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 عقد در تعلیق آثار و مبانی
 

 3مفتاحی ، مهدی2 زارع ، محمد1 زارع ایوب

 صفاشْز، ایزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ خصَصی حمَق ارشذ داًشجَي کارشٌاسی 7
 شیزاس، ایزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ خصَصی حمَق دکتزاي داًشجَي 2

 صفاشْز ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ هذرس 3
 

 چکیده

 عمذي کٌٌذ هی استذالل ٍ باشذ هی آى در تٌجیش عذم باشٌذ هی هعلك عمذ صحت عذم بِ هعتمذ کِ اشخاصی دالیل تزیي هْن اس

 عمذ( کٌٌذ هی صحبت رضا فمذاى اس گزٍّی) لصذ فمذاى بِ دلیل ٍ ًذارد اًشاء در جاسم لصذ کٌٌذ اًشاء آى در ًیست هٌجش کِ

 عمذ حمَلذاًاى. است داًستِ صحیح را هعلك عمذ صزاحت بِ گذار لاًَى. باشذ هی فمْا اس بسیاري ي عمیذُ ایي ؛ ٍاست باطل

 لصذ ٍجَد عذم لحاظ بِ را اًشاء در تعلیك فمط ٍ اًذ کزدُ تمسین هٌشأ در تعلیك ٍ اًشاء در تعلیك با هعلك عمذ بِ را هعلك

 ظزیفی ّاي تفاٍت کِ اًذ کزدُ ارائِ هعلك عمذ خاص طَر بِ یا تعلیك اس هختلفی  تعاریف حمَلذاًاى ٍ فمْا. اًذ داًستِ باطل جاسم

 اي پایِ بز را عمذي چٌیي حمَلی  ساختواى حمیمت در اًذ، دادُ هعلك عمذ بطالى بز رأي کِ فمْایی. خَرد هی چشن  بِ ّا آى در

 است اهزي تزتیب درٍالع تعلیك. است هشَْد کاهالً ّا آى پیشٌْادي  تعاریف در بٌایی چٌیي ریشي پی کِ اًذ بٌاًْادُ ًادرست

 عمذ بطالى  بِ حکن دلیل ّویي بِ ٍ داًٌذ هی اًشا در تعلیك را هعلك عمذ در تعلیك فمْا اس بزخی هَجَد اهز بز هَجَد، غیز

 ایي ٍلی، ساسد هی هزتفع را( هٌشأ) هسّبب اس اًشاء ٍ سبب تفکیک بز هبٌی هعلك عمذ در فمْا اس گزٍّی اشکاالت گزچِ. اًذ دادُ

 دّذ هی ارائِ هعلك عمذ اس دلیمی بسیار تعزیف ایزاى، هذًی لاًَى عمذ، اثز ًِ گزدیذُ  هعلك کِ است عمذ همتضاي یا هٌشأ

 ٍ هباًی بزرسی دًبال بِ همالِ ایي در. است استخزاج لابل عمذي چٌیي بز هتزتب احکام هعظن آى، در تأهل اًذکی با کِ ًحَي بِ

 .باشین هی عمذ در تعلیك آثار

 

 .بطالى عمذ، در تعلیك آثار هباًی، هعلك، عمذهای كلیدی:  هواژ
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