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 87-88                24جلؼِ 

 هکاسة هحرهه / تطفیف
 ثؼن اهلل الشحوي الشحين 

 تٌظین تحث تطفیف
 ي كِ اآلى هي گَيين تٌظين ثحث اػت ثبيذ گفت ثحث تغفيف ػِ هقبم داسد كِ هقبم اٍلؾ حكن تكليفي اػتهغلج

ٍ ادلِ حشهت حكن تكليفي سا چْبس دليل ثيبى هي كٌذ يك ثِ يك ثشسػي هي ؿَد ٍ ًكبتي كِ هشثَط ثِ ّرش دليرل   

اػت هالحظِ هي ؿَد ٍ ثؼذ اص پبيبى ايي چْبس دليل، فشٍػبت ٍ تٌجيْبتي كِ ػوذتب ػبم اػت ٍ ثحرث كلري اػرت    

 ركش هي ؿَد.

م اٍل كِ ثحث دس ثبة تكليفي اػت حكن حشهرت دس  ػشم كشدين كِ تٌظين ثحث ثِ ايي ؿكل اػت كِ حكن هقب

دس ايي چْبس دليل ثِ ّري  ٍجرِ اجوربع ايٌ رب     ٍ سٍايبت ٍ اجوبع كِ ايي هقبم هؼتٌذ ثِ ػقل اػت ٍ ّن ثِ آيبت 

سٍايبت ّن ثب يك تشديذي ثَد كِ اگش سٍايبت تٌْبيي ثَد ًوي تَاًؼت ثِ تٌْربيي حكرن كرشد اهرب     ، هَسد قجَل ًجَد

 . خلَف آيبت دس ايي ثحث تكليف سا كبهال سٍؿي كشدُ اػتحكن ػقل ٍ ثِ 

آًْب فشٍػبت ٍ تٌجيْربت هغلرا اػرت يؼٌري      تٌجيْبت ٍ فشٍػبتي ركش كشدين كِ ػوذتبً، ايي ادلِ ثَد دس ضوي آيبت

هشثَط ثِ كل ثحث اػت ٍ لزا دس تٌظين ايي فشٍػبت ثؼذ اص قبػذُ چْبس دليل قشاس هي گيشد هب يك هقذاس جلَتش ثِ 

ؿَد ثِ ايي ك كشدين ٍلي تٌظين هٌقحي ثخَاّذ تفكيٍ ٌبػجت آيبت كِ ٍاسد ثحث ؿذين ايٌ ب تب آخش اداهِ دادين ه

ثؼذ آى جْبت فشػي ٍ تٌٌجيْبت ريرل  ٍ سٍايبت ٍ اجوبع يب تٌظين خيلي هْن ًيؼت ، آيبت، حكن ػقل، ؿكل اػت

بصدُ فشع ٍ تجٌجيِ ظبّشا ركش ؿرذُ ثرَد كرِ هالحظرِ     دس ايي تٌجيْبت هب يبصدُ ًكتِ ركش كشدُ ثَدين ٍ ي . هؼألِ اػت

دس ػذاد ايي هجبحرث قرشاس    ؿَديك تٌجيِ ديگشي كِ اص ًكبتي كِ دس ضوي هغبلت گفتِ ؿذ آى ّن تفكيك . كشديذ

ثگيشد ثْتش اػت ٍ آى ّن تٌقيق ثوقذاس يؼيشاػت ايي كِ يك هقذاس كوي كِ اليؼتٌي ثِ ػٌذ الؼشف اگش كبّـي دس 

گيشد ثْتش اػت ايي دٍاصدُ فشع اص هؼبئل ركش ٍ آى فشع ٍ تٌجيِ ّن دس آى قشاس شع ٍ تٌجيْبتي هي ؿَد آى ثبؿذ يك ف

 . ؿذُ اػت

 «هثوي  »ٍ « ثوي  »ظهَر تطفیف در 
َس ًيؼت كِ تٌقيق دس كيل ٍ ٍصى اختلبف ثِ ثبيغ ٍ هرثوي  عايي  . ٍ هثوي ًيؼت ثويقي ثيي يدس ايي جْت فش

گشچِ هوكي اػت ثؼضي اصادلِ ظَْس دس ايي ثبيغ داؿتِ ثبؿذ ٍ يب حذاقل دس اثتذا ثِ رّري ثيبيرذ كرِ    ، داؿتِ ثبؿذ

 كِ: دس ايي جْت فشقي ًيؼت ٍ دليلؾ ايي اػت  كٌينثبيغ سا داسد هي ؿوشد ٍلي دس حقيقت اگش دقت 
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 «هثوي  »ٍ « ثوي  »الف. شوَل ادله در 

التثخسوَا  ثؼيذ ًيؼت كِ خَد ايٌْب ؿوَل داؿتِ ثبؿذ ٍقتري هري گَيرذ     كٌينخَد ّويي ادلِ سا اگش هب دقتي  اٍالً

َسي عر اعالقؾ ايي  التثخسَا الٌاس أشیائهناثتذا رّي سٍي كؼي هي سٍد كِ هي فشٍؿذ ٍلي ، الٌاس أشیائهن

آى ، ًِ دسّن هي دّذ، دّذسا كوتش هي دّذ ثبيؼتي دُ دسّن  اػت كِ داسد هي خشد ٍ دس هقبم پشداخت ثوي چيضي

تٌقيق دس كيل ٍ ، تغفيف، ايي ػٌَاى كن فشٍؿي كِ هب ثشاي تغفيف آٍسدين هفَْم تبهي ًيؼت،  اهش سا ّن هي گيشد

يا هوي  ، سَاء هي ًاحیه الثايع أٍ الوشتريٍصى اػت حبال دس كيل ٍ ٍصى ٍ ػذ ٍ ّش چِ كِ هقيبع پزيش اػت 

آيبت التجخؼَا الٌبع ٍ خَد هفَْم اعرال  داؿرتِ   پغ ايي ، ثب تؼوين ّبيي كِ دادين، ًاحیه الوَجر أٍ الوستأجر

يؼٌي قيذي ًيبهذُ ًرِ دس لترت ٍ ًرِ دس ايري     ، ثبؿذ ّن هفَْم تغفيف دس كيل ٍ ٍصى هب رٌّوبى هي سٍد سٍي ثبيغ

  . آيبت گشچِ هَسدؽ هوكي اػت هَسد ثيغ ثبؿذ

 الغاء خصَصیت ب.

التثخسَا الٌاس أشویائهن ٍ ارا  دس هَسد ثبيغ اػت   . .اگش كؼي ثگَيذ كِ ظَْس لتت يب خَد ايي آيبت ٍ ثبًيبًٍ 

كوري دس ثربيغ    كالَهن أٍ ٍزًوَهن يخسورٍى  ثؼضي آيبت ، هشثَط ثِ ثبيغ اػت، كالَهن ٍ زًَ هن يخسرٍى

ثيـتش داؿتِ ثبؿذ گشچِ هغوئي ًوي تَاى ؿذ حبال فشم ثگيشين كِ ثؼضي اص ايٌْب يب حتي ّوِ ايٌْب يؼٌي لترت ٍ  

وبى ثبيغ ثبؿذ ثذٍى تشديذ دس ايٌ ب التبء خلَكيت هي ؿَد ٍ حكرن ؿربهل هـرتشي ّرن دس     ظَْس آيبت ٍ ادلِ ّ

  . ايي ّن جْت ػيضدّن هي ؿَد، هقبم پشداخت ثوي هي ؿَد

ٍ ؿربّذ ثرش   . گيشد اگش كن ثگزاسد فشقي ًوي كٌذ كِ هثوي ثبؿذ يب ثويكِ دس هؼبهلِ حا عشف ديگشي قشاس چيضي 

گبّي دٍ جٌغ هؼبهلِ هي ؿَد ايٌ ب ػشف خيلي رٌّؾ هي فْوذ كرِ  ، ل اجٌبعايي اػت دس يك جبّبيي هث، ايي

گربّي ثوري خرَد ّوربى     ، التبء خلَكيت خيلي قَي اػت ٍ ّويـِ كِ هب ثوٌوبى دسّن ٍ ديٌبس ٍ ًقرَد ًيؼرت  

 . كبالػت يؼٌي داد ٍ ػتذ كبال ثِ كبال اػت

 هفهَم تطفیف در هقام هعاهله
تبثغ كريتِ  ، آى ثبيغ ٍ ديگشي هـتشي هي ؿَد، َيذ فشٍختن ايي سا ثِ تَ ثِ آىاص ًظش فقْي ايي اػت كِ ايي هي گ

ؿرَد يكري ثربيغ ٍ    حث هي كٌين ٍلي اگش كيتِ خَاًذُ اػت ٍ هٌتْي اگش كيتِ ًجبؿذ ثحث ايي اػت كِ دس ثيغ ث

خبف ديگشي هـتشي هي ؿَد ٍ اگش كيتِ خَاًذُ ًـَد ثحثي داسد ٍ ثوشُ اؽ جبيي ظبّش هي ؿَد كِ يك حكن 

هوكي اػت ّش . ايي قؼوؾ سا داسين هَاسدي ٍ آى سا ثبيذ ثحث كشد، ثبيغ ثبؿذ ٍ يب يك حكن خبف هـتشي ثبؿذ

  . دٍ سا ثبيغ ٍ يب ّش دٍ سا هـتشي ثگيشين ٍ توييضي قبئل ًـَين
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ي كِ دس آى جبي، ٍ چِ كيتِ ًجبؿذ ؿَدٍ ثبيغ ٍ هـتشي تؼييي  ؿَدّش يك اص ايي دٍ حبلت كِ چِ كيتِ خَاًذُ 

ٍ كريتِ ثيرغ هري     اػرت ٍ كيتِ ثيغ ّرن  هؼبعبٓ ثبؿذ ّويي دس جبّبيي تجبدل دٍ جٌغ هي ؿَد آيب كؼي هي آيذ 

كؼي هي تَاًذ ثگَيذ كرِ ظربّشؽ ثيرغ    ، فشٍختن ايي كتبة سا ثِ آى كيف، گَيذ ايي كيف سا ثِ آى كتبة فشٍختن

ايي گٌذم سا ثرِ  ، سد ٍ يب ديگشي كن ثگزاسدّي  فشقي ًيؼت كِ اٍ كن ثگزا، اػت ٍ اٍ ثبيغ ٍ ديگشي هـتشي اػت

ًوي كٌذ ٍ دس  ػشفي تفبٍتي ثيي ايي دٍ ًوي گزاسد فلزا دس كبال فشقي قغؼبً اكالًّش دٍ كن ثگزاسد ، آى جَ فشٍختن

ًقَد ّن ثؼيذ ًيؼت كِ حا عشف تلف ؿذُ ٍ دس هقبم هؼبهلِ اػت ٍ يك چيضي ّن كن ؿذُ اػت ثؼيذ ًيؼت كِ 

، ؿَدفلزا گفتن كِ ايي تؼجيش كن فشٍؿي يك تؼجيش أضيا اص هفَْهي اػت كِ ايٌ ب ؿبهلؾ  . ؿَدالتبء خلَكيت 

 . هقبم هؼبهلِ اػت، كن گزاسدى دس هقبم هؼبهلِ اػت چَى هقبم

هفَْهبً ٍ خَد ظَْس ادلِ ؿوَل داسد اگش ّرن ًذاؿرتِ ثبؿرذ آى    ، ثٌبثشايي تغفيف ٍ ثخغ ٍ تٌقيق دس كيل ٍ ٍصى

هي ؿَد ثِ خلَف ًؼجت ثِ جبيي كِ جٌغ ثبؿذ ٍ ثؼيذ ًيؼرت كرِ التربء خلَكريتؾ     ٍقت التبء خلَكيت 

 . قَد ّن دسػت اػت ايي ّن هؼألِ ػيضدّن اػتػًؼجت ثِ 

 «كیفیت » يا « كویت  »تطفیف در 
ايي گربّي دس  ، كن پشداصي يب كن گزاسي دس هقبم هؼبهلِ، ايي ًكتِ اػت كِ كن فشٍؿي يب كن گزاسي دس هقبم هؼبهلِ

آى چِ كِ ظبّش كلوبت اػت ٍ تبثحبل ّن دائن ّوبى هغلت ثِ رّي خغرَس  ، كويت اػت ٍ گبّي دس كيفيت اػت

اهرب تٌقريق دس هقربم    تٌقيق دس كيل ٍ ٍصى اػرت ٍ  ، كن گزاسي ٍ كن پشداصي دس هقبم كويت اػتاػت هي كشدُ 

هبؿريي  ، َس ثَد ٍ هؼبهلِ ؿذُ ثرَد آى چِ كِ هتل ّوبى پشداخت اهش هؼيَة اػت يب هؼيَة يب ًبقق تش اص ، كيفيت

، اػرت  هذل دٍ ّضاس هؼبهلرِ كرشدُ   هثالًهبؿيي ، اٍ هبؿيي ثب كيفيت پبييي تش هي دّذ، ثب ايي كيفيت هؼبهلِ ؿذُ ثَد

ايري چغرَس ا ايري    ، اگش تٌقيق دس كيفيت ثبؿرذ ، اػتهؼبهلِ سٍي چيضي ، دّذٍلي هبؿيي ػبل ًَد ٍ ّـت هي 

 ا  حكن ؿبهلؾ هي ؿَد يب ًوي ؿَد

 در كیفیتتطفیف شوَل 
هي آيين تؼوين هي دّرين  ، هوكي اػت ؿبهل ًوي ؿَد ثشاي ايي كِ هفَْم تغفيف دس لتت في الكيل ٍ الَصى اػت

، اػت تلفي يك هقيربع ٍيرظُ اي داسد   . . كيل ٍ ٍصى ثب ػذّ ٍ هتش ٍ صساع ٍ هقيبع ّبي ديگشي كِ اهشٍصُ ٍلتبط ٍ

اگش هبؿيي ثِ يك كيفيت هري  ، هقبييغ ديگشي هي دّين اهب تؼوين ثِ ايي كيفيتتؼوين ثِ  . . گبص هتش هكؼت داسد ٍ

التثخسوَا  ػرت  ا دّذ حبال اگش كن ثگزاسد ؿبهلؾ هي ؿَد يب ًوي ؿَد ظبّشؽ ايي اػت كِ تغفيف ايي عَسي

ظْرَس دس اهرش هت ؼرذ ػيٌري      هثالً شيء، التثخسَا الٌاس أشیائهنآى ّن هي گَيذ ، اگش ثگَيين الٌاس أشیائهن

خبسجي داسد ًِ ايي كيفيت كِ يك اهش ػشضي اػت ٍ اص كفبت ٍ ٍيظگي ّبي ػشضي اػت كرِ ظربّش قلرِ ايري     

عَس اػت ٍ ّشچٌذ فقْبء هتؼشم ًـذًذ ٍلي ظبّش قلِ ايي عَس اػت كِ ايي كن گزاسي ٍ كن پشداصي دس هؼبهلِ 
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، اگش ايي كن پشداصي ٍ كن گزاسي دس كيفيرت آى چيرض ثبؿرذ    اختلبف داسد ثِ كويت ّب چِ ثوي ٍ چِ هثوي ٍ اهب

، حبال عشف هي داًذ يب ًوي داًذ فش  ًوي كٌرذ ، قبلي ثب ايي چٌذ ؿبًِ ثَدُ ٍ اٍ هي آيذ چٌذ ؿبًِ كوتش هي فشٍؿذ

  . ثْشحبل هوكي اػت اثتذاء ايي عَس گفتِ ؿَد، الجتِ دس هَسد قبلي هوكي اػت ثِ اهش هحؼَػي ثشگشدد

 ؿرَد الجتِ ايٌ ب هفَْم ثؼيذ اػرت ثگرَيين ؿربهل     كٌينالتبء خلَكيت  ،  ي اػت كِ هثل ثحث ّبي قجلي اهب هوك

َع اػت گبّي كيفيت سا ٍقتري دقيرا   خَد هفَْم دٍ ًهوكي اػت ايي عَس گفتِ ؿَد  . ؿَدٍلي التبء خلَكيت 

يؼٌي ثرِ هقيربع ثشهري    ، ٍ ٍصى ؿَين ثِ اهش ػيٌي خبسجي ػيٌي ثشهي گشدد يؼٌي ثب دقت ثشهي گشدد ثِ ّوبى كيل

 تشاكوؾ، تبس ٍ پَدؽ . ايٌ ب ثبؿذ ًيؼت يك جٌؼي كِ ثبيذ حقيقتبً، گشدد هثل قبلي  كِ اگش يك ؿبًِ اؽ كن ؿذ

ٍ اػرت  ؿَيذ يك كويتي سا كن كشدُ ِ كيفيت پبييي اػت كِ ٍقتي دقيا ك، كن اػت يؼٌي اجٌبع كن گزاؿتِ ؿذُ

يخ بل كِ ايٌ ب كيفيتي سا ًذاسد ثخبعش ايٌكِ دس هَتَسؽ يك هَتَس قَي اػت يك هَتَس ضؼيف اػت كِ  هثالًيب 

 . آى هَتَس قَي اجضاء ٍ قغؼبت ثيـتشي داسد

 ) جوع تٌذي (ًظرآقاي اعرافي 
ل گفتين كِ اثتذا ظبّشؽ ايي اػت كِ تٌقيق دس كيل ٍ ٍصى اػت التجخؼَا الٌبع اؿيبئْن دس اكر  پغ دس تغفيف

ػشم هب ايي اػت كِ دس ايٌ ب ظبّش ايي اػت آًي كِ تحقيا اػت ايي اػت كرِ دٍ  ، ّوبى ؿيء اػت ًِ كيفيتؾ

 قؼن اػت : 

 الف. كیفیت عرفي

كربّؾ  ر دقت ّبي ػقلي كرِ ؿربيذ ثرِ    ،  ًِ دقت ّبي ػقلي، گبّي كبّؾ ٍ كبػتي دس كيفيت ثب يك دقت ػشفي

ثخبعش ايي ، ايي كِ هَتَس ايي قَي ًيؼت، كبػتي دس كويت ثشهي گشددكوي ثشگشدد ر ثب يك دقت ػشفي كبػتي ثِ  

ّويي هَتَس ثب دُ قغؼِ اضبفي يك هَتَس قَي تشي هي ؿَد ايي قغؼِ اضبفي سا ًذاسد گبّي ، كِ قغؼِ اضبفِ ًذاسد

تجشيرض   قبلي دػت ثبف، فشٍختِ، ايي عَس اػت ٍ دس قبلي ّن ايي عَس اػت كِ ٍقتي هي گَيين قبلي ثب ايي كفبت

بي قربلي  ٍ اٍ داسد قبلي يضد سا ثِ ج، آى فشقؾ ثب قبلي يضد ايي اػت كِ آى چيض ثيـتشي داسد ٍ اجٌبع ثيـتشي داسد

ايي دس حقيقت آهذُ كن گزاؿتِ ٍ كيل ٍ ٍصًؾ سا كن كشدُ ٍ هقيبػرؾ سا كرن كرشدُ    ، هشغَة تجشيض قبلت هي كٌذ

  اػت.

هي كٌذ دس كيل ٍ ٍصى ّن كن گزاؿت كرِ ايري تفربٍت كيفري     قؼن اٍل ؿوَل هفَْهي ّن داسد ٍقتي ػشف دقت 

حبكل ؿذُ اػت، ؿبًِ ّبي ايي فشؽ كن گزاؿتِ ؿذُ كِ كيفيت پبييي آهذُ ٍ تلَيش هؼبهلِ قبلي ثب ايي هقرذاسي  

اص هَاد اػت ٍ ايي هقذاس اص هَاد ًذاسد كِ كيفيت پبييي آهذُ اػت.  اگش ايي عرَس گفترِ ؿرَد كرِ هرَادي سا كرن       

ٍ اثتذا هي گَيذ كيفيت هَتَس كن اػت ٍلي دقت كِ كٌذ هي ثيٌذ كِ هَتَس ثب ايي كيفيت دُ قغؼِ سا ًذاسد گزاؿتِ 

 ٍ كن گزاؿتِ ؿذُ ٍ هلحا ثِ ايٌ ب هي ؿَد ٍ تغفيف سا ؿبهل هي ؿَد
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 ب. كیفیت عقلي

قلري هرال    ٍ دقرت ػ  اػتگبّي ّن ايي عَس ًيؼت كِ ًَع قغؼِ اػت ٍلَ ايي كِ ًَع قغؼِ اؽ دس ديگشي ّن 

پغ دس جبّبيي كِ ػشف هي گَيذ كيفيت سا كبػت، ثذٍى ايي كِ كبس ثِ كويت داؿتِ ثبؿذ ٍلَ ػقرالً ٍ ثرب    .ًيؼت

دقت ّبي غيش هتؼبسف ثِ كويت ّن ثشگشدد، ايي ظبّشؽ هفَْم، هفَْم تغفيف ؿبهل ايي ًوي ؿَد ٍ هري گَيرذ   

د التجخؼَا الٌبع أؿيبئْن، اؿيبء دسكيل ٍ ٍصى يؼٌي تب آً بييكِ هقيبع پزيش ثبؿذ ٍ هقيبع هحؼَع خبسجي ًذاس

ثش ايي كذ  ًوي كٌذ ٍلي هوكي اػت دس ػيي حبل ثب ّوِ ايي ثحث ّب هوكي اػت كؼي ثگَيرذ ايري اػرتظْبس    

اػت ٍ ثگَيذ تغفيف كِ هب هي گَيين ايي ّن خَدؽ يك هقذاسي داسد ٍ كيفيت ّن هقيبػي داسد ٍ دس آى هقيبع 

د ٍ اػتبًذاسد داسد ٍ آى سا ثرب يرك هقيربع هري ػرٌ ٌذ ٍ ه ػؼربت       كن گزؿتِ اػت چَى كيفيت ّن هقيبع داس

اػتبًذاسد كيفيت سا ثب هقيبػْبيي هي ػٌ ٌذ هوكي اػت كؼي ايي سا ثگَيذ، هوكي اػت كؼي ثگَيذ آًري كرِ دس   

لتت اػت تٌقيق دس هقيبع ٍ دس آى اػتبًذاسد اػت كِ ؿبهل كيفيت ّن هي ؿرَد فقرظ هقيربع كوري ًيؼرت ٍ      

ؿَد التبء خلَكيت كشد اص كيل ٍ ٍصى ثِ ػبيش هقبييغ كوي ٍ هي ؿَد اص ايي ّن فشاترش سفرت ٍ    ثگَيين كِ هي

التبء خلَكيت كشد دس هفَْم لتَي، ًِ دس حكن، ٍ ثِ هقبييغ كيفيت ّن تؼشّي داد، ايي ادػب هوكي اػت ؿَد ٍ 

 خيلي ّن ثؼيذ ًيؼت ٍلي دس ػيي حبل اعويٌبًؾ ّن خيلي ٍاضح ًيؼت.  

 كِ تغلفيف لتَيب يـول التٌقيق في الكيفيِ، تٌقيق دس هقيبع ػٌ ؾ كيفيت، ايي احتوبل اٍل اػت.  ايي اٍالً

 

 يرجع الي ًقص في الکویه في الکیل ٍ الَزى ٍ الوقايیسدسكيفيت ثب يك دقت ػشفي پغ ػشفب گبّي ًقق  

كرِ ػشفرب ايري كيفيرت      ثحث تٌقيق ٍ تغفيف ٍ ثخغ اٍ سا ؿبهل هي ؿَد ٍ گبّي ايي عَس ًيؼت اػت ٍ حتوبً

سًگ ػفيذ ايي هتفبٍت ثب ػفيذ هؼبهلِ ؿذُ اػت يب ّش سًگ ديگشؽ كِ ايي كيفيت كِ ديگش ػشف ًوي گَيذ ًَع 

  . سًگ سا هقيبػي ثحث كٌذ

 درهفهَم لغَي« كیفیت » صذق  
ّرب ٍ چرِ   هي گَيين تٌقيق في الوقيبع چِ هقيبع كويت ، اص ايي لتت كِ تغفيف گفت تٌقيق في الكيل ٍالَصى

تؼويوي كِ ًِ هب هي دّين هي گَيين ػبلوي كرِ هري گَيرذ    ، دٍ تؼوين دس هفَْم لتَي هي دّين، ّبكيفيت  هقيبع

ايي اص ثبة هثبل هي گَيذ دس ٍاقغ هي خَاّذ ثگَيذ التٌقيق في الكيفيِ ٍ الكويرِ ثربي   ، تٌقيق في الكيل ٍ الَصى

ػت ٍ هتجبدس اص لتت ايي اػت ٍ ايي كيل ٍ ٍصى ٍ كويرت  ايٌ َس اػت ٍ هقلَد لتت ايي ا، هقيبع كوي أٍ كيفي

ثؼيذ ًوي داًن كِ ّوبى گًَِ كِ ثِ هقيبػْبي كوي تؼشي دادين ثِ هقيبع ّربي   . اٍالًثِ ػٌَاى هثبل آهذُ اػت ايي 

 . كيفي ّن تؼشي ٍ ػشايت ثذّين
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كٌرذ دس ثحرث ّربي سٍاى     هقيبع گزاؿتي ّويـِ كيفيت سا تجذيل ثرِ كويرت هري   ، هقيبع ّويـِ يؼٌي كوي هثالً

 . تجذيل كيفيت ّب ثِ كويت ّب يؼٌي ثِ هقيبػْبي كوي اػت . . ؿٌبختي ٍ

 الغاء خصَصیت در كیفت
ايي كِ اگش هفَْم ّن ؿبهل ًـَد هوكي اػت التبء خلَكيت ايٌ ب ٍجِ داؿتِ ثبؿذ كِ هال  ايي كن گزاسي  ثبًيبً

ايري ّرن   ، حبال كويت ثبؿرذ يرب كيفيرت   ، اػت دس كويت ّوبًي اػت كِ دس هؼبهلِ ثِ آى قَل دادُ ثَد آى سا ًذادُ

ٍ قؼن اػت يك جب كِ ثرب يرك دقرت    هوكي اػت ثگَيين حبكل ػخي هب تب ايٌ ب ايي اػت كِ ًقق دس كيفيت د

  . كَست دٍم ايي عَسًيؼت كِ ثِ كويت ثشًوي گشدد، هتؼبسف ػشفي ثِ كويت ثشهي گشدد

دس قؼن اٍل ّن تؼوين هفَْهي ٍ تؼوين حكوي ثب التبء خلَكيت ٍ تٌقيح هٌبط خيلي قشيت اػت ٍ دس قؼن دٍم 

 ّش دٍي ايٌْب سا ثؼيذ ًوي داًين 

  جوع تٌذي
 ثوشُ اؽ ايي اػت كِ ػٌَاى تغفيف: تب ثحبل كشدين اص حيث ػٌَاى تغفيف ثَد ٍايي ثحثي كِ 

هـشٍط ثِ ػلن ًيؼت ٍ يك چيضّبييؾ ثب غؾ هتفبٍت اػت ٍلي اص حيث ػٌرَاى   ثبًيبًٍ ػزاة هضبػف داسد  اٍالً

ثرِ   هٌتْي غؾ هـرشٍط  اػتغؾ دس كيفيت ثِ ًظش هي آيذ كِ اگش عشف ًذاًذ ٍ ػشؽ كالُ هي گزاسد ايي غؾ 

هـشٍط ثِ جْل ًيؼت ٍ آى ٍقت اگش هب ايي سا ثگَيين هَاسدي كرِ جْرل    ؿَدجْل اػت ٍلي تغفيف اگش ؿبهل 

ثبؿذ ّن غؾ ٍ ّن تغفيف اػت دٍ تب حشهت اػت ٍلي اگش ػلن ثبؿذ ٍ سضبيت ّن ًذاؿتِ ثبؿذ تغفيف اػت ٍ 

ا پزيشفتين چيض هؼيرَة سا فرشٍختن   اگش هب ايي ثحث سايي اص حيث ايي ػٌَاى ثحث هي ؿَد آى ٍقت  . غؾّ ًيؼت

دٍ هؼليت داسد ٍ اگش ػبلن ، هـشٍط ثِ ايي كِ خيبس ػيت داسد اگش عشف جبّل ثبؿذ ّن غؾ اػت ٍ ّن تغفيف

 . ثبؿذ ٍ يك گٌبُ اػت تغفيف اػت ٍ دس ػيي حبل اص ًظش ٍضؼي ّن آى خيبس سا داسد

 حکن ٍضعي تطفیف
حكرن  ، بت اگش ثگَيين هـوَل ايي حكن اػت هفَْهب يب حكورب دس ثحث حكن ٍضؼي كِ هي سػين تٌقيق دس كيفي

  . . حكن ٍضؼي آى سٍؿي اػت خيبس ػيت اػت ٍ اهثبل، ٍضؼي آى جذا ثحث ًـذُ اػت
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