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 ایران حقوق و اسالمی فقه در غرری معامالت آثار و قلمرو واکاوی و تحلیل
 

 ادر محسنی عبدالحمید

 شوبل تْشاى ٍاحذ اسالهی آصاد داًشگبُ خصَصی، حمَق اسشذ کبسشٌبسی

 

 چکیده

هشدهبى اص  کِ ایيِ ثِ است. ثب تَج ًبپزیش اجتٌبة، لشاسدادّب، هعبهالت ٍ دادٍستذّب، ثخشی ضشٍسی ٍ ّب اًسبىدس سٍاثط اجتوبعی 

دیشثبص ًیبصهٌذ تعبشش ٍ تعبهل ثب یکذیگش اص طشق هختلف هبًٌذ داد ٍ ستذ ٍ غیشُ ثَدًذ؛ لزا ایي اهش هستلضم عمذی ثَد کِ هیبى 

هعشض غشس لشاس ًگیشًذ، هستلضم  سایي هعبهالت د کِ ایيٍ ثشای  هذآ ثِ ٍجَدثشلشاس ثبشذ، پس ثشای ایي کبس هعبهالتی  ّب آى

شیبسی خبص افشاد ثَدُ است. تحمیك حبضش ثب ّذف ثشسسی غشس دس هعبهلِ دس فمِ ٍ حمَق اسالهی اًجبم گشفتِ است کِ ثب َّ

. هسئلِ غشس دس هجبدالت ّوَاسُ هذًظش فمِ شیعِ ثَدُ است ثبشذ هیتَصیفی ٍ تحلیلی  صَست ثٍِ  ای کتبثخبًِاستفبدُ اص هٌبثع 

است کِ ثِ ًحَی اص اًحبء، عبلجت ٍ  ای هجبدلِ. هعبهلِ غشسی اًذ داشتِص هجبدالت غشسی ٍ هسلوبًبى ّوَاسُ سعی دس اجتٌبة ا

سِ هَسد اصلی دس غشس شبهل غشس  طَسکلی ثِشَد.  غیشهتعبسفًتیجِ آى هجْن ثبشذ ٍ ایي اثْبم سجت ایجبد احتوبل صیبى دس حذ 

هجیع ٍ غشس ًبشی اص ٍجَد اثْبم دس لذست ثش تسلین هجیع  ًبشی اص اثْبم دس اصل ٍجَد هجیع، غشس ًبشی اص ٍجَد اثْبم دس صفبت

ثبشذ  هیهعبهالتی کِ دس ثحث هذیشیت سیسک دس دًیب کبسثشد صیبدی داسد، هعبهلِ اختیبسات ثش سٍی سْبم  اصجولِهطشح است. 

حث ثَدُ است. ثب ًگبُ ایي اثضاس هبلی ّوَاسُ هحل ث کبسگیشی ثِشجْبتی است کِ دس  اصجولِشجِْ غشسی ثَدى ایي هعبهالت  کِ

. دس حمَق ثبشذ هیًتیجِ گشفت کِ هجبدالت ایي اثضاس شبهل دٍ ثخش هعبٍضِ تعْذ ثب ثوي ٍ ثیع حك  تَاى هیدلیك فمْی 

ایي هعبهالت  اصجولِاص ششایط اسبسی، ثشخی اص هعبهالت ٍ لشاسدادّب اعتجبس ٍ ًفَر ًذاسًذ؛  ای پبسُاسالهی ثِ دلیل فمذاى 

 هالت غشسی اشبسُ ًوَد.ثِ هعب تَاى هی
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