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 اعصبة، ي مغس رياوی، ي ريحی بیمبران) مشببٍ افراد ي مجبویه مدوی مسئًلیت

 ایران حقًق ي فقٍ مىظر از( داين سىدريم ي اسکیسيفروی
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 چکیدٌ

هغض ٍ اعصبة،  ،یٍ سٍاً یسٍح وبساىیهطکَک است هثل ب ّب آىًبَدى  بیهجٌَى بَدى  تیدس جبهعِ ٍجَد داسًذ کِ ٍضع یافشاد

جبشاى خسبست فشد  تی. ٍضعشدیپز یصَست ه گشاىیبِ د یافشاد خسبسات يیتَسط ا یٍ سٌذسٍم داٍى. گبّ ّب یضٍفشًیاسک

هَضَع بِ آى خبطش است کِ  يیا ؛ ٍکٌذ یسا بِ خَد هطغَل ه یٍ قبض ضًٌَذُ ،کبٍضگشِ رّي ّش است ک ای هسئلِ ذُید بىیص

است  رکش ضبیبى داسد. شیاًکبسًبپز یافشاد ضشٍست يیا یهذً لیتهسئَ فیتکل يییتع يیبٌببشا؛ ًذاسد حیخصَظ تصش يیقبًَى دس ا

 بییجهْن دس  يیافشاد سا بش عْذُ داسًذ. ا گًَِ ایي یًگْذاس تیاست کِ هسئَل یجبشاى خسبست بش عْذُ کس تیهسئَل کِ

است تب بِ  دسصذدایي پژٍّص بِ سٍش تَصیفی تحلیلی  لزا است. تَجِ قببلافشاد دس جبهعِ  يیکِ تعذاد ا کٌذ یجلَُ ه طتشیب

م داٍى( اص هٌظش فقِ ٍ سٌذسٍ یضٍفشًیهغض ٍ اعصبة، اسک ،یٍ سٍاً یسٍح وبساىیٍ افشاد هطببِ )ب يیهجبً یهذً تیهسئَلبشسسی 

جٌَى، هجٌَى ٍ افشاد هطببِ  ت،یاصطالحبت هسئَل پس اص تبییي بِ رکش است کِ دس ایي پژٍّص الصم بپشداصد. شاىیٍ حقَق ا

ضذُ  شاىیاص کجب ضکل گشفتِ ٍ چگًَِ ٍاسد حقَق ا یهذً تیهسئَل خچِیتبس ٌکِیرکش ضذُ ٍ ا یهذً تیهجٌَى ّذف هسئَل

 یشیگ جِیًت دس پبیبى بِ ؛ ٍقشاس گشفتِ است سِیبب افشاد هطببِ آى هَسد هقب يیآثبس ٍ اعوبل هجبًاحکبم هجٌَى،  سپساست. 

 ست.ضذُ ا پشداختِهببحث هَسد ًظش 
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