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وامٍ وفع دعًای ابطال گًاَیومایىدگان تجاری بٍ عىًان ذی

 عالمت تجاری

 ا٥ٔر ٘بظر٢

 چى٥ذٜ

٣ا٠ػ٥ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی از ٠ـػائٜ ك ٣ْ٘ػاف دّػ٨ام اةٌػاؿ گػ٨ا٦یاؿایی ذمق٤
ركد ك در ٨٠و٨ّات اؿاؿی ك چاٝف ةؼا٣گیؽ ص٨ٛؽ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی ةػ٥ قػ١ار ٠ػی

٣ِ٘ جؼدیغ٦ایی ة٥ كز٨د آیغ. ٨٠اْٚی، ١٠ک٢ اؿث در جكعیل ٠نادیٙ اقعاص ذم
زی ٦ـػح٤غ؛ ٦ػام ظػاریکی از ای٢ ٠نادیٙ ٨٠رد جؼدیغ، ١٣ای٤غگاف جسارم قػؼکث

٦ایی ک٥ ة٥ ٨٠زب یک ٚؼارداد ١٣ای٤غگی، ٠حنغم كاردات ی٤ْی آف دؿح٥ از قؼکث
ك ّؼو٥ ٠ضن٨الت ظارزی جضث ّال٠ث جسارم ٠حْٞٙ ة٥ آف قػؼکث ظػارزی ةػ٥ 

ق٣٨غ. ٠ـئ٥ٞ ای٢ اؿث ک٥ اگؼ یک قؼکث ایؼا٣ػی ١٣ای٤ػغق ا٣ضنػارم ةازار ایؼاف ٠ی
رزی را ک٥ جضث یػک ّال٠ػث یک قؼکث ظارزی ةاقغ ك ٠ضن٨الت آف قؼکث ظا

قػ٨د، كارد ةػازار ایػؼاف ١٣ایػغ ك ١ّػالن كارد ک٤٤ػغق ك ٗؼكقػ٤غق ٠ك٨٧ر ّؼوػ٥ ٠ػی

ج٨ا٣غ در م٨رجی ک٥ آف ّال٠ث ٠كػ٨٧ر در ا٣ضنارم آف ٠ضن٨الت در ةازار ةاقغ ٠ی
٣٘ػِ دّػ٨ام اةٌػاؿ ّال٠ػث ایؼاف ج٨ؿي یک قعل داٝخ ة٥ دتث رؿیغق ةاقغ ذم

م ٠ػ٨رد ٣ٛػغ ایػ٢ ٠ٛاٝػ٥، ٦ػؼ دك دادگػاق ةػغكم ك دتث قغق ٠ضـ٨ب قػ٨د؟ در رأ
جػ٨اف ا٣ػغ کػ٥ ایػ٢ دؿػح٥ از اقػعاص را ١٣ػیگ٥٣٨ اةؼاز ّٛیغق ٨١٣دقجسغیغ٣ُؼ ای٢

د٦ػغ ةػا ٣ِ٘ د٨ّام اةٌاؿ دا٣ـث. ةا ای٢ صاؿ، جل٠ٞی دٚیٙ در ٨٠و٨ع ٣كاف ٠ی ذم
 ٦ػام جسػارم ٠كػ٨٧ر، ١٣ای٤ػغگاف٤ّایث ة٥ ٨٧٘٠ـ ك ٠ْیار ٣ِ٘، در ظن٨ص ّال٠ث

 ٣ِ٘ د٨ّام اةٌاؿ دا٣ـث.  ج٨اف ذمجسارم را ٠ی

   ٣ا٥٠، ١٣ای٤غگاف جسارم٣ِ٘، ّال٠ث ٠ك٨٧ر، اةٌاؿ گ٨ا٦یذمٚاشٌبٖ و٥ّذ٢: 
                                                           

 ؼافیص٨ٛؽ ٣٘ث ك گاز دا٣كگاق ج٧ؼاف، ج٧ؼاف، ا مدکحؼ مدا٣كس٨                 nazeri224@gmail.com 
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 رأ٢ ثذ٢ٚ
در ظن٨ص د٨ّم آٚام ح.ق ة٥ كکاٝث از آٚایاف  . ك  .ف. ك قػؼکث اٝػٖ.ر. ةػ٥ ًؼٗیػث »

٠ػ٨رخ  ١175073ارق آٚام ح ب ةا كکاٝث ظا٣ٟ ش.خ ٠ت٤ی ةؼ اةٌاؿ ّال٠ػث دتحػی ةػ٥ قػ
ك اٝػػؽاـ ظ٨ا٣ػػغق ةػػ٥ پؼداظػػث ٦ؽی٤ػػ٥ دادرؿػػی ك  CORSHAIRجضػػث ٤ّػػ٨اف  22/10/89
ا٨ٝکا٥ٝ كکیٜ ك دیگؼ ظـارات كاردق از ًؼؼ ظ٨ا٣غق در ًی دادرؿی دادگاق از ج٨ز٥ ةػ٥  صٙ

٠ضح٨یات پؼك٣غق ك ٠٘اد دادظ٨اؿث ك ٠غاْٗات كکیٜ ظ٨ا٣غق ة٥ قؼح الیض٥ پی٨ؿث ٣ُؼ ةػ٥ 
ةاقغ ك ظ٨ا٦ػاف صـػب ادّػا از ث جسارم ٠ػک٨ر ٠حْٞٙ ة٥ قؼکث آ٠ؼیکایی ٠یک٥ ّال٠ای٢
اٚغاـ ة٥ كاردات ٌْٚات رایا٥٣ ةا ةؼ٣غ ٠ػک٨ر ٨١٣دق ك ة٥ ١٦ی٢ اّحتار درظ٨اؿث  1386ؿاؿ 

اةٌاؿ ّال٠ث دتث قغق ظ٨ا٣غق را ٨١٣دق اؿث ا٠ا دادگاق ةػ٥ ٝضػاظ ّػغـ ٠اٝکیػث ظ٨ا٦ػاف 
ک٥ كاردات کاال یا ١٣ای٤غگی ج٨زیِ کاال ةػ٥ ٗػؼض ك ای٢ ٣ـتث ة٥ ّال٠ث جسارم ٠ح٤ازع ٗی٥

مضث ایساد صٙ ًؼح دّػ٨م اةٌػاؿ ّال٠ػث ةػ٥ ٝضػاظ جْٞػٙ آف ةػ٥ قػؼکث آ٠ؼیکػایی 
٦ام م٤ْحی ك ّالیػٟ جسػارم ٚا٨٣ف دتث اظحؼاّات ًؼح ١٣32ایغ ك ٨٧٘٠ـ ة٤غ ق ٠ادق  ١٣ی

دّػ٨م ٠ٌؼكصػ٥ ةػ٥  ٦ٟ دالٝث ةؼ صٙ ًؼح د٨ّم از ٣اصی٥ ٠اٝػک ّال٠ػث دارد، ة٤ػاةؼای٢
٣ِ٘ ٣ت٨دف ظ٨ا٦اف ك ّغـ اصؼاز ؿ١ث كم در ًؼح دّػ٨م ٔیػؼ كارد جكػعیل ك ٝضاظ ذم

از ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠ػغ٣ی ٚػؼار رد آف مػادر ك اّػالـ  89ك  ٠84ادق  ٠10ـح٤غان ة٥ ة٤غ 
ركز پػؾ از اةػالغ ٚاةػٜ جسغیػغ٣ُؼ در ٠ضػاکٟ  20گػؼدد. ٚػؼار مػادرق َػؼؼ ٧٠ٞػث ٠ی

 «  ةاقغ.٠یجسغیغ٣ُؼ ج٧ؼاف 

 رأ٢ دادٌبٜ تجذ٤ذ٘ظر
آٚایاف   ك   ٣اـ ظا٨٣ادگی ٦ؼ دك ف. ةا كکاٝث آٚام س.ق. ة٥ ًؼٗیث آٚػام ح.ب. ةػا كکاٝػث »

قْت٥ ؿ٨ـ دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ج٧ػؼاف  25/4/91-329ظا٣ٟ ش.خ. ٣ـتث ة٥ داد٣ا٥٠ ق١ارق 
٦ػا ةػ٥ ُؼظ٨ا٦افا٣غ. ةؼ اؿاس داد٣ا٥٠ ٨٠م٨ؼ درةػارق دّػ٨م جسغیػغ٣جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی کؼدق

ك  CORSAIRجضػث ٤ّػ٨اف  22/10/89-175073ظ٨اؿح٥ اةٌاؿ دتث ّال٠ث دتحی ة٥ ق١ارق 
ا٨ٝکا٥ٝ ك دیگؼ ظـارات كاردق از ًؼؼ ظ٨ا٣ػغق در اٝؽاـ ظ٨ا٣غق ة٥ پؼداظث ٦ؽی٥٤ دادرؿی ك صٙ

ًی دادرؿی دادگاق از ج٨ز٥ ة٥ ٠ضح٨یات پؼك٣غق ك ٠٘اد دادظ٨اؿث ك ٠ػغاْٗات كکیػٜ ظ٨ا٣ػغق 
کػ٥ ّال٠ػث جسػارم ٠ػػک٨ر ٠حْٞػٙ ةػ٥ قػؼکث آ٠ؼیکػایی ٥ قؼح الیض٥ پی٨ؿث ٣ُؼ ة٥ ای٢ة

اٚغاـ ةػ٥ كاردات ٌْٚػات رایا٣ػ٥ ةػا ةؼ٣ػغ ٠ػػک٨ر  1386ةاقغ ك ظ٨ا٦اف صـب ادّا از ؿاؿ  ٠ی
٨١٣دق اؿث ا٠ا دادگاق ة٥ ٝضاظ ّغـ ٠اٝکیث ظ٨ا٦اف ٣ـتث ة٥ ّال٠ػث جسػارم ٠ح٤ػازع ٗیػ٥ ك 

١٣ای٤غگی ج٨زیِ کاال ة٥ ٗػؼض مػضث ایسػاد صػٙ ًػؼح دّػ٨م اةٌػاؿ ک٥ كاردات کاال یا ای٢
ٚػا٨٣ف دتػث  ١٣32ایغ ك ٨٧٘٠ـ ة٤غ ق ٠ػادق  ّال٠ث ة٥ ٝضاظ جْٞٙ آف ة٥ قؼکث آ٠ؼیکایی ١٣ی

٦ام م٤ْحی ك ّالیٟ جسارم ٦ٟ دالٝث ةؼ صػٙ ًػؼح دّػ٨م از ٣اصیػ٥ ٠اٝػک اظحؼاّات ًؼح
ِ ٣ت٨دف ظ٨ا٦اف ك ّغـ اصػؼاز ؿػ١ث كم ٣ّ٘ال٠ث دارد ة٤اةؼای٢ د٨ّم ٠ٌؼكص٥ ة٥ ٝضاظ ذم
از ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی  89ك  ٠84ادق  10در ًؼح د٨ّم ٔیؼ كارد جكعیل ك ٠ـح٤غان ة٥ ة٤غ 



 31/ ... اةٌاؿ  مد٨ّا ٣ِ٘ مة٥ ٨٤ّاف ذ مجسار ٤غگافی١٣ا

ركز پػؾ از اةػالغ ٚاةػٜ  20گؼدد. ٚؼار مادرق َؼؼ ٧٠ٞػث ٠غ٣ی ٚؼار رد آف مادر ك اّالـ ٠ی
 «ةاقغ.جسغیغ٣ُؼ در ٠ضاکٟ جسغیغ٣ُؼ ج٧ؼاف ٠ی

 ٔمذٔٝ

٦ام م٤ْحی ك ّالئٟ جسارم، ٦ػؼ ٚا٨٣ف دتث اظحؼاّات، ًؼح 41دق ة٥ ٨٠زب ٠ا
٣ا٠ػ٥ ّال٠ػث جسػارم ج٨ا٣غ ٠تادرت ة٥ ًؼح د٨ّام اةٌاؿ گػ٨ا٦ی٣ِ٘ ٠یقعل ذم

ج٨ا٣ػغ از ٨٠وػ٨ّات ٣٘ػِ ٠ػی١٣ایغ. در ای٢ ظن٨ص، جْیی٢ ٠نػادیٙ اقػعاص ذم
ّػ٨م چاٝف ةؼا٣گیؽ ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی ٠ضـ٨ب ق٨د. در رأم صاوؼ، ظ٨ا٦اف د

ک٤غ ١٣ای٤غق ا٣ضنارم یک قؼکث آ٠ؼیکػایی در ایػؼاف ةػ٨دق ك كارد ک٤٤ػغق ادّا ٠ی
جػؼ در ةاقغ؛ ّال٠حی کػ٥ پػیف٠ی CORSHAIRٌْٚات رایا٥٣ جضث ّال٠ث جسارم 

ایؼاف ة٥ دتث ٣ؼؿیغق اؿث. ةا ای٢ كز٨د، قعل دػاٝذی اٚػغاـ ةػ٥ دتػث آف ّال٠ػث 
رد ک٤٤ػغق ٠تػادرت ةػ٥ ًػؼح جسارم ة٥ ٣اـ ظ٨د ٨١٣دق، ة٥ ١٦ی٢ ز٧ػث قػؼکث كا

١٣ایغ. در ٧٣ایث، دادگاق ةغكم ةا اؿػح٤اد ٣ا٥٠ ّال٠ث جسارم ٠ید٨ّام اةٌاؿ گ٨ا٦ی
ک٤غ؛ ٚػؼارم کػ٥ در دادگػاق جسغیػغ٣ُؼ ٣ْ٘ی ظ٨ا٦اف ٚؼار رد د٨ّم مادر ٠یة٥ ةی

٦ام ٠ك٨٧ر ك ٔیؼ ٠كػ٨٧ر ک٥ ج٘کیکی ٠یاف ّال٠ثجلییغ قغ. در ای٢ رأم ةغكف ای٢
٣ِ٘ ق٤اظح٥ قغق اؿػث. صػاؿ ایػ٢ غق ا٣ضنارم ةی٤ة٥ ٨ًر ٠ٌٞٙ، ١٣ایة٥ ١ّٜ آیغ 

٣ِ٘، ١٣ای٤ػغق ق٨د ک٥ آیا كاْٚان ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨٧٘٠ـ ك ٠ْیار٦ام ٣ِ٘ ك ذم٠ٌؼح ٠ی ؿؤاؿ

٣ِ٘ ًػؼح دّػ٨ام اةٌػاؿ ّال٠ػث جسػارم ج٨ا٣غ ذما٣ضنارم یک قؼکث ظارزی ١٣ی
اّػغجان در پؼك٣ػغق صاوػؼ، ةػ٥ گیؼد کػ٥ ٚجٞٛی ق٨د؟ اؿتاب جؼدیغ از آف زا ٣كئث ٠ی

، ظ٨ا٦اف ٠غّی اؿث ّال٠ث ٨٠رد ةضخ ّال٠ث ٠كػ٨٧ر 32ٚؼی٥٤ اقارق ة٥ ة٤غ ق ٠ادق 
قؼکث آ٠ؼیکایی دار٣غق صٙ ا٣ضنػارم ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ آف  32ة٨دق ك ة٥ دالٝث ة٤غ ق ٠ادق 

٣ا٥٠ قغق اؿث. در ای٢ ٨٣قػحار ّال٠ث اؿث ك ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ظ٨ا٦اف اةٌاؿ آف گ٨ا٦ی
ا٠کػاف  ف اؿث ک٥ وػ٢١ جل٠ػٜ در ٧٘٠ػ٨ـ ٣٘ػِ در آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی،ؿْی ةؼ آ

٣ا٥٠ ّال٠ث جسارم را ة٥ جضٞیػٜ ٣ْ٘ی ١٣ای٤غگاف جسارم در د٨ّام اةٌاؿ گ٨ا٦ی ذم
٣كی٤یٟ. در ای٢ راؿحا، اةحغا ٨٧٘٠ـ ٣ِ٘ در آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی را ٨٠رد ةؼرؿی ٚػؼار 

١ث اكؿ ةػ٥ جٌتیػٙ كوػْیث ٦ام ٚـػد٦یٟ ك در ادا٥٠ ةا ة٧ؼق زـح٢ از جضٞی٠ٜی

 ٣ِ٘ ظ٨ا٦یٟ پؼداظث. ١٣ای٤غگاف جسارم ةا ٨٧٘٠ـ ذم
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 ٘فغ در آ٥٤ٗ دادرظ٣ ٔذ٣٘. ٔفْٟٛ ر1٢

٣ِ٘ آف قعنػی ق٨د ک٥ ذمدر ادةیات آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ام٨الن چ٤ی٢ گ٘ح٥ ٠ی
اؿث ک٥ در م٨رت مغكر صکٟ ّٞی٥ ظ٨ا٣غق ؿ٨دم ة٥ اك ةؼؿغ. ای٢ ٣ِ٘ ةایغ قعنػی 

(. 285: 1398ٚػا٣٨٣ی ك ٠كػؼكع ةاقػغ )قػ١ؾ،  ةػاٚی،ة٥ كزػ٨د آ٠ػغق ك ك ٠ـحٛیٟ، 
٣ْ٘ی ریك٥ در یکی از ام٨ؿ ٣اَؼ ة٥ آٔاز ك پایاف دادرؿی ة٥ ٣ػاـ امػٜ وؼكرت اصؼاز ذم

اةحکار ١ّٜ ظن٨می دارد؛ ةغی٢ ٤ْ٠ا ک٥ در دادرؿی ٠غ٣ی، ةػا ٤ّایػث ةػ٥ اج٧ػا٠ی 
٨د ك ٦یچ درظ٨اؿحی زؽ از ق٣ِ٘ آٔاز ١٣یة٨دف آف، رؿیغگی زؽ ة٥ درظ٨اؿث ذم

در  (.115: ٣1392ِ٘ یا كکیٜ یا ١٣ای٤غگا٣ف پػیؼٗحػ٥ ٣یـػث )٠ضـػ٤ی، ؿ٨م ذم
 1ق٨د اگؼ ٣ِ٘ ٣تاقغ د٨ّم ك دادظ٨ا٦ی ٦ػٟ ٣یـػثآیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ام٨الن گ٘ح٥ ٠ی

در  (.211: 1378ك ة٥ ٨٣ّی صٙ دادظ٨ا٦ی ریكػ٥ در كزػ٨د ٣٘ػِ دارد )٠حػی٢ دٗحػؼم، 
٣ِ٘ در آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ةیكحؼ ة٥ ٨ُ٤٠ر یاٗح٢ ٠اٝػک دّػ٨م ك كاِٚ، ق٤اؿایی ذم

 (.324: 1398ا٠کاف اؿح١اع د٨ّم از ٣اصی٥ چ٤ی٢ قعنی اؿث )٧٣ؼی٤ی، 
آیػغ ٣ِ٘ كز٨د ٣غارد. ة٥ كاِٚ، چ٤ی٢ ة٥ ٣ُؼ ٠ػیاؿاؿان ٦یچ جْؼیٖ ٚا٣٨٣ی از ذم

دّػاكم ك ًتػِ  ٣ْ٘اف را ٠ضغكد ١٣ایغ؛ زیؼا کذؼتگػار ٣ع٨اؿح٥ ١ٞٚؼك ذمک٥ ٚا٨٣ف
٣٘ػِ ج٨اف ك ٣تایغ صنارم ةػ٥ دكر جْػغادم ذمام اؿث ک٥ ١٣یا٨٠ر ص٨ٛٚی ة٥ گ٥٣٨

کكیغ ك ةا آكردف ٣اـ ك ٨٤ّاف آ٣اف ةٛی٥ را از دایؼق ةیؼكف را٣غ. ة٥ ١٦ی٢ ّٞػث اؿػث 

ک٥ در ٦ؼ د٨ّم ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ا٦یث ك ٤ّامؼ آف ك اٝتحػ٥ ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ ادٝػ٥ اةػؼازم، 
ق٨د ك ج٧٤ا ای٢ قعل اؿث ک٥ صٙ اٚا٥٠ آف د٨ّام ظػاص ك ظ٨ا٦اف ق٤اؿایی ٠ی

 (.339: 1398در ٠ْؼض ٚىاكت گػاقح٢ ادّام ظ٨د را دارد )٧٣ؼی٤ی، 
٦ػا ك ٧٣اد٦ػام صٛػ٨ٚی، در ٠ؼصٞػ٥ اكؿ ةؼام ارائ٥ ٦ؼگ٥٣٨ جضٞیٜ پیؼا٨٠ف گؽارق

ةایغ چؼایی ك ٠ت٤ام آف گؽارق ك ٧٣اد ق٤اؿایی ق٨د. ة٥ كاِٚ، ةؼام ةؼرؿػی صػغكد ك 
٣ا٥٠ اظحؼاع ةا ٣ِ٘ در آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، ٠یؽاف جٌاةٙ ٣ِ٘ در دّاكم اةٌاؿ گ٨ا٦ی

٠ٛغ٠حان ةایغ ة٥ ٨ًر دٚیٙ، ٨٧٘٠ـ ٣ِ٘ در آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی را در پؼج٨ ٠ت٤ام ٣٘ػِ 
٣٘ػِ در ای٢ ص٨زق ق٤اؿایی ١٣اییٟ. در ای٢ راؿحا، ز٧ث ق٤اؿایی دٚیٙ ٧٘٠ػ٨ـ ذم

ک٥ ةغا٣یٟ چؼا اصػؼاز اؿایی ک٤یٟ؛ زیؼا ةؼام ای٢الزـ اؿث اكماؼ وؼكرم ٣ِ٘ را ق٤
                                                           

1. Pas d' interest Pas d' action 
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٦ػام ٣٘ػِ ٣ْ٘ی ظ٨ا٦اف الزـ اؿث، وؼكرت دارد در درز٥ اكؿ، اكماؼ ك كیژگیذم
د٤٦غق اؿاس ٨٧٘٠ـ ٣ِ٘ ٦ـح٤غ را ق٤اؿایی ١٣ػاییٟ ك پػؾ از ک٥ در صٛیٛث، ٣كاف

 ٦ػا چیـػث جػا درآف ةؼرؿی ک٤یٟ ک٥ دٝیٜ وؼكرت اصؼاز ٦ؼ کغاـ از ایػ٢ كیژگػی
٣ْ٘ی ةؼؿیٟ ك ة٥ جتػِ، ٧٣ایث ةح٨ا٣یٟ ة٥ درکی ١ّیٙ ك کا٠ٜ از ّٞث ٝؽكـ اصؼاز ذم

 ة٧حؼ ةح٨ا٣یٟ ٠ـائٜ پیؼا٨٠ف آف را جضٞیٜ ١٣اییٟ.  
جؼ اقارق قغ ٣ِ٘ ةایغ قعنػی ك ٠ـػحٛیٟ ةاقػغ، ةػ٥ كزػ٨د گ٥٣٨ ک٥ پیف١٦اف

 (. در ظنػ٨ص285: 1398آ٠غق ك ةاٚی ةاقػغ ك ٚػا٣٨٣ی ك ٠كػؼكع ةاقػغ )قػ١ؾ، 
چؼایی اكماؼ ٠ػک٨ر چ٤ی٢ گ٘ح٥ قغق اؿث ک٥ ٣ِ٘ ةایغ ٠كؼكع ك ٚا٣٨٣ی ةاقغ؛ چؼا 
ک٥ اگؼ ٠كؼكع ك ٚا٣٨٣ی ٣تاقغ اؿاؿان صٙ ٨٠رد ص١ایحی كز٨د ٣غارد. ١٦چ٤ی٢، ٣٘ػِ 
ةایغ ة٥ كز٨د آ٠غق ك ةاٚی ةاقغ؛ زیػؼا اؿاؿػان از صٛػی کػ٥ ٤٦ػ٨ز ةػ٥ كزػ٨د ٣یا٠ػغق 

ِ ةایغ قعنی ك ٠ـحٛیٟ ةاقغ؛ چؼا ک٥ ٣ُػاـ آیغ. ة٥ ّالكق، ٣٘ص١ایحی ة٥ ١ّٜ ١٣ی
ک٤٤غق ص٨ٛؽ ظ٨د آف قعل اؿث ك ٦ؼ قعل ظ٨دش ةایغ ةػؼام دادرؿی جى١ی٢

 (.285: 1398جى١ی٢ ص٨ٛؽ ظ٨یف اٚغاـ ک٤غ )ق١ؾ، 
ة٥ كاِٚ، اگؼ ٠ْیار٦ام ٨ٗؽ ك ج٨زی٧ی ک٥ ةؼام آف ٠ْیار٦ا ةیاف قغق را ةپػیؼیٟ 

٦ام یک صٙ ادّا قغق ٦ـػح٤غ ك ا٣گؼ كیژگیج٨اف گ٘ث ای٢ ٠ْیار٦ا، ة٥ ٨٣ّی، ةی٠ی
ک٥ آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی، آف صٙ، ١٦اف صٙ ٨٠و٨ع د٨ّم اؿث ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢

ام٨الن پاؿغار ٤٠اِٗ ك ص٨ٛؽ ظن٨می ك قعنی اقعاص اؿث، ام٨الن صػٙ ادّػایی 
ک٥ د٨ّم ی٤ْػی ج٨ا٣ػایی ٚػا٣٨٣ی ةایغ یک صٙ قعنی ك ظن٨می ةاقغ. ج٨ویش آف

ا ا٣کار قغق در ٠ؼاز٥ْ ةػ٥ ٠ؼازػِ ٚىػاكجی ز٧ػث ةػ٥ ٚىػاكت ٠غّی صٙ جىییِ ی
(؛ در ّی٢ صاؿ، اٚا٠ػ٥ دّػ٨م ی٤ْػی ا١ّػاؿ 282: 1398گػاقح٢ ادّایف )ق١ؾ، 

صٙ د٨ّم ك ة٥ ٚىاكت گػاقح٢ ادّام جىییِ صٙ. ة٥ جْتیؼ دیگؼ، ٦ػؼ قػعل ةػا 
ک٤غ ک٥ یک صٙ )ک٥ صٙ ٨٠و٨ع دّػ٨م اؿػث( جىػییِ قػغق اٚا٥٠ د٨ّم ادّا ٠ی

ک٤ػغ آف صػٙ ٠حْٞػٙ ةػ٥ اكؿػث؛ ٣ِ٘ اؿث ک٥ ادّا ٠یؿ، آف قعنی ذماؿث. صا
ی٢ ةػ٥ كزػ٨د ٤ػک٥ ای٢ صٙ ادّایی ةایغ ٚا٣٨٣ی ك ٠كػؼكع ةػ٨دق ك ١٦چ٠ىاؼ ةؼ ای٢

٣ِ٘ آف قعنی اؿث آ٠غق ك ةاٚی ةاقغ. ة٤اةؼای٢، در ١ٞٚؼك آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، ذم
ةػ٥ كزػ٨د آ٠ػغق ك  ک٤غ یکی از ص٨ٛؽ ظن٨می ٠كؼكع ك ٚا٣٨٣ی كم ک٥ک٥ ادّا ٠ی

 ةاٚی اؿث ٨٠رد جىییِ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث. 
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صٛی ج٘اكت ٚائٜ قػغ؛ ةػغی٢ ٣ْ٘ی ك ٨٧٘٠ـ ذماٝتح٥ ٌْٚان ةایغ ٠یاف ٨٧٘٠ـ ذم
ک٤غ صٛی از اك جىییِ قػغق؛ صػاؿ اگػؼ ج٨ویش ک٥ در ةغك ا٠ؼ، قعل مؼٗان ادّا ٠ی

گػقػح٥ از آف، ك  ٥ اك ةػ٨دقةػگ٥٣٨ ادّا قغق ک٥ ای٢ صٙ ةؼ ٗؼض كز٨د، ٠حْٞػٙ ای٢
صٙ ة٨دف یػا ٣تػ٨دف قػعل، ةػؼام اصػؼاز ٣ُؼ از ذم٨٠ز٨د ك ٠كؼكع اؿث، مؼؼ

ک٤غ. صاؿ، ٣کح٥ ٧٠ػٟ ایػ٢ اؿػث کػ٥ آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی ٣ْ٘ی اك ک٘ایث ٠ی ذم

زا ک٥ پام ص٨ٛؽ ظن٨مػی اقػعاص پاؿغار ص٨ٛؽ ظن٨می اقعاص اؿث ك از آف
ی٢، ةػ٥ ٦ػیچ ٤ّػ٨اف، ٦ػیچ در ٠یاف اؿث ٣ِ٘ ةایغ قعنی ك ٠ـحٛیٟ ةاقػغ. ة٤ػاةؼا

ج٨ا٣غ ة٥ پاؿغارم از ص٨ٛؽ قعل دیگؼ ٠تادرت ة٥ اٚا٥٠ د٨ّم ١٣ایػغ؛ قعنی ١٣ی
چؼا ک٥ آیی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی، ٠س٨١ّػ٥ ٨ٚاّػغ جىػ١ی٢ ک٤٤ػغق صٛػ٨ؽ ظن٨مػی 
اقعاص اؿث ك ام٨الن صاكم و١ا٣ث ازؼا٦ام ص٨ٛؽ قعنی ك ظن٨مػی اقػعاص 

 آیغ.  ة٥ صـاب ٠ی
ث، در ١ٞٚؼك آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، ظ٨ا٦اف یک دّػ٨م ج٨اف گ٘ةا ای٢ اكماؼ ٠ی

٣ِ٘ اؿث ک٥ ادّام جىییِ صٙ ٚػا٣٨٣ی ك ٠كػؼكع، ٨٠زػ٨د ك ةػاٚی ك در م٨رجی ذم
قعنی ك ٠ـحٛیٟ را دارد. ای٢ صٙ ادّایی ةایغ صػٙ قعنػی ك ٠ـػحٛیٟ ظ٨ا٦ػاف 
ةاقغ؛ چؼا ک٥ آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ام٨الن جى١ی٢ ک٤٤غق ص٨ٛؽ ظن٨می ك ٠ـػحٛیٟ 

ؿث. در ٣حیس٥، ای٢ ؿع٢ ک٥ اگؼ ٣ِ٘ قعنی ك ٠ـحٛیٟ ٣تاقغ د٨ّم ٦ٟ اقعاص ا
ّیػب اؿػث؛ چػؼا کػ٥ جػا ٣یـث در ١ٞٚؼك آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، کال٠ی مضیش ك ةی

٨٠زػ٨د ك قعنػی را  قعنی ادّام دار٣غگی یک صٙ ٚػا٣٨٣ی، ٠كػؼكع،ز٠ا٣ی ک٥ 
آیػی٢  ٣غاقح٥ ةاقغ اؿاؿان صٙ د٨ّم ك دادظ٨ا٦ی ٣ـتث ةػ٥ آف ٨٠وػ٨ع در ١ٞٚػؼك

دادرؿی ٠غ٣ی ٠ضٛٙ ٣كغق اؿث ک٥ ةع٨ا٦غ ةا ا١ّاؿ آف صٙ، اٚا٠ػ٥ دّػ٨م ١٣ایػغ. 
٠یٞی٨ف ج٠٨ػاف ةػغ٦کار ةاقػغ ك از  200ة٥ ٨ًر ٠ذاؿ، اگؼ قعل اٖٝ ة٥ قعل ب 

ادام دی٢ ظ٨د ا٠ح٤اع ک٤غ، قعل اٖٝ صٙ قعنی ك ٠ـحٛیٟ قػعل ب را ٣ٛػه 
دّػ٨م ک٤ػغ؛ زیػؼا صػٙ  ٣٘ػِ،  اٚا٠ػ٥ج٨ا٣غ ة٥ ٨٤ّاف ذمکؼدق اؿث ك قعل ب ٠ی

ادّایی ٨٠و٨ع د٨ّم ٠حْٞٙ ة٥ اك ة٨دق اؿث. ا٠ا ةؼ اؿاس ای٢ راة٥ٌ دی٤ی، صٛػی از 
٣٘ػِ ةػ٥ ٗؼز٣غاف قعل ب جىییِ ٣كغق ک٥ ة٥ ادّام جىییِ آف صٙ ة٥ ٤ّػ٨اف ذم

دادظ٨ا٦ی ٚیاـ ک٤غ ك ة٤اةؼای٢ ٣ْ٘ی ٣غاقح٥ ك اگػؼ ادّػام جىػییِ صٛػی را ١٣ای٤ػغ 
ا٣غ. در ایػ٢ ظنػ٨ص، ةؼظػی ٨٣یـػ٤غگاف غرقاف را کؼدقگ٨یی ادّام جىییِ صٙ پ
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٣ِ٘؛ ةغی٢ ج٨وػیش ا٣غ ک٥ كراث قعل، ٤٠حِ٘ ٦ـح٤غ ٥٣ ذمای٢ جْتیؼ را ا٣ساـ دادق
٤٠ػغم ق٨د، ٝیک٢ ة٧ػؼق٤٠غ ٠ی٣ِ٘ ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ ك قعنی از د٨ّم ة٧ؼقک٥ ذم

 (. 120: ٤٠1391حِ٘ ٔیؼ٠ـحٛیٟ اؿث )مادٚی ك ز٦٨ؼم، 

 ٘فغٕ٘ب٤ٙذٌبٖ تجبر٢ ثب ٔفْٟٛ ر٢ . تطج٥ك ٚضؼ٥ت2

٦ػام ظػارزی ةػؼام ج٨ؿػ٥ْ ةػازار ظػ٨د ٣یػاز ةػ٥ کا٠الن ركق٢ اؿث ک٥ قؼکث
ا٣غازم قتک٥ ٗؼكش در کك٨ر٦ام دیگؼ ٦ـػح٤غ. در ایػ٢ راؿػحا گػارم یا راق ؿؼ٠ای٥

جؼی٢ ًؼؽ كركد ة٥ ةازار٦ام ٦ام ة٠٨ی یک از رایرا٣ْٛاد ٚؼارداد ١٣ای٤غگی ةا قؼکث

در ای٢ ٚؼارداد٦ا ک٥ ١٠ک٢ اؿث ةػ٥ قػکٜ ا٣ضنػارم یػا ٔیؼا٣ضنػارم  دیگؼ اؿث.
ق٨د ک٥ کاال٦ام قؼکث ظػارزی را ٤٠ْٛغ ق٣٨غ ة٥ یک قعل ة٠٨ی ٠س٨ز دادق ٠ی

در کك٨ر ٦غؼ ة٥ ٗؼكش رؿا٣غ. ٚاّغجان ةؼ اؿاس ای٢ ٚػؼارداد، قػؼکث ةػ٠٨ی جضػث 
٢ قػغق در ٦ػام جتیػی٦ػا ك دؿػح٨را٣ٜ١ُْٝارت قؼکث ظارزی ك ةا رّایث پؼكجکٜ

١٣ایغ. الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ یکػی از ٚؼارداد ١٣ای٤غگی اٚغاـ ة٥ ٗؼكش ٠ضن٨الت ٠ی
٦ام ة٠٨ی ا٠کاف اؿػح٘ادق از ٦ام ای٢ ٚتیٜ ٚؼارداد٦ا ةؼام قؼکثجؼی٢ زػاةیث٧٠ٟ

٦ػام یک ّال٠ث ٠ْحتؼ ة٨دق ك در راؿحام ٚؼار گؼٗح٢ در ١ٞٚؼك ك چ٧ارچ٨ب ْٗاٝیث
ة٥ ا٣ْٛاد ٚؼارداد ك پػیؼش ج٧ْغ ة٥ پؼداظث ٨ّض  جسارم آف قؼکث ظارزی صاوؼ
د٤٦غ ة٥ زام ٦ا جؼزیش ٠یق٣٨غ. در كاِٚ ای٢ قؼکثٚؼاردادم ة٥ ًؼؼ ظارزی ٠ی

ای٢ ک٥ ظ٨دقاف رأؿان پؾ از ؿپؼم کؼدف ٠ؼاصٜ ج٨ؿ٥ْ یک ایغق اٚغاـ ة٥ ج٨ٝیػغ ك 
ظػارزی  ٗؼكش ٠ضن٨الت جضث ّال٠حی ١٣ای٤غ، کاال٦ا را از یک ج٨ٝیغ ک٤٤غق ٠ْحتؼ

دریاٗث ٨١٣دق ك جضث ّال٠ث ٠ْحتؼ آف قعل ظارزی در کكػ٨ر ظػ٨د ةػ٥ ٗػؼكش 
رؿا٤٣غ ك ة٥ ٨٣ّی ةؼ اؿاس ٠غؿ جسارم آف قؼکث ظارزی اٚغاـ ة٥ ا٣سػاـ ْٗاٝیػث 

 جسارم ١٣ای٤غ.  
ٚاّغجان ةؼام ّال٠ث جسارم قؼکث ظارزی چ٤غ صاٝث ٚاةٜ جن٨ر اؿػث. ١٠کػ٢ 

یا ٣كغق ةاقغ ك در ٦ؼ دك صاٝػث ١٠کػ٢  اؿث ای٢ ّال٠ث در کك٨ر ٦غؼ دتث قغق
اؿث  ای٢ ّال٠ث ٠ك٨٧ر ةاقغ یا ٣تاقػغ. كوػْیث صٛػ٨ٚی ّال٠ػث در ٦ػؼ یػک از 

ج٨ا٣غ ٠ح٘اكت ةاقغ. ةغی٢ ج٨ویش کػ٥ اگػؼ ّال٠ػث ٗؼكض ٠ػک٨ر در کك٨ر ٦غؼ ٠ی

٦ام صٛػ٨ؽ ٠اٝکیػث در کك٨ر ٨٠رد ٣ُؼ ة٥ دتث رؿیغق ةاقغ ٌْٚان ٠ك٨١ؿ ص١ایث
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ج٨ا٣غ آف را ة٥ دتث رؿا٣غ. ا٠ا اگؼ ّال٠ػث ان قعل دیگؼم ١٣یم٤ْحی اؿث ك ٚاّغج
جػ٨اف ٣ـػتث ةػ٥ آف ٨٠رد ٣ُؼ در ای٢ کك٨ر ة٥ دتث ٣ؼؿیغق ةاقغ ٦یچ صٛػی ١٣ػی

ّال٠ث در ٣ُؼ گؼٗث. ةا ای٢ صاؿ اگؼ ّال٠ث ٨٠رد ٣ُؼ، از ٨٣ع ّال٠ث ٠ك٨٧ر ةاقػغ 
ك ١٦چ٤ػی٢  ٠32ػادق صحی اگؼ در ایؼاف ة٥ دتث ٣ؼؿیغق ةاقغ ٦ٟ ةا ٤ّایث ة٥ ة٤غ ق 

 ٦ایی ةؼام آف در ٣ُؼ گؼٗث. ج٨اف ص١ایث٠کؼر ک٨٤ا٣ـی٨ف پاریؾ ٠ی ٠6ادق 
ٚػا٨٣ف دتػث اظحؼاّػات یکػی از ٠ػ٨اردم کػ٥ ّال٠ػث  32ة٥ ٨٠زب ة٤غ ق ٠ادق 

ام قػتی٥ یػا ک٤٤ػغقجسارم ٚاةٞیث دتث ٣غارد ای٢ اؿث ک٥ ّی٢ یا ةػ٥ ًػؼز گ١ػؼاق
ام ١٦اف کاال٦ا یا ظغ٠ات ٠كاة٥ ٠حْٞٙ ةػ٥ جؼز٥١ ّال٠ث یا ٣اـ جسارم ةاقغ ک٥ ةؼ

ج٨ا٣ػغ دریاٗػث ٨٠ؿـ٥ دیگؼ در ایؼاف ٠ْؼكؼ اؿث. ة٥ دالٝث اٝحؽا٠ی از ای٢ ٠ادق ٠ی
ةػؼدارم ا٣ضنػارم از آف ّال٠ػث را در ک٥ ٠اٝک ّال٠ث ٠ك٨٧ر صٙ اؿح٘ادق ك ة٧ػؼق
م از ةػؼدار ج٨ا٣غ ة٥ دیگؼاف ٠س٨ز ة٧ؼقایؼاف ظ٨ا٦غ داقث. ٚاّغجان قعل ظارزی ٠ی

ای٢ ّال٠ث ٠ك٨٧ر را در کك٨ر ایؼاف ة٥ ٦ؼ قعنی اٌّػا ١٣ایػغ ك یکػی از ًػؼؽ ك 
 ٠سارم اٌّام ای٢ ٠س٨ز ا٣ْٛاد ٚؼارداد ١٣ای٤غگی اؿث. 

ام ک٥ رأم مادر قغق در آف ٨٠رد ٣ٛغ ای٢ ٨٣قحار ٚػؼار گؼٗحػ٥ اؿػث در پؼك٣غق
٠ػث اؿػث. ظ٨ا٦اف د٨ّم ای٢ ادّا را دارد ک٥ ١٣ای٤غق ا٣ضنارم قؼکث ماصب ّال

گ٥٣٨ ک٥ اقػارق قػغ صحػی ة٥ كاِٚ، اگؼ ای٢ ّال٠ث از ٨٣ع ّال٠ث ٠ك٨٧ر ةاقغ ١٦اف
ةغكف دتث ٣یؽ در ایؼاف ٨٠رد ص١ایث اؿث ك ٠اٝػک ّال٠ػث ٠كػ٨٧ر ی٤ْػی قػؼکث 

ةؼدارم ا٣ضنارم از آف ّال٠ث را دارد. ٠ـئ٥ٞ اؿاؿی ك ٚاةٜ ج٨ز٥ ظارزی صٙ ة٧ؼق
ّال٠ث ك قؼکث ایؼا٣ػی، قػؼکث ایؼا٣ػی ایػ٢  ای٢ اؿث ک٥ ة٤ا ةؼ ٚؼارداد ةی٢ ٠اٝک

 صٙ را ة٥ دؿث آكردق ک٥ در ایؼاف ةػؼ اؿػاس ٚاٝػب ٠ػ٨رد ج٨اٗػٙ ًػؼٗی٢ ٚػؼارداد
ة٥ ٨ًر ا٣ضنارم ة٥ اؿح٘ادق از ّال٠ث جسارم ٨٠رد ٣ُؼ ةپؼدازد ك اؿاؿػان اقػعاص  

ةػؼدارم ٦ـػح٤غ. ةػ٥ جْتیػؼ دیگػؼ، ٠اٝػک ّال٠ػث ازػازق دیگؼ ٨٤١٠ع از ای٢ ة٧ػؼق
رٟٔ ّغـ دتث در ایؼاف ة٥ دٝیٜ ؼدارم ا٣ضنارم از ّال٠ث جسارم ظ٨د ک٥ ّٞیة ة٧ؼق

٠ك٨٧ر ة٨دف ٨٠و٨ع ص٨ٛؽ ا٣ضنػارم ٚػؼار گؼٗحػ٥ را در ٚاٝػب ٚػؼارداد ١٣ای٤ػغگی 
 جسارم ة٥ ٨ًر ٨٠ٚث ة٥ قؼکث ایؼا٣ی اٌّا ٨١٣دق اؿث. 

ةا ٝضاظ ٠ؼاجب ٨ٗؽ ةایغ پػیؼٗث اؿاؿان ز٠ا٣ی ک٥ یػک قػعل داٝػخ اٚػغاـ ةػ٥ 
ک٤ػغ ایػ٢ اٚػغاـ ٣ٛػه صػٙ تث ّال٠ث جسارم ٠ك٨٧ر یک قػؼکث ظػارزی ٠ػید
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ةؼدام ا٣ضنارم ١٣ای٤ػغق جسػارم آف قػؼکث در ایػؼاف ةػ٨دق؛ یکػی از صٛػ٨ؽ  ة٧ؼق
ةػؼدارم ا٣ضنػارم از قعنی ك ٠ـحٛیٟ ك ٠كؼكع ٨٠زػ٨د ایكػاف کػ٥ ١٦ػاف ة٧ػؼق

ًػؼح ّال٠ث جسارم ٠ك٨٧ر اؿث ٣ٛه قغق ك ة٥ صٙ، ز٠ا٣ی ک٥ ایكاف ٠تادرت ةػ٥ 
ک٤غ ة٥ دادظ٨ا٦ی از ص٨ٛؽ قعنی ظ٨د ٣ا٥٠ ّال٠ث جسارم ٠ید٨ّام اةٌاؿ گ٨ا٦ی

ٚیاـ ٨١٣دق اؿث جا در ٧٣ایث ةا رِٗ ا٣ضنارم ک٥ ة٥ ٣اصٙ ةؼام دتث ک٤٤غق ّال٠ػث 
ایساد قغق، صٙ قعنی ایكاف اّادق ق٨د. ة٥ جْتیؼ دیگؼ، ةػا ایػ٢ جضٞیػٜ ةػ٥ ایػ٢ 

ىػییِ یکػی از صٛػ٨ؽ ٠ػا٨٦م ظػ٨د را رؿیٟ ک٥ ظ٨ا٦اف د٨ّم ادّام ج٣حیس٥ ٠ی
٣ْ٘ی ایكػاف داقح٥ ك ةؼام اّادق آف اٚا٥٠ د٨ّم ٨١٣دق اؿث ك ٌْٚان جؼدیغم در ذم

 كز٨د ٣غاقح٥ اؿث.

 ٘ت٥جٝ

٣٘ػِ در دّػ٨ام اةٌػاؿ ةؼا٣گیؽ در ق٤اؿػایی اقػعاص ذمیکی از ٠ـائٜ چاٝف
ارزی ٦ػام ظػ٣ْ٘ی ١٣ای٤غگاف جسارم قػؼکث٣ا٥٠ ّال٠ث جسارم ٠ـئ٥ٞ ذمگ٨ا٦ی

اؿث. ٠ـئ٥ٞ ای٢ اؿث ک٥ اگؼ قعنی ١٣ای٤غق ا٣ضنارم ج٨زیِ کاال٦ام یػک ج٨ٝیػغ 
ک٤٤غق ظارزی ةاقغ ك ٠ح٨ز٥ ق٨د ک٥ قعل داٝذی آف ّال٠ث را ةػ٥ ٣ػاـ ظػ٨د ةػ٥ 

٣ِ٘ دّػ٨ام اةٌػاؿ آف ّال٠ػث ةػ٥ ج٨اف ١٣ای٤غق ا٣ضنارم را ذمدتث رؿا٣غق آیا ٠ی
ج٨ا٣غ دّػ٨ام ّال٠ث ٠ك٨٧ر ٠ی ًؼٗیث قعل دتث ک٤٤غق دا٣ـث یا ٗٛي ٠اٝک آف

اةٌاؿ را ًؼح ١٣ایغ؟ در راؿحام پاؿط ة٥ ای٢ پؼؿف جػالش کػؼدیٟ اةحػغا جضٞیٞػی 
٣ِ٘ ارائ٥ د٦یٟ ك پػؾ از آف كوػْیث ١٣ای٤ػغگاف جسػارم را ةػا پیؼا٨٠ف ٨٧٘٠ـ ذم

 ٣ِ٘ جٌتیٙ دادیٟ. ٨٧٘٠ـ ذم
 ٣ِ٘ آف قعنی اؿث ک٥ ادّام جىییِ یکػی از صٛػ٨ؽ قعنػی، ٠ـػحٛیٟ،ذم

ٚا٣٨٣ی، ٠كؼكع ك ٨٠ز٨د ظ٨د را ١٣ػ٨دق ك در ز٧ػث اصٛػاؽ آف صػٙ ادّػایی اٚا٠ػ٥ 
صٙ ق٤اظح٥ ق٨د یا ٣ك٨د. صحی اگػؼ د٨ّم کؼدق اؿث ك در ٧٣ایث ١٠ک٢ اؿث ذم

٣ا٥٠ ٤٠ٌتٙ ةا ٨٧٘٠ـ ٣ِ٘ ةؼ ای٢ ّٛیغق ةاقیٟ ک٥ ٨٧٘٠ـ ٣ِ٘ در د٨ّام اةٌاؿ گ٨ا٦ی
ج٨ؿ٥ْ ای٢ ٧٘٠ػ٨ـ اصـػاس ٣ک٤ػیٟ،  در آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی اؿث ك اؿاؿان ٣یازم ة٥

٣ا٠ػ٥  ٣ِ٘ در د٨ّام اةٌػاؿ گػ٨ا٦ی٦ام ظارزی را ةایغ ذم١٣ای٤غگاف جسارم قؼکث
٦ا ١٣ای٤ػغگی آف را در ایػؼاف ةػؼ ٧ّػغق دار٣ػغ. در ّال٠ث آف قؼکحی دا٣ـث ک٥ آف
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صٛیٛث ای٢ اقعاص ةؼ اؿاس یک ٚؼارداد ةا دار٣غق ك ٠اٝک آف ّال٠ث ٠ك٨٧ر صػٙ 
ا٣غ ك صػاؿ کػ٥ قػعل ِ کاال٦ام جضث آف ّال٠ث را ة٥ دؿث آكردقا٣ضنارم ج٨زی

داٝخ اٚغاـ ة٥ دتث ّال٠ث ٨٠رد ٣ُؼ ٨١٣دق، در كاٚػِ صػٙ ١٣ای٤ػغق جسػارم جىػییِ 
قغق اؿث. در ٣حیس٥ ةایغ گ٘ػث ایػ٢ اقػعاص ةػ٥ ادّػام جىػییِ یکػی از صٛػ٨ؽ 

٣ػغ ك اقعنی، ٠ـحٛیٟ، ٚا٣٨٣ی، ٠كؼكع ك ٨٠ز٨د ظ٨د اٚغاـ ة٥ ًػؼح دّػ٨م ١٣ػ٨دق

 ٣ِ٘ جٞٛی ق٣٨غ. ًتیْحان ةایغ ذم
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