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نابارور مبتنی بر جامعه ایران: یک مهالعه  مشاوره حقوقی استفاده از روشهای کمک باروری متفاوت در زوجین
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ور حق دستیابی بدان را خواهند داشت حق استفاده از امکانات روشتهای کمتک بتاروری    یکی از حقوقهایی که  افراد نابار مقدمه و هد :

جهت کاهش بارهای روانی و اجتماعی تجربه ناباروری می باشد. جهت بهره مندی از این حقوق، زوجین نیاز به مشاوره مبتنی بر جامعته در  
هتای کمتک بتاروری متفتاوت در زوجتین       وره حقوقی استفاده از روشاین راستا خواهند داشت. لذا مطالعه مروری حاضر به مروری بر مشا

 نابارور مبتنی بر جامعه ایران خواهد پرداخت.

مرحلته اساستی    ۳می باشد که جهت  استخراج مطالعات از (Narrative Review)مطالعه مروری حاضر یک مطالعه نقلی  روش کار:

مطالعات مرتبط، انتخاب مطالعه، چارت داده ها و مرتبط کردن و خالصته ستازی و   استفاده شد که شامل: شناسایی سوال تحقیق، شناسایی 
در نهایت گزارش نتایج بوده است. سوال پژوهشی: مشاوره حقوقی استفاده از روشهای کمک باروری متفاوت در زوجین  نابتارور ایرانتی بتا    

و پایگاههتای اختصاصتی    google scholarیگاههای عمتومی  توجه به فرهنگ جامعه ایرانی چگونه است؟ در این راستا، محققین در پا

با کلید واژه حقوق، روشهای کمک باروری، زوجتین نابتارور، اهتدای       Proquestو PubMed ،SID ، Science Directهمچون 
مطالعته خالصته    مطالعه خارج شده و پتس از  ۳۳عنوان  ۶۳جستجو صورت گرفت. از بین  ۳۳۰۷تا  ۳۳۳۳گامت، رحم اجاره ای از سالهای 

 مطالعه جهت طبقه بندی مطالعات استفاده گردید. ۰۶مطالعه حذف شدند و در نهایت از یافته های  ۰۳مقاله 

طبقه کلی شده است. طبقه اول: مشاوره حقوقی در رابطته بتا استتفاده از روشتهای      ۳مرور مطالعات منجر به سازماندهی مطال  در نتایج:

ی اسپرم و تخمک، جنین و رحم اجاره ای بوده است.  در این طبقه موازین دینتی و حقتوقی استالمی بترای     کمک باروری در رابطه با اهدا
افراد داوطل  استفاده از روشهای کمک باروری بیان خواهد شد. اشکاالتی که به مسئله اهدای جنین ، گامت با استفاده از روش های کمک 

وارد شده است با استفاده از موازین دینی پاستخ داده خواهتد شتد. طبقته دوم: مشتاوره      باروری اعم از روشهای داخل رحمی و خارج رحمی 
حقوقی در رابطه با مسئله ارث و نسبت. در این طبقه مسئله محرمیت و ارث به روشنی بیان می گتردد. بترای مثتال فترد صتاح  رحتم و       

اشد و ارث از این افراد گرفته می شود و یا مسئله محرمیت بدین تخمک به عنوان مادر واقعی و فرد صاح  اسپرم به عنوان پدر واقعی می ب
ستوره نستاء، بته دختتر زن محترم       ۳۳صورت است که اگر زن، اسپرم اهدایی دریافت کند همسرش بعنوان پدر اجتماعی بوده و طبق آیته  

 برد. می میباشد ولی فرزند حاصله، ارث از پدر اجتماعی نمی برد چرا که در واقع از صاح  اسپرم ارث

ار آنجائیکه زوجین نابارور ممکنست که از مسائل حقوقی و دینی روشهای کمک باروری بی اطالع باشند، مشتاوره حقتوقی    نتیجه گیری:

ساختارمند و مبتنی بر فرهنگ جامعه ایرانی به آنان کمک خواهد کرد تا راحت تر تصمیم گیری کرده و از این خدمات بهره مند گردنتد و از  
 ز بسیاری از خطراتی که در اثر ندانستن رخ خواهد داد جلوگیری خواهد شد.طرفی ا
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