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 ییتأخیر تأدیٍ مطالبات باوکی در پرتً لاوًن ي ريیٍ لضا

 فرأرز زارع آر٘ذ

 ا٥ٔذ فبض٣ّ

 چى٥ذٜ

 ؽیةؼا٣گ ةضخظـارت جلظیؼ جلدی٥ از گػقح٥ جاک٨٤ف از ٨٠و٨ّات ٨٠رد ٤٠اٚك٥ ك 
ة٨دق اؿث. پؾ از پیؼكزم ا٣ٛالب اؿال٠ی ظـارت جػلظیؼ جلدیػ٥ ةؼاؿػاس ٣ُؼیػات 

ةػغ٦کاراف  ؿ٨ءاؿػح٘ادق٧ی ٠نغاؽ رةا ك دریاٗث آف ٨٤١٠ع اّالـ گؼدیغ. ة٥ دٝیٜ ٗٛ
ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ةؼ  ریجغر ة٥گؼدیغ ك ج٨رـ قغیغ ک٥ ٨٠زب ج٤ؽؿ ارزش پ٨ؿ ٠ی
٦ػا ةؼاؿػاس ٚؼارداد٦ػام جـػ٧یالت ٠ت٤ام ٣ؼخ ج٨رـ در ٨ٚا٣ی٢ راق یاٗث ٝک٢ ةا٣ػک

از ٣ػؼخ جػ٨رـ اّال٠ػی ةا٣ػک ٠ؼکػؽم ؿ٨د ك ظـارت جلظیؼ ة٥ ٠یؽاف ةـیار ةیكػحؼ 
٣ُؼ كزػ٨د داقػث ٨١٣د٣غ ك در ركی٥ ٚىایی ٣یؽ در ای٢ ظن٨ص  اظحالؼدریاٗث ٠ی
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قؼط ٤٠غرج در ٚؼارداد اٌّام جـ٧یالت ةا٣کی ٣ـتث ة٥ ؿػ٨د ٠ػازاد ةػؼ ٠نػ٨ةات 
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 ا٣ناؼ اؿث. جلظیؼ جلدی٥ ٠ٌاٝتات ةا٣کی ةا ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی ك ام٨ؿ ّغاٝث ك
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 ٔمذٔٝ

 ؽیةؼا٣گ چػاٝف ٦ػػامةضػخ از یکی ٨١٦ارق جلظیؼ جلدی٥ ظـارت دریاٗث ٨٠و٨ع

 ٦ػام٣ُؼیػ٥ از ٣ُػؼمػؼؼ اؿػث؛ ةػ٨دق کكػ٨ر ةػا٣کی ٣ُػػاـ در صٛػ٨ٚی ك ٧ٛٗػی

٣ُؼاف ماصب ٥١٦ اةػؼاز قغق، جػلظیؼ جلدیػ٥ ظـارت ٠ا٦یث جتیی٢ در ک٥ گ٣٨اگ٣٨ی

 اج٘ػػػاؽ ةػػػا٣کی ٣ُػػػاـ در كیػػژق ةػػػ٥ ظـػػػارت، ٨ع٣ػػػ ایػػ٢ دریاٗػػػث ةػػؼ ٝػػػؽكـ

 ةػا٣کی، ٣ُاـ در جلدی٥ جلظیؼ ظـارت دریاٗث ةؼام قغق ارائ٥ را٦کار٦ام. ٣ُػؼدار٣ػغ

 از ٚؼارداد٦ػا در اٝحػؽاـ كزػ٥ جْیػی٢ کػ٥ ٦ػػؼچ٤غ ا٣ػػغ؛قػغق ركركةػ٥ ایؼاد٦ایی ةا

 كوػْیث ةػ٥ اؿػث کػ٥ ایؼاد قغق ةؼ آف ا٠ا اؿث؛ پػیؼش ٚاةٜ گ٣٨اگ٨ف، ٦ام ز٧ث

 ةا٣کػغارم قی٨ق در ةا٣کی ١ّٞیات از ة٧ؼق صػؼ .٣غارد ج٨ز٧ی ةا٣کی ةغ٦کاراف ا٨٣اع

 ایػ٢ ز١ٞػ٥ از اؿػث؛ کؼدق ركركة٥ ٦اییةػا ٠كکٜ را اؿػال٠ی ةا٣کػغارم رةػا، ةػغكف

ارائ٥ قػغق،  ٠ـ١ٞاف كرزافا٣غیك٥ كؿی٥ٞ آف ة٥ ةػؼام ٣یؽ ٦اییراق اٝتح٥ ک٥ ٦ا٠كکٜ

 زتػػػؼاف چگػػ٣٨گی ك ٦ػػاةازپؼداظث ةػػغ٦ی در جـ٧یالت ک٤٤غگافدریاٗث جلظیؼ

 جـػ٧یالت ک٤٤غگافك اؿح٘ادق ةػػغ٦کاراف از ةؼظػػی. اؿػػث ٦ػػاةا٣ػػک ظـػػارت

 را ظػ٨د ٠ْػػی٢ ةػغ٦ی ؿؼرؿػیغ در ظ٨ا٤٦ػغ،١٣ػی یػا ج٨ا٤٣ػغ١٣ی دالیٞی ة٥ ةا٣کی

 اٚـػػاط پؼداظث ة٥ ٠ْی٢ ؿؼرؿیغ در ک٥ کـا٣ی رة٨م، ةا٣کغارم ٣ُاـ در. ةپؼداز٣غ

 ٤٠ْٛػغ ةا٣ػک ةػا کػ٥ ٚؼاردادم در ة٧ؼق درمغ ة٥ ج٨ز٥ ةا ٣ک٤٤غ، ظػ٨د اٚغاـ ةػغ٦ی

 پؼداظػث را ظػ٨د دی٨ف ة٧ؼق ٚؼارداد، ٠غت ٠ا٤٣غ ٣یؽ ٠غت جلظیؼ ةؼام ةایغ ا٣غ،کؼدق

 را درمػغم جػلظیؼ، ٠ػغت ةػؼام ٦ػاةا٣ک ٨١ْ٠ؿ ًػ٨ر ةػ٥ ایػ٢، ةػؼ اٗػؽكف. ک٤٤ػغ

 ٠ٞػؽـ ةػغ٦کار ٣حیسػ٥ در ک٤٤غ؛ةی٤ػی ٠یپػیف زؼی٥١ ٨٤ّاف ة٥ ة٧ؼق ؼخ٣ ةؼ اٗؽكف

 امػٞی ة٧ػؼق از ام ةیكػحؼة٧ػػؼق ظػػ٨د، دی٢ پؼداظث در جلظیؼ ةؼام ک٥ ة٨د ظ٨ا٦غ

 ٨ًر ةػ٥ة٧ػػؼق،  دریاٗػث ٣ُػاـ ١٦ػی٢. ک٤ػغ پؼداظػث ةا٣ک ة٥ را ٚؼارداد در ٤٠غرج

٨٠ِٚ  ة٥ را ظ٨د اٚـاط ا٤٣غج١٣٨ی ّٞث ٦ؼ ة٥ ک٥ ةغ٦کارا٣ی جا ق٨د٠ی ؿتب ٨١ْ٠ؿ

 را ةػغ٦ی ای٢ ٣ح٨ا٤٣غ گاق٦یچ ک٥ یاةغ اٗؽایف آ٣اف ةغ٦ی ٠تٞٓ چ٤اف ک٤٤غ، پؼداظث

 از. د٤٦ػغ٠ػی  دؿث از را ظ٨د ؿؼ٠ای٥ ج١اـ ٣یؽ ؿؼا٣ساـ ك ک٤٤غ ةا٣ػک پؼداظث ةػ٥

ظـػارت  دریاٗػث راق از آ٣اف ةؼ ٗكار ا١ّاؿ ك ةغ٦کاراف ةا ةؼظ٨رد در اٗؼاط ،ؿ٨ کی

 دیگػؼ ؿػ٨م از ك ٣یـػث ّٛال٣ػی ك ٤٠ٌٛی را٦کارم دیؼکؼد، زؼی٥١ ك جلدی٥ یؼجلظ



 101/  ییٚىا ٥یدر پؼج٨ ٚا٨٣ف ك رك ی٠ٌاٝتات ةا٣ک ٥یجلد ؼیجلظ

 ةػ٥ ةػغ٦کاراف جكػ٨یٙ آف ٣حیس٥ ک٥ جلدی٥ جلظیؼ ظـارت دریاٗث ٨٤١٠ّیػث ٠ٌٞٙ

 ٠ْػا٠ٞی ركاةػي ةػؼ ٗؼاكا٣ی ٤٠٘ی آدار ة٨د، ظ٨ا٦غ آ٣اف ٨٠ِٚ ةغ٦ی ة٥ پؼداظث ّغـ

 ٦ػامکػا٦ف ٠ْا٠ٞػ٥ ك ١ّػ٠٨ی اّح١اد ؿٞب ٦اجػؼی٢ آف٧٠ػٟ کػ٥ گػارد٠ی زا٥ْ٠

 یکػی .اؿث اٗؼاد ةی٢ ١٦کارم ك ركح جْاكف کا٦ف ك اٝضـ٥٤ٚؼض کا٦ف دار،٠غت

 ایػػؼاف صٛػػ٨ٚی ٣ُػػاـ در جلدیػػ٥ جػػلظیؼ ظـػػارت ٠ٌاٝتػػ٥ ةػػؼام کػػ٥ را٦کار٦ػػایی از

قػغق  ةی٤ػیپػیف ٠ػغ٣ی ٚػا٨٣ف 230 ٠ػادق در ک٥ ام اؿثقی٨ق اؿث، اؿح٘ادق ٚاةٜ

 مػ٨رت در کػ٥ ةاقػغ قػغق قػؼط ٠ْا٠ٞػ٥ و٢١ در ؼاگ» ٠ادق ای٢ ٨٠زب ة٥. اؿث

 ةػ٥ را كم ج٨ا٣ػغ١٣ػی صػاکٟ جلدیػػ٥ ک٤ػغ، ظـارت ٨٤ّاف ة٥ ٠تٕٞی ٠حعٖٞ جعٖٞ،

 ٠ػادق ایػ٢ ةؼاؿػاس .«ک٤ػػغ ٠ضکػػ٨ـ اؿػث، قغق ٠ٞؽـ آ٣چ٥ ک٥ از ک١حؼ یا ةیكحؼ

 در پؼداظػػث قػ٨د، ةایغ ک٥ را ظـارجی ٧ّغم، ٣ٛه ٨٣ع ٦ؼ ةؼام ج٨ا٤٣غ٠ی ًؼٗی٢

 قػػغق جْیػی٢ ظـػارت ٠یػؽاف از ٣ُػؼمؼؼ ج٨اٗٛی چ٤ی٢. ک٤٤غ ةی٤یپیف ادٚؼارد

 چ٤ػػی٢ ةی٤ػػیپػػیف. اؿػث االجتػاعالزـ ٚا٣٨٣ی از ٝضاَی كاْٚی، ظـارت ك ٠یؽاف

 ةی٤ػػیپػػیف. ا٣ػػغ٣ا٠یػغق «اٝحؽاـ كز٥»  امٌالح در ایؼاف، در ص٨ٛؽ را ظـػارجی

 یػا اؿػث دق٨ار آف جْیی٢ ك ارزیاةی ک٥ ٦اییظـارتدرةػارق  كیػژق ةػ٥ اٝحػؽاـ كزػ٥

 ةػ٥ ظػ٨د ٠ٛاةػٜ ًػؼؼ از را جى١ی٢ صغاکذؼظ٨ا٦ػغ، ٠ػی ٚؼارداد ًؼؼ ک٥ ٨٠اردم

 جلدیػ٥، جػلظیؼ ظـػارت ٠ٌاٝتػ٥ ٠كػکالت از یکػی. اؿث ٠ؼؿ٨ـ ةـیار آكرد، دؿث

 در اٝحػؽاـ كزػ٥ ةی٤ػیپیف ٦امكیژگی یکی از. اؿث ظـارت ٨٣ع ای٢ ٠یؽاف جْیی٢

 كم ة٥ ک٥ اؿث ٦ایی٠یػؽاف ظـارت ادتػات از ًٞتکػار قػغف ٠ْػاؼ ٚػؼارداد، ٠ح٢

 ج٨ا٣ػغ،١٣ی صاکٟ دارد ک٠٥ی ٠ٛؼر ٠غ٣ی ٚا٨٣ف 230 ٠ادق ای٤ک٥ چ٥ اؿث، قغق كارد

 از كزػ٥ اؿػػح٘ادق ة٤ػػاةؼای٢ ک٤ػػغ؛ ةیكػػحؼ یا ک١حؼ را قغق جْیی٢ ظـارت ٠یؽاف

 ةػ٥ ص٨ٛٚغا٣اف، ةاكر ة٥. اؿث ی٥جلد جلظیؼ ظـارت ٠ٌاٝت٥ ةؼام ٤٠اؿتی را٦کار اٝحؽاـ

 ا٣سػاـ در قػػ٨د، جػلظیؼ ٠ػػی قػ١ؼدق ٧ّغقک٤ی ج٧ْغ ا٣ساـ ّغـ ک٥ ا٣غازق ١٦اف

 ًػ٨ر ج٧ْػغ ة٥ دادف ا٣ساـ یکی در ک٥ ج٘اكت ای٢ ةا اؿث؛ ٧ّغ ٣ٛه ٨٣ّی ٣یؽ ج٧ْغ

 از ٠ٌٞػػ٨ب از ةعكػػی ك ٣كػػغق ا٣سػاـ ٤٦گػاـ ةػ٥ دیگؼم در ك قغق ٤٠ح٘ی ٚاًِ

 از جػ٨اف٠ػی کػ٥ ا٣غداقح٥ ةیاف مؼاصث ة٥ اؿاجیغ ةؼظی ة٤اةؼای٢ اؿث. دؿػث رٗح٥

ك  ٠ػػؤدم زیػػؼا کػػؼد؛ جْتیػؼ ج٧ْػغ ا٣ساـ ّغـ ظـارت ة٥ «جلدی٥ جلظیؼ ظـارت»
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 در را ظ٨د دی٢ اگؼ ك ک٤غ٠ی دی٢ پؼداظث ة٥ ج٧ْغ ٚؼارداد، ك ّٛغ و٢١ در ٠غی٨ف،

 گ٣٨ػ١٦٥اف ٣حیس٥ در ؿث.ا ٣کؼدق ١ّٜ ج٧ْغش ة٥ صٛیٛث در ٣پؼدازد، ٨٠ّػغ ٠ٛؼر

 جػ٨افٚػػؼاردادم ٠ػی ٗؼّػػی ج٧ْػغ٦ام یک ٦ؼ یا کٞی م٨رت ة٥ ٧ّغ ٣ٛه ةؼ ک٥

جػ٨اف ٠ی ٣یؽ جلدی٥ جلظیؼ یا ج٧ْغ ا٣ساـ جلظیؼ ةؼام کؼد، ٠ْی٢ اٝحؽاـ كز٥ ك ظـارت

 ك ٦ػاكاـ دیؼکػؼد ة٧ػؼق صػػؼ ك ا٣ٛػالب پیػؼكزم از ةْػغ. کػؼد جْیػی٢ اٝحؽاـ كز٥

 ك ٦ػاكاـ ةازپؼداظػث جػلظیؼ ٠كػکٜ ةػا ٣ُػػاـ ةػا٣کی ةػػا٣کی، ٣ی٢ٚػ٨ا از اّحتػارات

 ةػؼام ٠حْػغدم ٠كػکالت جػػلظیؼ جلدیػ٥ ظـػػارت صػػؼ. قػغ ركركةػ٥ اّحتارات

 از کال٣ػی ٦ػامـکػػ٥ كا ٗؼاكا٣ػػی اٗػػؼاد. داقػث پػی در ٦ػاةا٣ک كیژق ة٥ ًٞتکاراف

 ای٢ اظػحالؿ ك ٣غاقح٤غ یةغ٦ ٨٠ِٚ ة٥ پؼداظث ةؼام اما٣گیؽق ة٨د٣غ، گؼٗح٥ ٦اةا٣ک

 ك پػ٨ؿ قػ٨رام در ٠كػکٜ ایػ٢ صػٜ ةػؼامآكرد. ٠ی پغیغ ٦اةا٣ک ةؼ٣ا٥٠ در ٗؼاكا٣ی

 ٤ّػ٨اف ةػ٥ ةا٣کی جـ٧یالت آف گیؼ٣غق ؿػتب ةػ٥ کػ٥ قػغ جنػ٨یب ام٠ػادق اّحتار

 ٧ٛٗػام ةپػؼدازد. جلدیػ٥، زؼی٥١ جػلظیؼ م٨رت در ق٨د٠ی ٠ح٧ْغ ّٛغ، و٢١ قؼط

 جـػ٨ی٥» ّتػارت ةػ٥ «ةغ٦ی کا٠ٜ جـ٨ی٥» ّتػارت امػالح ةػا ٣یػؽ ٣گ٧تػاف ق٨رام

 ٠ساز را ّٛغ و٢١ قؼط در ٚاٝب جلدیػ٥ جلظیؼ ظـارت دریاٗث ،«ةغ٦ی امٜ کا٠ٜ

 ظـػارت از گػػؼٗح٢ ظـػارت از اصحػػؼاز ٨ُ٤٠ر ة٥ ٣گ٧تاف ق٨رام امالح. دا٣ـح٤غ

 در د.٤١٠ػػ٨ع ةػ٨ ٣یػػؽ ٚػغیٟ دادرؿی آیی٢ ٚا٨٣ف صاک١یث ز٠اف در صحی ک٥ اؿث

، 1362 قػ٧ؼی٨ر در رةػا ةا٣کػغارم ةغكف ١ّٞیات ٚا٨٣ف جن٨یب از ةْغ ز٧ث، ١٦ی٢

 ٚؼارداد٦ػام ا٣ػ٨اع ةػػا ٠ح٤اؿػب ٣گ٧تػاف، قػ٨رام ٨٠اٗٛػث ة٥ اؿح٤اد ةا ةا٣کی ٣ُاـ

 گ٤سا٣ػغةػػا٣کی  ٚؼارداد٦ػام ٠ػح٢ در ّٛغ، و٢١ قؼط م٨رت ة٥ را ام٠ادق ةا٣کی

 در قػػ٨د٠ػػی ٠ح٧ْػػغ ّٛػػغ وػ٢١ قػؼط ٠ٛحىػام ة٥ ٠كحؼم آف ٣حیس٥ در ک٥

 ٨٤ّاف زؼی١ػ٥ ة٥ ةغ٦ی درمغ دكازدق ٠ْادؿ ٠تٞٓ ةغ٦ی پؼداظث در جلظیؼ مػ٨رت

 ٣ُػاـ ك ة٨دق ٣گ٧تاف ق٨رام جلییغ ٨٠رد گؼچ٥ را٦کار ای٢ ةپؼدازد. ةا٣ػک ةػ٥ جػلظیؼ

 ٧ٛٗػا ك اؿث ةضخ ٠ضٜ ٧ٛٗی ز٧ث از ا٠ا ک٤غ؛١ّػٜ ٠ی آف اؿح٤اد ة٥ ایؼاف ةا٣کی

 ك ا٧َار٣ُؼ٦ػػا در ٣گ٧تػػاف قػ٨رام ا٣ػغ. ٧ٛٗػامدادق ٠ح٘ػاكت ٦ػامپاؿػط آف ػ٥ة

 ٤ّػ٨اف ةػ٥ را ٚػؼارداد در ٠كؼكط جلدی٥ جلظیؼ ظـارت اؿػح٘حائات ظ٨د، ةػ٥ پاؿػط

 ا١ٝؤ٨٤٠ف» ٚاّغق ٠ٌاةٙ ک٥ قغق ةیاف ةارقای٢ در ا٣ػغ.دا٣ـح٥ االجتاعالزـ اٝحؽاـ، كز٥



 103/  ییٚىا ٥یدر پؼج٨ ٚا٨٣ف ك رك ی٠ٌاٝتات ةا٣ک ٥یجلد ؼیجلظ

 قؼًی الزـ، ك مضیش ٚؼارداد و٢١ در اگؼ اؿث، اةثد ٧ٛٗا ٣ؽد ک٥ «٤ّغ قػؼك٧ًٟ

 ؿػ٤ث ك کحػاب ٠عػاٖٝ دا٣یان، ٣تاقغ، ّٛغ ٠ٛحىام ٠عاٖٝ کػ٥؛ اكالن، قػ٨د دادق ٚؼار

 ّٛػػغ، ٠ا٤٣ػغ ك مػضیش قػؼط ایػ٢ ةاقػغ، ج٨اٗػػٙ ًػؼٗی٢ ٠ػ٨رد داٝذػان، ك ٣تاقػغ

 جػلظیؼ اٝحػؽاـ ٥كزػ ةؼ ج٨اٗٙ در ًؼٗی٢ ٚنغ ةؼ جلکیغ ةا ٣یؽ ةؼظی اؿػث. ا٨ٝٗػا الزـ

 را درآ٠ػغم ک٥ ٣ت٨دق ای٢ كم ٚنغ اگؼ ٧ٛٗی، ٣ُؼ از دار٣غ،ةػاكر  ٚػؼارداد، در جلدیػ٥

 در پؼداظػث ةػ٥ را ٠ػغی٨ف راق، ایػ٢ از ظ٨اؿح٠٥ی ةٞکػ٥ آكرد؛ دؿث ة٥ قؼط راق از

 ٣ُػؼ ةػ٥ دا٣ـػث. رةػا را آف ج٨اف١٣ی اؿػث ك ازؼا و١ا٣ث ای٢ ک٤غ، ٠ٛیغ ؿؼرؿیغ

جضٞیػٜ  ج٧ْػغ ا٣سػاـ جلظیؼ اٝحؽاـ كز٥ را ٚؼارداد در قغق ٠ٛؼر ارتظـ اگؼ رؿغ٠ی

 ٣حػػ٨اف ٚػػا٣٨٣ی ٣ُػػؼ از قػػؼط ایػ٢ مػضث ة٥ اؿث، چ٤ی٢ ٣یؽ كاِٚ ة٥ ک٥ ک٤یٟ

 ٗؼكقػ٤غق کػ٥ کػؼد قػؼط ٣ا٠ػ٠٥تایْػ٥ یػک در ج٨اف٠ی ک٥ گ١٦٥٣٨اف. کػؼد ایػؼاد

 ،٠تیػِ جـٞیٟ: ٠ا٤٣غ د؛ظ٨ ج٧ْغ٦ام ا٣ساـ در جلظیؼ ركز٦ػؼ  ازام ةػ٥ اؿػث ٠کٞػٖ

 ٣یػؽ دیػ٢ پؼداظػث در جػلظیؼ ظـارت ک٤غ، جْیی٢ پؼداظث ظؼیغار ة٥ ٠ْی٤ی ٠تٞٓ

 ةا ٚؼارداد٦ا در قؼًی چ٤ی٢ کػ٥ درج اؿػث ج٧ْغ ا٣ساـ در جلظیؼ اٝحؽاـ كز٥ ٨٣ّی

 ٚتػ٨ؿ ٚاةػٜ ٣یػؽ دیگػؼ ٠ْیار٦ام ز٧ث از را٦کار ای٢. ٣غارد ٤٠اٗاجی ٚا٣٨٣ی ٨٠ازی٢

 در را ظػ٨د ةػغ٦ی ک٤ػغ٠ی پیغا ا٣گیؽق از زؼی٥١، پؼ٦یػؽ ّٞث ة٥ کارةغ٦ اكالن، اؿث؛

 زػؼائٟ، ٠ضػٜ از ةا٣ک دا٣یان، صػغاٜٚ ةؼؿا٣غ؛ ةػ٥ یػا ک٤ػغ جـ٨ی٥ ٠ٛؼر ؿؼرؿیغ٦ام

 ك ٚىػػایی ٠ضػػاکٟ ةػ٣٥یػػاز  ّػغـ ز٧ػث ة٥ داٝذان، ک٤غ؛٠ی جغارؾ را كارد ظـارت

 ایػ٢ ةػؼ كارد ایػؼاد جػؼی٧٠٢ػٟ رد.دا را الزـ کػارایی ٠ػاٝی، ػغقیپیچ ٦ػام٠ضاؿػت٥

 ةػ٥ ١٦ػ٥ ك قػ٨د١٣ػی گػاقح٥ ؼیجلظ ٨ّا٠ػٜ ك ّٜٞ ةی٢ ج٘اكجی ک٥ اؿث ای٢ ركش،

 در جػلظیؼ ةػا٣کی، ٣ُػاـ در .قػ٣٨غ٠ی زؼی٥١ ؿؼرؿیغ، در پؼداظث از جعٖٞ ٨٤ّاف

 را ٣ػا٨ٌٞ٠ةی آدار گیػؼد ك٠ی ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد امكیژق م٨رتة٥ جـ٧یالت، ةازپؼداظث

 ایػػ٢ ٨٠وػ٨ع ک٤ػار از راصحػی ة٥ ج٨ا٤٣غ١٣ی ٦اةا٣ک ک٥ امگ٥٣٨ ة٥ گػارد؛٠ی زا ةؼ

ك  ریػػؽمةؼ٣ا٠ػػ٥ در اظػحالؿ: ٠ا٤٣ػغ ازح١ػاّی؛ ٦ػام٦ؽی٤ػ٥ از ٣ُػؼمػؼؼ. ةگػر٣غ

 ک٥ گ٘ث ج٨اف٠ی ظالم٥ ٨ًر ة٥ ،... ك ٠٨١ّی اّح١اد کا٦ف ٦ا،ةا٣ک مگػار اؿثیؿ

 ٦ػاةا٣ػک ةػؼ را ةـػیارم اٚحنادم ك ٠اٝی ٤٠٘ی رآدا جـ٧یالت ةازپؼداظث درجػلظیؼ 

 كرقکـػحگی آؿحا٥٣ در را ٦اآف اؿث ١٠ک٢ صحی ک٥ امگ٥٣٨ ک٤ػغ، ة٠٥ػی جض١یػٜ
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 کػا٦ف چػ٨ف ٠ػ٨اردم ة٥ ج٨اف٠ی اٚحنادم آدػار ٣ا٨ٌٞ٠ب ایػ٢ ز٥ٞ١ از د٦غ؛ ٚؼار

 ٜجض١یػػ ةا٣ػک، ٦ػامؿػؼ٠ای٥ از ٤٠اؿػب اٚحنادم اؿػح٘ادق ا٠کػاف ّغـ ٣ٛغی٤گی،

 ارزش کػا٦ف از ٣اقی ٦ػا، ظـارت٠ٌاٝتػ٥ كمػ٨ؿ ازؼایػی ك ٚىػایی ٦ػام٦ؽی٤ػ٥

 ٣ُػاـ ةػؼ ٤٠٘ػی آدػار ای٢ جض١یٜ. کؼد اقارق ةا٣ک، زارم ٦ام٦ؽی٥٤ ةاالرٗح٢ پ٨ؿ،

 از یکػی. قػ٨د٠ی ٦اؿػ٨م ةا٣ک از اٌّایی جـ٧یالت ؿ٨د ةاالرٗح٢ ؿتب ةا٣کغارم،

 ةػغكف ٦امز١ٞػ٥ ةا٣ک از ٦ػاةا٣ػک ج١اـ رد جـ٧یالت ؿ٨د ٣ؼخ د٤٦غقجكکیٜ اٚالـ

 ٦ام ؿ٨ظث٠ٌاٝت٥ درمغ چ٥ ٦ؼ. اؿث ٨ْ٠ؽ ك قغق ؿ٨ظث ٦ام٠ٌاٝت٥ درمغ رةا،

 از ٣اقػػی ظـػارت زتػؼاف ةؼام اؿث، ٠ست٨ر ةا٣ک ک٤غ، پیغا اٗؽایف ٨ْ٠ؽ ك قغق

 ٦ػػاییةا٣ػک کػ٥ ق٨د٠ی ای٢ ٣حیس٥. د٦غ اٗؽایف را ظ٨د جـ٧یالت ؿ٨د ٣ؼخ ٦اآف

 ةػاالیی جـػ٧یالجی ٦ؽی٤ػ٥ ٣غار٣ػغ، ظػ٨د ٠ٌاٝتات كم٨ؿ ةؼام را٦کػار ٤٠اؿتی کػ٥

 ١٦ػی٢ ةػ٥ ك ک٤٤ػغ پیػغا ٠كکٜ دیگؼ ٦امةا٣ک ةا رٚاةث ّؼمػ٥ در ك ةاق٤غ داقح٥

 ٠ػ٨رد ٦ػا٦ؽی٤ػ٥ ؿػ٤گی٤ی ؿػتب ة٥ ٦ام اؿال٠یةا٣ک اؿث، ٠غجی ک٥ اؿث ز٧ث

 ٣ُػػاـ در ةایػغ جلدیػ٥ ظیؼجػل ظـارت امٜ ک٥ رؿغ٠ی ٣ُؼ ة٥ ا٣غ.گؼٗح٥ ٚؼار ا٣حٛاد

 ك اٚحنػادم ٣ػا٨ٌٞ٠ب آدار كگؼ٥٣ گیؼد؛ ٚؼار ٠ػ٨رد پػیؼش ٣یػؽ اؿػال٠ی ةا٣کػغارم

 ٣ُػاـ ایػ٢ ٠ػغمآ٣اکار ةػ٥ کػػ٥ ؿػؼا٣ساـ گػػػارد٠ػػی زػػا ةػػؼ ٗؼاكا٣ی ازح١اّی

 ةػغكف ةػا٣کی ٚػا٨٣ف ١ّٞیػات 15 ٠ػادق ةػ٥ اٝضػاٚی 1 جتنؼق ة٥ ج٨ز٥ ةا. ا٣سا٠غ ٠ی

 درةػارق جؼدیػغ ٚا٣٨٣ی ٦ؼگ٥٣٨ آف، در ظـارت ک٥١ٞ اًالؽ ك 1376 ؿاؿ ٠ن٨ب رةا

 ٦ػػام آف،ّتػارت از صحی رٗث؛ ةی٢ از ٦اةا٣ک ؿ٨م از جلدی٥ جلظیؼ ظـارت ٠ٌاٝت٥

  دارد. ؿؼایث ٦ٟ گػقح٥ ة٥ ٚا٨٣ف ای٢ ک٥ ق٨د٠ی اؿح٤تاط چ٤ی٢

 ٔجب٣٘ تحم٥ك

ج٨ؿػي اؿػاجیغ  در ٠ٛاالت ١ّٞی ؿاةٙ  ك ٣یؽ در کحػب صٛػ٨ٚی ٣گػارش یاٗحػ٥

ص٨ٛؽ ظن٨می ٠ٌاٝتی در ای٢ ظن٨ص ةیاف قػغق اؿػث. کحػاب ظـػارت جػلظیؼ 

٦ا ٨٣قح٥ رصیٟ ٠الصـی٤ی، ٦ام دكٝحی ك ق٧ؼدارمجلدی٥ در ارجتاط ةا دی٨ف دؿحگاق

غ دكـ ٨٣قح٥ دکحػؼ اص١غم، ص٨ٛؽ ٠غ٣ی دكرق ٠ٛغ٠اجی زٞ ٠ض٨١دّتاس ج٘ؼقی ك 

پیػک از د٦ا( ٨٣قح٥ دکحؼ صـ٢ رق٠غ٣ی )ص٨ٛؽ ٚؼاردا ك ص٨ٛؽ ؿیغ صـی٢ م٘ایی
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ةاق٤غ. در ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ٗحاكم ٠ْحتػؼ قػؼّی، ٦ا ٠یز٠ؼق ای٢ پژك٦ف

 ٠عحٞػٖ آف اةْػاد ٦ام ص٨ٛٚی ك ركی٥ ٚىایی ٨٠و٨ع ةؼرؿی قغق ك ةا جكؼیش٣ُؼی٥

 .اؿث قغق ارائ٥

 رٚغ تحم٥ك

ز ٤٠ػاةِ جضٞیٞػی ك ةػا اؿػح٘ادق ا-ةػا ركش جضٛیػٙ ج٨مػی٘یدر پژك٦ف صاوػؼ 
 ة٥ ةؼرؿی ای٢ ٨٠و٨ع پؼداظح٥ قغق اؿث.ام کحاةعا٥٣

 ٞب٢ پصٚٞػ٤بفتٝ

زتؼاف ظـارات اؿاؿان ة٥ اٝؽا٠ػات ظػارج از ٚػؼارداد ك ٠ـػئ٨ٝیث  ك ٨ٚاّغام٨ؿ 
١٣ایػغ. ٠غ٣ی ارجتاط دارد ك ص٨ٛؽ ٚؼارداد٦ا ٣یؽ از ای٢ ام٨ؿ ك ٨ٚاّػغ اؿػح٘ادق ٠ػی

را جاصػغم جضػث  ٦ػا زتؼاف٦ػا اّغ ٠ـئ٨ٝیثج٨ا٣غ ٨ٚاٝتح٥ كز٨د ٚؼارداد ك ج٨اٗٙ ٠ی
جلدیؼ ٚؼار د٦غ ا٠ا ٠تا٣ی زتؼاف ظـارات در ٚؼارداد٦ػا ج٘ػاكت اؿاؿػی ةػا اٝؽا٠ػات 

٣غارد. ة٥ ٨ًر کٞی در ٚؼارداد یػا ٔیؼٚػؼارداد ةػؼام ٠ٌاٝتػ٥ ظـػارات  مٚؼاردادؼیٔ
 كز٨د ك اصؼاز قؼایي ذیٜ وؼكرم اؿث:

٣اقی از یػک ٚػؼارداد یػا یػک ج٧ْػغ كز٨د یک ج٧ْغ یا جکٞیٖ، ٠ا٤٣غ ج٧ْغ  -1
 ٚا٣٨٣ی 

٣ٛه یک ج٧ْغ یا جٛنیؼ در ا٣ساـ جکٞیٖ ٠ا٤٣غ ّغـ ازؼام ٚؼارداد یا جعٖٞ  -2

 از ا٣ساـ ج٧ْغ ٚا٣٨٣ی 
گ٣٨ػ٥ وػؼر، ا٠کػاف زتػؼاف ٤٠ح٘ػی كز٨د وؼر ٠ـٟٞ، زیؼا ةغكف كز٨د ٦یچ -3

ة٥ مػ٨رت ج٨ا٣غ اؿث. اٝتح٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨ٚاّغ ك ٠ٛؼرات ص٨ٛٚی ای٢ وؼر ٠ی
 ا٤ِٝ٘ ٣یؽ ةاقغ.٠ادم ك ّغـ

جػ٨ا٣یٟ كز٨د راة٥ٌ ؿتتیث ّؼٗی ةی٢ ٣ٛه ج٧ْغ ك وؼر، قؼایي ٨ٗؽ را ٠ی -4
 ق٤اؿایی ک٤یٟ. "قؼایي ٠٨١ّی زتؼاف ظـارات"جضث ٨٤ّاف 
داد از ٣ُػؼ ادتػاجی آف اؿػث کػ٥ چ٤ا٣چػ٥ در ر٦ػام ٚػؼارداد ك ٔیؼٚػؼایکی از ج٘اكت

عنی را ةؼام ٣ٛه ٚؼارداد جْیی٢ کؼدق ةاق٤غ، ةؼام ٚؼارداد، ًؼٗی٢ زتؼاف ظـارات ٠ك
دیغق کاٗی اؿث ج٧٤ا قؼط اكؿ ك دكـ را ادتات ١٣ایغ زیؼا ةا جْیی٢ زتؼاف در ٚػؼارداد زیاف
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)٠ا٤٣غ جْیی٢ ٠تٞٓ ٠كعنی در م٨رت جعٖٞ از ازؼام ٚؼارداد( ٣یػازم ةػ٥ ادتػات وػؼر 
ْی كز٨د ٣غارد ك زتؼاف ٠ػک٨ر ة٥ ٨٤ّاف وؼر ٠٘ؼكض ج قػ٨د. ١٦چ٤ػی٢ در ٞٛی ٠ػیكٚا

 م٨رت ٣ٛه ٚؼارداد ٗؼض ظ٨ا٦غ قغ ةی٢ ٣ٛه ك وؼر راة٥ٌ ةؼٚؼار اؿث.
ا٠ا در ٚؼاردادم ک٥ زتؼاف وؼر ٠كعل ٣كغق یا در ٔیؼ ٚؼارداد )٠ا٤٣غ اجالؼ ك جـتیب( 

ْی ادتات ق٨د. ٠ادق  ٚا٨٣ف ٠ػغ٣ی ةػ٥ مػ٨رت کٞػی  221الزـ اؿث ج١اـ قؼایي ة٥ ٨ًر كٚا

 (.127ك  126: 1385پیػک، ظـػارات را ٠ٌػؼح کػؼدق اؿػث )رق قؼایي ١ّػ٠٨ی زتػؼاف
جؼی٢ كؿی٥ٞ زتؼاف ظـارت اؿث. ةایػغ دا٣ـػث ٦ػغؼ از ایسػاد پؼداظح٢ پ٨ؿ قایِ

دیغق ة٥ صػاؿ پیكػی٢ ةػازگؼدد. پػؾ، اگػؼ ٠ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی ای٢ اؿث ک٥ كوِ زیاف
ا ةؼام زتؼاف ظـارت جٖٞ اج٠٨تیٞی ک٥ اک٨٤ف ؿػی ٠یٞیػ٨ف ریػاؿ ارزش دارد ج٧٤ػ

جػ٨اف ادّػا کػؼد کػ٥ ةیـث ٠یٞی٨ف ریاؿ )ٚی١ث ز٠اف جٖٞ( پؼداظث ق٨د، آیػا ٠ػی
 ظـارت زتؼاف قغق اؿث.

 . ٔفب1ٓ٥ٞ

جؼی٢ ٠٘ا٦یٟ ٠ؼة٨ط ةػ٥ ٨٠وػ٨ع  ظـػارت جػلظیؼ جلدیػ٥ در ای٢ ٠تضخ ة٥ ٧٠ٟ
 .ق٨د ی٠٠ٌاٝتات ةا٣کی پؼداظح٥ 

 . ٔفْٟٛ خعبرت1.1
ك٦ػٟ چ٤ػی٢ زیا٣کػارم آ٠ػغق ةؼدف  ظـارت در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠ی وؼر کؼدف، زیاف
گیػؼم از ٠ْػا٣ی ٕٝػ٨م، امػٌالصی ك اؿث  ك ٨٣یـ٤غگاف ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ٣یؽ ةػا ة٧ػؼق

ا٣غ ٦ؼزا ک٥ ٣ٛنی در ا٨٠اؿ ایسػاد قػ٨د ك یػا ٤٠ْ٘ػث ٠ـػ١ٞی از ّؼٗی وؼر گ٘ح٥
گ٨ی٤ػغ ام كارد آیغ ٠ػیك ٨ّاًٖ قعنی ٥١ٌٝ ثیذیك صدؿث ةؼكد ك یا ة٥ ؿال٠ث 
ؿػح٢ از دارایػی قػعل ك پیكػگیؼم از ٗؽك٣ػی آف ةػ٥ وؼرم ة٥ ةار آ٠غق اؿث. کا

 ٦ؼ٨٤ّاف ک٥ ةاقغ اوؼار ة٥ اكؿث.
گػػار، گػاق كاژق ظـارت در ص٨ٛؽ ٠غ٣ی  ة٥ دك ٤ْ٠ی اؿح١ْاؿ قغق اؿث. ٚا٨٣ف

گ٥٣٨  ج٘ػاكجی ٠یػاف اؿح١ْاؿ ٨١٣دق ک٥ در ای٢ اؿح١ْاؿ ٦یچ "وؼر"آف را ة٥ ٤ْ٠ی 
رةؼد٦ا از ٍٝ٘ زیاف، مػغ٥٠ ك ١ٌٝػ٥ كز٨د ٣غارد ك در ةؼظی کا "وؼر"ك  "ظـارت"

٣یؽ اؿح٘ادق قغق اؿث ک٥ دك ٠ػ٨رد اظیػؼ ةیكػحؼ ٣ػاَؼ اؿػث ةػ٥ مػغ٥٠ ك ١ٌٝػ٥ 
٦ام ة٥ زـٟ ك زاف قعل ك قعنیث اك )٨٤ْ٠م( ك گا٦ی ٣یػؽ ظـػارت ةػ٥  زیاف
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گػار ٤٦گا٠ی کػ٥ از ق٨د. ٚا٨٣ف٤ْ٠ی چیؽم اؿث ک٥ ةؼام زتؼاف وؼر پؼداظث ٠ی
گ٨یغ، ظـػارت ام  ج٧ْغات یا زتؼاف ظـارات ؿع٢ ٠یظـارت صام٥ٞ از ّغـ ازؼ

ک٤ػغ )٠ػ٨اد را ة٥ ٤ْ٠ام اكؿ ة٥ کار ةؼدق ك ٤٦گا٠ی ک٥  از جلدی٥ ظـارات ةضػخ ٠ػی
 226ٚا٨٣ف ٠غ٣ی( ٤ْ٠ام دكـ را ارادق کػؼدق اؿػث. ١٦چ٤ػی٢ در ٠ػادق  229ك 227

٨ا٣ػغ جٚا٨٣ف ٠غ٣ی در ٨٠رد ای٘اء ج٧ْغ از ًؼؼ یکی از ٠حْػا٠ٞی٢، ًػؼؼ دیگػؼ ٠ػی
ک٥ در ای٤سا ظـارت ة٥ ٤ْ٠ی چیؽم اؿث ک٥ در ٠ٛاـ ...  ادّام ظـارت ١٣ایغ. ٠گؼ

ق٨د. ی٤ْی ١٦اف ٔؼا٠ث یا جاكاف. آ٣چ٥ ک٥ ٠ـٟٞ اؿث ظـارات زتؼاف وؼر دادق ٠ی
 "الوػؼر"صام٥ٞ از ّغـ ا٣ساـ ج٧ْغ یا جلظیؼ در ا٣ساـ ج٧ْغ ةؼ ًتػٙ ٚاّػغق ّٛٞػی 

 ةایغ زتؼاف ق٨د.

 . تأخ٥ر2.1

ة٥ کار رٗح٥ اؿػث. ایػ٢  ّٛب ا٣غاظح٢در ٕٝث ة٥ ٠ْا٣ی در٣گ، دیؼکؼد ك  جلظیؼ

 گؼدد.ک٥١ٞ در ص٨ٛؽ ٤ْ٠ام امٌالصی ٣غارد ك ة٥ ٤ْ٠ام ٨ٕٝم آف اؿح١ْاؿ ٠ی

 . تأد3.1ٝ٤

جلدی٥ در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠ػی گػؽاردف، پػؼداظح٢ ك پؼداظػث، ٠ػ٨رد اؿػح١ْاؿ ٚػؼار 

د. جلدیػ٥ ١ْ٠ػ٨الن در ظنػ٨ص ركگیؼد. در ص٨ٛؽ ٣یؽ ة٥ ١٦ی٢ ٤ْ٠ی ة٥ کػار ٠ػی ٠ی

ركد ک٥ ٨٠و٨ع آف پؼداظث ٠تٕٞی كز٥ ٣ٛػغ ةاقػغ ك در ظنػ٨ص دی٣٨ی ة٥ کار ٠ی

 ق٨د.ٔیؼ آف ٨١ْ٠الن از كٗام ة٥ ٧ّغ، ا٣ساـ ج٧ْغ ك ّتاراجی ٣ُایؼ آف اؿح٘ادق ٠ی

 . خعبرت تأخ٥ر تأد٤ٝ  4.1

ؿیغ از كٚحی ٨٠و٨ع ج٧ْغ، پؼداظث ٠تٕٞی كز٥ ٣ٛغ رایر ةاقغ ك ٠ح٧ْغ در ؿؼر

آیغ ک٥ ةػ٥ ا٣ساـ ج٧ْغ ظ٨یف ؿؼةاز ز٣غ، ة٥ ٠ح٧ْغ ٥ٝ ظـارجی از ای٢ ًؼیٙ كارد ٠ی

قػ٨د گػا٦ی ٝػ٥ كارد ٠ػیگ٨ی٤غ، ظـارجی ک٥ ة٥ ٠ح٧ْػغ "ظـارت جلظیؼ جلدی٥"آف، 

٦ایی چ٨ف ز٤ػگ ك ٠ضامػؼق اٚحنػادم ةاقغ ک٥ پغیغقکا٦ف ٠غاكـ ارزش پ٨ؿ ٠ی

گػا٦ی  یاةػغ كؼ آف، ٣ؼخ جػ٨رـ اٗػؽایف ٠ػیک٤غ ك در اد٣یؽ ای٢ کا٦ف را جكغیغ ٠ی

ج٨ا٣غ ةا ة٥ کارا٣غاظح٢ پ٨ؿ ظ٨یف، ةػ٥ ٨٠ٚػِ چ٤ا٣چ٥ ٠ح٧ْغ٥ٝ ا٦ٜ جسارت ةاقغ ٠ی

از آف ة٧ؼق ةتؼد ك ةؼ ادؼ ا٠ح٤اع ٠غی٨ف از ادام دیػ٢ در ؿؼرؿػیغ، از ٤٠ػاِٗ ٗؼاكا٣ػی 

 ٠ضؼكـ ة١ا٣غ.
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را ة٥ ركقػ٤ی ةیػاف دٚث در جْؼیٖ ارائ٥ قغق از ظـارت جلظیؼ جلدی٥  ای٢ ٣کح٥ 
یاةغ ک٥ ٨٠و٨ع ج٧ْػغ ٠ح٧ْػغ، كزػ٥ ٣ٛػغ دارد ک٥ ای٢ ظـارت درزایی ٤ْ٠ا ٠ی٠ی

ی٤ْی پ٨ٝی ک٥ در کك٨ر ركاج ٚا٣٨٣ی دارد، ظ٨اق ٠ـک٨ؾ ةاقػغ یػا اؿػک٤اس، آ٣چػ٥ 
٦ام ٣ٛػؼق کػ٥ از ركاج ٣غارد ٠ا٤٣غ پ٨ؿ ًالم پ٨ٞ٧م ك اقؼٗی ك پ٤ر ٦ؽارم ك یا پ٨ؿ

پ٨ؿ یا كز٥ ٣ٛغ  ٥ظـارت جلظیؼ جلدی ق٨د.٠ضـ٨ب ١٣ی زؼیاف ظارج قغق كز٥ ٣ٛغ

ا١٦یػػث در اٚحنػاد، ةػ٥ ٣ُػٟ  ٜدارد، ةػ٥ دٝیػػ ٦ؼچ٤غ ٨٤ّاف ظـارت را ة٥ ١٦ؼاق
 مرك از ج١ػا٠ی ٨ٚاّػػغ ١ّػػ٠٨ی ظـػػارات پیػػؼك ١٦ی٢ ٠٨١ّی كاةـح٥ اؿث ك از

 (.25: 1396)اة٧ؼم ك دیگؼاف،  ک٤غ ك جاةِ قؼایي ك اصکاـ كیژق اؿث١٣ی
 دار٣غ:٠ض١غ ٨٠ؿ٨م ةس٨٤ردم در جْؼیٖ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ةیاف ٠یؿیغ
ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ّتارت اؿث از ظـارجی ک٥ ةؼ ادػؼ جػلظیؼ در پؼداظػث ك »

٨٤ّا٣ی اؿث ک٥ ٦ػٟ در ٣ـػی٥  "دی٢"ق٨د. در ای٢ ٠یاف ک٥١ٞجلدی٥ دی٢ صامٜ ٠ی
ٟ ٔیؼ٣ٛغ، ٦ػٟ ْٗػٜ ج٨ا٣غ ٦ٟ كز٥ ٣ٛغ ةاقغ ٦ج٨ا٣غ ٠ٌؼح ةاقغ ك ٦ٟ در ٣ٛغ؛ ٠ی٠ی

 (.164: 1390ةاقغ ك٦ٟ جؼؾ ْٜٗ )ا٣نارم، 

 ٞب٢ تؼٟذات پ٣ِٛٔب٥ٞت ٚ ٤ٚص٣ٌ. 2

٨ًر ١ّغق در چ٧ػؼق اؿػک٤اس، كؿػی٥ٞ ٠تادٝػ٥ زام د٣یا پ٨ؿ، ة٥ا٠ؼكزق در ٥١٦
كیژق ةا ج٨ز٥ ةػ٥ اؿػح٘ادق  اگؼچ٥ كز٥ اّحتارم كاصغ٦ام پ٨ٝی ا١٦یث دارد ة٥ .اؿث

٦ػام اؿک٤اؿػی، ركزاٗػؽكف ٠تادٝػ٥رم ك ک١حػؼ قػغف ٦ػام اّحتػاگـحؼدق از کارت
٨ًرکٞی ٦ؼ ز٠اف ک٥ پؼداظث یک ٠تٞػٓ ٠ْػی٢، داةػث ك ٠ٌٛػ٨ع از پػ٨ؿ، ج٧ْػغ  ة٥

ج٧ْغ پ٨ٝی در ای٢ ٤ْ٠ػا ٠ضػغكد . ٠ح٧ْغ را جكکیٜ د٦غ ةا ج٧ْغ پ٨ٝی ٨٠از٥ ٦ـحیٟ
 .گیؼدة٥ پ٨ؿ ٠ٞی کك٨ر ٣یـث ك ارز را ٣یؽ در ةؼ٠ی

غ پ٨ٝی دی٤ی اؿث ٠ـحٛؼ در ٚاٝب یک ج٧ْػغ ٠ػاٝی ک٥ گ٘ح٥ قغ ج٧ْة٥ ٤ْ٠ایی 
جػؼی٢ ك غارد ةٞکػ٥ در امػٞیکا٠ٜ ک٥ ةػؼظالؼ ؿػایؼ ج٧ْػغات ٣یػاز ةػ٥ ارزیػاةی ٣ػ

ک٥ ظ٨د ٠ْیار ارزیاةی اؿث ةؼ ذ٥٠ ٠ح٧ْػغ ٚػؼار  جؼی٢ قکٜ ج٧ْغ، ی٤ْی پ٨ؿ ة٤یادم
 ؼ ج٧ْػغم در٧٣ایػث ةػ٥ پػ٨ؿ جتػغیٜک٥ پ٨ؿ ٠ْیار ارزیاةی اؿػث ك ٦ػ آ٣سا از. دارد
قػ٨د ك زػ٦٨ؼ ق٨د جٕییؼ در ارزش آف ةاّخ ةؼ ٦ٟ ظ٨ردف جْادؿ ٚؼاردادم ٠ػی ٠ی

اّحتػار ارزش اؿػ١ی ) ؿ٨م دیگؼ امٜ اّحتار گؼایی از .غد٦ج٧ْغ پ٨ٝی را جٕییؼ ٠ی
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امٜ ٠ػک٨ر ة٥ ٤ْ٠ام اماٝث ة٧ام . ق٨دٗٛي در ٨٠رد ج٧ْغات پ٨ٝی ا١ّاؿ ٠ی( پ٨ؿ
 (كز٥ رایر یػا ارز)ک٥ ٨٠و٨ع آف پ٨ؿ  دی٤یث. ٨٤ّاف ٨٠و٨ع ج٧ْغ اؿاؿ١ی پ٨ؿ ة٥

کػ٥ ةاقغ صاكم ج٧ْغ ة٥ پؼداظث ة٧ام اؿ١ی دی٢ در ز٠اف پؼداظث اؿث ةغكف ای٢
پؾ ج٧ْغ پ٨ٝی ارزقی كاصغ  .داقح٥ ةاقغ ٨٣ؿا٣ات ارزش پ٨ؿ در امٜ ج٧ْغ جلدیؼم

 دیگؼ آ٣کػ٥. ك ةغكف جٕییؼ دارد ك ٠حلدؼ از ٨ّا٠ٜ ةیؼك٣ی ك ظارج از ٣ُاـ پ٨ٝی ٣یـث

 ٤ّػ٨اف ظـػارت ازگیؼد زیؼا ٠ا٦یث ة٧ؼق، ة٥ج٧٤ا ة٥ ج٧ْغات پ٨ٝی جْٞٙ ٠ی »ة٧ؼق«
قػ٨د ك ٣ػ٥ گؼٗث ٣اقی ٠یرٗح٥ ةؼام ًٞتکار، ٗٛي از ٗٛغاف پ٨ٝی ک٥ ةایغ ٠ی دؿث

 .(274ك  273: ٣1398ژاد، )٠ضٛٙ اص١غآةادم ك روایی ا٣ساـ دیگؼ ج٧ْغات
 صٛػ٨ٚی، دّػاكم ؿػایؼ ٠ا٤٣ػغ ظـػارت دریاٗػث ةػؼام الزـ دالیٜدر ظن٨ص 

 آف جلدی٥ جلظیؼ ظـارت ك ًٞب امٜ ٠ٌاٝت٥«ةؼ ٠ت٤ی ظ٨د دادظ٨اؿث ةایغ ظ٨ا٦اف
 ک٥ ٨٠ز٨د رؿ١ی ٔیؼ ك رؿ١ی دالیٜ اوا٥ٗ ة٥ »ا٨ٝکا٥ٝصٙ ك دادرؿی ٦ام٦ؽی٥٤ ك

 را( ةػغ٦کار) ظ٨ا٣ػغق ةؼذ٥٠ ةغ٦ی ك دی٢ ك دت٨ت ٢ی٠اة یٗ ٠اٝی ص٨ٛٚی راة٥ٌ كز٨د
 ٠ا٤٣ػغ کحتػی مػ٨رت ةػ٥ ج٨ا٣غ٠ی دالیٜ ای٢ د٦غ، ارائ٥ گاقداد ة٥ ک٤غ،٠ی ٠كعل
 مػ٨رت ة٥ صحی ...ك  ؿ٘ح٥ چک، ٚاٝب در ك رؿ١ی ؿ٤غ یا ٦اآف ٠یاف ّادم ٨٣قح٥
 ازچػ٥ جلدیػ٥ جػلظیؼ ظـػارت ٠ضاؿػت٥ ٠تغأ ک٥ای٢ ٨٠رد در د.ةگیؼ م٨رت ق٘ا٦ی
 ًػؼٗی٢ کػ٥ ٠ػ٨اردم: اكؿ ١٣ػاییٟ ج٘کیػک یکغیگؼ از را دك صاٝث ةایغ اؿث ز٠ا٣ی

 .ا٣ػغ ١٣ػ٨دق ج٨اٗػٙ قػ٘ا٦ی م٨رت ة٥ یا ٚؼارداد در جلدی٥ جلظیؼ ظـارت درظن٨ص
 جلدیػ٥ جػلظیؼ ظـػارت ٠یػؽاف ك ٣ػؼخ ةػ٥ ٣ـػتث جػ٨اٗٛی ًؼٗی٢ ک٥ ٨٠اردم :دكـ

 اظیػؼ ٚـػ١ث جس٨یؽ ة٥ جلدی٥ جلظیؼ ج٨اٗٙ ك جؼاوی در ظن٨ص ظـارت. غا٣ ٨١٤٣دق
 ٣ض٨ ة٥ ًؼٗی٢ ک٠٥گؼای٢ : »...دارد٠ی ةیاف ک٥ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی  522 ٠ادق

 ةػ٥ یػا ٚؼارداد و٢١ ًؼٗی٢ چ٤ا٣چ٥ ٠اٝی ٠ٌاٝتات در٨٠رد« غ١٣ای٤ ٠ناٝض٥ دیگؼم
 ١٣ػ٨دق ج٨اٗػٙ ٥یػجلد ؼیجلظ ظـارت ٠یؽاف درظن٨ص( ٨٠ز٥ ٜیةا دٝ) ق٘ا٦ی ٨ًر

 .ظ٨ا٦غ کػؼد اصحـاب ًؼٗی٢ ج٨اٗٙ ٠ت٤ام ةؼ را جلدی٥ جلظیؼ ظـارت دادگاق ةاق٤غ،
 ارادق صاک١یػث امػٜ كٚا٨٣ف ٠غ٣ی  ٠10ادق  ةؼ٠ت٤ام 522 ٠ادق اظیؼ ٚـ١ث صکٟ
 ةػ٥ جتنػؼق دك اٝضاؽ كاصغق ٠ادق در 522 ٠ادق ةؼ ّالكق .غرؿ٠ی ٣ُؼ ة٥ ج٨زی٥ ٚاةٜ
 جـ٧یالت ك كز٨قکٞی٥ » آ٠غق 1376 ٠ن٨با رة ةغكف ةا٣کی ١ّٞیات ٚا٨٣ف 15 ٠ادق

 ٨١٣دق پؼداظث ص٨ٛٚی ك ٛیٛیص اقعاص ة٥ ٚا٨٣ف ای٢ درازؼام ٦اةا٣ک ک٥ اٌّایی
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 ؿؼرؿػیغ در ٠ػػک٨ر، اقعاص ک٥ ةاقغ قغق ٠ٛؼر ج٤ُی١ی ٚؼارداد ةؼاةؼ ك ١٣ای٤غ٠ی یا
 ك دتحػی م٦ا ٤ػ٥یك ٦ؽ ظـػارت ك ؿػ٨د ا٣ىػ١اـ ةػ٥ دریاٗحی جـ٧یالت ك كز٨ق ٠ْی٤ی
 ك ٠ٌاٝتػ٥ ٚاةػٜ ةـػحا٣کار ةا٣ػک اّالـ ك پؼداظث ّغـ درم٨رت ةپؼداز٣غ، را ... ازؼایی
 ٠ػادق كٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی  ٠522ادق  ذیٜ ّتارت ة٤اةؼای٢...«  ؿثا كم٨ؿ
 در صػاؿ کػ٥ اؿػث ای٢ ٠ؤیغ ظ٨ةی ة٥ رةا ةغكف ةا٣کی ١ّٞیات ٚا٨٣ف ة٥ اٝضاٚی كاصغق
 یکػغیگؼ ةػا جلدی٥ جلظیؼ ظـارت ٠یؽاف ك ٠تغأ درظن٨ص ج٨ا٤٣غ٠ی ًؼٗی٢ ٣یؽ صاوؼ
 از ةـػیارم در جلدیػ٥ جػلظیؼ ظـػارت ٠تغأ در ًؼٗی٢ ٚتٞی ج٨اٗٙ ّغـ .١٣ای٤غ ج٨اٗٙ
 گؼد٣ػغ١٣ی ٥یجلد ؼیجلظ ظـارت ٠ضاؿت٥ ٠تغأ ٠حْؼض ظ٨د ٠ْا٠الت در ًؼٗی٢ ٨٠ارد
 در کػ٥ اؿث ای٢ اؿاؿی ؿؤاؿ صاؿ .ک٤٤غ٠ی ةؼگؽار ؿک٨ت را ة٥ ٠ٌٞب ای٢ ٨١ْ٠الن ك
 اكؿ ٣ُػؼ .دا٣ـػث جلدی٥ جلظیؼ ظـارت ٠ضاؿت٥ ٠تغأ یغاة را ز٠ا٣ی چ٥ ٨٠ارد گ٥٣٨ای٢
 ٣یػؽ دكـ ٣ُػؼ ك کؼدق ٗؼض ًٞب یا دی٢ ؿؼرؿیغ ز٠اف را ٠ضاؿت٥ ٠تغأ ک٥ اؿث ای٢
 .ک٤ی٠ٟی ٗؼض دائ٢ ج٨ؿي ًٞب ٠ٌاٝت٥ ز٠اف از را ٠ضاؿت٥ ٠تغأ ک٥ اؿث ای٢

 . پ٥ؽ٥ٙٝ فم٣ٟ خعبرت تأخ٥ر تأد3ٝ٤

ةیكحؼ ٧ٛٗام ا٠ا٠ی٥، گؼٗح٢ ٠تٕٞی ٠ازاد ةؼ امٜ ةغ٦ی را جضث ٤ّػ٨اف کػا٦ف 
ا٣ػغ. ٗٛیػ٥ ةػؽرگ، ٦ا ٔیؼ ٠كػؼكع دا٣ـػح٥ارت دیؼکؼد ك ٠ا٤٣غ ای٢ارزش پ٨ؿ یا ظـ

اؿػث کػ٥ کػا٦ف ارزش پػ٨ؿ ٚتػٜ از  ؿیغ٠ض١غ کاَٟ یؽدم، ماصب ّؼكق ٠ْحٛغ
ؿؼرؿیغ ك ةْغ از آف در و١اف ةػغ٦کار ٣یـػث؛ ٦ؼچ٤ػغ کػ٥ كم ج٨ا٣ػایی پؼداظػث 

ز٠ی٤ػ٥ ی در ؿػؤاٝداقح٥ ك ًٞتکار ٣یؽ دی٢ را ٠ٌاٝت٥ کؼدق ةاقػغ. كم در پاؿػط ةػ٥ 
گ٨یغ: ٦ؼگاق آف دی٢ ٨٠زٜ ةاقغ ك ج٤ؽؿ ٚی١ػث پػیف کا٦ف قغیغ ارزش پ٨ؿ ٠ی

از ص٨ٞؿ ازٜ ةاقغ، ظـارت ةؼ ًٞتکار اؿث ... ك ا٠ا اگؼ ٠ٌاٝتػ٥ ک٤ػغ ك ٠ػغی٨ف در 
دادف ١٠ا٥ًٞ ک٤غ، ةغكف ّػر قؼّی، پؾ در م٨رت ج٤ؽؿ ٚی١ث، از کیـ٥ ًٞتکػار 

 (.278جا: ةی گ٨ی٤غ )یؽدم،در ٔنب ٠ی رٗح٥ اؿث؛ چ٤اف ک٥
ا٠ػاـ ظ١ی٤ػی )رق( در ظنػ٨ص زؼی١ػ٥ جػلظیؼ جلدیػ٥  یا١ُْٝ اهلل ثیآ٠ؼص٨ـ  
از ةغ٦کار در م٨رت جػلظیؼ پؼداظػث از جػاریط  ةا٣ک ؼیٔٗؼ٠ای٤غ آ٣چ٥ ةا٣ک ك یا  ٠ی

گیؼد صؼاـ اؿث ك گؼٗح٢ آف زایؽ ٣یـث، ٦ؼچ٤غ کػ٥ دك ًػؼؼ ؿؼرؿیغ اوا٥ٗ ٠ی
 (.4: ٤1375غ )ظ١ی٤ی، ٠ْا٥ٞ٠ ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا جؼاوی داقح٥ ةاق
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 ٨٣یـغ:٦ام ةا٣کی ٠یی درةارق زؼی٥١ؿؤاٝاهلل گٞپایگا٣ی در پاؿط ة٥ ٠ؼص٨ـ آیث
ك ةاقغ، رةا  ؿؤاؿك ؿایؼ ٠ػک٨رات در  اٝؽص٥١ صٙقؼط زیادق، اگؼچ٥ ة٥ ٨٤ّاف »
اؿث ك زؼی٥١ ٣یؽ صؼاـ اؿث؛ كٝی اگؼ ٠غی٨ف ة٥ ٣ض٨ قػؼّی در وػ٢١ ّٛػغ  صؼاـ

 ا٣غاظث، ٠تٞٓ ٠ْی٤ی ٠سا٣ان ؼیجلظةاقغ ک٥ اگؼ از ٨٠ّغ ٠ٛؼر  ظارج الزـ، ٠ٞحؽـ قغق
 (.91: 1405)گٞپایگا٣ی، « ةغ٦غ، اقکاؿ ٣غارد

ی در ظن٨ص ا٠کػاف دریاٗػث ظـػارت ؿؤاٝاهلل ٗاوٜ ٤ٝکؼا٣ی در پاؿط ة٥ آیث

جػ٨اف ة٥ ٨٤ّاف ظـارت ك وؼر جلظیؼ ادام دی٢، ١٣ی»چ٤ی٢ ٣ُؼ داد٣غ:  ٥یجلد ؼیجلظ

ظـارت جلظیؼ ادام دی٢ ٠ٌٞٛػان ٠كػؼكع ٣یـػث ك ٗؼٚػی ةػی٢  چیؽم گؼٗث ك اظػ

 (.306جا: )٤ٝکؼا٣ی، ةی« ةاقغةا٣ک ك ٔیؼق ١٣ی

ةؼظی از ٠ْامؼاف ةا ٗؼؽ گػاقح٢ ٠یاف ٔنػب پػ٨ؿ ك ٔیؼٔنػب، در ظنػ٨ص 

ٔنب، کا٦ف ارزش پ٨ؿ را در و١اف ٔامب دا٣ـح٥ ك در ٔیؼٔنب، گػؼٗح٢ ٠تٞػٓ 

ا٣ػغ پ٨ؿ ةؼظالؼ اد٥ٝ ركایی ١ٞٚػغاد کػؼدق ٠ازاد را جضث ٨٤ّاف و١اف کا٦ف ارزش

(؛ اٝتح٥ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ كزػ٥ ٣ٛػغ، ٔنػب ٣یـػث ك 77ك  76: 1378)صائؼم، 

ک٤غ؛ كٝی چ٨ف ةا ج١ک٢ از ةغ٦کار ةا جلظیؼ در پؼداظث دی٢، ّی٢ ٠اٝی را ٔنب ١٣ی

پؼداظث ك ةا كز٨د ٠ٌاٝت٥ دائ٢، از ادام دی٢ ظػ٨یف ظػ٨ددارم کػؼدق ك در ٗػؼض 

قغیغ ارزش پ٨ؿ، ؿتب كركد وؼر ة٥ كم قغق اؿث، ة٥ ٚاّػغق الوػؼر ةایػغ کا٦ف 

 ظـارت اك را زتؼاف ک٤غ.

 ا٣غ، ٠ْحٛغ٣غ:دا٣ـح٥ ك صؼاـک٥ ظـارت دیؼکؼد را رةا ةؼظی ٣یؽ ةا آف

پؼداظح٢ ٠تٞػٓ ٠ػػة٨ر  ک٥ م٨ًر ة٥اگؼ ٗام٥ٞ ز٠ا٣ی ك ج٨رـ ظیٞی زیاد ةاقغ، »

 «صـػاب ا٠ػؼكز ةپػؼدازد یػا ٠نػاٝض٥ ک٤٤ػغّؼٗا ادام دی٢ ق١ؼدق ٣ك٨د، ةایغ ة٥ 

 (.150: 1376)٠کارـ قیؼازم، 

پػػیؼد کػ٥ در اكوػاع ک٤ػ٣٨ی کػ٥ ق٧یغ مغر ٣یؽ در ٠تاصخ ١ّٞی ظ٨یف ٠ػی
ام ک٥ پؾ از چ٤غ ؿاؿ، پػ٨ؿ، ٠ـح١ؼ رك ة٥ کا٦ف اؿث، ة٥ گ٥٣٨ ٨ًر ة٥ارزش پ٨ؿ 

پػ٨ؿ  "٠ذػٜ"ج٨اف پػ٨ؿ ا٠ػؼكز را د٦غ، دیگؼ ١٣یارزش صٛیٛی ظ٨د را از دؿث ٠ی
چ٤غ ؿاؿ پیف دا٣ـث؛ ة٤اةؼای٢، اگؼ ةا٣ک، ٤٦گاـ كٗا ة٥ دی٢ ظ٨یف، ارزش كاْٚػی 

 (.19: 1403جؼ گؼٗح٥، ةپؼدازد، رةا ك صؼاـ ٣ع٨ا٦غ ة٨د )مغر، پ٨ٝی را ک٥ پیف
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ام در پاؿط ة٥ اؿح٘حاء رئیؾ کػٜ دادگـػحؼم ج٧ػؼاف ٠ت٤ػی ةػؼ اهلل ظا٥٤٠آیث
مػغكر جلدی٥  ًتٙ ٚا٨٣ف امالح ٨٠ادم از ٚا٨٣ف آیا گؼٗح٢  ظـارت جلظیؼ "ک٥:  ای٢
در پاؿػط ا٧َػار  "ةاقػغ؟٠كؼكّیث دارد یا از ٠نادیٙ رةػا ٠ػی ٠1372ن٨ب  چک

ظـارت ٣اقی از ةغ٦ی اگؼ داةث ق٨د ک٥ ٠ـح٤غ ة٥ جلظیؼ جلدی٥ اؿػث »داقح٤غ ک٥: 
(. ةا ا٣غؾ دٚحػی در 227: 1390)م٘ایی، « در و١اف ةغ٦کار اؿث ك صکٟ رةا ٣غارد

کػا٦ف ركز  ج٨اف درؾ کؼد ک٥ در گػر ز٠اف كؼات ٧ٛٗا ة٥ كیژق ٧ٛٗام ٠ْامؼ ٠ی٣ُ
٦ػام اكٝیػ٥ ٗامػ٥ٞ گؼٗحػ٥ ك ة٥ ركز ارزش پ٨ؿ در ز٨ا٠ِ، ٣ُؼات ٧ٛٗا از ؿعحگیؼم

ظـارت جلظیؼ جلدی٥ را ة٥ ز٧ث دریاٗث ارزش كاْٚی پ٨ؿ ك ٥٣ ة٥ ٚنغ ؿػ٨د ك رةػش 
 (.16-14: 1398ا٣غ )٠الصـی٤ی، ٠ساز دا٣ـح٥

 . پ٥ؽ٥ٙٝ لب4٣٘ٛ٘

٣ؼخ ظـارت جلظیؼ جلدیػ٥ كزػ٥  1318در ٚا٨٣ف پیكی٢ آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٠ن٨ب 
(. 719درمغ در ؿاؿ ة٨د ك جؼاوی ًؼٗی٢  ةػ٥ ةیكػحؼ از آف ٠ْحتػؼ ٣تػ٨د )٠ػادق ٣12ٛغ 

داد ك  درمغ صکػٟ ١٣ػی12قغ، دادگاق ة٥ ةیكحؼ از ٦ؼگاق دی٢ از ًؼیٙ دادگاق ٠ٌاٝت٥ ٠ی
قػغ، در ایػ٢ دتث اؿ٤اد ٠ٌاٝت٥ ٠ػی ؿ٤غ رؿ١ی ة٨د ك از ًؼیٙ ادارقاگؼ دی٢ ٠ـح٤غ ة٥ 

ٚػا٨٣ف  35 ج٨ا٣ـث ةیف از مغم دكازدق در ؿاؿ ةاقغ )٠ادقم٨رت ٣یؽ زیاف دیؼکؼد ١٣ی
االزػؼا ك ازؼام ٠٘اد اؿ٤اد رؿػ١ی الزـ ٣ا٥٠ ٢ییآ 36، ك ٠ادق 1312دتث اؿ٤اد، امالصی 

 (.٠1355ن٨ب  ًؼز رؿیغگی ة٥ قکایات از ١ّٞیات ازؼایی
٠تغأ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ جاریعی ة٨د ک٥ ًػؼٗی٢ جْیػی٢ کػؼدق ة٨د٣ػغ. ٦ؼگػاق 
ًؼٗی٢  رازِ ة٥ ٠تغأ جْٞٙ ظـارت ج٨اٗٛی ٣کؼدق ة٨د٣غ، اگػؼ ظ٨اؿػح٥ ةػ٥ كؿػی٥ٞ 

قغ، ظـارت جلظیؼ جلدی٥ از جاریط اةالغ ا٧َار٣ا٥٠ ٚاةٜ ٠ٌاٝتػ٥ ا٧َار٣ا٥٠ ٠ٌاٝت٥ ٠ی
گؼٗػث د٨ّم جْٞٙ ٠ػی ٠یاف ٣ت٨د، ظـارت از جاریط اٚا٥٠ام در ة٨د ك اگؼ ا٧َار٣ا٥٠

دادرؿی ٠غ٣ی(. در ٨٠رد اؿ٤اد رؿ١ی، ظـارت جلظیؼ جلدی٥  آیی٢ٚا٨٣ف  721 )٠ادق
قػغ از جاریط اةالغ ا٧َار٣ا٥٠ یا ازؼائی٥ ة٥ ٠غی٨ف جا ركز كمػ٨ؿ دیػ٢ ٠ضاؿػت٥ ٠ػی

ام ک٥ ةؼادؼ ّغـ ؿ٘ح٥ ٣ا٥٠ ازؼام ٠٘اداؿ٤اد رؿ١ی(. در ٨٠رد ةؼات ك آیی٢ 36 )٠ادق
قغ، زیاف دیؼکؼد از ركز كاظ٨اؿث ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ ة٨د پؼداظث كاظ٨اؿث )اّحؼاض( ٠ی

 (.1311ٚا٨٣ف جسارت ٠ن٨ب  304 )٠ادق
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كز٥ ٣ٛػغ ةػا ٨ٚاّػغ ١ّػ٠٨ی ٠ـػئ٨ٝیث  ج٘اكت دیگؼم ک٥ ظـارت جلظیؼ جلدی٥
ت وػؼر قػؼط ٠غ٣ی ٚؼاردادم داقث ای٢ ة٨د ک٥ در ٨٠رد ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ادتا

گػار در ای٢ ٨٠رد وؼر را ٠٘ؼكض دا٣ـح٥ ك ةػار ادتػات ٠ـئ٨ٝیث ٣ت٨د. در كاِٚ ٚا٨٣ف
 آف را از دكش ٠ح٧ْغ٥ٝ ةؼداقح٥ ة٨د.

ةْغ از پیؼكزم ا٣ٛالب ك ةؼٚؼارم صک٠٨ث ز٨٧١رم اؿال٠ی، ٠ـػئ٥ٞ ٔیؼقػؼّی  
ام ٦ػة٨دف ظـارت جلظیؼ جلدی٥ كز٥ ٣ٛغ ٠ٌؼح گؼدیغ ك ق٨رام ٣گ٧تاف، در ٣ُؼیػ٥

٠حْغد دریاٗث ای٢ ظـارت ٨٠و٨ع ٨٠اد ٠عحٖٞ ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ك ٚا٨٣ف 
االزؼا را ظالؼ قؼع اّػالـ ١٣ػ٨د. در ٣ا٥٠ ازؼام ٠٘اد اؿ٤اد رؿ١ی الزـدتث ك آیی٢

دریاٗػث ظـػارت جػلظیؼ "ق٨رام ٣گ٧تاف چ٤ی٢ آ٠ػغق اؿػث:  9339ق١ارق  ٣ُؼی٥
ادرؿی ة٥ ٣ُؼ اکذؼیث ٧ٛٗػا ٠ٕػایؼ ةػا ٚا٨٣ف آیی٢ د 719ك  712جلدی٥ ٨٠و٨ع ٨٠اد 

٦ام ةْغ ٣یؽ ق٨رام ٣گ٧تاف ١٦ی٢ ٣ُؼ را ةار٦ا . در ؿاؿ"٨٠ازی٢ قؼّی ق٤اظح٥ قغ
٣ا٠ػ٥ ازػؼام ٠٘ػاد م ٨٠اد ٚا٨٣ف دتث ك آیػی٢درةارق 67ؿاؿ  ك درجلییغ کؼدق اؿث 
٦ػام ج١ػاـ ٠ػ٨اد ك جتنػؼق"اؿػث:  ا٧َار٣ُؼ ١٣ػ٨دقاالزؼا چ٤ی٢ اؿ٤اد رؿ١ی الزـ

٦ا ك ٠ٛؼراجی ک٥ ازازق اظػ ٠تٕٞی را ةػ٥ ٤ّػ٨اف جػلظیؼ ٣ا٨٥٠د در ٨ٚا٣ی٢ ك آیی٨٠٢ز
 ."د٦غ )ک٥ صٛیٛث آف اظػ ٠ازاد ةؼ ةغ٦ی ةغ٦کار اؿث( ةاًٜ اؿثجلدی٥ ٠ی
قغ ك آ٣اف را ة٥ جلظیؼ اؿح٘ادق ةغ٦کاراف ٠ی٠ػک٨ر ٨٠زب ؿ٨ء ک٥ ٣ُؼی٥از آ٣سا 

١٣ػ٨د؛ ةػ٥ كیػژق ةػا کؼد ك ٔیؼّادال٥٣ ٠ػیدر پؼداظث دی٢ یا ٗؼار از دی٢ جك٨یٙ ٠ی
ج٨ز٥ ة٥ ج٨رـ قغیغ ك ج٤ؽؿ ٗاصف ارزش پػ٨ؿ ٠ٞػی ٠تٕٞػی کػ٥ ةـػحا٣کار ةْػغ از 

آكرد ارزش ٦ا دك٣غگی ك پیگیؼم از ًؼیٙ ٠ؼازِ ٚىایی یا دتحی ة٥ دؿث ٠ػی٠غت
اٚحنادم ك ٚغرت ظؼیغ آف ة٥ ٠ؼاجب ک١حؼ از ٠تٞٓ دی٢ در ز٠اف ؿؼرؿیغ ةػ٨د، ةػ٥ 

 ا٣غیكیغق قغ. یّغاٝح یةاةیؼم ز٧ث صٜ ٠كکٜ ك رِٗ جغریر جغ
ةا٣ػک ٠ؼکػؽم  کػٜ ؾیرئق٨رام ٣گ٧تاف در پاؿط ةػ٥ اؿػحْالـ  1361در ؿاؿ 

٦ػا درمغ ٠ا٣ػغق ةػغ٦ی ةػ٥ كؿػی٥ٞ ةا٣ػک12دریاٗث ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ة٥ ٠یؽاف 
 ؿػؤاؿ٠ػػک٨ر ایػ٢   ةؼاؿاس ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ ٚؼارداد را جس٨یؽ کػؼد. در ٠ػ٨رد ٣ُؼیػ٥

٦ػا ٦ػا ك اقػعاص دیگػؼ اؿػث، چػؼا ةا٣ػکقغ ک٥ چ٥ ج٘اكجی ةی٢ ةا٣ػک٠ی٠ٌؼح 
ج٨ا٤٣غ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ةؼ ٠ت٤ام جؼاوی ًؼٗی٢ دریاٗث ک٤٤غ، كٝی اقػعاص  ٠ی

 دیگؼ چ٤ی٢ صٛی ٣غار٣غ؟
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م كمػ٨ؿ ٣یؽ ٠س١ِ جكػعیل ٠نػٞضث ٣ُػاـ در ٚػا٨٣ف ٣ضػ٨ق 1368در ؿاؿ 
 ٦ػا زػایؽ اّػالـ ك کٞیػ٥ةػؼام ةا٣ػک٦ا، اظػ ظـارت جلظیؼ جلدیػ٥ را ٠ٌاٝتات ةا٣ک

٦ػا اّػٟ از ٠ضاکٟ دادگـحؼم ك دكایؼ ازؼایی دتث را ٠کٖٞ ة٥ كم٨ؿ ٠ٌاٝتات ةا٣ک
 ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر(. 1امٜ ك ٗؼع کؼد )٠ادق 

٠سٞؾ ق٨رام اؿال٠ی ٚا٨٣ف امالح ٨٠ادم از ٚا٨٣ف مغكر چک  1372در ؿاؿ 
ٚا٨٣ف مغكر چک  ة٥ اظػػ  12 ک٥ در ٠ادقرا جن٨یب کؼد؛ كٝی ةا ای٢ ٠1355ن٨ب 

ظـارت جلظیؼ جلدی٥ اقارق قغق ة٨د، ٚا٨٣ف زغیغ آف را جٕییؼ ٣غاد. ة٥ ١٦ی٢ ز٧ػث 
آیػا گػؼٗح٢ ظـػارت "دادگـحؼم ج٧ؼاف از ٠ٛاـ ر٦تؼم اؿح٘حا کؼد کػ٥:  کٜ ؾیرئ

در پاؿػط  "ةاقغ؟جلظیؼ جلدی٥  ًتٙ ٚا٨٣ف ٨ٗؽ ٠كؼكّیث دارد یا از ٠نادیٙ رةا ٠ی
ظـارت ٣اقی از ةغ٦ی اگؼ داةث ق٨د ک٥ ٠ـح٤غ ة٥ جلظیؼ جلدیػ٥ " اّالـ داقح٤غ ک٥:

 ."اؿث در و١اف ةغ٦کار اؿث ك صکٟ رةا ٣غارد
٠سٞؾ ق٨رام اؿال٠ی، ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف اٝضػاؽ یػک جتنػؼق ةػ٥ 1375در ؿاؿ 

چػک را ٠ـػحضٙ دریاٗػث  ٚا٨٣ف امالح ٨٠ادم از ٚا٨٣ف مغكر چک، دار٣غق 2 ٠ادق
ام كارد قغق ک٥ ٠ـحٛی١ان ك ة٥ ًػ٨ر ٠حْػارؼ در ز٧ػث ٦م ظـارات ك ٦ؽی٥٤کٞی٥"

ق٤اظث ك ٚػا٨٣ف ٠ػػک٨ر چػ٨ف  "كم ٠حض١ٜ قغق اؿث كم٨ؿ ًٞب ظ٨د از ٣اصی٥
٨٠رد جلییغ ق٨رام ٣گ٧تاف ٚؼار ٣گؼٗث ة٥ ٠س١ِ جكعیل ٠نٞضث ٣ُاـ ارزاع قػغ 

 ٠س١ِ ّی٤ان ة٥ جن٨یب رؿیغ. 10/3/76ك ٠ن٨ة٥ ٠سٞؾ در زٞـ٥ ٨٠رخ 
 م جتنػؼقِ جكعیل ٠نٞضث ٣ُؼ ج٘ـیؼم ظ٨د را درةػارق٠س١ 1377در ؿاؿ 
 ٚا٨٣ف یاد قغق ة٥ قؼح زیؼاّالـ داقث: 2م اٝضاٚی ة٥ ٠ادق

 ٠ػک٨ر در جتنػؼق "كارد قغق ... م٦ا ٥٤یك ٦ؽم ظـارات کٞی٥"٨ُ٤٠ر از ّتارت"
 10/03/1376ٚا٨٣ف امالح ٨٠ادم از ٚا٨٣ف مغكر چک ٠نػ٨ب  2م اٝضاٚی ة٥ ٠ادق
٠نٞضث ٣ُاـ، ظـارات جلظیؼ جلدی٥ ةؼ ٠ت٤ام ٣ؼخ  جػ٨رـ از جػاریط ٠س١ِ جكعیل 

ج٨ؿي ةا٣ک ٠ؼکؽم ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف اّالـ قغق ك  ک٥ آفچک جا ز٠اف كم٨ؿ 
 ."٦ام ٚا٣٨٣ی اؿثكکیٜ ةؼاؿاس جْؼ٥ٗ ا٨ٝکا٥ٝ ص٦ٙؽی٥٤ دادرؿی ك 

ةا جض٨ؿ ص٨ٛؽ ایؼاف ك آ٠ادق قغف اٗکار ٧ٛٗام اؿػال٠ی ز٧ػث پػػیؼش ٣ػ٨ّی 

گػػار ظـػارت جػلظیؼ ـارت جلظیؼ جلدی٥ ک٥ ٠ٕایؼجی ةا قؼع ٣غاقح٥ ةاقغ، ٚػا٨٣فظ
ٚا٨٣ف زغیغ آیی٢ دادرؿی  515م ٠ادق 2ک٤غ. جتنؼق جلدی٥ را ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ اّالـ ٠ی
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ظـارت جػلظیؼ جلدیػ٥ در ٠ػ٨ارد ٚػا٣٨٣ی "دارد: چ٤ی٢ ٠ٛؼر ٠ی ٠1379غ٣ی ٠ن٨ب 
ٚػا٨٣ف اقػارق دارد کػ٥  522ان ةػ٥ ٠ػادق . ٨٠ارد ٚػا٣٨٣ی َػا٦ؼ"ةاقغٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ ٠ی

ظـارت جلظیؼ جلدی٥ كز٥ ٣ٛغ ةؼاؿاس ٣ػؼخ جػ٨رـ را پػیؼٗحػ٥ اؿػث. در ایػ٢ ٠ػادق 
 چ٤ی٢ آ٠غق اؿث:

 ك ج١کػ٢در دّاكم ک٥ ٨٠و٨ع آف دی٢ ك از ٨٣ع كز٥ رایػر ةػ٨دق ك ةػا ٠ٌاٝتػ٥ دایػ٢ "

١ػث ؿػاال٥٣ از ٠غی٨ف، ٠غی٨ف ا٠ح٤اع از پؼداظث ٨١٣دق، در م٨رت جٕییؼ ٗاصف قاظل ٚی
ز٠اف ؿؼرؿیغ جا ٤٦گاـ پؼداظث ك پؾ از ٠ٌاٝت٥ ًٞتکار، دادگاق ةػا رّایػث ج٤اؿػب جٕییػؼ 

گؼدد ٠ضاؿػت٥ ك قاظل ؿاال٥٣ ک٥ ج٨ؿي ةا٣ک ٠ؼکؽم ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف جْیی٢ ٠ی
 ."ک٥ ًؼٗی٢ ة٥ ٣ض٨ دیگؼم ٠ناٝض٥ ١٣ای٤غ٨٠رد صکٟ ٚؼار ظ٨ا٦غ داد ٠گؼ ای٢

 . دوتر٤ٗ حمٛل5٣

گػػارم در ٨٠وػ٨ع ظـػارت جػلظیؼ جلدیػ٥  ز ةؼرؿی از١اٝی رك٣ػغ ٚػا٨٣فپؾ ا
 گؼدد .٣ُؼیات ص٨ٛٚی در ظن٨ص  ٨٠و٨ع ظـارت جلظیؼ جلدی٥ جتیی٢ ٠ی

گؼك٦ی از ص٨ٛٚغا٣اف ظـارت جلظیؼ جلدی٥ در ٠ٛؼرات ْٗٞی را كازغ دك ٨٧٘٠ـ ٠سػؽا 
ػِ یکػی از ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ٣یػ»٨٣یـغ:  پیک در ای٢ ظن٨ص ٠یدا٤٣غ. رق٠ی ؽ در كٚا

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ٠س٨ز ٠ٌاٝت٥ ظـػارت جػلظیؼ  228ةاقغ. ٠ادق ا٨٣اع ظـارات ٚاةٜ زتؼاف ٠ی
٨٠و٨ع ج٧ْغ كز٥ ٣ٛغ ةاقغ مػادر کػؼدق ةػ٨د. پػؾ از ا٣ٛػالب اؿػال٠ی،  ک٥ یدرم٨رجرا 

ٗحاكم  ٧ٛٗی ك ٣ُؼات ق٨رام ٣گ٧تاف، ظـارت جلظیؼ جلدی٥ دی٢ را ةػ٥ دٝیػٜ ا٣ٌتػاؽ ةػا 
الـ ٨١٣د٣غ. جتنؼق اد٥ٝ رةا، ٔ ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی در ا٨٠ر ٠ػغ٣ی   ٠515ادق  2یؼقؼّی ّا
٠ٌاٝتػ٥  ؼٚاةػٜی٣ٔیؽ ظـارت جلظیؼ را زػؽ در ٠ػ٨ارد اؿػحذ٤ایی ٚػا٣٨٣ی،  ٠1379ن٨ب 

٠ٛن٨د از ٨٠ارد اؿحذ٤ایی، ٨٠اردم اؿث کػ٥ ٚا٣٨٣گػػار ةػ٥ دالیػٜ ٠عحٞػٖ  دا٣ـح٥ اؿث.
٠س٨زم ک٥ ٠س١ِ جكػعیل ٠نػٞضث ٣ُػاـ  ٠ٌاٝت٥ ای٢ ظـارت را پػیؼٗح٥ اؿث ٠ا٤٣غ

 ٦ا مادر کؼد یا ٨٠اد امالصی ٚا٨٣ف چک در ظنػ٨ص صٛػ٨ؽ دار٣ػغق چػک.ةؼام ةا٣ک

٦ام ٣ُػؼات ٧ٛٗػی ك ٚػ٨ا٣ی٢ رؿغ ٠ضغكدیثةاج٨ز٥ ة٥ ٠تا٣ی ص٨ٛٚی ك ٧ٛٗی ة٥ ٣ُؼ ٠ی
٠ػک٨ر ٧٣ایحان قا٠ٜ ٨٠اردم اؿث ک٥ ٨٠و٨ع ج٧ْغ كز٥ ٣ٛػغ اؿػث ا٠ػا در ٠ػ٨اردم کػ٥ 

ج٧ْغ ا٣ساـ یا جؼؾ ْٜٗ ةاقغ جْیػی٢ ظـػارت جػلظیؼ ةػ٥ مػ٨رت ٚػؼاردادم یػا ٨٠و٨ع 
ٚا٨٣ف ٠غ٣ی در صاؿ صاوؼ ةا ج٨ز٥ ةػ٥ ٣ُػؼات ك  228ٚا٣٨٣ی اقکاٝی ٣غارد. ة٤اةؼای٢ ٠ادق 



 1400جاةـحاف ، 35ٗن٤ٞا٥٠ رأم: ٠ٌاْٝات آرام ٚىایی، ق١ارق /  116

ٚػا٨٣ف  ٨ٚ719ا٣ی٢ ةْغم جعنیل ظ٨ردق اؿث. در ٨ٚا٣ی٢ ٚتٜ از ا٣ٛالب اؿال٠ی )٠ػادق 
% در ؿاؿ ٚا٣٨٣ی ة٨د ك ةغكف ٣یػاز ةػ٥ جنػؼیش ك 12آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی( جلظیؼ ةؼ ٠ت٤ام 

ٙ ٠ٌاٝت٥ ٠ی ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی در ا٠ػ٨ر ٠ػغ٣ی  522قغ. ةؼظی ٨٣یـ٤غگاف ٠ادق ج٨ٗا
ا٣غ ا٠ا ایػ٢ ٣ُؼمػضیش ةػ٥ ٣ُػؼ را از ٠نادیٙ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ دا٣ـح٥ ٠1379ن٨ب 
ةػا ظـػارت ک٤ػغ کػ٥ رؿغ زیؼا ٠ادق اظیؼ ة٥ ظـارت کا٦ف ارزش پ٨ؿ اقػارق ٠ػی١٣ی

 (.135ك  134: 1385پیک، )رق« جلظیؼ ج٘اكت دارد
دا٣اف ظـارت جلظیؼ جلدی٥ در کٞی٥ ٠ٛؼرات ک٣٨٤ی را اؿث ةؼظی ص٨ٛؽ ذکؼ ٚاةٜ

ةایػغ »دا٤٣غ. ٠ٌاةٙ ای٢ دیغگاق كازغ ٨٧٘٠ـ ظـارت ٣اقی از کا٦ف ارزش پ٨ؿ ٠ی
یػ٥ در ٧٘٠ػ٨ـ ٠یاف دك ٨٧٘٠ـ ٚائٜ ة٥ ج٘کیک ق٨یٟ؛ ٨٧٘٠ـ اكؿ ظـارت جػلظیؼ جلد

ظـارت دیؼکؼد، ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ قعل ٠ح٧ْغ، ة٥ ؿتب جلظیؼم ک٥ در ادام دیػ٢ 
ظ٨د داقح٥ ظـارجی ة٥ م٨رت داةث )چ٥ ظـارت كارد قغق ةیف از آف ٠یؽاف ةاقغ 

 719چ٥ ک١حؼ( اوا٥ٗ ةؼ ارزش ٠تٞٓ، پؼداظث ١٣ایغ ک٥ ای٢ ٨٧٘٠ـ )٨٠و٨ع ٠ػادق  ك
ة٨دق ك ٠ٌاٝت٥ آف كزا٦ث ٚا٣٨٣ی ٣غارد. ٧٘٠ػ٨ـ   ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٚغیٟ( رةا

ةاقغ. ةػ٥ دكـ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ة٥ ٤ْ٠ام کا٦ف ارزش پ٨ؿ در ادؼ رقغ ج٨رـ ٠ی
ای٢ ٤ْ٠ی ک٥ ارزش پ٨ؿ، ١٦ػ٨ارق در صػاؿ کػا٦ف اؿػث ك گـػحؼش ٣ٛػغی٤گی در 
زا٥ْ٠، ؿتب کا٦ف ٚغرت ظؼیغ قغق ك ةؼ ادؼ ج٨رـ، از ٚی١ث صٛیٛی پػ٨ؿ کاؿػح٥ 

ام ام ک٥ اگؼ قعل، ٠غت ٠غیغم ّی٢ پ٨ؿ ظػ٨یف را در گ٨قػ٥د؛ ة٥ گ٥٣٨ق٠٨ی
٣گ٥ دارد، ٗٛي از ٣ُؼ قکٞی، پ٨ؿ ظ٨د را ٣گ٥ داقح٥؛ كٝی از ٣ُؼ اٚحنػادم از ارزش 

آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی  522ج٧ی قغق اؿث. ٠٨٧٘٠ی ک٥ ق٨رام ٣گ٧تاف آف را در ٠ادق 
ا٣ػغ ٣ػاَؼ ةػ٥ ٧٘٠ػ٨ـ دكـ دپػیؼٗح٥ اؿث ك ٚاةٜ ٠ٌاٝتػ٥ ٠ػی ٠21/01/1379ن٨ب 
 (.228: 1390)م٘ایی، « جلدی٥ ی٤ْی کا٦ف ارزش پ٨ؿ اؿث ؼیجلظظـارت 

 . ٘ظر٤بت ٔؽٛرت٣ ادارٜ حمٛل٣ لٜٛ لضب6ٝ٥٤

در ظنػ٨ص ٨٠وػ٨ع  ٚىػایی٥در ای٢ ٠تضخ ٣ُؼیات ٠ك٨رجی ادارق ص٨ٛٚی ٨ٚق 
گؼدد. ةػا ةؼرؿػی از١ػاٝی ٠كػعل ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ٠ٌاٝتات ةا٣کی جتیی٢ ٠ی

گؼدد ک٥ ٣ُؼیات ٠ك٨رجی ٠عحٞ٘ی از ادارق صٛػ٨ٚی در ظنػ٨ص  ایػ٢ ٨٠وػ٨ع  ی٠
 گؼد٣غ.ارائ٥ گؼدیغق اؿث ک٥ در ادا٥٠ ةیاف ٠ی
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ة٥ ٨ًرکٞی، ج٨اٗٙ ةػؼ : »٨٠9/9/1392رظ٥  ٣1747/92/7ُؼی٥ ٠ك٨رجی ق١ارق 
زؼی٥١ ة٥ ٨٤ّاف كز٥ اٝحؽاـ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ دی٢ ٗٛي در چ٧ػارچ٨ب ٠ٛػؼرات 

 التیك جـػ٧ةا امالصات ةْغم ةؼام كز٨ق  62ات ةا٣کی ةغكف رةا ٠ن٨ب ٚا٨٣ف ١ّٞی
ةی٤ی قغق اؿث، كٝی در ج١اـ دّاكم ک٥ ٨٠وػ٨ع آف دیػ٢ ك از ٦ا پیفاٌّائی ةا٣ک

 ٨٣522ع كز٥ رایر اؿث ٠ٌاٝت٥ ك پؼداظػث ظـػارت جػلظیؼ جلدیػ٥ ةؼاؿػاس ٠ػادق 
دق در ج٧ْػغات ق٨د ك قػؼط زیػاا٣ساـ ٠ی 1379ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٠ن٨ب 
ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ٣ػاَؼ  230ق٨د. كز٥ اٝحؽاـ ٨٠و٨ع ٠ادق پ٨ٝی رةام ٚؼوی ٠ضـ٨ب ٠ی

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی رازِ  522ة٥ ج٧ْغات ٔیؼپ٨ٝی اؿث ك ٚـ١ث اظیؼ ٠ادق 
ة٥ ا٠کاف ٠ناٝض٥ ًؼٗی٢ ة٥ ٣ض٨ دیگؼ ٣اَؼ ة٥ ٠ناٝض٥ ک١حؼ از قاظل ج٨رـ اؿػث؛ 

ل جػ٨رـ ا٠ػؼم ةػ٨دق ك ج٨اٗػٙ ةػؼ ةیكػحؼ از آف زیؼا ٠ٛؼرات یادقغق جا ؿٖٛ قػاظ
دكٝحی ةاقػغ،  ٠ؤؿـات٦ا ك اّحتار اؿث. در م٨رجی ک٥ ٠غی٨ف در ز٠ؼق كزارجعا٥٣ ةی

دكٝػث ك ّػغـ  ةػ٥ ٠ضک٨ـدر ٠غت یک ؿاؿ ك ٣یٟ ٠ػک٨ر در ٚػا٨٣ف ٣ضػ٨ق پؼداظػث 
ک٥ ًتٙ ٚا٨٣ف ٚػادر ةػ٥ پؼداظػث  15/8/1365جل٠ی٢ ك ج٨ٚیٖ ا٨٠اؿ دكٝحی ٠ن٨ب 

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی  ٣522یـث از پؼداظث ظـارت ٨٠و٨ع ٠ادق  ة٥ ٠ضک٨ـ
 «.٠ْاؼ اؿث 1379

ةا اقارق ة٥ : »ٚىایی٥ادارق کٜ ص٨ٛٚی ٨ٚق  9/07/1382- ٣4917/7ُؼی٥ ق١ارق 
آف در  15جن٨یب ك ٠ادق  8/6/1362ک٥  ٚا٨٣ف ١ّٞیات ةا٣کی ةغكف رةا در جاریط ای٢

( در جػاریط 2( ك)٦1ػام )ؼق ة٥ ٤ّػ٨اف جتنػؼقامالح ك دك جتن 28/12/1365جاریط 
( ؿػػاةٙ ةػػ٥ 2( ك )1) م٦ا ك جتنػػؼق٨٠مػػ٨ؼ اٝضػػاؽ   15ةػػ٥ ٠ػػادق  29/11/1376

... ٚػا٨٣ف "( جتغیٜ قغق اؿػث ك ٝػػا جػاریط ٠ػػک٨ر در ّتػارت 4( ك)٦3ام ) جتنؼق
ذکؼ قغق در ؿٌؼ ٠اٚتٜ آظؼ مػ٘ض٥ اكؿ  "... ١ّ1365ٞیات ةا٣کی ةغكف رةا ٠ن٨ب 

... ةؼاؿػاس "قػ٨د ةاج٨زػ٥ ةػ٥ ّتػارترؿغ، اوػا٥ٗ ٠ػیضیش ة٥ ٣ُؼ ١٣یاؿحْالـ م
 "٠ٛؼرات ك قؼایي ز٠اف اٌّاء ای٢ كز٨ق ك جـ٧یالت، ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ ك كم٨ؿ اؿػث ...

٠س١ػِ جكػعیل ٠نػٞضث ٣ُػاـ ةػ٥ ٠5/10/1368ن٨ة٥ ٨٠رظ٥  ٠1ػک٨ر در ٠ادق 
٠ػ٨رخ  ك ةػا ٤ّایػث ةػ٥  ج٘ـػیؼ "٦ػاٚػا٨٣ف ٣ضػ٨ق كمػ٨ؿ ٠ٌاٝتػات ةا٣ػک"٨٤ّاف 
 ٠2ػادق ٠10/3/1376س١ِ جكعیل ٠نٞضث ٣ُاـ از جتنػؼق اٝضػاٚی  21/9/1377

... ظـػارت جػلظیؼ "ایػ٢ اؿػاس  ٚا٨٣ف امالح ٨٠ادم از ٚا٨٣ف مغكر چک ک٥ ةػؼ
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ٚاةٜ ٠ٌاٝتػ٥ اؿػث ك  "جلدی٥ ةؼ ٠ت٤ام ٣ؼخ ج٨رـ از  جاریط چک جا ز٠اف كم٨ؿ آف ...
دّاكم ک٥ ٨٠و٨ع آف دی٢ ك از در 1379ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی  522ًتٙ ٠ادق 

٨٣ع  كز٥ رایر ة٨دق، ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ة٥ ج٤اؿب جٕییؼ قاظل ؿاال٥٣ ک٥ ج٨ؿي 
گؼدد، ةا رّایث قؼایي ٠ٛػؼر در ٠ػادق ٠ؽةػ٨ر ٚاةػٜ ٠ٌاٝتػ٥ ةا٣ک ٠ؼکؽم جْیی٢ ٠ی

اؿث. ة٥ ٣ُؼ ای٢ ادارق کٜ، ظـارت جلظیؼ جلدی٥ در ٨٠رد جـػ٧یالت ٠ػاٝی ك كزػ٨ق 
، ةػ٥ اؿػح٤اد 1379االزؼا قغف ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی  اریط الزـدریاٗحی جا ج
... ةؼاؿػاس  ٠ٛػؼرات ك "٠س١ِ جكعیل ٠نٞضث ٣ُاـ،  ٠5/10/1368ن٨ة٥ ٨٠رخ 

االزؼا قػغف % ك از جاریط الزـ12ی٤ْی  "... التیك جـ٧قؼایي ز٠اف اٌّاء ای٢ كز٨ق 
٥٣ کػ٥ ج٨ؿػي ةا٣ػک ... ة٥ ج٤اؿب جٕییؼ قاظل ؿاال"ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٨٠م٨ؼ، 

٠س١ِ  ٦21/9/1377ا كٗٙ ج٘ـیؼ ٨٠رخ ك در ٨٠رد چک "گؼدد ...٠ؼکؽم جْیی٢ ٠ی
 (.268ك  264: 1395جكعیل ٠نٞضث ٣ُاـ ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ اؿث )ق٧ؼم ك دیگؼاف، 

 . ر٤ٚٝ لضب7٣٤

ركی٥ ٚىایی در ظنػ٨ص ا٠کػاف ٠ٌاٝتػ٥ ظـػارت جػلظیؼ جلدیػ٥ در ظنػ٨ص  
قاظل ج٨رـ ةا٣ک ٠ؼکؽم ة٥ دك دكرق ٚتٜ ك ةْغ از  جـ٧یالت ةا٣کی ةیكحؼ از ٠یؽاف
دی٨اف ّاٝی کك٨ر جٛـػیٟ  ٨٠21/5/1399رخ  714مغكر رأم كصغت ركی٥ ق١ارق  

٣ُؼ كز٨د داقث گؼدد. ٚتٜ از مغكر رأم كصغت ركی٥ ٠ػک٨ر در ٠ضاکٟ اظحالؼ٠ی

ةغی٢ قؼح ک٥ ةؼظی ٚىات ٠ْحٛغ ة٥ ا٠کاف دریاٗث ظـارت جػلظیؼ جلدیػ٥ ةػیف از 
ل اّال٠ی ةا٣ک ٠ؼکؽم در م٨رت جنؼیش در ٚؼارداد اٌّام جـػ٧یالت ةػا٣کی قاظ

ة٨د٣غ ك ةؼظی دیگؼ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ را در ظن٨ص ٠ٌاٝتػات ةػا٣کی جػا ؿػٖٛ 
اٝػػکؼ کػ٥ ٦ػام ذیػٜدا٣ـػح٤غ. داد٣ا٠ػ٥قاظل ج٨رـ ةا٣ک ٠ؼکؽم ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ ٠ی

دیػ٨اف  ٠21/5/1399ػ٨رخ  ٠714ؼة٨ط ة٥ ٚتٜ از مغكر رأم كصغت ركیػ٥ قػ١ارق 
 ةاق٤غ.٦ا ٠یةاق٤غ ة٥ ركق٤ی گ٨یام ای٢ اظحالؼ دیغگاقّاٝی کك٨ر ٠ی

 1ٔتٗ رأ٢

در ظن٨ص دادظ٨اؿث ةا٣ک )ر.( ةػ٥ ًؼٗیػث ظ٨ا٣ػغگاف )ح. (، )د.اٖٝ(،)ج.اٝػٖ(،)ع.ب( ةػ٥ 

                                                           
 .ج٧ؼاف یص٨ٛٚ یدادگاق ٠٨١ّ 13دادگاق قْت٥  مرأ -9109970220701143ق١ارق داد٣ا٥٠ .  1



 119/  ییٚىا ٥یدر پؼج٨ ٚا٨٣ف ك رك ی٠ٌاٝتات ةا٣ک ٥یجلد ؼیجلظ

ظ٨اؿح٥ ٠ٌاٝتػ٥ كزػ٥ پػ٤ر ٗٛػؼق ؿػ٘ح٥ كاظ٨اؿػث قػغق ةػ٥ قػ١ارق ... اٝػی ... ز١ْػان ٠تٞػٓ 

٦ام كاظ٨اؿػث ك دادرؿػی ك ٣یػؽ ة٥ ٨٤ّاف امٜ ظ٨اؿح٥ ة٥ ا٣ى١اـ ٦ؽی٥٤ریاؿ 000/000/250

ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ٤٠ىػٟ گؼدیػغق اؿػث. دادگػاق ةاج٨زػ٥ ةػ٥ ٠ضح٨یػات پؼك٣ػغق ك ٠ػغارؾ 

اؿح٤ادم ظ٨ا٦اف، ّتارت اؿث از کپی ٠نغؽ ؿ٘ح٥ كاظ٨اؿث ٠ؼة٨ًػ٥ کػ٥ دالٝػث ةؼاقػحٕاؿ 

رٟٔ د٨ّت از ًؼیٙ مػغكر اظٌاریػ٥ در زٞـػ٥ ک٥ ظ٨ا٣غگاف، ّٞیذ٥٠ ظ٨ا٣غگاف ك ٣ُؼ ة٥ ای٢

ا٣غ ك دٝیٜ ك ٠ػغرکی ةػؼ ةؼائػث ذ٠ػ٥ ظػ٨یف ام ٣یؽ ارؿاؿ ٣غاقح٥دادگاق صاوؼ ٣كغق ك الیض٥

٦ػػا دّػ٨م ظ٨ا٦ػاف را ٠ض١ػ٨ؿ ةػؼ مػضث جكػعیل دادق ك وػ٢١ ا٣ػغ؛ ّٞػیاٚا٥٠ ١٤٣ػ٨دق

، ٠307غ٣ی ك ٠ػ٨اد  ٚا٨٣ف  آیی٢ دادرؿی 198اؿحنضاب ةٛاء ذ٥٠ ظ٨ا٣غگاف، ٠ـح٤غا ة٥ ٠ادق 

از ٚا٨٣ف جسػارت صکػٟ ةػ٥ ٠ضک٠٨یػث جىػا٤٠ی ظ٨ا٣ػغگاف ةػ٥ پؼداظػث ٠تٞػٓ  249ك  309

ریاؿ ة٥ ٨٤ّاف امٜ ظ٨اؿح٥ ك پؼداظث ٦ؽی٤ػ٥ كاظ٨اؿػث، ٦ؽی٤ػ٥ دادرؿػی ك  000/000/250

االدا ةؼصـػب ( جا جاریط ی٨ـ٣23/9/87یؽ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ از ز٠اف كاظ٨اؿث ؿ٘ح٥ )٨٠رظ٥ 

ا٨ٝکاٝػ٥ ًتػٙ ق٨د، صٙال٥٣ ک٥ ٠ضاؿت٥ ك كم٨ؿ آف ةؼ٧ّغق ازؼام اصکاـ ٧٣ادق ٠یقاظل ؿا

گؼدد. رأم مادرق ٔیاةی ك َؼؼ ٧٠ٞػث ٠ٛػؼر پػؾ از جْؼ٥ٗ در صٙ ظ٨ا٦اف  مادر ك اّالـ ٠ی

 ةاقغ. مالح ٠یاةالغ، ٚاةٜ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی در ٠ؼازِ ذم

 دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف 3رأم قْت٥ 

دادگاق ١ّػ٠٨ی صٛػ٨ٚی قػ٧ؼرم در  208مادرق از قْت٥  20/7/84-٥٠855 ق١ارق ةؼاةؼ داد٣ا

ـ.ت.ج.ب -3آٚػام ا.ح.ص.  -2ظػا٣ٟ ـ.ص  -1ظن٨ص د٨ّم ةا٣ک مادرات ایؼاف ة٥ ًؼٗیػث 

ریػاؿ 000/000/43ة٥ ظ٨اؿح٥ مغكر صکٟ ةؼ ٠ضک٠٨یث جىا٤٠ی ظ٨ا٣غگاف ة٥ پؼداظث ٠تٞػٓ 

ظـػارت  ٣اقػی از ّػغـ ای٘ػام ج٧ْػغ ك ظـػارت ك 94000كز٥ یک ٗٛؼق ؿػ٘ح٥ ةػ٥ قػ١ارق 

دادرؿی. دادگاق ةغكم صکٟ ةؼ ٠ضک٠٨یث ظ٨ا٣غگاف ة٥ پؼداظث ٠تٞٓ ظ٨اؿح٥ ك جػلظیؼ جلدیػ٥ 

درمغ از ز٠اف جٛغیٟ دادظ٨اؿث جا ز٠اف ازػؼام صکػٟ ك دك درمػغ كزػ٥ ؿػ٘ح٥  31ة٥ ٠لظػ 

ف را مػادر ریاؿ ةاةث ٦ؽی٥٤ دادرؿی در صػٙ ةا٣ػک ظ٨ا٦ػا 800/494ةاةث ٦ؽی٥٤ كاظ٨اؿث ك 

١٣ػ٨دق اؿػػث. ةا٣ػػک ظ٨ا٦ػػاف ةػػا ١٣ای٤ػػغگی ٚىػایی آٚػػام ؾ.ف ٣ـػػتث ةػػ٥ داد٣ا٠ػػ٥ مػػادرق 

جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی کػؼدق ك در ظ٨اؿػث ٣ٛػه داد٣ا٠ػ٥ ٠ْحػؼض ٤ّػ٥ در ٚـػ١ث ٠ؼة٨ًػ٥ ةػ٥ 

ظـارت ّغـ ای٘ػام ج٧ْػغ ك مػغكر صکػٟ ةػؼ ٠ضک٠٨یػث جىػا٤٠ی جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣ػغگاف ةػ٥ 

درمػغ از ز٠ػاف اؿػح٘ادق از ؿػؼ٠ای٥  31غ ةػ٥ ٠لظػػ پؼداظث ظـارت ٣اقی از ّغـ ای٘ام ج٧ْ

( جا ركز كم٨ؿ را ٨١٣دق اؿث. ای٤ک ةا ج٨ز٥ ةػ٥ ٠ضح٨یػات ك ٠ـػح٤غات پؼك٣ػغق  ك 29/12/78)

٠ٌا٥ْٝ الیض٥ اّحؼاوی٥ ١٣ای٤غق ٚىایی ةا٣ک جسغیغ٣ُؼظ٨اق، اّحؼاض ةا٣ک ٣ـتث ةػ٥ داد٣ا٠ػ٥ 

د٨ّم، جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣ػغگاف ةػ٥ ٤ّػ٨اف ٤٠ْٛغق ٠ـح٤غ  ٚؼاردادةغكم كارد اؿث زیؼا ة٥ ٨٠زب 

گیؼ٣غق ك وا٤٠ی٢ ٠ح٧ْغ گؼدیغ٣غ ک٥ در م٨رت ّغـ جـ٨ی٥ كاـ پؼداظحی ّػالكق ةػؼ جلدیػ٥ كاـ

درمغ ؿاٝیا٥٣ از ز٠اف اؿح٘ادق از ؿؼ٠ای٥ ة٥ ٨٤ّاف ظـارت ٣اقػی از  31امٜ آف ٠تٕٞی ٠ْادؿ 
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ک٥ ٠٘اد ٚؼارداد ٣یػؽ ة٥ ای٢ ّغـ ای٘ام ج٧ْغ در صٙ ةا٣ک جسغیغ٣ُؼظ٨اق پؼداظث ١٣ای٤غ ك ٣ُؼ

امالصی ٚا٨٣ف ١ّٞیػات  15ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ك  10ةا ج٨ز٥ ة٥ صاک١یث امٜ ارادق ك ة٥ ٨٠زب ٨٠اد 

ةاقغ ٝػا داد٣ا٠ػ٥ جسغیغ٣ُؼظ٨اؿػح٥ االجتاع ٠یآف ةؼام ًؼٗی٢ الزـ 1ةا٣کی ةغكف رةا ك جتنؼق 

٠ضک٠٨یػث ٚىػایی  ک٥ ٠تغأ ٠ضاؿت٥ ظـػارت را از ز٠ػاف جٛػغیٟ دادظ٨اؿػث اّػالـ کػؼدق ك

جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غگاف را ٨ُ٤٠ر ٣کؼدق ك ةؼظالؼ ٨٠ازی٢ ك ٠ٛػؼرات ٚػا٣٨٣ی مػادر قػغق درظػ٨ر 

ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی  365-358ةاقغ ة٤ا ة٥ ٠ؼاجب ٠ػک٨ر دادگاق ةػ٥ جسػ٨یؽ ٠ػ٨اد جلییغ ١٣ی

٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب در ا٨٠ر ٠غ٣ی و٢١ پػیؼش اّحؼاض ةا٣ک جسغیغ٣ُؼظ٨اق ٣ـػتث  دادگاق

االقػػْار صکػػٟ ةػػؼ ٠ضک٠٨یػػث جىػػا٤٠ی ٚـػػ١حی از داد٣ا٠ػػ٥ ةػػغكم ةػػ٥ قػػؼح ٗػػ٨ؽ ةػػ٥

درمغ از ز٠ػاف  31جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غگاف ة٥ پؼداظث ظـارت ٣اقی از ّغـ ای٘ام ج٧ْغ ة٥ ٠لظػ 

. غیػ١٣ا ی٠ػدر صٙ ةا٣ک جسغیغ٣ُؼظ٨اق را مادر ك اّالـ 29/12/78اؿح٘ادق از ؿؼ٠ای٥ در جاریط 

 ای٢ رأم ٌْٚی اؿث.

دادگاق جسغیغ٣ُؼ ج٧ؼاف ظـارت جلظیؼ جلدیػ٥ ّی٤ػان ٥3 مادرق از قْت٥ در داد٣ا٠

ةؼ ٠ت٤ام ٣ؼخ ٠ػک٨ر در ٚؼارداد ك ٨٠رد ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ ٠ػ٨رد پػػیؼش ٚػؼار گؼٗحػ٥ ك 

در ٚؼارداد ٤٠ْٛغق ًػؼٗی٢ ةػ٥  رؿغ ی٠٠ت٤ام مغكر رأم ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ك ة٥ ٣ُؼ 

٣یؽ ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ را  ك دادگاقا٣غ ٠تٕٞی ةیكحؼ از ٣ؼخ ج٨رـ ةا٣ک ٠ؼکؽم ج٨اٗٙ ٨١٣دق

 ٠ْحتؼ دا٣ـح٥ ك ٠ٌاةٙ آف صکٟ مادر ٨١٣دق اؿث.

٦ام ٠ػک٨ر در ظن٨ص ا٠کاف ٠ٌاٝت٥ ظـػارت جػلظیؼ ة٥ جغریر ٠ٛؼرات ك ركی٥

جلدی٥ ةیف از ٠یؽاف قاظل ج٨رـ ةا٣ک ٠ؼکؽم ٨٠زب ةؼكز ٠كػکالجی گؼدیػغ ك در 

اراف در ٠ٛػؼرات جػغكی٤ی پػؾ از اؿح٘ادق ةغ٦کكاِٚ آ٣چ٥ ة٥ دٝیٜ ز٨ٞگیؼم از ؿ٨ء

٦ا در ةاب ا٠کاف ٠ٌاٝتػ٥ ظـػارت جػلظیؼ ا٣ٛالب اؿال٠ی در ظن٨ص ٠ٌاٝتات ةا٣ک

٦ا كوِ قغق ة٨د ظ٨د ة٥ اةؽارم ةؼام ؿؼپ٨ش گػاقح٢ ةؼ اٚغا٠ات جلدی٥ ج٨ؿي ةا٣ک

٦ا ك ٠ـح٤غم ةؼام ؿحٟ ة٥ ٠ؼدـ قغق ة٨د ك زا٥ْ٠ ٧ٛٗػی، صٛػ٨ٚی ك ٣ا٠كؼكع ةا٣ک

گؼ ةاقغ ٝػا ة٥ جغریر ك ٣ُارق ج٘اكت یةا٣ـث ٣ـتث ة٥ ای٢ َٟٞ آقکار ج٨ٚىایی ١٣ی

جض٨الت ص٨ٛٚی اظیؼ در راؿػحام ٨٠وػ٨ع  ٢یجؼ ٧٠ٟةا آف ة٥ ٠عاٝ٘ث ةؼظاؿح٤غ. از 

٨٠رظػ٥  100.67701/9000ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ٠ٌاٝتات ةا٣کی ةعكػ٤ا٥٠ قػ١ارق 

٨٠رظػ٥  714ارق ریاؿث ٠ضحؼـ ٨ٚق ٚىایی٥ ك رأم كصغت ركیػ٥ قػ١ 21/04/1399

٦ام ؿاةٙ ز٧ث امالح ایػ٢ رك٣ػغ ٣امػضیش ک٥ ةؼ ک٨قف ةاق٤غ ی٠ 21/05/1399

٧٠ؼ جلییغ گػارد ك ٨٠زب كصغت ركی٥ ٚىایی در ٨٠از٥٧ ةا ٨٠و٨ع ظـارت جػلظیؼ 
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٨٠رظػ٥  714مػغكر رأم كصػغت ركیػ٥ قػ١ارق ةػا گؼدیػغ. جلدی٥ ٠ٌاٝتػات ةػا٣کی 

٦ػا در مػ٨رت جػلظیؼ ک٥ ةا٣ک٢ای جؼدیغم در ركی٥ ٚىایی در ظن٨ص 21/5/1399

كاـ گیؼ٣غق در جلدی٥ ةغ٦ی مؼٗان ٠ساز ة٥ ٠ٌاٝتػ٥ ظـػارت جػلظیؼ جلدیػ٥ جػا ؿػٖٛ 

 ةاق٤غ ةاٚی ١٣ا٣غ.قاظل ج٨رـ اّال٠ی ةا٣ک ٠ؼکؽم ٠ی

 ٘ت٥جٝ

ظـارت جلظیؼ جلدی٥ در ٤ْ٠ام کا٦ف ارزش پػ٨ؿ ك ةػؼ ٠ت٤ػام جٕییػؼ ٗػاصف 
٤٦سػار اؿػث  كوِ اٚحنػادم ٣ػا ةػ٥ ٦ا در دكرق ج٨رـ قغیغ ک٥ زاییغققاظل ٚی١ث
١٣ایغ؛ ٝک٢ در دكرق دتات ك جْادؿ اٚحنادم ٚاةٜ ا١ّػاؿ ٣یـػث ٝػػا ٚاةٜ ج٨زی٥ ٠ی

٨٠وػ٨ع  ةػ٥ ا٣ح٘ػاءچ٤ا٣چ٥ ج٨رـ در زا٥ْ٠ ٣اچیؽ ةاقغ ٠ٌاٝت٥ ای٢ ظـػارت ؿػاٝت٥ 
جلدیػ٥ ٣ا٠كػؼكع ك در  ؼیجػلظاؿث. ةْغ از پیؼكزم ا٣ٛالب اؿال٠ی دریاٗث ظـػارت 

ك کػا٦ف ارزش  در زا٠ْػ٥الـ گؼدیغ ٝک٢ ة٥ ز٧ث ج٨رـ ةػاالم ٨٠زػ٨د صکٟ رةا اّ
اؿػح٘ادق ةػغ٦کاراف ٣ػ٨ّی از ّغاٝحی ك ز٨ٞگیؼم از ؿ٨ءپ٨ؿ ة٥ جغریر ز٧ث رِٗ ةی

ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ةؼ٠ت٤ام قاظل ج٨رـ ةا٣ک ٠ؼکؽم ٨٠رد پػیؼش ٚػؼار گؼٗػث 
ث ة٥ ٣ض٨م ک٥ در ١ّػٜ ةاز گػاق ٦ا ةا٣کا٠ا ٠ٛؼرات ٠ػک٨ر راق را ةؼام ؿ٨ءاؿح٘ادق 

جػلظیؼ ٠ٌػاةٙ  ك ظـػاراتةغكف ج٨زػ٥ ةػ٥ ٠نػ٨ةات ةا٣ػک ٠ؼکػؽم ٠یػؽاف ؿػ٨د 
گؼدیػغ ك در ٚؼارداد٦ام جـ٧یالجی ةـػیار ةیكػحؼ از ٣ػؼخ جػ٨رـ درج ك كمػ٨ؿ ٠ػی

٣ُؼ داقح٤غ ٝک٢ در أٞب ٨٠ارد ٠ٌػاةٙ ٦ا ٣یؽ ٚىات در ای٢ ظن٨ص اظحالؼدادگاق
ی ةغكف رةػا ك ؿػایؼ ٠ٛػؼرات ٠ؼة٨ًػ٥ ٠ٌػاةٙ ٚا٨٣ف امالصی ١ّٞیات ةا٣ک ٠15ادق 

١٣ػ٨د. ام َا١ٝا٣ػ٥ ٠ػیگؼدیغ ك ركی٦٥ا صکٟ مادر ٠یظ٨اؿح٥ اّال٠ی از ًؼؼ ةا٣ک
٨٠رظػػ٥  100/67701/9000ٝػػػا در ز٧ػػث رٗػػِ ایػػ٢ ٠كػػکٜ ةعكػػ٤ا٥٠ قػػ١ارق 

ك ٠حْاٚػب آف رأم كصػغت ركیػ٥ قػ١ارق  ٚىایی٥از ًؼؼ رئیؾ ٨ٚق  21/04/1399
ک٥ ة٥ ٨٠زب ٠٨١ّی دی٨اف ّاٝی کك٨ر مادر  ئثیاز ٦ 1399/ ٨٠21/05رظ٥  714
٠نػ٨ب  ٚػا٨٣ف پػ٨ٝی ك ةػا٣کی کكػ٨ر 37ك 14، 13، 11، ٦10ا ٠ـح٘اد از ٠ػ٨اد آف
 ٚا٨٣ف ١ّٞیات ةا٣کی ةغكف رةا 20ك ٠ادق  ةْغم ك اٝضاٚاتةا امالصات 18/04/1351

كٝحػی ٦ام ٔیؼدةا امالصات ةْغم ك ٠ادق كاصغق جلؿیؾ ةا٣ک ٠08/06/1362ن٨ب 
ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف  ا٣ک ٠ؼکؽمة، ك دیگؼ ٠ٛؼرات ٠ؼة٨ط ٠21/01/1379ن٨ب 

https://www.mojnews.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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ك ٠ن٨ةات  آف اؿثصـ٢ ازؼام کك٨ر ك ٣اَؼ ةؼ  مك اّحتارک٤٤غق ٣ُاـ پ٨ٝی ج٤ُیٟ
اّحتارم اّػٟ از  ٠ؤؿـات٦ا ؿ٨د ةا٣کؿ٧ٟ  ك صغاکذؼةا٣ک ٠ػک٨ر رازِ ة٥ صغاٜٚ 

ٚػا٨٣ف آیػی٢  6دكٝحی ك ٔیؼدكٝحی ز٤ت٥ آ٠ؼق دارد. ة٤ا ة٥ ٠ؼاجب ك ةا ٤ّایث ة٥ ٠ادق 
، قؼط ٤٠ػغرج در ٠٨١ّ1379ی ك ا٣ٛالب در ا٨٠ر ٠غ٣ی ٠ن٨ب  م٦ا دادگاقدادرؿی 

. ی ٣ـتث ة٥ ؿ٨د ٠ازاد ةؼ ٠ن٨ةات ٠ػک٨ر ةاًػٜ اؿػثٚؼارداد اٌّام جـ٧یالت ةا٣ک
جلظیؼ جلدی٥ ةیكحؼ از ٠یؽاف قػاظل  ك ظـارتة٥ ٨٠زب ای٢ ٠ٛؼرات دریاٗث ؿ٨د 

٤١٠ػ٨ع  ك اّحتارج٨رـ اّال٠ی ةا٣ک ٠ؼکؽم ز٨٧١رم اؿال٠ی ك ٠ن٨ةات ق٨رام پ٨ؿ 
جـ٧یالجی کػ٥ ةػؼظالؼ ایػ٢ ٠نػ٨ةات  مٚؼارداد٦ااّالـ گؼدیغ ك قؼكط ٠ػک٨ر در 

گا٠ی ة٤ٞغ در ز٧ث ازؼام ّػغاٝث ك رّایػث صٛػ٨ؽ ّا٠ػ٥  ةاق٤غ ةاًٜ اّالـ قغ ك
٠ؼدـ ةؼداقح٥ قغ. اٝتح٥ ای٢ رأم كصغت ركی٥ ٣یؽ ة٥ ٨ًر کا٠ٜ اقکاالت ٠ؼة٨ط ةػ٥ 

را رِٗ ٨١٤٣دق ك ٠ػ٨اردم ٣ُیػؼ دریاٗػث ؿػ٨د  ٥یجلد٨٠و٨ع دریاٗث ظـارت جلظیؼ 
٦ػا در ظنػ٨ص ّغـ جٛغـ ةا٣ک جلظیؼ ٠ح٥ْٛٞ ك ٣یؽ ك ظـارت٠ؼکب از امٜ ةغ٦ی 

گػؼدد را  ٠ی ج٨دیْی ک٥ ٤٠سؼ ة٥ اٗؽایف ٣ؼخ ؿ٨د كاـ ةیف از صغ ا٣حُار م٦ا ٥ٛیكد
ةاقػ٤غ. ٣یؽ ٠ٛؼرات ةػا٣کی ٣یاز٤٠ػغ ةػاز٣گؼم ٠ػی گؼدد ک٥ در ای٢ ٨٠اردقا٠ٜ ١٣ی

ک٥ ٠ٌاةٙ ٠ٛؼرات ةا٣کی ؿ٨د دریػاٗحی از جـػ٧یالت اٌّػایی ة٤اةؼای٢ ةاج٨ز٥ ة٥ ای٢
ةاقػغ کػ٥ ایػ٢ ا٠ػؼ ٨٠زػب ةاقغ ک٥ در اکذؼ ١٠اٝک د٣یا ٨٤١٠ع ٠یب ٠یؿ٨د ٠ؼک

ق٨د ظـارت دریاٗحی ةا٣ک در م٨رت جلظیؼ در پؼداظث ةغ٦ی از ٠ن٨ةات ةا٣ک  ٠ی
گػؼدد ةػ٥ گؼدد، پیكػ٧٤اد ٠ػی٠ؼکؽم ٗؼاجؼ ركد ك جْغم ة٥ ص٨ٛؽ ةغ٦کار جٞٛی ٠ی

ا مغكر رأم كصػغت ركیػ٥ ٨٠زب ٠ادق كاصغق ٚا٣٨٣ی یا ة٥ اةحکار دی٨اف ّاٝی کك٨ر ة
جلظیؼ جلدی٥ ج٧٤ػا ةػؼ ٠ت٤ػام امػٜ  ك ظـارت٠ٛؼرات ةا٣کی در ای٢ ظن٨ص امالح 

٠تٞٓ جـ٧یالت اٌّایی ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ اّالـ گػؼدد. ١٦چ٤ػی٢ در ٠ػ٨اردم کػ٥ كدیٛػ٥ 
ةػا٣کی ك ... از  ٣ا٥٠ وػ١ا٣ث٠ک٘ی ز٧ث جى١ی٢ ةازپؼداظث جـ٧یالت اّٟ از ٠ٞکػی، 

٨ّم اةحغایی در دادگـحؼم ٔیؼٚاةػٜ اؿػح١اع اّػالـ ٠غی٨ف اظػ قغق اؿث، ًؼح د
گؼدد ك ج٧٤ا در م٨رجی ک٥ كم٨ؿ ٠تٞٓ  جـ٧یالت از ٠ضٜ كدی٥ٛ  جػ٨دیْی ةػا ًػی 

٦ا ةح٨ا٤٣غ د٨ّم ص٨ٛٚی ز٧ػث ةازپؼداظػث پػیؼ ٣گؼدد، ةا٣کجكؼی٘ات ٚا٣٨٣ی ا٠کاف
یالجی جـ٧یالت ًؼح ١٣ای٤غ. ةا ج٨ز٥ ة٥ جعٞ٘ات ّغیغق در ج٤ُیٟ ٚؼارداد٦ػام جـػ٧

٦ا از ًؼیٙ جن٨یب ٠ادق كاصغق ٚػا٣٨٣ی یػا مػغكر ةعكػ٤ا٥٠ از ًػؼؼ ٠ٛا٠ػات ةا٣ک
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٦ا ج٨ؿي دادگـػحؼم در ز٧ث ٣ُارت ٠ـح١ؼ ةؼ ١ّٞیات ةا٣ک مؿازكکارمالح  ذم
٦ام جـ٧یالت ةا٣کی قْب كیژق  ایساد گؼدد. ّالكق ةؼ ای٢، ز٧ث رؿیغگی ة٥ پؼك٣غق

 دگـحؼم جكکیٜ گؼدد.٦ام الزـ ك ٠ـح١ؼ در داةا ارائ٥ آ٨٠زش
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 ٔٙبثغ

(، ٨ٚاّغ ك قؼایي صاکٟ ةؼ 1396اة٧ؼم، ص١یغ، ٗؼزا٣گاف، ٠ض١غ، ٨٧َرم، ؿ١ی٥ ) -
ا١ٝٞٞػی کػاال، ٠ٌاٝت٥ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ در ص٨ٛؽ ایؼاف ك ک٨٤ا٣ـػی٨ف ةیػِ ةػی٢

 ، ة٧ار ك جاةـحاف.1، ق١ارق8، دكرق ٔطبِؼبت حمٛق تطج٥م٣

جلظیؼ جلدی٥ در ٚؼارداد٦ام ةا٣کی ةا جکیػ٥ (، دریاٗث ظـارت 1390ا٣نارم، ّٞی ) -

 .41، ق١ارق 11، ؿاؿ ففّٙبٔٝ پصٚٞؽ٣ التفبد اظم٣ٔةؼ كوْیث ةغ٦کار، 

ُ ٔجّٝ فمـٝ  (، ةؼرؿی ٧ٛٗی اكراؽ ٣ٛػغم، 1378صائؼم، ؿیغ کاَٟ ) - ـ ث اٞـ  ت٥

 .20ك 19، ،ق١ارق 5، ؿاؿ اِعمْٝ ٥ػّ

ــر اِٛظــ٥ّٝ(، 1375) اهلل ركحظ١ی٤ػػی، ؿػػیغ  - ، ٠ـػػائٜ 4 ، زٞػػغترجٕــٝ تحر٤

 ٠ـحضغد٥، ؿ٘ح٥، ٟٚ: ا٣حكارات اؿال٠ی. 

ج٧ػؼاف: ا٣حكػارات  حمٛق ٔذ٣٘ )حمٛق لراردادٞـب(، (، 1385رق پیک، صـػ٢ ) -

 ظؼؿ٤غم.

ٞب٢ تجذ٤ذ٘ظر اظتبٖ تٟراٖ ر٤ٚٝ لضب٣٤ دادٌبٜ(، 1389ز٣غم، ٠ض١غروػا ) -

 ، ج٧ؼاف: ا٣حكارات ز٤گٜ.3زٞغ  )اظٙبد تجبر٢(،

، ج٧ؼاف: ا٣حكارات چؼاغ ٞبثب٘ى٣ در ر٤ٚٝ دادٌبٜدػب٢ٚ (، 1396زی٤اٝی، ج٨صیغ ) -

 دا٣ف.

، ةیؼكت: داراٝحْارؼ 8چا   اِجٙه االرث٢ٛ،(، 1403مغر، ق٧یغ ؿیغ٠ض١غ ةاٚؼ ) -

 ا١ٌٝت٨ّات. 

 ادیػة٤، ج٧ػؼاف: 2، زٞػغ لٛاػذ ػ٣ٕٔٛ لراردادٞب(، 1390م٘ایی، ؿیغصـػی٢ ) -

 ٠یؽاف. یص٨ٛٚ

 ٧ؼاف: قؼکث ؿ٧ا٠ی ا٣حكار.، جٔعئ٥ِٛت ٔذ٣٘(، 1380کاج٨زیاف، ا٠یؼ٣امؼ ) -

 ، ٟٚ: داراٝٛؼآف کؼی2ٟ، زٞغ إِعبئُٔجٕغ(، 1405گٞپایگا٣ی، ؿیغ٠ض١غروا ) -

 ،11، چػا  1زٞغ  فبضُ(، -إِعبئُ )فبرظ٣جبٔغ٤ٝکؼا٣ی، ٠ض١غ ٗاوٜ ٨٠صغم،  -

 ٟٚ: ا٣حكارات ا٠یؼ ٟٚٞ.
 (، جلظیؼ در ازؼام ج٧ْػغ٣1398ژاد، ١٦ای٨ف )٠ضٛٙ اص١غآةادم، ٠نٌ٘ی، روایی -

پـصٚٞػ حمـٛق   آف )جضٞیٜ ص٨ٛؽ ٨٠و٥ّ٨ ك ٣ٛػغ ركیػ٥ ٚىػایی(،  ك آدارپ٨ٝی 
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، ٚػٟ، ٠ٌت٨ّػاجی 2، قػ١ارق رثب ٚ ثب٘ىذار٢ اظـم٣ٔ (، ٠1376کارـ قیؼازم، ٣امػؼ ) -

 ٦غؼ.

خعبرت تأخ٥ر تأد٤ـٝ  (، ٠1398الصـی٤ی، رصیٟ، ج٘ؼقی، ّتاس، اص١غم، ٠ض٨١د ) -

 ، ج٧ؼاف: ا٣حكارات ز٤گٜ.ٞبٞب٢ دِٚت٣ ٚ ؼٟردار٢ٜدر ارتجبط ثب د٤ٖٛ دظتٍب

 


