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از دیرتاز ضرٍریات حیات، اًساى را تِ زًذگی اجتواػی سَق دادُ ٍ اًساًْا ترای رفغ ًیاز ّای خَد، دست 

اهرٍزُ تا کثرت . دادًذزدًذ کِ چِ تسا در ضوي آى هؼاهالت ضرٍطی را ّن لرار هیتِ هثادالت ٍ هؼاهالتی هی

از هیاى ضرٍطی . هؼاهالت ٍ اًَاع ضرٍط ضوي آى، تحث ضرط ضوي ػمذ از هثاحث هْن هؼاهالت ضذُ است

تاضٌذ، تثییي ضرط صحیح ٍ فاسذ از اّویت گردد، ترخی از ضرٍط صحیح هیکِ در ضوي هؼاهالت همرر هی

ا حذالل یک از تسسایی ترخَردار است، چراکِ چِ تسا ضرط هطرح ضذُ در ضوي هؼاهلِ اًگیسُ اصلی ٍ ی

اغراض هْن هتؼاهلیي ترای هؼاهلِ تاضذ، تِ ًحَی کِ اگر ایي ضرط فاسذ است، ضایذ تِ طَر کلی از هؼاهلِ 

کٌذ در تثییي حمیمت ضرط فاسذ ٍ تأثیر آى تر ػمذ هَضَع پژٍّص حاضر است، کِ تالش هی.هٌصرف ضًَذ

 .حذ اهکاى تِ رٍضي ضذى ایي هْن کوک کٌذ

تؼریفی از ضرط تیاى ضذُ ٍ حمیمت اضتراط در ضوي ػمذ ٍ تفاٍت آى تا اهَری  در ایي پژٍّص اتتذا

ترای ایٌکِ . پس از آى تِ تفکیک ضرط صحیح ٍ فاسذ پرداختِ ضذُ. ّوچَى تمییذ ٍ تؼلیك تثییي ضذُ است

 دارای فایذُ. 2همذٍر تاضذ، .  تایست جاهغ ضرٍطی تاضذ کِ اّن آًْا ػثارتٌذ از ضرطی صحیح تاضذ، هی

فی ًفسِ جایس . 6هخالف همتضای ػمذ ًثاضذ، . 5هؼلَم تاضذ، . 4هخالف کتاب ٍ سٌت ًثاضذ، . 3 ػمالیی تاضذ،

حال اگر ضرطی فالذ یکی از ضرٍط فَق تاضذ، چٌیي ضرطی . هٌجس تاضذ. 8هستلسم هحال ًثَدُ ٍ . 7تاضذ، 

 گردد یا خیر؟اد ػمذ ّن هیضرط تاطل است ٍ آًگاُ پرسص اساسی ایي است کِ آیا تطالى ضرط تاػث فس

هحل تحث در جایی است کِ فساد ضرط هَجة اختالل ارکاى ػمذ ًطَد، یؼٌی هَضَع ػمذ، ػَضیي ٍ 

تٌاترایي اگر التسام تِ ضرط هٌافی التسام تِ ػمذ تاضذ ٍ ضرط ارکاى ػمذ را هتسلسل کٌذ، . هتؼالذیي هحفَظ تواًذ

 .کاًص تاطل استتِ ًظر فمْا چٌیي ػمذی تِ دلیل اخالل تِ ار

ترخی لائل تِ سرایت فساد ّستٌذ ٍ تِ . در هَرد سرایت فساد ضرط تِ ػمذ، دٍ دیذگاُ اصلی ٍجَد دارد

در هماتل . اًذدالیلی چَى غرری ضذى هؼاهلِ، اًتفاء تراضی، ػذم لصذ ػمذ تذٍى ضرط ٍ رٍایات توسک کردُ

تاضٌذ، ضوي پاسخ دادى تِ ادلِ لائلیي تِ تطالى لائلیي تِ ػذم سرایت فساد ضرط تِ ػمذ کِ هطَْر فمْا هی

ای ّوچَى ػوَهات ٍ اطاللات صحت ػمَد، تحلیل هاّیت ضرط ٍ ػمذ، ترای اثثات صحت ػمذ تِ ادلِ

 .کٌٌذرٍایات دال تر صحت ػمذ هطرٍط تِ ضرط فاسذ استٌاد هی

                                                           
 .فمِ ٍ اصَلرضتِ ( س)جاهؼِ السّراء  3داًص آهَختِ سطح .   



پرداختِ ضذُ ٍ تِ جْت  پس از اثثات ػذم سرایت فساد ضرط تِ ػمذ، تِ تررسی ضرط فاسذ در ضوي ایماع

اّویت ػمذ ًکاح تِ طَر تطثیمی چٌذ ضرط ضوي ػمذ ًکاح کِ تِ ًظر هطَْر فمْا از ضرٍط فاسذ است، 

اتتذا هثاًی ثثَت خیار در تخلف . در آخر تِ تأثیر ضرط فاسذ در ایجاد خیار پرداختِ ضذُ .تررسی ضذُ است

ٍت خیار، تأثیر ضرط فاسذ در ثثَت خیار رٍضي ضذُ ضرط تثییي گردیذُ ٍ پس از آى طثك هستٌذات هختلف ثة

 .است
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