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 چکیده

بحج ٍ بررسی در هَرد جوؼیت ٍ هسبئل هربَط بِ آى از جولِ تٌظین خبًَادُ ٍکٌترل جوؼیت در حیطة داًص 

در  گیرد ایي داًص، بب استفبدُ از ادلة ػلوی بِ کٌکبش در هَرد تغییرات جوؼیتی ٍ جستجَ جوؼیت ضٌبسی صَرت هی

 .پردازد هَرد ػلل ٍ ًتبیج افسایص یب کبّص رضذ جوؼیت هی

هبحج کٌترل جوؼیت ٍ بِ ػببرت دیگر تحذیذ هَالیذ گبُ در کٌبر بحج از تٌظین خبًَادُ ٍ گبُ جذا از آى هطرح 

ًٍِ ّر ریسی در هَرد ایٌکِ چگ هی ضَد ٍ ایي بِ ػلت تفبٍت هیبى دٍ هسئلِ است چرا کِ در تٌظین خبًَادُ از برًبهِ

زٍجی بتَاًٌذ بب تَجِ بِ ضرایط خَد در جْت افسایص هَالیذ یب کبّص هَالیذ یب تخبیت تؼذاد هَالیذ برآیٌذ سخي 

 .رٍد در حبلی کِ در کٌترل جوؼیت سخي فقط در بؼذ کبّص هَالیذ ٍ هحذٍد ًوَدى آى است هی

ز ابؼبد هختلفی ّوچَى بؼذ فقْی، هسألِ کٌترل هَالیذ در ػیي ایٌکِ زیر هجوَػة بحج جوؼیت ضٌبسی است ا

تَاًذ هَرد بررسی قرار گیرد ٍ هب در تحقیق حبضر بر آًین کِ ایي هسبلِ را از بؼذ فقْی  هی... اقتصبدی، پسضکی ٍ

 .تحلیل ًوبیین

در بررسی فقْی تحذیذ هَالیذ بِ سراؽ ادلة ضرع هی رٍین ٍبب تذقیق در ایي ادلِ تالش هی کٌین تب ببیٌین جْت 

آًچِ کِ بب بررسی هفصل ادلِ ٍ ًقذ ادلة هخبلفیي ٍ  ایي ادلِ در تأییذ کخرت جوؼیت هی ببضذ یب کٌترل آى؟گیری 

هَافقیي کٌترل جوؼیت در طی تحقیق رٍضي هی گردد استحببة کخرت جوؼیت است؛ در ػیي حبل از حبالت ػرٍض 

 .افل ضذػٌبٍیي حبًَیِ ٍ احکبم حکَهتی ٍ تأحیر آى بر حکن هسألِ ًیس ًببیذ ؽ

ّوچٌیي در بررسی فقْی راّْبی کٌترل جوؼیت رٍضي خَاّذ ضذ کِ برخی از راّْب صرف ًظر از حکن ضرػی 

در هَرد جَاز ٍ ػذم جَاز کٌترل جوؼیت، فی ًفسِ دارای هَاًؼی هی ببضٌذ کِ هبًؼی هی ببضٌذ کِ هبًغ از جَاز 

 .ث هطرٍحِ هی پردازیندر پبیبى، بِ ًتیجِ گیری از هببح. ضرػی ایي راّْب  هی گردد

 .کٌترل جوؼیت، اهبهیِ، تٌظین خبًَادُ، هَالیذ :کلید واشه ها
 

                                                 
 .رضتِ فقِ ٍ اصَل( س)جبهؼِ السّراء 3داًص آهَختِ سطح .   


