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چکیده پایان نامو
در اسالم حقَق ثسیبری ثرای ثیوبراى در ًظرگرفتِ ضذُ است کِ هجبًی آى ّب را هی تَاى از قرآى ٍ سٌت (رٍایبت) استخراج ًوَد
از ایي هجبًی هی تَاى ثِ کراهت اًسبًی ٍ آزادی ٍ ثراثری اًسبى ّب اضبرُ کرد کِ پبیِ ّبی اصلی حقَق ثیوبر در اسالم ثِ ضوبر
هی رًٍذ.
ػالٍُ ثر هجبًی قرار گرفتِ ضذُ در قرآى کرین در هَرد ثیوبر رخصت ّبیی ثِ اٍ دادُ ضذُ ثِ خبطر اٍضبع ٍاحَال ٍ ًبتَاًی کِ
اٍدارد ٍاٍرا از اًجبم کبرّبیی هؼبف کردُ است .دیي اسالم ثِ اخالق تَجِ زیبدی دارد ٍدر هَرد ثرخَرد ثب ثیوبر سفبرضبت خبصی
دارد .از جولِ ػیبدت ثیوبرکِ از اهَر پسٌذیذُ ای است ٍ در اسالم ثرای حهبیت رٍحی از ثیوبراى سفبرش شده .
ضغل طجبثت از ضریف تریي ضغل ّبست کِ از کبرّبی پیبهجر هی ثبضذ  .در قرآى کرین ثِ اّویت احیبی ًفس اضبرُ ضذُ است
ٍهي احیبّب فکبًوب احیب الٌبس جویؼبٍ.لی اسالم کِ دیي ّوِ جبًجِ ًگراست ثب ریسثیٌی طجیت را ثِ احکبهی سفبرش هی کٌذ کِ
ثیوبر را در سالهتی جسن ٍرٍح یبری هیرسبًذ ٍ.ازجولِ احسبس هسئَلیت کِ از هْن تریي ٍاصلی تریي آداة پسضکی است زیرا
ایي احسبس است کِ پسضک را ثِ رػبیت ٍظبیف قبًًَی ،ضرػی ٍاخالقی خَد در هَرد درهبى ثیوبر ٍادار هی سبزد  .در اسالم
حقَق ثسیبری ثرای ثیوبراى در ًظر گرفتِ ضذُ است کِ هجبًی آى ّب در فقِ ٍ حقَق اسالهی کبهال هطَْد است  .از جولِ قَاػذی
کِ در هَرد احقبق حقَق ثیوبر ٍکبرثرد آى در استٌجبط ٍاجتْبد احکبم فقْی ًقص ثسسایی دارد "قبػذُ ی اضطرار ،قبػذُ ػسر
ٍحرج  ،قبػذُ الضررٍ ال ضرار ٍ  ....اهرٍزُ ّسیٌِ ی دارٍ ٍدرهبى ثیوبرافسایص یبفتِ.
قَاًیي جوَْری اسالهی ایراى کِ ًطبت گرفتِ از فقِ اسالهی هی ثبضذ در هَرد احقبق حقَق ثیوبراى قَاًیٌی در زهیٌِ ّبی
هختلف داردٍ .لی ثب پیطرفت ّبیی کِ در سبخت تجْیسات درهبًی صَرت گرفتِ ٍ ضیَع اًَاع ثیوبریْبی خبظ ثیوِ ّبی درهبًی
ثبیذ ثرًبهِ ریسی ّبی قَی تری ارائِ دٌّذ ٍ اجرا ضَد.
ٍدر پبیبى ثبیذگفت ثر اسبس تکلیفی کِ هب ًسجت ثِ حفظ سالهت جبى خَد دارین یک راُ ٍسیغ اًسبًی ٍ اسالهی رٍثرٍی هبست
کِ ثر اسبس آى ثبیذ ثذى حَد را سبلن ًگِ دارین .اگر افراد جبهؼِ از جَاى گرفتِ تب سبلوٌذ ایي چٌیي ترثیت ضًَذ ،جبهؼِ سبلوی
خَاّین داضت ٍ از ثیبری ثیوبری ّب ثِ دٍر خَاّین ثَد .هب ثِ دًجبل راُ کبرّبیی ثبیذ ثبضین کِ حقَق ثیوبراى در ثستر جبهؼِ
خَدهبى هَرد ثررسی قرار گیرد ٍ در آهَزُ ّبی دیٌی ًیس ثِ آى ثپردازین کِ ثذٍى تجییي فقِ اهبهیِ ٍ ثررسی احکبم ضرػی
اهکبى ارائِ راُ کبر قبًًَی ٍجَد ًذارد تب ٍقتی کِ ثِ دقت ثِ ایي هسئلِ ًپردازین ثب هطکل هَاجِ خَاّین ثَد.
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