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1معصومه تشکری نیا  

 چکیده 

ٍ پیًَذ آى هَسد اتتالء اًساى است ٍ یکی اص هَفق تشیي سٍش ّای دسهاًی دس تیواسی اص آى جا کِ اّذاء ػضَ 

ّای الػالد هی تاضذ، هَضغ فقِ ایي است کِ حکن ایي هَضَع سا اص دیذگاُ ضشیؼت تشسسی کٌذ ٍ عثق قَاػذ 

لزا پیشاهَى . ح کٌذفقْی سای تِ ػذم جَاص یا جَاص ایي هسالِ ٍ کیفیت جَاص ٍ آحاس هتشتة تش ایي هسالِ سا هغش

کِ هخالفیي تا اّذاء تِ چِ ادلِ ای استٌاد کشدُ اًذ ٍ سپس تِ تیاى ادلِ  ضذیناّذاء ػضَ اتتذا ٍاسد ایي تحج 

دس ایي پژٍّص هحقق تا تَجِ تِ کوثَد هٌاتغ ٍ هأخز، تِ سٍش ّای ریل تِ جوغ آٍسی .جَاص آى پشداختِ این

 :ُ استسصیذاعالػات، پشداصش ٍ تحلیل آى ّا هثادست ٍ

 گشدآٍسی آحاس هحققاى کطَس ٍ استفتائات فقْا  -1

 هشاجؼِ تِ سایت ّای هختلف ایٌتشًتی -2

 هشاجؼِ تِ کتاتخاًِ ّا ٍ هؤسسات هؼتثش استاى قن -3

 :یافتِ ّای حاغل اص ایي پژٍّص ًطاى داد 

 .هشگ دٌّذُ ضَد جایض ًیستپیًَذ اػضای سئیسی اًساى صًذُ تِ فشد ًیاصهٌذ تِ ًحَی کِ اّذاء آى هَجة  -1

 .پیًَذ ػضَی اص اػضای اًساى صًذُ، چٌاى کِ ًقع یا ضشس جذی تشای ٍی ًذاضتِ تاضذ جایض است -2

قغغ اػضای تذى هیت، هَجة ّتک حشهت ٍ هخلِ ًیست صیشا هَاسد هزکَس اص ػٌاٍیي قػذیِ است ٍ تاتغ  -3

 .ث استقػذ ٍ اًگیضُ فاػل هی تاضذ کِ هٌػشف اص هَضَع هَسد تح

 .ًیض هی تَاى توسک ًوَد... تشای احثات جَاص پیًَذ اػضا تِ ادلِ حاًَیِ هاًٌذ تضاحن، تشائت، ًفی ػسش ٍ حشد ٍ  -4

اکخش فقْای هؼاغش قغغ ػضَ هشدگاى هغضی سا تا تَجِ تِ اسجاع ایي هَضَع تِ کاسضٌاس خثشُ ٍ احشاص  -5

ٍدى ًجات ًفس هحتشهِ ای تش آى تا استٌاد تِ هشگ ٍ هسلن ضذى آى تَسظ هتخػػاى هشتَعِ ٍ هتَقف ب

 .احکام حاًَیِ ٍ هػلحت ػوَهی، حکن تش جَاص ٍ تشخی ًیض تش ٍجَب اهش حکن دادُ اًذ

                                                           
 .سضتِ فقِ ٍ اغَل( س)جاهؼِ الضّشاء 3داًص آهَختِ سغح .  1



دس خػَظ قاػذُ الضشس آى چِ اص هجوَع ًظشات تِ دست هی آیذ آى است کِ تش اساس تشخی اص هثاًی هاًٌذ هثٌای  -6

 .ضشاس تِ ًفس ًذاسد ٍ تش اساس تشخی دیگش تِ دالیلی قاػذُ دال تش هذػا استآقای خَئی، قاػذُ الضشس استثاعی تا ا

دس استفاع آى : ب . حکن هَسد ًظش ضشسی تاضذ : الف : دس هَضَع قاػذُ الضشس دٍ چیض هٌظَس ضذُ است  -7

 .حکن، اهتٌاًی ٍجَد داضتِ تاضذ

 .اقی ًوی هاًذلزا تا هٌتفی ضذى یکی اص ایي دٍ ضشط، هَسدی تشای جشیاى قاػذُ ب

اهتٌاًی کِ هجشای قاػذُ الضشس است فقظ دس هَسد تحکین ضشس قَی تش تش ضشس کوتش است؛ چِ آى دٍ  -8

 .ضشس تِ یک ًفش هلحق ضًَذ یا تِ دًٍفش

لزا دس تحج اّذاء ػضَ، . هالک ٍ هؼیاس جشیاى ٍ ػذم جشیاى قاػذُ الضشس، ٍجَد اهتٌاى ٍ ػذم آى است -9

خػَظ حکن تِ حشهت ّالک کشدى هشدُ هغضی جاسی ضذُ ٍ دس ًتیجِ حکن تِ حشهت قاػذُ الضشس فقظ دس 

ٍ ایي قاػذُ دس هَسد حکن تِ ٍجَب ًجات تیواس ًیاصهٌذ جاسی ًوی گشدد صیشا اهتٌاًی دس سفغ . اص تیي هی سٍد

 .آى ًیست

 قاػذُ الضشس، پیًَذ اػضا، هشگ هغضی         :  هاکلید واژه

 

 


