 .رحم اجاره ای تلقیح، نسب،  :های كلیدی واژه   
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بررسی نگرش ساكنین شهرستان جهرم نسبت به درمان از طریق اهدای جنین و مسایل اخالقی و فقهی 

 4931مرتبط با آن در سال 

 4، مریم حقایقی3، زهرا کارگر2کالنی  ، نوید1نحله پرندآور

 . کارشناس ارشد مامائی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران1                                    

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم . مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، دانشگاه2

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه . کارشناسی اتاق عمل،3                                    

 . کارشناسی ارشد فیزیولوژی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، جهرم، ایران4                

 

 کمک های فناوری ی زمینه در چشمگیری های پیشرفت تاکنون، بیستم قرن در هفتاد ی دهه اواخر از مقدمه:

 خود درمان برای اهدایی گامت از استفاده جز راهی نابارور زوجین موارد برخی در هنوزاست. اما  شده حاصل باروری

ند. در کشورهای مسلمان، مذهب تاثیر زیادی بر انتخاب روش درمانی دارد و افراد نابارور، تالش میکنند تا به  ندار

ا توجه به اینکه نگرش افراد در ب فناوری های کمک باروری مطابق با دستورالعمل های مذهبی خود دسترسی یابند.

ارتباط با درمان از طریق اهدای جنین و آگاهی آنان در مورد مسایل اخالقی و فقهی آن میتواند نقش به سزایی در 

بررسی نگرش ساکنین شهرستان جهرم نسبت به انتخاب روش های کمک باروری ایفاء کند، پژوهشی با هدف 

 اخالقی و فقهی مرتبط با آن انجام شد.درمان از طریق اهدای جنین و مسایل 

سال به باالی ساکن شهرستان جهرم اعم از مجرد و  81در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر مردان و زنان سنین  روش تحقیق:

پرسشنامه ای خود ساخته ای است که متاهل، با و بدون فرزند، بارور و نابارور شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها 

سوال مرتبط با جنبه های اخالقی و فقهی اهدای جنین بود.  19رسشنامه حاوی اطالعات دموگرافیک و اطالعات پ

،نظری 2،مخالفم=1گزینه ای ) بسیار مخالفم= 5نحوه نمردهی سواالت پرسشنامه به صورت لیکرت 

ستفاده شد که ضریب برای سنجش روایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد ا( بود.5و بسیار موافقم= 4،موافقم=3ندارم=

مورد تجزیه وتحلیل   SPSSبه دست امد. داده های جمع آوری شده باکمك نرم افزار آماری 7/0آزمون  2همبستگی 

 قرارگرفت.  

 %19.2انان تحصیالت زیر دیپلم و  %92( زن شرکت نمودند که %93)891( مرد و%18) 39در مطالعه حاضر  یافته ها:

شغل ازاد و  %20.7انان کارمند و  %99.9تحصیالت فوق لیسانس و باالتر داشتند.  %1.1و  تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس
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بارور بودند و مابقی سابقه فرزنداوری را نداشتند. میانگین نمره نگرش در  %91.1مابقی بیکار بودند. از نمونه های مورد پژوهش 

مره پرسشنامه، نگرش افراد در حد نسبتا خوب می باشد. بین بود که با توجه به حداقل و حداکثر ن 90.22 ±7.91این مطالعه 

 (  p=0.023و r=0.873میانگین نمره نگرش و جنس ارتباط مثبت و معناداری مشاهده گردید) 

اگرچه نگرش افراد در مطالعه حاضر تقریبا مثبت بود اما بنظر می رسد هنوز برخی از افراد جامعه  نتیجه گیری:

نوین درمان ناباروری نگرش مثبتی ندارند که این موضوع می تواند نشات گرفته از سطح  نسبت به برخی روش های

 کم اگاهی افراد باشد. تالش جامعه پزشکی بایستی در راستای افزایش اگاهی افراد جامعه در این زمینه باشد.

 ناباروری، اهدای گامت، اهدای جنین واژه های كلیدی:
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 ( با احکام فقهی و اخالق پزشکیARTی و ارتباط تکنولوژی های كمک باروری)بررس 

 2مجید رضا جهان مهین ،1شکراهلل جهان مهین

جهرمی ) قدیمی ترین پزشک ی مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم و مدیر مقبره حکیم سید سلمان موسو  .1

 جهرم(

 E-mail: jahanmahin62@yahoo,comشناسی و کارناس ارشد جامعه شناسی . مدیر مرکز جهرم 2         

 

آئین اسالم به عنوان آخرین و کاملترین و بهترین دین آسمانی برای سعادت حقیقی و واقعی انسان در همه اعصار و 

 داشته و دارد. ابعاد به تمام مسائل و نیاز های بشر توجه دارد از جمله به مسائل بقاء نسل و اخالق توجه خاصی 

از منظر اسالم اصیل ترین و شریف ترین راه دوام بقاء نسل، ازدواج سالم همراه با تولید مثل می باشد  و بارای بشار   

 بخاش عقائاد، احکاام و اخاالق تقسایم       3در جامعۀ سالم اساالمی مجماوع تعاالیم اساالمی باه یاک اعتباار  باه         

ام روش استنباط است که فقیه و مجتهد با بهره گیری از ادلاه  می شوند و باید توجه داشت روش بدست آوردن احک

اربعه )قرآن، سنت، اجماع، عقل( حکم را به دست می آورد و علم اخالق مطمئن ترین و ضروری ترین قوائدی را که 

الق رعایت آنها برای سعادت بشر از نظر فردی و اجتماعی الزم است به ما می آموزد و شاخه ای از علم اخاالق ، اخا  

حرفه ای )شغلی( بر آن است که هر کس با توجه به زمینه شغلی خود مسائل فقهی و اخالقی را بداند و عمل کند و 

در عملکرد خود خالف شرع و اخالق عمل نکند . به خصوص در شاخه اخالق حرفه ای، اخالق پزشکی است که هر 

مسائل اخالقی را به خوبی بداند و به کار ببندد . در کس با امور پزشکی سرو کار دارد باید مسائل فقهی ، پزشکی و 

 جوامع غیر اسالمی و غیر دینی، اخالق پزشکی مفهوم هایی مثل رفتار پسندیده با بیمار و مراجعین می باشد. 

در دهه های متمادی اخیر افراد به خصوص شاغلین، محصیل و ... حاملگی خود را به تاخیر می اندازند و در نتیجۀ 

بیشتر موارد دچار ناباروری می شوند و زمانی که می خواهند از لقاح کمکی استفاد ه کنند دستخوش  آن در

تکنولوژی های  ARTکشمکش می شوند این مقاله به بررسی اثرات مختلف فن آوری های کمکی با روش پزشکی 

مان ناباروری با روش های پیشرفته و کمکی در در (Assisted Reproductive Techniques)کمک باروری 

اخذ سلول جنسی از زوجین یا یکی از آنها، انتقال جنین تخمک بارور شده و یا سلول جنسی به رحم پذیرنده و 

بررسی مسائل فقهی و اخالقی تلقیح نطفه مرد و تخمک زن که هر دو زن و شوهرند و در رحم همان زن و یا تلقیح 
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رحم زن شوهر دار و یا تلقیح نطفه مرد با تخمک زنی که زن  نطفه مرد و تخمک زن اجنبی و قرار دادن آن در

اوست و پروش در بیرون و سپس قرار دادن در رحم زن دیگر )رحم جایگزین( و منافعی که از نظر فقهی شامل 

می شود یا نمی شود ولی از نظر حقوق ثبتی می شود. و شناخت این مشکالت و بررسی راهکارهای آن  ARTکوک 

 می پردازد.  ARTی نسل ناشی از به سالم ساز

  ، احکام فقهی، اخالق پزشکی.ARTکلیدی:  واژه های
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 عی از منظرحقوق و فقهحضانت طفل در نسب ناشی از رحم اجاره ای و تلقیح مصنو

 *2یهاشم یسادات بن هیعهد، 1عبدالحمید عارفیان

 سالمی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی، جهرم، ایراناستادیار گروه الهیات و معارف ا -1

 کارشناسی ارشد حقوق و فقه،کارشناس امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جهرم-2

 
 

 

مسئله نگهداری و تربیت اطفال و اداره امور مالی و معنوی آنان باید یکی از مسائل مهم حقوقی و اجتماعی :  مقدمه

و قدرت یادگیری آنان در این سن اقتضای توجه و دقت بیشتری را مای نماید.حضاانت در    به شمار رود زیرا آمادگی

حمایات از طفال در مادتی کاه باه      ، در فقه تطبیقی نگهداری و تربیت اطفال وقانون مدنی ایران عبارت است از ،

ابل اسقاط است؟ سرپرست احتیاج دارد.در این خصوص سواالتی مطرح می شود : در صورت حق بودن آیا حضانت ق

آیا مباشرت در حضانت شرط است یا خیر؟ واگر بپذیریم که مباشرت در حضانت شرط اسات در صاورت نفای ولاد     

اگر بپذیریم که صاحب رحم، مادر کودک است، اثبات حق حضانت بر او چگوناه   تکلیف حضانت با چه کسی است ؟

امیک از زنهاست؟ صاحب رحم یا صاحب تخمک در مبحث اهداء جنین، حضانت کودک تلقیحی حق کد خواهد بود؟

در تلقیح مصنوعی پدر و مادر طفل  نبودند،حضانت طفل به چه کسی می رسد ؟ جنین؟ اگر هر کدام از صاحبان 

 تعیین کنیم ؟ را برای حضانت چگونه

 

 .است یو کتابخانه ا یلتحلی –یفیپژوهش ،توص نیدر ا قیتحق روش :قیروش تحق

 فقه امامیه در مورد حق یا تکلیف بودن حضانت نظرات متفاوت است : در : بحث و یافته ها

 

الف (حق بودن  حضانت

 ب (تکلیف بودن حضانت

مشهور فقها حضانت را از جمله حقوق قابل اسقاط داشته اند اما بعضی معتقدند ))حضانت((، والیت و سلطنت بر 

گهداری و تربیت او انجام شود. علیرغم حق یا تربیت طفل است و باید آنچه مصلحت طفل اقتضاء می کند در ن

نگاهداری اطفال  1119و  1161طبق مواد  تکلیف بودن و اینکه حقوق ما حضانت را صریحا حق و تکلیف می داند.

هم حق و هم تکلیف ابوبین است و در صورت فوت یکی از ابوبین حضانت طفل با آنکه  زنده است خواهد بود هر 

رسد و اگر هرنت هر کدام از صاحبان طفل نبود..واگر  وده و برای او قیم معین کرده باشدچند متوفی پدر طفل ب

همانطور که رابطه نسب و وراثت در نکاح با صاحبات نطفه برقرار است ، باشد .می با صاحب رسفل به کسی میط

ن مدنی ، هیچیک از ابوین قانو 1112مستفاد از ماده حضانت نیز رابطۀ مستقیمی با نسب و وراثت در نکاح دارد.
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بیان  1111و همچنین ماده  حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند.

 داشته است :

))در صورت فوت یکی از ابوین ، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او 

نیز بیان میدارد:))اگر مادر در صورتیکه حضانت طفل  با او است مبتال به  1110و ماده قیم معین کرده باشد ((

 جنون شود و یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر است((.

یکی از شروط حضانت این است که، مادر با مرد دیگر بنا بر مالک مواد فوق مباشرت در حقوق ایران شرط است. 

در صورتی «. المراه احق بالولد مالم تتزوج»شود. در حدیث آمده است: ه حضانت ساقط میازدواج نکرده باشد، وگرن

که مادر جانشین مادر قانونی طفل باشد ، شوهردار بودن وی در زمان تولد ، مانع اجرای حق حضانت خواهد 

است ؛ گر چه رابطه  در تلقیح مصنوعی هم همانطوریکه نسبت ، بین مرد دارای نطفه و زن دارای تخمک ، برقرارب

واگر اسپرم تلقیحی مربوط به همسر  اسپرم و تخمک خواهد بود.زوجیت نداشته باشند. حضانت نیز به عهده صاحب 

 قانونی زن باشد یا ناشی از شبهه باشد، تردیدی  نیست که حضانت بر عهده زوجه خواهد بود .

 نتیجه گیری:

 

ق قانون می توان پدر و مادر طبیعی طفل را ملزم به  نگهداری از با تکلیف دانستن حضانت در این مقوله از طری

طفل نمود ولی در صورتی که آن را صرفا حق بدانیم ؛ مصلحت و  منافع طفل را نادیده گرفته و چه بسا هیچکدام  

حضانت طفل را به بها نه سقوط حق یا عدم اعمال حق بر عهده نگیرند لذا در جهت حفظ حقوق طفل و سالمت 

 انواده و جامعه این نظر شایسته و مناسب می باشد.خ

 .حضانت ، تربیت ، تلقیح مصنوعی ، رحم اجاره ای  كلیدی : ه هایواژ
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 حق طفل برای دانستن نسب خود و داشتن نام خانوادگی و اخذ شناسنامه

 *2یهاشم یسادات بن هیعهد، 1عبدالحمید عارفیان

 و معارف اسالمی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی، جهرم، ایراناستادیار گروه الهیات  -1

 کارشناسی ارشد حقوق و فقه،کارشناس امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جهرم-2

 

 

 :مقدمه

 یکی از امتیازات انسان ،داشتن نام خانوادگی و اخذ شناسنامه است و پدر اولین فردی است که اقدام به اخذ شناسنامه با نام

ق،م، والدت هر طفل باید به اداره ثبت احوال اطالع داده شود. حال اگر  993خانوادگی خود برای طفل می نمایدو طبق ماده 

فرزند دارای نسب مشروع نباشد و پدر عرفی طفل ، به سادگی و با میل خود اقدام به اخذ شناسنامه با نام خانوادگی خود 

ینده کنجکاو می شود و به دنبال هویت اصلی خویش است ، طفل بوجود آمده حق نخواهد کرد. و از آنجایی که طفل در آ

هویت دارد و باید شناسنامه داشته باشد. اما این ثبت هویت به نام چه کسی است ؟ و با کدام مجوز قانونی، اداره ثبت احوال 

 تایجی از این اقدام به دست می آید ؟اگر قائل به ارث بردن ولد زنا شویم چه ن و مجاز به صدور شناسنامه خواهد بود؟

:قیروش تحق

 .است یو کتابخانه ا یلتحلی– یفیپژوهش ،توص نیدر ا قیتحق روش

 بحث و یافته ها:
احوال فقط می تواند شناسنامه را با نام  ق .ث11اداره ثبت احوال بر اساس تبصره ماده ،  به اداره ثبت احوال برود طفلاگر مادر

مراجع صالح قضایی برای صدور شناسنامه با مشخصات پدر واقعی، تنها پس از اثبات نسب و انتساب طفل  و کند خانوادگی مادر صادر

 نا مشروع و غیر قانونی می تواند پدر را محکوم و ملزم به اخذ شناسنامه با نام خانوادگی کند.

لزام پدر عرفی طفل به اخذ شناسنامه اتفاق نظر مراجع قضایی ، در زمینه ا 03/04/1316-611قبل از صدور رای وحدت رویه شماره

که پس از  حکم صادر می نمودندنداشته اند و تنها بعضی از محاکم علیه پدر عرفی طفل به اخذ شناسنامه با نام خانوادگی آن پدر 

برای  ،ز دادنامه قطعی رادادگاه یک نسخه انبود و اجبار وی ممکن  نمی کردو اگر پدر حکم را اجرا  می رسیدقطعیت به مرحله اجرا 

و در حال حاضر بعد از اصرار  . می رسیدو حکم به مرحله اجرا  می نمودصدور شناسنامه به اداره ثبت احوال محل والدت طفل ارسال 

 رای وحدت رویه مار الذکر همگی محاکم در این مورد اتفاق نظر دارند.
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ی و فقه امامیه ولد الزنا از زانی و زانیه  ارث نمی برد حال اگر این شناسنامه با قانون مدن 114اما اشکال در اینجاست که بر طبق ماده 

شناسنامه های دیگر تفاوت جزئی نداشته باشد چه بسا فرزند به  عنوان وارث از پدر یا مادر طبیعی خود ارث ببرد و حال آنکه چنین 

 .حقی ندارد

 

 : نتیجه گیری
باشد که هویات  ای  باید ن مشکل راه حلی قرار داد برای مثال در اداره ثبت احوال عالمت یا نوشته به نظر نگارنده می رسد باید برای ای

ممکن ؛ طوریکه افراد دیگر یا حتی خود طفل از موقعیت واقعی خود با خبر شودب، شناسنامه گویا  نباشد  و اگرشخص را مشخص نماید 

همچنین درج مشخصات طفل باید به گونه ای باشد کاه بعادها   ، وارد شود است در دوران کودکی ضربه روحی و شخصیتی به این طفل

 .از عوارض جنبی آن جلو گیری شود
گفته شود به این فرزند ارث برسد و در ردیف فرزند مشروع قرار اتفاق نظر دارند اگر فقها از محرومیت زنا زاده از ارثبا توجه به اینکه 

ولی پذیرفتن عدم ارث نسبت به طفل منصفانه و صحیح نیست زیرا این یک مجازات ،رود ببین از  در جامعه قبح این عمل ،چه بساگیرد

مالی است که فقط متحمل و متضرر آن طفل بی گناه می باشد این در حالی است که مجرم واقعی زن و مردی می باشند که سبب 

 گردید. قائل حق ارث ذا به نظر می رسد می بایست برای طفلقبح شرعی و عقلی دارد ل ، تولد طفل گردیده اند و مجازات برای بی گناه

 .ارث ، نسب ، ثبت احوال های كلیدی :واژه
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و منابع  یعلوم پزشک دگاهیاز د یاز باردار یریشگیپ یهادر روش نیامکان سقط جن یبررس

  یاسالم

 2مجتبی امیرزاده، *1خواه جهرمیمهدی حمایت

 ان بسیج هنرمندان، جهرم، ایران سازم -1
 های عمومی، جهرم، ایرانخانهاداره کتاب  -2

 mehdi.hemayatkhah@yahoo.comپست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله: 

مختلف به آن پرداخته شاده اسات؛ اماا طارح      یهااست گسترده که در حوزه یموضوع نیسقط جنه و هدف: مقدم

کاه ممکان    ی. از جمله سواالتگرددیم گرید یهادر حوزه یدیابهام جد جادیاعث احوزه ب کیآن در  یبحث و بررس

 یهاا و روش یرداراز باا  یریجلاوگ  یهاا روش ]ایا آ[ نیاست که باتوجه به مراحل تکامل جنا  نیاست مطرح شود ا

 دگاهید نیمطالعه جمع ب نیهدف از ا ر؟یخ ایمحسوب شوند  نیاز سقط جن یقیمصاد توانندیم یاورژانس یریشگیپ

 سوال است که هنوز به شکل روشن به آن پرداخته نشده است. نیدر پاسخ به ا یو فقه اسالم یعلم پزشک

 

ی علاوم پزشاکی و مناابع    آوری اطالعات در دو حاوزه در این مطالعه از متد تحقیق ترویجی به جمع: روش مطالعه

شناسای مرجاع اساتفاده گردیاد. در     تب جناین ی علوم پزشکی کتب داروشناسی و کحوزهاسالمی پرداخته شد. در 

بررسی دیدگاه اسالمی ابتدا به بررسی فقه اسالمی اهل تسنن و اهل تشیع پرداخته و سپس  مراحل تکامال جناین   

هااای پیشااگیری از بااارداری فارماکوکینتیااک،  در آیااات و روایااات بیااان شااده اساات. در پایااان مکانیساام روش   

 گیری واقع شد.ها مبنای تصمیمروشفارماکودینامیک و عوارض برخی از 

 

ها با مباحاث فقهای باه    های پیشگیری از بارداری و مقایسه آنباتوجه به مکانیزم داروها و روشگیری: بحث و نتیجه

ی تواند مصداقی از سقط باشند، زیرا بیشتر داروهای مورد اساتفاده قبال از مرحلاه   ها نمیرسد که این روشنظر می

هاای  های پیشگیری از بارداری اورژانسای تفااوت  گذارند. اما درمورد وسایل داخل رحمی و روشمی لقاح اثر خود را

ترین پاسخ، به مطالعات بالینی احتیاج دارد؛ فردی در ارتباط با مکانیسم داروها باید مدنظر قرار گیرد. هرچند قطعی

موضوع سقط جنین با کماک دیادگاه اساالمی     ای جهت توضیح بهتر جزئیات مطرح درتواند پایهاما این مطالعه می

 باشد.

 

 :های كلیدیواژه

 .شناسی، داروشناسی، علوم پزشکی، فقه اسالمی، آیات و روایاتهای پیشگیری از بارداری، جنینسقط جنین، روش
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بررسی مروری مسائل اخالقی در درمان نوین باروری از دیدگاه مذاهب مختلف)یهود، 

(مسیحیت، اسالم  
 *1خواه جهرمیمهدی حمایت

 سازمان بسیج هنرمندان، جهرم، ایران  -1
 mehdi.hemayatkhah@yahoo.comپست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله: 

ی درمان ناباروری انجام گرفته اسات و باه دنباال آن، مساائل اخالقای      گیری در زمینههای کنونی رشد چشمدر ساله و هدف: مقدم

ی حاضر، باه بررسای   هایی را به وجود آورده است. مقالهآمده است. این مسائل، به خصوص در ادیان مختلف، چالش شماری به وجودبی

 های نوین باروری از منظر مذاهب مختلف، پرداخته است.مسائل اخالقی در درمان

باا   نیشده و همچنا  نیتدو نهیزم نیدر اکتاب که  یبر مقاالت و تعداد یو مرور کتابخانه ایمنابع  یمقاله بابررس نیا: روش مطالعه

 نگاشته شده است. یپژوهش یهاتیاستفاده از سا

ی جنسی در فرهنگ و مذهب یهود، محوریت خانواده یک اصل مهم است. در بین یهودیان ارتودوکس، هدف از برقراری رابطهها: یافته

رحمی سیمن، لقاح آزمایشاگاهی، انتقاال رویاان بادون اهاداء و       باشد. لذا در این مذهب، تزریق داخلزوجین تولید نسل و بارداری می

هاای نامناساب، در نظار    های مناسب و مثبت در درمان ناباروری است، البته گامت باا تخام روش  های رحمی روشهای ترمیم لولهروش

ی افراد را به درمان تشاویق  سالم همهی جنسی به هدف زاد و ولد و باروری است و اگرفته شده است. در منظر اسالم، هم نگاه به رابطه

باشاد. در  های مناسبی هستند، اما اهداء گامت و تخماک و رویاان، ممناوع مای    و انتقال رویان درمان IUIو  IVFنحوی که کند. به می

اعتقاد دارد که زندگی آیین اند. این های کمک باروری این آیین، ارائه نمودهی فناوریآیین مسیحیت محدودترین نظر و عقیده را درباره

ی جنسای والادین باه    ی زوجین باشد و فرزندان نیز باید از رابطهبشر باید مورد احترام باشد و تولید مثل و بارداری نباید خارج از رابطه

گامات   اهداء تخمک IVFو  IUIوجود آید. بنابراین باروری نباید با کمک پزشکان و اقدامات درمانی صورت گیرد و کلیسای مسیحیت 

فرزندخواندگی و استفاده از دارودرماانی در نابااروری    شمرد.را مجاز می GIFIداند و تنها و مادری جانشین را غیرمجاز می ZIFIرویان 

پذیرفته شده است؛ اما تزریق سیمن همسر یا فرد دهناده    GIFو قراردادن اسپرم و تخمک مربوط به زوج نابارور و درون لوله فالوپ یا 

 منع شده و جایز نیست. Surrogacyم لقاح آزمایشگاهی و و انجا

زا هساتند و رواباط   ماذهبی ایجااد شاده اساترس    -های اخالقیهای مختلف درمانی و چالشرویارویی با ناباروری و روشنتیجه گیری: 

هاای  هاا از نابااوری و نیاز روش   اعتقادات مذهبی افراد ناباورانه تاثیر مهمی بار چگاونگی قضااوت آن    دهد.زوجین را تحت تاثیر قرار می

ی خادمات روان  درمانی آن دارد؛ از طرفی ممکن است ناباوری یک بحران معنوی را ایجاد نماید. لذا باید ماذاهب و فرهناگ را در ارائاه   

 درمانی به زوجین نابارور دخیل دانست و این موضوع را حائز اهمیت بسیار شمرد.

 

 های کمک باروریهای نوین باروری، مسیحیت، یهود، اسالم، فناوریانمسائل اخالقی، درم ی:های كلیدواژه
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 بررسی خشونت  و عوامل مرتبط در زنان نابارور
 4، زهراكرمی جویانی9، زهراشادفر2*، شهره جوادپور5صفیه جمالی        

 کارشناس ارشد بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 شد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانکارشناس ار -2

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران کارشناسی ارشد داخلی جراحی، -3

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشککارشناس پرستاری،  -4

 

گرانی در سراسر جهان خشونت خانگی علیه زنان نوعی آسیب اجتماعی پنهان است و بعنوان یک ن مقدمه و هدف:

اجتماعی زیادی بر خانواده دارد، این مطالعه با هدف –مورد توجه قرار گرفته است. از انجاکه ناباروری تبعات روانی

 بررسی میزان مواجهه زنان نابارور با خشونت و عوامل مرتبط با آن انجام گردید. 

 

اجعه کننده به مراکز درمانی بهداشتی جهرم در سال زن نابارور مر 50در این مطالعه توصیفی مقطعی ،  روش كار:

مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار گردآوری اطالعات شامل دوبخش بود. بخش اول اطالعات دموگرافیک و   1394

سوال: حیطه  36( مشتمل بر(r=81%عوامل مرتبط با خشونت و بخش دوم پرسشنامه روا و پایای خشونت خانگی 

( بود. 22-36( و حیطه خشونت عاطفی) سوال 13-21(، حیطه خشونت جنسی)1-12خشونت فیزیکی)سوال 

 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.   spssاطالعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار 

 

 ± 51/1و میانگین سن ازدواج  21 ±11/5خانم نابارور مورد بررسی قرار گرفتند که میانگاین سن  50 یافته ها:

 %26خشونت جنسی و  %24زنان، خشونت فیزیکی،  %11نفر ( خشونت دیده بودند . که 19زنان ) %31شتند. دا19

خشونت عاطفی را تجربه کردند. از بین عوامل مرتبط با خشونت، سن همسر و اعتیاد به ترتیب ارتباط معنا داری را 

 (.=p 04/0( و) =p 03/0نشان دادند )

 

ان نابارور با خشونت خانگی و بخصوص خشونت جنسی و عاطفی قابل توجه می باشد، میزان مواجهه زن نتیجه گیری:

لذا بایستی تدابیری جهت بررسی خشونت، حمایت و آموزش خانواده های نابارور و توجه به علل مرتبط با آن از 

 جمله اعتیاد اتخاذ گردد.

 

 .خشونت خانگی ، زنان، ناباروری  واژه های كلیدی:
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 بر افسردگی و اضطراب زنان نابارور یرفتار -یی فنون شناختاثربخش

 

  1، عفیفه رحمانیان1، زهره بادیه پیما1، مرضیه کارگر جهرمی*1سمیه رمضانلی

 رانیجهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یارشد پرستار یکارشناس ،یمرب
  s.ramazanli@jums.ac.ir 

  چکیده
 

 مقدمه:

روان شناختی در نازایی توجه قابل مالحظه ای شده و دانش پزشکی ارتباط بین  در سال های اخیر به نقش عوامل 

ناباروری در واقع یک بحران پیچیده زندگی است که از لحاظ  نازایی و عوامل روانشناختی را مطرح می کند.

مانی روبه رو زوج های نابارور عالوه بر آنکه با انواع مشکالت جس روانشناختی تهدید کننده و تنش زا می باشد.

ناکامی و ...... . نتایج  دسته ای از عالئم روانی را نیز تجربه می کنند که عبارتند از : اضطراب، افسردگی، هستند،

های کنترل اضطراب به زنان نابارور بعد از خاتمه جلسات درمان باعث عات حاکی از آن است که آموزش روشمطال

رفتاری پس از چند ماه منجر به باروری برخی زنان  -فنون شناختی کاهش عالئم اضطراب گردیده و به کارگیری

. بنابراین به نظر ه استناباروری شده است که هیچ گونه ضایعه جسمانی مشخصی برای ناباروری آنان وجود نداشت

ن با رفتاری و راهبردهای مقابله ای در موارد تنیدگی زا برای کنار آمد –می رسد که استفاده از فنون شناختی 

مسائل و مشکالت مربوط به ناباروری و تقویت افکار مثبت و امیدوار کننده زنان نابارور نقش اساسی و تعیین کننده 

 در سالمت جسمانی و روانی آن ها ایفا می کند.

 .زنان، ناباروری، فنون شناختی رفتاری، افسردگی، اضطراب :های كلیدیواژه
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 یبارور یترهابر پارام اتیاثر مصرف دخان
   

 3، نوید کالنی 2یطاهر نای، م*1: نحله پرندآورسندگانینو
 . کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.1

 . کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.2

 م، جهرم، ایران. . مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهر3          

 
 

 :چکیده

 مکانیسم مخرب اسیب رسان به روند تولید مثل سیگار و مواد افیونی مشابه است که با عوامل مهمترین از: مقدمه

علی رغم شیوع بیشتر مصرف در آقایان، در  ؛ شود می تولیدمثل در ایجاد ناباروری و اختالل سبب مختلفی های

ین مواد در بین خانم ها نیز هستیم مطالعه حاضر به منظور مروری بر سال های اخیر شاهد افزایش مصرف ا

 مطالعات انجام شده بر روی تاثیردخانیات بر پارامترهای باروری انجام شد.

تااکنون( در   2000) ریا اخ یبار مطالعاات انجاام گرفتاه در ساال هاا       یاین مطالعه به صاورت مارور   قیق:روش تح

 مرتبط انجام گرفت. یواژ ها دیبا استفاده ازکل یجو خار یداخل یژورنال ها نیمعتبرتر
 

و کااهش حرکاات    یروند اپوپتوز سالول  شیدر تخمدان با افزا یکولیفول رهیباعث کاهش ذخ گاریسبحث و یافته ها: 

بدسات اماده اسات.     %13در مقابل  %51 گاریتخمکها در افراد س یشود. قدرت بارور یم یرحم یمژکها در لوله ها

 یزده اسات. در بررسا   نیمتخ یگاریرسیبرابر افراد غ 1.5را  یگاریدر افراد س یخطر نابارور Augoodکه  یبطور

 یگرد و کااهش تحارک و مورفولاوژ    یسلولها تها،یلکوس شیدر مطالعات مختلف افزا زین یگاریاسپرم افراد س زیانال

ساطوح   یگاریدر افاراد سا   نیو اختالالت نعوظ در مردان گزارش شده است. همچنا  یجنس یاسپرم، ناتوان یعیطب

خاارج   یشاانس حااملگ   گاریسا  نیازاد کاهش داشته است. همچنا  ژنو استرو شیتستوسترون ازاد و تام افزا یسرم

مطالعات نشان داده شده است  یدهد. در برخ یم شیدر لقاح و سرطان دهانه رحم را افزا ریبرابر(، تاخ 1.93)یرحم

خطرات، اگرچه افراد نسبت  نیا یرغم تمام یکمتر است. عل یگاریراد سدر اف یکمک بارور یدرمان ها تیکه موفق

 یافاراد حتا   یمطالعاات نشاان داد کاه اگااه     یاگاه هستند اما  برخ یویو ر یقلب یها ستمیبر س گاریمضرات س هب

 است. نییپا یبر بارور گاریدر مورد اثرات س یپزشک یرگروههایدر ز نیشاغل
 

 یاموزشا  یدوره هاا  یدر کشاور برگازار   تیجمع ادیو ازد یبارور شیافزا یدولت برا با توجه به تالش :نتیجه گیری

 یجمعا  یرسانه ها قیاز طر ایمشاوره قبل از ازدواج  یدر کالس ها یاطالع رسان نه،یزم نینابارور در ا نیزوج یبرا

کاه مصارف    یدیا جد ینا یزوجدر  ینابارور جادینابارور را بهبود بخشد و از ا نیو درمان زوج یتواند روند بارور یم

 کند. یریشگیهستند پ اتیکننده دخان
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 دخانیات، سیگار، ناباروری.: های كلیدیواژه
 
 
 

 

Coping strategies with the stress of infertility 

 
  1, Kargar M1*Ramezanli S 

1. Instructor, Dept. of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran 

 

s.ramazanli@jums.ac.ir 
Abstract: 

 

Including stress that is affected severely psychological and interpersonal relationships, stress from 

infertility. Infertility is a common problem that is affected approximately 25-15% of couples in their 

reproductive age. Infertility crisis is accompanied by physical, economical, psychological and social 

stress which could affect all aspects of one's life. The relationship between stress and infertility 

forms a vicious circle in which they intensify each other. By development of infertility treatments 

and more complicated methods, stress will increase and many women undergoing fertility treatment 

experience significant emotional distress so that many similar studies have shown a significant 

relation between stress and the treatment results. 

       

Six ways of coping with infertility were identified: 

 (1) increasing the space or distancing oneself  from reminders of infertility, (2) instituting measures 

for regaining control, (3) acting to increase self-esteem by being the best, (4) looking for hidden 

meaning in infertility, (5) giving in to feelings, and (6) sharing the burden with others. 

 

The recommended strategies to deal with coping stress in infertile people: 

1)Time find for being happy 2) Read a book 3) Determine enjoyable work your daily 4)Shopping 

5)Meet the new people 6)To participate in the class action 7) Learn to do work you've always had 

fear 8) To develop a sense of humor 9) Extend an intimate relationship with your husband 10)Seek 

counselling 11) Join the support groups 12) To your own Favorites works 13) Live in present time 

14) Do not pay attention to unpleasant news 15) Avoid stressful persons and communicate with 

optimistic persons 16)Not criticized excessive self 17) Collecting information 18) Relaxing tense 

muscles through exercise, deep muscle relaxation, yoga 19) Praying or meditating. 
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یو باردار یدر  نابارور نیارتباط كافئ  
 

  4، عفیفه رحمانیان3، زهره بادیه پیما2، مرضیه کارگر جهرمی*1سمیه رمضانلی

 رانیهرم، اج یدانشگاه علوم پزشک ،یارشد پرستار یکارشناس ،یمرب
s.ramazanli@jums.ac.ir 

 
 

  چکیده
 

است کاه   ییدر زوج ها ینگران جادیبه عنوان یکی از تلخ ترین تجربه های زندگی و از عوامل مهم ا ینابارور : مقدمه

 ساتم یخااص س  یهاا  یماار یاز ب یممکن است برخا  نیاز مصرف کافئ ییکنند. دوز باال یمشترک را آغاز م یزندگ

 شود. یمنجر به نابارور ین القاء کرده و حتمثل انسا دیتول
 

 نگاشته شده است. ینترنتیو ا یمنابع کتابخانه ا نیتر دیبا استفاده از جد یمطالعه به روش مرور نیا روش مطالعه :
 

ا و ز یانرژ یقهوه، کوال، نوشابه ها ،یدر چا ژهیبه و ییو مواد غذا ی هادنیاز نوش یاریدر بس نیکافئبحث و یافته ها : 

متوساط در برابار    یکند. اثر محاافظت  فایا یرا در سالمت یتواند هر دو اثرات مثبت و منف یشکالت وجود دارد که م

 یانیاز جملاه اشاکال مختلاف شار     ،یچربا و  دراتیکربوه سمیو متابول یو عروق یقلب ستمیس یها یماریاز ب یبرخ

در  یو اثرات منفا  نسونیپارک یماریب یکبد و حت یماریب ابت،ید ،یقلب یینارسا ،یتمیآر ،یعروق یقلب یها یماریب

 نیمصارف کاافئ   یدهاد کاه دوز بااال    ی، نشان م . مطالعات مختلفی را شامل می شوددستگاه تناسل یها یماریب

وزن کم هنگاام تولاد، تولاد ناوزاد مارده را       ن،یسقط جن انندم یخاص در دوران باردار یممکن است عوارض جانب

 یارتبااط دارد. از طرفا   یبروز ساقط خودبخاود   زانیبا م نیمقدار استفاده روزانه از کافئ نیندهد. همچ یم شیافزا

 در ارتباط است. یبا نابارور نینشان داده اند که کافئ زین هیاز مطالعات اول یاریبس
 

 

 ،ی نابارور زانیم شیخطر در افزا جادیو عامل ا یدر دوران باردار نیمصرف کافئ یبا توجه با اثرات منف: نتیجه گیری

و  یباارور  نیزناان سان   یآموزشا  یزنان در برناماه هاا   نیدر ا نینقش کافئ یبررس وماده  نیعدم مصرف ا یستیبا

 بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یحاملگ

 

 .یباردار ن،یکافئ ،ینابارور : های كلیدیواژه
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 رویکردهای طب سنتی در درمان ناباروری با علل مردانه
 نحله پرندآور1 ، مینا طاهری2

 کارشناسی ارشد مامائی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 کارشناسی ارشد مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران -2

Email: parandavar@jums.ac.ir 

واملی چون: عفونت پروستات ، تروما به بیضه ها، یی می گردند عباعث ایجاد نازا مردانعوامل متعددی در  مقدمه:

بلوغ زودرس یا دیررس، تماس با مواد سمی، مصرف دخانیات و...  در مقابل درمان های متعددی که برای این افراد 

رسی در نظر گرفته شده، استفاده از رویکرد سنتی و طب مکمل از جایگاه خاصی برخورداراست. مطالعه حاضر به بر

 و مرور طب سنتی و گیاهی که در جوامع مختلف مورد توجه است پرداخته است.

مروری بر مطالعات انجام گرفته در سال های اخیر و کتب طب اسالمی با  به صورت مطالعه این مواد و روش كار:

  استفاده ازکلید واژ های مرتبط انجام گرفت.

ستفاده از قطره گیاهی آفرودیت و کپسول جین سینگ را توصیه می پزشکان در روند درمانی خود ا بحث و یافته ها:

کنند. قطره و قرص گیاهی آفرودیت دردرمان ناتوانی های جنسی )اختالل نعوظ ( ، انزال زودرس ،کمبود تمایالت 

جنسی و عقیمی مردان موثر شناخته شده است. این دارو شامل دارچین، خارخاسک، زعفران و زنجبیل می باشد 

لعات وسیعی روی اثر این گیاهان برای رفع اختالالت جنسی در سطح جهان انجام شده است.مواد موثره گیاهی مطا

بخصوص ساپونین و اسانسها و استروئیدهای موجود در این گیاهان در برطرف نمودن ناتوانی جنسی موثر می 

رم می شود. درمطالعات بالینی اثر باشد..مطالعات بالینی نشان می دهند که آفرودیت موجب افزایش تعداد اسپ

اثر ساپونین جداشده از خارخاسک روی اختالالت ناشی از ناتوانی های جنسی مورد ارزیابی قرار گرفته است و 

 بخشی آن به اثبات رسیده است.

یکی از بهترین داروهای گیاهی در درمان ناباروری با علت مردانه خارخسک است که روی کاربرد آن تحقیقات 

یاری انجام شده است. این ماده از زمان های قدیم در اروپا و آسیا برای درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری بس

مورد استفاده قرار می گرفته است. خارخسک در مواقعی کاربرد دارد که هورمون های جنسی فرد نامتوازن بوده یا 

در خارخسک می تواند با استفاده از آنزیم های  تستوسترون کاهش یافته باشد. در این حالت ماده فعال موجود

که ماده ای موثر برای برقراری یک رابطه  DHEAطبیعی بدن فرد این کمبود را جبران کند.خارخسک می تواند 

ی جنسی سالم و کامل می باشد را در بدن فرد باال ببرد. در جین سینگ مواد متشکله و موثرعبارتند از: پاناسن ، 

( و فالونوئید های مختلف .مطالعات  B، پالای ساکاریدهای با وزن مولکولی کم، ویتامین ها)سریبتاسیتوسترول 

ینگ روی آزمایشگاهی نشان داده اند که بسیاری از اثرات ضد خستگی جین سینگ مربوط به اثرمحرک جین س

 سیستم اعصاب مرکزی است.

mailto:parandavar@jums.ac.ir
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ا مربوط به جین سینوزیدها نبوده بلکه به ترکیبات آثار فارماکولوژیک جین سینگ متعدد و پیچیده هستاندکه تنه

دیگر مانند پانا سن )پپتیدوگلیکان( ، اسید وانیلیک وسالیسیالت ها نیزبستگی داردکه دارای خاواص آنتی اکسیدان 

 وآثارضدخستاگی درحیوانات میباشند .

چهار ،یلبزنج، دارچین،فلفلاد نظیر طبع و مزاج افراستفاده از برخی مواد با رعایت تعادل  در کتب طب اسالمی نیز

توصیه شده است چنانچه گرمی و سردی طبع  پیاز سورنجان،سیر و  ،قولنجان،قرص کمر،جوز هندی،عسل،خرما،مغز

خوردن گرمی زیاد باعث ایجاد صفرای شدید در بدن شده ، این گرمی زیاد موجب سوخته شدن و افراد رعایت نگردد

 خارخاسک وکاسنی در مردان باروری را افزایش می دهد. یونجه،عرق مخلوطی از عرقاز بین رفتن نطفه ها میشود . 

نتیجه گیری: با توجه به تمایل افراد جامعه به رویکردهای سنتی و درمان های گیاهی بنظر می رسد استفاده از 

روش های موثر و مطمئن  برخی از این گیاهان پس از کارازمایی های بالینی بتواند دغدغه افراد را برای استفاده از

 کاهش دهد.

 ناباروری، جینسینگ، طب سنتی واژه های كلیدی:
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The Effects of Education on Sexual Satisfaction in Infertile Women in Iran 
 

Safieh Jamali, fatemeh zarei 

  

 
1. ,Research center for social determinants of health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom 

, Iran. 

2. BSc, Department of Psychology, Department of Education Grash, Grash, Iran. 

 
Introduction: As one of the most stressful events that can happen in an individual's life, infertility 

can act as a psychological blow to a couple's life. Infertility can also reduce sexual satisfaction in 

infertile women. In view of the importance of the psychological-sexual effects of infertility on 

women, the present study aims to explore the effects of education on the anxiety levels and sexual 

satisfaction of infertile women in the Infertility Clinic of Jahrom.  

Method: This is a controlled interventional study in which 148 infertile women were selected based 

on the convenience sampling method and were subsequently divided into two equal groups—74 

women in the control group and 74 women in the intervention group—based on the random 

allocation method. The study was conducted in two stages: the pretest stage and the one-month 

follow-up. The data collection instruments consisted of a demographic questionnaire, Female 

Sexual Function Index. The collected data were analyzed using SPSS and descriptive and deductive 

statistical methods (chi-square test, t-test, and paired t-test). Significance level was set at p<0.05. 

Findings: The results show that, before the intervention, there was not a statistically significant 

difference between the two groups' sexual satisfaction levels (P=0.28). However, one month after 

the intervention, the sexual satisfaction levels of the women in the control group and intervention 

group were found to be significantly different (P<0.0001). Moreover, there was a statistically 

significant difference between the pre- and post-intervention sexual function scores of the woman in 

the intervention group (P<0.001). The researchers also found a significant statistical correlation 

between the experimental participants' scores in the domains of libido, orgasm, lubrication, 

satisfaction, and pain before and after counseling (P<0.001).  
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Conclusion: Ignorance about the causes and methods of treating infertility and the consequent 

psychological and sexual effects contribute to anxiety and sexual dysfunction in infertile women. 

Accordingly, sex education and informing infertile women about infertility treatment programs can 

improve their sexual function, reduce their anxiety and eventually enhance marital satisfaction. In 

view of the effectiveness of the psychological intervention used in the present study, psychoanalytic 

therapies are recommended for these patients.  

Key words: infertility, anxiety, sexual function, education.  
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Quality of life in fertile and infertile women- Jahrom 

Nehleh Parandavar1 ,Razieh Parnian 2, Abdorreza Kazamian Jahromi
3, Farzad Pourgholami

4 

1. M.S of Midwifery ,Faculty member ,Jahrom University of Medical science, Jahrom, Iran 

2. MSc of Nursing, Jahrom University of Medical science, Jahrom, Iran. 

3. M.D, Jahrom University of Medical science, Jahrom, Iran. 

4. MSc of Nursing, Jahrom University of Medical science, Jahrom, Iran. 

Abstract: 

 Introduction: Infertility is a medical problem with significant impacts on all aspects of 

personal and social lives of infertile people. As exposure them to physical,mental, social – 

economic challenges, sexual dysfunction and family problems. Although various studies have 

shown related to physical - mental health issues with infertility, various aspects of infertility is 

still shrouded in ambiguity. 

Materials and Methods: In a retrospective study ( case - control study) in 1391, 100 infertile 

women participated as a volunteer group and  200 fertile women participated as control 

subjects. 49-15 year old women that having a history of infertility and referred to infertility 

clinics were considered as cases. Volunteers in the control group ( fertile women ) were healthy 

women and the children, were referred to the health clinic in the city twice that of the previous 

group. Census sampling was used for case group and the control group was random 

classification of each clinic. Data collected  were assessed through a two-part questionnaire 

including demographic data , quality of life (WHO QOL-BREF). 

Results: The mean age of participatant in case group was 28.26 ± 4.84,  in the control group 

was 30.41 ± 5.71 years. 68.42% of causes of infertility were diagnosed  female factor and 

5.26% of it was male factor. significant difference was between fertile and infertile groups, in 

general assessment of the quality of their lives. (p= 0.004) in other areas of physical, 

psychological, social, environmental and quality of life mean score statistically significant 

differences weren't observed. (p> 0.05) in the satisfaction of their health status, no significant 

differences were observed between the two groups. (p=0.128) 

Discussion: Assessing quality of life in infertile couples help with the  accurate evaluation of of 

the current situation, the strengths and weaknesses of it with priority to be taken for different 

therapeutic and supportive care. According to the results of this study, it seems that this problem 

is being accepted by the  community, hoping to treatment, community support programs and 

recent developments in assisted reproductive technology causes no difference in quality of life 

between the two groups.  

Key words:  Infertility, Quality of life, General Health 
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 ART فرزندان حاصل از و حقوقی تعیین نسبمبانی فقهی 
 محبوبه تقی زادگان زاده! *، زهرا شادفرد2،زهرا پیشگر9، فریده معارفی4،زهره بادیه پیمای جهرمی1

مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ،  -1

   ایران

ش پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مربی، کارشناس ارشد آموز -2

 جهرم ، ایران

مربی،دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  -3

 جهرم، ایران.

م پزشکی جهرم، مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علو -4

 جهرم ، ایران

 مربی،عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ، ایران -5

 mahboob.6691@yahoo.comEmail:  
 

 چکیده

 حقوقی نظر تولید مثل از کمکی روشهای سایر از بیش امروزه که ناباروری درمان در نوین روشهای از یکی مقدمه:

 برای را شدن بچه دار امکان موجب آن به که است جایگزین رحم از استفاده است، شده واقع توجه مورد پزشکی و

 از یافته لقاح کاشت جنین طریق از هستند، حمل جنین و باروری برای مناسب رحم فاقد علت هر به بنا که زنانی

 مطروحه مسائل جمله از .است ساخته پذیر امکان )رحم اجاره ای( دیگر زن رحم در وجینتخمک ز و اسپرم

 مادر و پدر که میگردد مطرح سؤال این و است آن از متولّد کودکان نسب جایگزین، بحث رحم از استفاده پیرامون

مبانی فقهی  بررسی لذا به جهت اهمیت موضوع پژوهشگر بهاجاره ای؟  رحم صاحب یا نطفه کیست؟صاحبان طفل،

 در ایران پرداخته است.ART فرزندان حاصل از و حقوقی تعیین نسب

 .این مقاله به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر تدوین شده است روش تحقیق:

امر اعتباری)نسب( باشد که این االمری است که دارای منشاء اعتبار واقعی مینسب از اعتبارات نفس بحث و یافته ها:

ی درمان ناباروری قانونگذار ایران را بر ان  ی  نحوه زمینه در پزشکی های پیشرفت.شود از این منشاء اعتبار می

 تنها یادشده، قانون متأسفانه، .را تصویب کند 1312در سال  "نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور "داشت تا قانون 

 برای جایگزین رحم از مندی بهره ویژه به آن دیگر حالتهای و پیش بینی کرده ار ناباروری  درمان از خاصی حالت

 نظر از زمینه این در ایران حقوقی نظام میشود مالحظه اینرو، از است، انداخته قلم از را دیگری پرورش جنین

 روش استفاده از حاصل پیچیده ی روابط ی کننده تنظیم مشکالت و پاسخگوی بتواند که مقرراتی و قوانین وضع

 رحم از استفاده ماهیت قرارداد درباره ی تنها است نیاورده به عمل تالش چشمگیری باشد، جانشین رحم از

از اند. کرده خود نظرات نقطه ارائه به اقدام دینی عالمان و صاحبنظران از عده ای آن، پیرامون مسائل و جایگزین

دک از نطفۀ او است و مرد صاحب اسپرم، پدر طفل محسوب آنجا که انتساب طفل به پدر، مبتنی بر خلقت کو

mailto:mahboob.6691@yahoo.com
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که شود بنابراین تعیین نسب پدری بر خالف نسب مادری دشوار نیست. ولی در خصوص نسب مادری نظر به اینمی

دو  که کدام یک از اینمادر هم از نظر بیولوژیک و هم از نظر فیزیولوژیک با فرزند خود رابطۀ طبیعی دارد، در این

 مادر-1های متعددی ارائه شده است که از جمله می توان به نظریه تواند منشاء اعتبار باشد، نظریهر واقعی میام

بودن  پدر مالک همانند عرف، نظر در بودن مالک مادر که معتقدند نظریه این طرفدارانتخمک )  صاحب بودن

 .است(

 مادر بانوی صاحب رحم، که اند عقیده این بر قیحقو مؤلفان و معاصر فقهای برخی ) رحم صاحب بودن مادر-2

 میآید( به حساب طفل

 اسپرم عامل اثر بر را پدر ناحیه ی از پیدایش فرزند معیار آنکه به رغم دیدگاه، این به )قائالن مادری نظریه دو-3

 وراثتی و تکوینی ارتباط ، نخست ، دانند می عامل دو ی نتیجه در را مادرش به فرزند انتساب و ارتباط میدانند،

 محقق رحم به وسیله ی که و والدتی، حملی ارتباط دوم، و شود می تخمک حاصل به وسیله ی که مادر به فرزند

 میشود( اشاره نمود.

 و اتفاق فقها به قریب اکثر جایگزین، رحم از متولّد طفل پدری نسب درباره ی ایران، حقوق در نتیجه گیری:

 بین ژنتیکی و خونی وجود رابطه ی نسب، تحقق راه تنها زیرا دانند؛ می نطفه صاحب به ملحق را طفل حقوقدانان

 رابطه ی اعتبار منشاء تخمک مادر، و پدر از اسپرم انسان یک تکوین نیز عرفی نظر از و بوده طفل و اسپرم صاحب

 از کودک و ستنده استیجاری رحم از حاصل طفل حقیقی اسپرم والدین و تخمک صاحبان بنابراین، .است نسبی

 و توارث ی رابطه آنها بین نسبی، اقارب همانند و صاحب تخمک است و به صاحب اسپرم منتسب ژنتیکی جهت

 .میباشد برقرار حقوقی سایراحکام

 مادر به عنوان صاحب تخمک پذیرش به مایل برخی که است شده ارائه مختلفی نظریات مادری نسب درباره ی اما

 آن از اما .هستند مادری دو دیدگاه دیگر، طرفدار برخی و رحم صاحب بانوی پذیرش به لمای دیگر، برخی و طفل

 در نخستین نقشی زن، رحم و است زن تخمک مادر، ازناحیه ی جنین ی سازنده سلول پیدایش منشأ که جایی

 نطفه صاحبان به را عرف طفل و بوده عرفی مفاهیم از نسب، اینکه به توجه با نظرمیرسد به ندارد، جنین پیدایش

 بودن پذیرش مادر ، کودک سعادت و مصلحت رعایت به منظور نیز و منتسب میداند اسپرم( )صاحب تخمک و

 .است معقولتر صاحب تخمک،

 .نسب  ،باروری مصنوعی، مادر جانشین، جانشینی در بارداری :های كلیدی واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

http://law.journals.isu.ac.ir/index.php/images/icon/journal/journal/?_action=article&kw=6971&_kw=%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://law.journals.isu.ac.ir/index.php/images/icon/journal/journal/?_action=article&kw=6971&_kw=%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://law.journals.isu.ac.ir/index.php/images/icon/journal/journal/?_action=article&kw=6972&_kw=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://law.journals.isu.ac.ir/index.php/images/icon/journal/journal/?_action=article&kw=6972&_kw=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://law.journals.isu.ac.ir/index.php/images/icon/journal/journal/?_action=article&kw=6891&_kw=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
http://law.journals.isu.ac.ir/index.php/images/icon/journal/journal/?_action=article&kw=6891&_kw=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
http://law.journals.isu.ac.ir/index.php/images/icon/journal/journal/?_action=article&kw=6973&_kw=%D9%86%D8%B3%D8%A8
http://law.journals.isu.ac.ir/index.php/images/icon/journal/journal/?_action=article&kw=6973&_kw=%D9%86%D8%B3%D8%A8
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 ivf مشکالت روانی در فرزندان حاصل روش

 

 ،یوسف حسینی،هادی خاتونکی*2شیوا صالح، 1مسعود عزت زادگان

Masoud_ej@yahoo.com 

  چکیده

درصد از زوجین در سانین بااروری    15-10باشد،ولی امروزه حدود  می انسان های ییتوانا از یکی مثل تولید قدرت و باروری مقدمه:

با موفقیت های زیاد و به طور گسترده  (ART)مشکل ناباروری دارند.از این رو برای درمان ناباروری استفاده از روش های کمک باروری

 وجنین مادر بر ها روش این عوارض منفی با رابطه در هایی نگرانی هنوز چشمگیر، های رغم موفقیت لیاستفاده می باشد. ع در حال

 از جمله این نگرانی ها فلج مغزی، بهره هوشی، افسردگی و اضطراب و اوتیسم می باشد.دارد. وجود

 

 روش تحقیق:

و موتاور   (pubmed) آمریکاا پایگاه اطالعاتی کتابخاناه باین المللای     این پژوهش به روش مرور مقاالت مرتبط با موضوع در

 ,  mental health problem, Psychologicalبا جست و جوی کلید واژه هاای    google scholar جست و جو گر

ivf , children  انجام شده است. 2016تا  2001در بین مقاالت با دسترسی آزادِ نوشته شده در سال 

 ه ها:بحث و یافت

وجود دارد یا نه و این عوارض تا چه حاد   ivfمساله مورد بحث این است که عوارض ناشی از روش های کمک ناباروری مانند 

 است.عوارضی همچون فلج مغزی،افسردگی و اضطراب و غیره.

گوناه ای کاه در یاک    افزایش می یابد.به  ivfفلج مغزی : در بسیاری از تحقیقات بیان شده که فلج مغزی در فرزندان حاصل 

 برابر سایر کودکان می باشد. 5تحقیق انجام شده در سوئد میزان ابتال به فلج مغزی 

:نتایج تحقیقات)بلند مدت و کوتاه مدت( درباره بهره هوشی و سایر فاکتورهای وابسته باه آن متفااوت مای     (iq)بهره هوشی

حتای ممکان اسات از بهاره هوشای بیشاتری برخاوردار         ivf باشد.مثال در تعدادی تحقیق بیان شده که فرزنادان حاصال از  

 باشند.در حالی که در سایر تحقیقات بیان شده که ممکن است بهره هوشی و فاکتور های وابسته به آن کمتر یا بیشتر باشد.

  ivfاضطراب و افسردگی : تقریبا اثبات شده است که بیماری های روانی ای مانند اضاطراب و اساترس در فرزنادان حاصال     
 بیشتر می باشدی

تغییر چندانی ندارد و اگر هم افزایشای در   ivf اوتیسم : عموم تحقیقات بیانگر این است که ابتال به اوتیسم در فرزندان حاصل

 میزان ابتال وجود دارد بیشتر به علت سایر عوامل می باشد.

 نتیجه گیری:

انی نمی توان اظهار نظر قطعای کارد و بایاد هار بیمااری باه       در مورد افزایش یا کاهش میزان ابتال به کل بیماری های رو

 صورت جداگانه بررسی شود.ضمن اینکه در مورد بعضی بیماری ها نیز نتایج قطعی وجود ندارد.  
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 : های كلیدیواژه
Ivf,mental health problem,phychological problem,children 

 

 

 

 

توپاتولوژیکی تخمدان در موش های تیمار شده عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات هیساثر 

  با سیکلوفسامید

 3،سید حاتم مهرانی باینوج 2،روح اله قلندری*1نبی اله غالم زاده 

 کارشناس ارشد زیست شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ،ایران-1

 انایرکارشناس ارشد زیست شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ، -2

 انکارشناس ارشد زیست شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ،ایر -3

GHALANDARY17@YAHOO.COM - Tel:09171907324: Email 

 

 
 

 چکیده

گیاهی معطر با ارزش دارویی است. با توجه به عوارض جانبی سوء داروی سیکلوفسفامید و ضرورت  دارچین مقدمه:

 ، اثر گیاه دارچین در مقابله با عوارض سوء ن بر تخمدان موش مطالعه گردید.استفاده از آن در درمان

گروه مرتب شدند.  1سر موش بالغ ) ویستار(انتخاب و پس از تهیه عصاره هیدروالکلی دارچین، در  49 ش كار:رو

سیکلوفسفامید داروی  mg/k/bw5 روزانه 3و  2، 1گروه کنترل بدون تیمار، شاهد حالل دارو و گروه های تیمار 

داروی  mg/k/bw5 روزانه  4عصاره دارچین )گاواژ( دریافت کردند.تیمار gr/k/bw  2و  1، 5/0)درون صفاقی( و 

روز ، تخمدان چپ موشها جدا و  21عصاره دارچین دریافت کردند. پس از  gr/k/bw2 5سیکلوفسفامید و تیمار 

میکرونی تهیه شد. اسالیدهای حاصل با  5تی، مقاطع پس از فیکس نمودن در فرمالین و طی مراحل پاساژ باف

 ANOVAبا آزمون SPSS( 15های حاصل بانرم افزار ) میکروسکوپ نوری مطالعه و فولیکولها شمارش شد. داده

 و دانکن تحلیل شد.
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کاهش داد )  نسبت به گروه کنترل میانگین تعداد انواع فولیکول را1گرچه مانند تیمار  3و  2تیمار  :بحث و یافته ها 

5 0/0 P<  انواع فولیکولها و جسم زرد را  4تعداد فولیکول را افزایش داده است. تیمار  4( ولی در مقایسه با تیمار

 4افزایش معناداری در تعداد انواع فولیکولهاهم نسبت به تیمار  5کاهش و فولیکول آترزی را افزایش داده ولی تیمار 

 و هم کنترل نشان داد.

با استناد به نتایج حاصل، عصاره دارچین عوارض سوء ناشی از مصرف سیکلوفسفامید در تخمدان را  ی:نتبجه گیر

 کاهش داده است.

 .دارچین، سیکلوفسفامید، تخمدان، موش صحرایی :كلیدی واژه های
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ن در موش های ساختار بافتی تخمدامقایسه اثر عصاره  هیدرو الکلی سیاه دانه و سنبل الطیب بر

 صحرایی جنس ماده

 9سید حاتم مهرانی باینوج  ،2روح اله قلندری*،5نبی اله غالم زاده 

 کارشناس ارشد زیست شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ،ایران-1

 انکارشناس ارشد زیست شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ،ایر -2

 انشناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ،ایر کارشناس ارشد زیست --3

 Tel:09171907324 - GHALANDARY17@YAHOO.COM :Email  

                                      

 چکیده

سنتی در در درمان پاره ای از بیماری ها از ( گیاهی دارویی است که بطور Nigella aativa Lسیاه دانه ) :مقدمه

جمله ناتوانی جنسی کاربرد دارد. و همچنین گیاه سنبل الطیب از خانواده گل گاو زبان است که به طور سنتی از 

قرن یازده به عنوان داروی ارام بخش و مسکن استفاده می شود لذا تحقیق حاضر با هدف مطالعه مقایسه  اثر سیاه 

 الطیب بر ساختار بافتی تخمدان انجام گرفت. دانه و سنبل 

 250-300  ( ماده با وزن ویستار)سر موش صحرایی  35دو گروه و هر گروه شامل  در این تحقیق،  :تحقیق روش

)دریافت کننده محلول  ، شاهد)بدون تیمار( شامل کنترل مساویگروه  5به   پس از هم سیکل شدن، تهیه وگرم 

 متوسط و حداکثر) ،ی حداقلهادر دوزسیاه دانه و سنبل الطیب تقسیم شدند. عصاره یمار ت گروه اب و الکل( و سه

mg/kg /b.wt  400 ،200 ،100 (،  گردید. در  درون صفاقی تزریق یمارهای گروه تبه موشهفته روزانه  3طی

های دادهری مطالعه گردید. با میکروسکوپ نو ،تخمدان آنها را جدا و پس از تهیه مقاطع بافتی ،پایان دوره تیمار

mailto:%20GHALANDARY17@YAHOO.COM
mailto:%20GHALANDARY17@YAHOO.COM
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در سطح معنی دار)   تحلیل و گروهها با آزمون دانکن ANOVAو آزمون   SPSS (11)افزارتوسط نرم حاصل

p<o.o5 د( با هم مقایسه شدن. 

های تعداد فولیکول بدوی و فولیکول اولیه در تمامی گروهدر هر دو گروه در  داریکاهش معنی : یافته هابحث و 

و وزن تخمدان ها ی گروهی که سیاه دانه  تعداد فولیکول ثانویه  مشاهده گردید.بت به گروه کنترل نسیمار ت

داشتند.ولی وزن تخمدان ها در گروهی  داریکاهش معنی mg/kg /b.wt  400  یماردر گروه تمصرف کرده بودند

   نشان می داد کاهش معنا داری mg/kg/b.wt200که سنبل الطیب تزریق شده بود در گروه تیمار 

نتایج نشان داد که عصاره ی هیدرو الکلی سیاه دانه و سنبل الطیب بر بافت تخمدان تا حدودی اثر  :نتیجه گیری

 تخریبی وابسته به دوز داشته و از مصرف آن در دوره بارداری باید اجتناب شود. 

 .سنبل الطیب ،موش صحرایی  ، بافت تخمدان ،سیاه دانه :كلیدی واژه های
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محور هیپوفیز اثر عصاره هیدرو الکلی سیاه دانه و سنبل الطیب بر تغییرات هورمونی  مقایسه

 گناد در موش های صحرایی

 9، سید حاتم مهرانی باینوج 2روح اله قلندری*،5نبی اله غالم زاده 

 نکارشناس ارشد زیست شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ،ایرا-1

 انکارشناس ارشد زیست شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ،ایر -2

 انکارشناس ارشد زیست شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم ،ایر --3

 Tel:09171907324 - GHALANDARY17@YAHOO.COM :Email  

 چکیده 

استفاده از گیاهان دارویی با تاریخ زندگی انسان همراه بوده است و گیاه دارویی سیاه دانه نیز که  : مقدمه و هدف      

از خانواده االله می باشد در طب سنتی بسیاری از کشور ها در درمان بسیاری از بیماری ها و از جمله اختالالت 

لطیب که از خانواده گل او زبان است که از دوران قدیم به قاعدگی و ناتوانی جنسی مصرف می شودو گیاهسنبل ا

   .عنوان داروی مسکن و التیام بخش مورد استفاده قرار می گرفته است

با وزن  سر موش صحرایی بالغ ماده نژاد ویستار 53 دو گروه و در هر گروهدر این تحقیق :مواد و روش ها 

)بدون تایی شامل کنترل 7گروه  3به  حیط و هم سیکل شدن،پس از سازگاری با م تهیه وگرم  522-032تقریبی

، 122های در دوزسیاه دانه تقسیم شدند. عصاره  5و  0، 1، تجربی)دریافت کننده سرم فیزیولوژیک( ، شاهدتیمار(

به صورت  5و  0، 1های گروه تجربی به موش هفته به ترتیب 5روزانه و به مدت  وزن بدن، mg/kg 022 و022

در پایان دوره تیمار، از موشها خونگیری و سرم آن مورد مطالعه بیوشیمیایی قرار  گردید. اقی تزریقدرون صف

تحلیل و گروهها  ANOVA و با استفاده از آزمون 17ویرایش  SPSSافزار توسط نرم بدست آمدههای دادهگرفت. 

 د.با هم مقایسه شدن P >23/2 در سطح معناداری با آزمون دانکن

mailto:%20GHALANDARY17@YAHOO.COM
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 در دارکاهش معنیبیوشیمیایی گروه یک که سیاه دانه مورد مطالعه قرار گرفت  حاکی از نتایج  : فته هابحث و یا

های و میزان استروژن در تمامی گروه 5و  0در گروه تجربی  FSHو میزان  0و  1در گروه تجربی  LHمیزان 

 1تجربی  در گروهروه مورد مطالعه در هر دو گمیزان پروژسترون  P). <23/2) بودتجربی نسبت به گروه کنترل 

بیوشیمیاییدر گروه دوم نتایج  (.همچنین P <23/2نشان داد)دار کاهش معنی 5دار و در گروه تجربی افزایش معنی

در گروه  FSHو میزان  0و 5در گروه تجربی  LHمیزان  در دارکاهش معنیکه سنبل الطیب تزریق گردید  حاکی از 

  P). <23/2) بودهای تجربی نسبت به گروه کنترل تروژن در تمامی گروهو میزان اس 5و 1تجربی 

 

و  LHهای جنسی ماده و همچنین هورمونعصاره هیدرو الکلی سیاه دانهو سنبل الطیب  احتماالًترشح  نتیجه گیری:

FSH بیشتری انجام با احتیاط  های بارداردر خانم کند و باید مصرف آندر موش صحرایی ماده را دچار اختالل می

 شود

                                           .موش صحرایی گناد، -های هیپوفیزسنبل الطیب  ، هورمون سیاه دانه، واژه های كلیدی:    
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مقایسه ی نسب كودک متولد از رحم جایگزین از منظر اصول فقهی و حقوقی در ایران و 

 روری نظام مند:یک مطالعه ی مآمریکا

 
 5مسعود عزت زادگان ،5شهرزاد كامفیروزی ،2یوسف حسینی ،5شیوا صالح*

 
 دانشجوی پزشکی، دکترای عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 
 ایران دانشجوی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، -2

Shilaveh@yahoo.com                                                                        

  چکیده

 مقدمه: 

 بچاه دار  امکاان  یکی از عرصه های نوین پزشکی درمان ناباروری با استفاده از رحم جایگزین میباشد. در این روش

 کاشت جنین طریق از هستند, حمل جنین و باروری برای مناسب مرح فاقد علتی هر به بنا که زنانی را برای شدن

صارف نظار از   .مای ساازد   پاذیر  )رحام اجااره ای( امکاان    دیگار  زن رحام  در تخمک زوجین و اسپرم از یافته لقاح

 مشروعیت این روش ها, اثری همچون نسب باید از نظر فقهی و حقوقی بررسی شود.

 روش جست و جو:

 googleو موتاور جسات و جاوگر      SID  مقاالت مرتبط با موضوع در پایگاه اطالعاتیاین پژوهش به روش مرور 

scholar    و با بهره بردن از کلید واژه های نسب ، هویت ،کودکان،اصول فقهی و قوانین در بین مقاالت متعادد در

 صورت گرفت و دسترسی به متن کامل مقاالت میسر بود. 94تا 11سال های 

 بحث و یافته ها:

مقاله دسترسی حاصل شد کاه از ایان تعاداد، در     10س از جست و جوهای صورت گرفته در نهایت به متن کامل پ

مقاله کامال مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. در خصوص به کارگیری رحم جایگزین این سوال مطرح است  6نهایت 

فقاه رجاوع کرد.اگار زن بیگاناه شاوهر      که کودک از آن کیست؟ قانون ایران در این موضوع ساکت است و باید باه  

 نداشته باشد یا به طور قطع شوهر عقیم باشد؛صاحب اسپرم پدر کودک خواهد بود.

 نظریه وجود دارد:3،درخصوص مادر

 مادر کسی است که کودک را به دنیا آورده است.)صاحب رحم( (1
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 مادر کسی است که صاحب تخمک باشد. (2

 هر دو مادر محسوب میشوند. (3

ستناد به قرآن این نتیجه حاصل شد که صاحب تخمک, مادر محسوب میشود و زنی که جناین را در رحام خاود    باا

 کاه  جاایی  آن پرورش داده,حکم رضاعی دارد و بین او و کودک محرمیت و حرمت نکاح بوجود می آید.همچنین از

 پیادایش  در نخساتین  نقشای  زن، رحم و است زن تخمک مادر، از ناحیه ی جنین ی سازنده سلول پیدایش منشأ

)صااحب   نطفه صاحبان به را عرف طفل و بوده عرفی مفاهیم از نسب، اینکه به توجه با نظرمی رسد به ندارد، جنین

صااحب   باودن  پاذیرش ماادر   ، کاودک  ساعادت  و مصلحت رعایت به منظور نیز و منتسب میداند اسپرم( تخمک و

 نساب،از  جملاه  از آن پیراماون  مساائل  و جایگزین رحم به بوطمر مقررات آمریکا، حقوق است.در معقولتر تخمک،

 قارارداد،  طارفین  بین بروز اختالف صورت در واشنگتن مانند ها، ایالت از است. برخی متفاوت دیگر ایالت به ایالتی

 صاورتی  در و تنسای تنهاا   یوتا مانند دیگر کنند.برخی می تعیین کودک مصلحت براساس را طفل حضانت و نسب

 رابطه ی طفل، با آنها از یکی که حداقل شناسند می رسمیت به طفل قانونی مادر و پدر به عنوان را متقاضی والدین

 و معتبار  ازدواج ایالات،  آن قاانون  طباق  متقاضای،  که والادین  صورتی در تنها دیگر، برخی و باشند داشته ژنتیکی

 یادشاده  قرارداد نیز ایاالت از . برخی شد هندخوا محسوب طفل قانونی و مادر پدر عنوان به باشند، داشته صحیحی

 مای  باه شامار   طفال  قانونی والدین به عنوان را همسرش و جانشین مادر و دانسته عمومی خالف نظم و ممنوع را

 . آورند

 نتیجه گیری:

به  در حقوق ایران کودک به صاحبان نطفه)صاحبان اسپرم و تخمک( منتسب است.در حقوق آمریکا, قوانین از ایالتی

 ایالتی دیگر متفاوت است.

 های كلیدی :واژه
 .آمریکا،ایران، حقوق، فقه، رحم جایگزین
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نسب اطفال ناشی از لقاح مصنوعی

 *2یهاشم یسادات بن هیعهد، 1عبدالحمید عارفیان

 استادیار گروه الهیات و معارف اسالمی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی، جهرم، ایران-1

 کارشناسی ارشد حقوق و فقه،کارشناس امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جهرم-2



 مقدمه:

مشروعیت بخشیدن به آن در جهت جلوگیری از تضییع حقوق  ،راههای اثبات نسب هر فرد به یک خانواده یکی از 

به آن اختصاص داده که بر  لذا نظر به اهمیت این مقوله قانونگذار احکامی را.  افراد و اشخاص حقیقی می باشد

آیا انکار نسب در حقوق ایران و فقه امامیه مورد ، اقدام به نفی نسب کند ، اما اگر کسی مبنای )قرابت( وضع شده

دعوی انکار نسب در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر ؟در  در، پذیرش است ؟ آیااصل آزادی اقامه دلیل 

 حقوقی طفلی که مورد نفی نسب واقع می شود چگونه است ؟مقایسه فقه امامیه چطور ؟وضعیت 

:قیروش تحق

.است یو کتابخانه ا یلتحلی– یفیپژوهش ،توص نیدر ا قیتحق روش  

 یافته ها:

حکمی ، در قانون ما، مانند بسیاری از کشورهای جهان در زمینه جواز یا تحریم تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 

به اصول کلی حقوقی و اصل عقلی اباحه و عدم منع قانونی می توان لقاح مصنوعی  مشاهده نمی گردد ولی با توجه

با اسپرم شوهر را در حقوق ایران جایز دانست و طفل حاصل از اسپرم شوهر را فرزند زوجین و واجد تمام آثار 

نچه از آیات قرآن در آ.در حقوق ایران و در قانون مدنی حکمی در این زمینه وجود ندارد.حقوقی و قانونی تلقی کرد

خصوص حفظ فرج از غیر شوهر به طور عمد و همچنین از اخبار و احادیث موجود استنباط می گردد؛ این است که 

طبق قاعده . تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر شوهر مجاز نمی باشد که این نظر مورد تایید فقها و مراجع تقلید نیز است
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ال باحه که از مستقالت عقیله است هر عملی مباح است مگر عملی که از طرف کلی حقوق و اصاله البرائه و اصاله ا

چون عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را هیچ قانونی ممنوع نکرده .شارع و قانونگذار صریحا ممنوع شده باشد

ات فقهای معاصر با توجه به استفتائ است؛  لذا در حال حاضر می توان در موارد ضروری این عمل را مجاز دانست .

می توان گفت باروری مصنوعی با اسپرم بیگانه جایز نیست خواه زن دارای شوهر باشد یا نباشد زن و شوهر ،  امامیه

در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه, که غالبا رحم, مورد اجاره قرار  به آن راضی  باشند یا نه.

در اثبات نسب مادری باید وضع حمل زن از یک .نون ما حکم صریحی دیده نمی شودمی گیرد در فقه امامیه و قا

 .طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادری محرز شود سو و هویت

 :گیری نتیجه

گاه ناشی از لقاح مصنوعی است لذا در مورد نسب  و نسب در قانون ایران و فقه امامیه گاه ناشی از لقاح طبیعی

زمان زوجیت باشد و از حداقل و  نزدیکی بین زن و مرد در از لقاح طبیعی می بایستی انعقاد نطفه حاصل ناشی از

حداکثر مدت حمل تجاوز ننماید و از آنجایی که نسب هر شخص، مستقیما به دو نفر می رسد که یکی مادر و 

نیز  ،نسب ناشی از لقاح مصنوعی  دیگری پدر است می بایستی نسب مادری و پدری طفل نیز ثابت گردد. در مورد 

می بایستی لقاح حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد باشد و در این زمینه فرقی ندارد که از روش داخل رحمی یا خارج 

در این  باره بهره جست اما اگر جنین  ،از رحمی جهت انعقاد نطفه استفاده جویند حتی می توان از اهدای جنین

نسب طفل مورد انکار که در صورتی ، هذا  علی با  بیگانه باشد نسب را مشروع نمی سازد.  ناشی از انعقاد تخمک زن

اثبات یا عدم اثبات موارد فوق اهمیت بسزایی دارد.     ،و تردید قرار گیرد

 .نسب ، لقاح مصنوعی ، رحم اجاره ای  های كلیدی :واژه
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  ظام ثبت احوال ایراندر ن  ARTوضعیت هویتی فرزندان حاصل از 

 ، سعیده رحیمیان فرد *نویسندگان : نیکتا تقی پور

 نیکتا تقی پور، دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم -1

 سعیده رحیمیان فرد، لیسانس، دانشگاه تربیت معلم شیراز -2

com.yahoo@Niktataghipoor100 

niktataghipoor114@gmail.com 

 چکیده

با پیشرفت علم پزشکی و ژنتیک در درمان ناباروری ، پزشکان روش های متفاوتی را ابداع نموده اند که با  مقدمه:

استفاده از آن ها از طریق آزمایشگاهی اقدام به تولید مثل می کنند. اما علی رغم این پیشرفت ها علم طب هنوز 

ناسب تر از رحم زن برای پرورش جنین در نظر بگیرد. به همین دلیل یکی از روش های کمک نتوانسته است محیطی م

اطالق می شود. این  "رحم اجاره ای"یا " رحم جایگزین "باروری ،استفاده از رحم زن دیگر می باشد که به آن 

ودک برای تشکیل جنین جایگزینی به طور کامل یا جزیی صورت میگیرد. در نوع کامل  از تخمک زن حمل کننده ک

 استفاده نمی شود.

استفاده از رحم زن دیگر موجب طرح مسایل پیچیده اخالقی و حقوقی شده است و با توجه به اینکه در قوانین و 

مقررات جاری کشور ایران، قانون ویژه ای برای ثبت  نام مادر اصلی در شناسنامه نوزاد متولد شده به روش رحم 

زوجین را در موقعیتی بغرنج قرار می دهد که خروج از آن در حال حاضر اگر نه غیر ممکن،  جایگزین وجود ندارد؛

 بسیار مشکل به نظر میرسد.

استدالل مخالفین روایاتی است در نهی از زنا و اختالط نسب و انتقال جنین غیر به رحم زنی که رابطه زوجیت بین 

 حکم کلی حرمت زنا تلقی شده است. او و صاحب نطفه وجود ندارد که در این مورد مصداق

اما آنچه  باید مد نظر قرار داد این است که فقه شیعه به روز است و حکم روز میدهد .گرچه ممکن است مقاومت 

 هایی شود  اما با بحث و پیگیری این مسایل حل می شود.

قانونی اشاره خواهیم کرد وضمن  نگارندگان مقاله ی حاضر، ابتدا موقعیت موجود را تشریح و به موارد دستگاه های

 بر شمردن مشکالت موجود بر لزوم تغییر قوانین تاکید و در این زمینه پیشنهاداتی خواهیم داد.

mailto:Niktataghipoor100@yahoo.com
mailto:Niktataghipoor100@yahoo.com
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ست ه اشدده ستفادی اسنات از روش اطالعاآوری اجمعای براست. هش حاضر یک مطالعه توصیفی وپژ  :تحقیق روش  

کتب ، ستهایروخصوصی یا د سنارت اچه به صوه بایگانی شدد سناه از ادستفاو اغیرمستقیم روش ها با ت وداده طالعا.ا

 ست.دآوری و مورد بررسی قرار گرفته اگرب جع مکتوامرو تخصصی 

به نظر میرسد در وضعیت فعلی و با توجه به ضرورت ها و واقعیات مشهود جامعه و نیز تعدد و  بحث و یافته ها:

در استفاده از رحم جایگزین و احراز صحت قرارداد های مربوطه، میتوان  تفاوت دیدگاه های فقهی و عدم منع قانون

با استفاده از قواعد عمومی قرارداد ها در مقام حل این مشکل برآمد و با تصویب قوانین خاص و توسعه تدریجی 

 قوانین مرتبط در این زمینه اقدام کرد.

ایران هم از نظر علمی و فنی و هم از نظر مقبولیت با توجه به آن که درمان با روش جایگزین در  نتیجه گیری:

اجتماعی، قابلیت انجام یافته است و باتوجه به مقررات موجود باید سازوکاری فراهم آید تا انجام آن واجد حداکثر 

بهره، حداقل عوارض مادی، مسئولیت و تبعات روانی برای زوجین صاحب گامت، بانوی صاحب رحم و خانواده وی، 

 حاصل از درمان و گروه پزشکی باشد. بنابراین تغییر قوانین در این امر غیر قابل اجتناب به نظر میرسد.کودکان 

 .ناباروری، رحم جایگزین، ثبت احوال واژه های كلیدی:
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 ایوالیت و تربیت در نسب ناشی از رحم اجاره

 

 *2یهاشم یسادات بن هیعهد، 1عبدالحمید عارفیان

 تادیار گروه الهیات و معارف اسالمی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی، جهرم، ایراناس-1

 کارشناسی ارشد حقوق و فقه،کارشناس امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جهرم-2
 

 :مقدمه
 

ن و والیت به فتح وکسر )واو( درلغت به معنای حکومت کردن ،تسلط کردن ، دست داشتن ، یاری دادن ،دست یافت

تصرف کردن است.

 والیت در اصطالح: در تعریف اصطالحی والیت را بر عام و خاص تقسیم می نماییم.

 عام: شامل والیت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم نیز می شود.

.خاص : کسی است که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می دهند 

در حقوق  و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنها را ، ولی خاص گویند.قانون مدنی، پدر  1194طبق ماده 

ای داده شده، و یکی از وظایف مهم والدین در برابر اسالم به موضوع تربیت اطفال و فرزندان ارزش فوق العاده

ن امر مهم سئواال فرزندان این است که، به تربیت اخالقی و پرورش فکری و عقلی آنان همت گمارند. با توجه به ای

تی مطرح است که در فرزندان ناشی از رحم اجاره ای ، آیا می توان گفت صاحب اسپرم و تخمک ، به طور یقین 

والدین طفل محسوب می شوند؟ و آیا تربیت کودک ناشی از رحم اجاره ای جزء تکالیف قانونی و شرعی آنان است؟ 

با توجه به مواد قانونی مدنی ، راجع به والیت در فقه امامیه ، یا خیر؟آیا مادر اجاره ای در این زمینه تکلیفی دارد 

 جعل والیت قهری برای مادر، امکان پذیر است ؟

:قیروش تحق
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 .است یو کتابخانه ا یلتحلی– یفیپژوهش ،توص نیدر ا قیتحق روش

 بحث و یافته ها :
 

ی ایران نیز که عیناً از فقه امامیه اقتباس نموده قانون مدن قانون مدنی به این امر پرداخته است. 1111و1104مواد 

قانون مدنی به والیت پدر وجد پدری با  1111و  1110است و والیت را مخصوص پدر و جد پدری دانسته در مواد 

ق.م ایران ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت 1111برابر ماده  نام ولی قهری اشاره رفته است .

در فقه امامیه نیز، والیت بر طفل به  ها را مهمل بگذارند.خود بر حسب مقتضی اقدام کنند، و نباید آناطفال 

اشتراک با پدر و جد پدری است ودر صورت نبودن پدر وجد پدری یا یکی از اجداد پدری ، وصی منصوب از طرف 

یت با حاکم شرع است.جد پدری در حال آنان ، ولی طفل خواهد بود و هر گاه وصی منصوب نیز موجود نباشد ، وال

والیت قهری از جمله احکام امضائی و عقالیی شارع مقدس است به عبارتی ،  حیات پدر در والیت بر او شریک است.

شارع مقدس چون، در آن زمان ، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می دیده است 

ی و نکاح طفل ، تنها از طریق این دو مصداق به شمار می رفته لذا شارع مقدس آن را امضاء و به عالوه اداره امور مال

نموده است . در فقه امامیه و سایر مذاهب و قانون مدنی ایران سمت والیت قهری مخصوص پدر و جد پدری است و 

و بیان می یگری می دارند: بر عدم والیت مادر ادعای اجماع شده است و برخی دلیل آن را اصل عدم والیت بر د

دارند : اصل اولی این است که هیچکس بر دیگری والیت ندارد مگر اینکه دلیل برخالف آن اقامه شود و دلیل بر 

       وجود والیت مادر و جد مادری نداریم. 

 :نتیجه گیری

وب قین والدین طفل، محستوان گفت صاحب اسپرم و تخمک، به طور یای، میدر زمینه فرزند ناشی از رحم اجاره

دی وجود ای، از تکالیف قانونی و شرعی آنان است که در این زمینه تردیهستند و تربیت کودک ناشی از رحم اجاره

حق و  ندارد. در صورتی که مادر اجاره ای حضانت کودک را به عهده دا شته با شد؛ تربیت وی نیز در این رابطه جزء

.اما حق والیت را ندارد ر این صورت تکلیفی نخواهد داشت.تکلیف وی خواهد بود ولی در غی  

.والیت ، تربیت ، رحم اجاره ای: واژه های كلیدی    
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 طب سنتی ایران مروری بر اسباب و عالئم ناباروری مردان از دیدگاه
امیرمحمد ، 4، فاطمه عطارزاده 9آور جهرمی بهیه نام، 5، روشنک مکبری نژاد 2، سمیرا ادهمی5نویسندگان: مژگان تن ساز 

 1جالدت

 .استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران .1

  .دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران .2

 کده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایراناستاد گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات ناباروری، دانش .3

 .شیراز، ایران متخصص طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، .4

 .از،شیراز، ایراناستادیار گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شیر .5

 چکیده:

ناباروری به خصوص ناباروری مردان از جمله مشکالتی است که در حال حاضر با وجود پیشرفتهای قابل  ه:مقدم

توجه پزشکی، همچنان به عنوان یک معضل بهداشتی درمانی محسوب میشود. بررسی این موضوع از منظری 

پیش رو کمک کننده باشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی  متفاوت از طب رایج میتواند در رفع مجهوالت پزشکی

 .علل و عالئم مطرح در بحث ناباروری مردان در متون طب سنتی ایران انجام شد

در این مطالعه علل ناباروری مردان از منابع معتبر طب سنتی ایران شامل کتاب قانون در طب، ذخیره  ر:روش كا

، طب اکبری، معالجات عقیلی و اکسیر اعظم جمع آوری و موارد مطرح شده خوارزمشاهی، شرح االسباب و عالمات

مورد بررسی Google Scholar و Scopus ،Medlineاز لحاظ وجود شواهد علمی اخیر در پایگاههای اطالعاتی 

 .گرفتقرار

اند. این علل در پنج پزشکان ایرانی علل، عالئم و درمانهای متفاوتی را برای ناباروری مردان مطرح کرده  :یافته ها

دسته علل عمومی، اختالالت دستگاه تناسلی، علل خارج از دستگاه تناسلی شامل آسیب مغزی، گوارشی و کلیوی، 

روانی و رفتاری و علل ناشناخته قابل طبقه بندی است. در بخش علل تناسلی عالوه بر مشکالت  -علل روحی 

ا قالب سوء مزاجهای گرم، سرد، خشک و تر سیستم تناسلی بساختاری، اختالالت عملکردی دستگاه تناسلی در 

 .استشاخصه های متفاوت منی بیان شده 
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برای عللهای متفاوت ناباروری مردان درمانهای متفاوتی در طب سنتی ایران مطرح است. توجه و  :نتیجه گیری

ی جدیدی در بحث بررسی این رویکرد تشخیصی درمانی ممکن است باعث گشوده شدن دریچه های تحقیقات

 ناباروری مردان شود.

 .ناباروری، طب سنتی واژه های كلیدی:

 ساله 43-51بررسی عوامل اجتماعی موثر برفرزندآوری زنان 

 )مورد مطالعه زنان متاهل شهرجهرم(

  2یامان اهلل همت ،5*لتنیفخرالسادات پ

         sadatpiltan@yahoo.comآموزش و پرورش شهر جهرم ری، دب یجامعه شناس یدکتر -1

 hemat341@gmail.comواحد جهرم یدانشگاه آزاد اسالم یارشد جامعه شناس یآموخته کارشناس دانش     -2

 چکیده

تامین نیروی انسانی است که در همه جوامع با توجه فرزندآوری یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه اجتماعی جهت 

به شرایط تحوالت جمعیتی به آن توجه می شود . هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فرزندآوری 

سال واقع هستند ، می باشد  .  روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و  45تا  15زنان متاهل که در گروه سنی 

نفر به عنوان حجم نمونه  311ساله می باشند که بر حسب فرمول کوکران  45تا  15ان متاهل جامعه آماری کلیه زن

تعیین شد و با شیوه نمونه گیری  خوشه ای چند مرحله ای تصادفی پرسشنامه محقق ساخته توزیع شد و پایایی 

ر از دو تا و وضعیت منزل سواالت نیز سنجیده شد . نتایج بیانگر این است که تمایل همسر به داشتن فرزند بیشت

مسکونی با فرزندآوری تفاوت معناداری وجود دارد . بعالوه بین تعداد فرزند مطلوب ، کیفیت مسکن ، هزینه فرزندان 

، نگرش مدرن زن و مشکالت اجتماعی رابطه معنادار معکوس با فرزندآوری می باشد . همچنین بر حسب آماره 

، هزینه   -.243می باشد و متغیرهای همانند کیفیت مسکن با بتای  .315رگرسیونی ضریب تعیین احتسابی 

. دارای 101و مشارکت اجتماعی با بتای  -.311، مشکالت اجتماعی با بتای  -.159نگهداری از فرزندان با بتای  

 تاثیر بر فرزندآوری می باشند.

                                                                                 

 زنان متاهل، فرزند آوری، مشارکت اجتماعی،  مشکالت اجتماعی، جهرم. واژه های كلیدی:

 

mailto:sadatpiltan@yahoo.com
mailto:hemat341@gmail.com
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 های نوین كمک باروری و نسب فرزندان ناشی از آنترین شیوهمروری بر مبانی فقهی متداول

 2، منصور درویشی تفویضی*5محمد حسین مدبر

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیمرکز تحقیار دانشگاه علوم پزشکی، دکترای تفسیر قرآن و متون اسالمی، استاد -1

 MHM3733@YAHOO.COM، ادرس ایمیل: 09111923133جهرم، سایت پردیس، مدیرگروه معارف اسالمی. شماره تماس: 

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیتحق ارشد فلسفه اخالق، مرکزکارشناسی  -2

 چکیده:

های مصنوعی، فقه و فقیهان را های حیرت آور علوم پزشکی در تمامی ابعاد و نیز در عرصه مربوط به باروریپیشرفت

ی و پیشینه به چالش کشیده، سواالت فراوانی فرا روی آنان قرار داده است. غنای فقه شیعه، مبانی مستحکم

های متقن و روشنی به سواالت مزبور داده شود. مقاله حاضر درصدد است که درخشان آن باعث شده است که پاسخ

بررسی این مبانی ثمرات فراوانی برای همه کسانی که با این پدیده نوین  ها بپردازد.به نحو گذرا به مبانی این پاسخ

 های نوین باروری و مسئله نسب آنان در پی دارد.وشدرگیر هستند، از جمله فرزندان ناشی از ر

شیوه پژوهش در این نوشتار مروری است بر آثار فقیهان و صاحب نظرانی که در این زمینه قلم  شیوه تحقیق:

اند، فقیهانی همچون آیات عظام: خمینی، سیستانی، روحانی، مؤمن، یزدی، بجنوردی، مکارم، فرسایی نموده

 بریزی و فاضل لنکرانی. و مالحظه و استخراج مبانی و مستندات آنان.ای، خوئی، تخامنه

 شیوه های مرسوم کمک باروری، در حال حاضر و مبانی فقهی آنها به قرار زیر است: یافته ها:

منع این  مبانی فقهی: از آنجا که نهی دال بر: های جنسی زن و شوهر شرعیالف( باروری خارج رحمی توسط سلول

، به حکم اصل برائت شرعی و عقلی، اشکالی در این کار از نظر شرعی وجود ندارد. و هرع مقدس نرسیدشیوه از شا

 فرزند حاصل از این روش منسوب به صاحبان نطفه است.

اق شریعت با این عمل موافق نیست. آیاتی از قرآن بر حرام بودن این ذروح و م: ب( باروری زن با نطفه مرد اجنبی

ده فراش توان عیاتی چند تصریح دارد فرزند ناشی از این روش به صاحبان نطفه ملحق می شود و قاروش اشعار و روا

 الحاق این فرزند به شوهر زن ندارد.

این عمل فی نفسه بال اشکال است و صاحبان : ایج( بارور نمودن نطفه زن و شوهر آن زن و انتقال آن به رحم اجاره

 دانند.ی رضاع، صاحب رحم را مادر رضاعی طفل میرخی به استناد ادلهنطفه پدر و مادر حقیقی فرزند و ب

از آنجا که اصل اولی در مسئله فروج، احتیاط است، اصاله البرائه جاری : د( باروری زن با نطفه )تخمک( اجنبیه

 اند.شود. بنابراین روش مزبور مجاز نیست، هرچند برخی از فقیهان آن را مجاز دانستهنمی

 وجود دارد اصل اولی در مسئله فروج احتیاط است. بنابراین جز در مواردی که دالیل روشن شرعی یری:نتیجه گ

شوند و صاحب بایستی از انجام این عمل اجتناب نمود. فرزندان به صاحب و یا صاحبان نطفه ملحق می، )مورد الف(

 ق رضاع به فرزند منسوب گردد.یتواند از طررحم می
 های نوین کمک باروری، نسبانی فقهی، روشمب: واژگان كلیدی

 

mailto:MHM3733@YAHOO.COM

