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غزیشُ جٌسی اس جولِ اهیالی است ،كِ فغزي تَدُ ٍ ،السهِ ساختواى رٍح ٍ جسن آدهی است .دیي هثیي اسالم ،تا
احاعِاي ٍسیغ تز تواهی هصالح ٍ هفاسد ًْفتِ در ػالن خلمتّ ،نسهاى تا اصل پذیزش توتؼات جٌسی در چْارچَب
ًظام خاًَادُ ،تزاي ّدایت تطزیت ٍ پاسخگَیی تِ ًیاسّاي سٍجیي ،تِ ارائِ ًظام جاهغ اخالق جٌسی هیپزداسد .در
تؼییي هاّیت ًکاح ،فمِ اهاهیِ تز ایي تاٍر است كِ رٍاتظ جٌسی در ػیي دارا تَدى جایگاّی هْن ٍ خغیز در اسدٍاج،
توام ّدف ٍ سثة ًکاح ًثَدُ ٍ ،ایي اهز در هؼاٍضی ًثَدى ًکاح ٍ اهکاى ضزط ػدم راتغِ تأثیزگذار است .در ایي ًظام
جاهغ ،حمَق جٌسی سٍج هغلك ًثَدُ ٍ تحت حکَهت ادلِ ٍ لَاػدي همید هیضَد .اس سَیی سٍجِ ًیش اس حمَق جٌسی
هتماتل تزخَردار تَدُ ٍ ،اصل ٍ هصادیك ایي اهز هَرد تصزیح هتَى ٍالغ ضدُ است .اس ایي رٍي ّز دٍ در صَرت ػدم
اتیاى تکالیف جٌسیً ،اضش هحسَب ضدُ ٍ ،تا ضواًتاجزاّایی چَى سمَط حك اًفاق سٍجِ ًاضشُ ٍ ،تؼشیز سٍج ًاضش
هَاجِ هیضًَدً .ظام حمَلی ایزاى ًیش تا تثؼیت اس هذّة اهاهیِ ،تِ تثییي ٍظایف سٍجیي ٍ ضواًت اجزاّاي هزتَط تِ
آىّا پزداختِ است .اها حمَق ٍ تکالیف جٌسی سٍجیي تِ رغن اّویت آى ،چٌداى هدًظز لاًَىگذار ًثَدُ ٍ ،در اكثز
هَارد تا سکَت ٍ یا اجوال لاًَى هَاجِ استًَ .ضتِ پیص رٍ تز آى است تا تا هدالِ در فمِ اهاهیِ ٍ ٍاكاٍي ادلِ ٍ
هثاًی آراء فمْا ٍ ،تَجِ تِ همتضیات سهاى ،دكتزیي حمَلی ٍ رٍیِ لضایی ایزاى ،اتْاهات هَجَد در حیغِ رٍاتظ جٌسی
سٍجیي را تزعزف ًوَدُ ٍ ،تِ ارائِ راّکارّاي اجزایی تپزداسد.

