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 چکیده

دیي همذس اسالم، ثِ سجت اّتوبم ضبیبًی کِ ثِ ًْبد خبًَادُ دارد، دستَراتی را ثرای زًذگی ػبدالًِ ٍ تَأم ثب 

ضَد ٍ ثِ دستَرات، سجت سؼبدتوٌذی زى ٍ ضَّر ٍ در ًْبیت، خبًَادُ هیرحوت دادُ است کِ ػول ثِ ایي 

در ایي راستب، اسالم ثرای خبًَادُ ًیس ّوچَى جبهؼِ، ٍجَد یک لیّن، . تجغ، سؼبدت خبًَادُ را ًیس ثِ دًجبل دارد

 .داًذضرٍری هی( کِ ثب تَجِ ثِ آیِ لَاهِ، هرداى ّستٌذ)سرپرست یب هسئَل را 

ّبی هختلف، از جولِ استوتبع، راى ٍ فمْبی اهبهیِ ٍ حٌفیِ، ضَّر ثر ّوسر خَد در حَزُاز دیذگبُ هفس

اسکبى، خرٍج از هٌسل، اضتغبل، تصرفبت هبلی ٍ تؼْذات ضرػی، ػجبدات ٍ اهَر هجبح، لیَهیت ٍ سرپرستی 

استلساهبت سیبسی  اش،تَاى از سِ ثحث خرٍج زى از هٌسل، اضتغبل زى ٍ تصرفبت هبلیدر ایي راستب، هی. دارد

آیِ را ثرداضت کرد؛ ثِ ایي گًَِ کِ در اٍلی، ثحث ضرکت زى در اهَر سیبسی کطَر، هبًٌذ ضرکت در 

اهب در دٍهی، ثحث . ضَدّبی همبهبت یب کبًذیذاّب هطرح هیّب، اًتخبثبت، رأی دادى ٍ سخٌراًیراّپیوبیی

ّب ٍ ًْبدّبی تجلیغبتی در احساة یب کبًَى هبًٌذ ضرکت)اضتغبل زى در خبرج از هٌسل ثِ دٍ صَرت آزاد 

ّوچٌیي در سَهی، . لبثل طرح است( ّبی سیبسیهبًٌذ ضرکت در هٌبصت ٍ پست)ٍ لراردادی ( کبًذیذاّب

الجتِ در سؼِ ٍ ضیك . ضَدّبی هبلی زى در اهَر سیبسی ٍ اًتخبثبتی ثررسی هیهسئلِ پطتیجبًی، حوبیت ٍ کوک

ّبی ثیبى ضذُ، ثیي دٍ فمِ اهبهیِ ٍ حٌفیِ ٍ ًیس در ثیي ػلوبی ّر کذام، در حَزُللورٍ لیَهیت ضَّر ثر ّوسر 

 .تحلیلی ثِ ثررسی هَارد ثیبى ضذُ هی پردازد–ایي ًَضتبر ثب رٍش تَصیفی . اختالف ًظر ٍجَد دارد

 استلساهبت سیبسی، آیِ لَاهِ، لَاهَى، هفسراى، فمْبی اهبهیِ، فمْبی حٌفیِ :هاکلیدواشه 
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