
 چكيده

 یٍ کاربزد یػلو گاُیاس جا یلَاػذ فمْ اىیاست کِ در ه زاىیشارع اسالم ٍ لاًًَگذار در ا یاس هستٌذات ػوَه یکیلاػذُ اػسار 

 ي،ید اتیهٌظَر اس اػسار آى است کِ شخض هاساد بز هستثٌبزخَردار است.  یفؼل یطٌؼت ذُیچیبِ خظَص در ػزطِ پ یلابل تَجْ

اػسار بٌا حکن رد  ای. بز لبَل شَد یه زفتِیپذ زتاجزیغ یمیدادخَاست اػسار اس شخض حمخَد ًذاشتِ باشذ.  َىید ِیتأد یبزا یهال

لاًَى  بیتا لبل اس تظَ هختَهِ است.بَدُ ٍ فالذ اػتبار اهز  یحذٍد ٍ ثغَر ی. حکن اػسار داراباشذیه زتبهت یبِ هَرد، آثار هتفاٍت

کِ بِ  گزفت یٍ هادر هَرد استٌاد هحاکن ها لزار ه یػٌَاى لاًَى اطل بِ 9393لاًَى اػسار ، 9313 یهال یّا تیهحکَه یًحَُ اجزا

 يیشذُ بَد کِ ا اىیب یگزید يیهزبَط بِ اػسار در لَاً لاس هسائ یاس آى، بخش یهحذٍف ٍ هٌسَخ بَدى لسوت ،یویلذ لیدل

اس  .بَد ذُیگزد یهال اىیسًذاً شیافشا اػسار باػث یبِ دػَ یذگیرس یاس ابْاهات ٍ سکَت همٌي ًسبت بِ چگًَگ یا ٍ پارُ یپزاکٌذگ

 یاػطا اریٍ اٍضاع ٍ احَال، بِ دادرس اخت یتزاض یبٌا تیبِ هٌظَر رػا ایٍ  َىیحال هذ تیلاًًَگذار بِ هٌظَر رػا گز،ید یسَ

ٍ اجوال هَاد  تیهٌؼکس شذُ است؛ لکي کل اًَى هذًیل 257ٍ  722هْن در هَاد  يیرا دادُ است کِ ا يید ظیهْلت ػادلِ ٍ تمس

 ِیهبْن بواًذ ٍ رٍ زاىیباػث شذُ است کِ گستزُ آى در حمَق ا ظیٍ آثار اهْال ٍ تمس حکامسکَت همٌي در خظَص ا شیهذکَر ٍ ً

ٍ تؼْذات  یبا هٌابغ فمْ یاػسار، در هَارد سابكاس آى است کِ همزرات  یحاضز حاک پژٍّش جیًتا بذاى ًشاى ًذّذ. یرغبت ییلضا

اس هَارد  یلاًَى با رفغ بزخ يی، ا9313 یهال یّا تیهحکَه یلاًَى ًحَُ اجزا بیکِ با تظَ شتاًطباق ًذا زاىیدٍلت ا یالولل يیب

اهْال ٍ  شیٍ ًاست  افتِی یفمْ يیبا هَاس شتزیاًطباق ب یرا در راستا یٍ تحَالت هثبت زاتییسکَت، ابْام ٍ اجوال همزارت سابك، تغ

 یکِ بز اساس لاػذُ کل سَ بزٍد يیبِ ا ذیبا ییلضا ِیبا اػسار هتفاٍت بَدُ ٍ رٍ یدادرس يییآثار ٍ آهاّیت، اس لحاظ هبٌا،  ظیتمس

 .زدیبگ نیتظواًَى هذًی ل 722هادُ  نحک
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