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هقذهه
ػؿصالصاّـ ػؿ تمام ٩ـاؿػاػهای بايک ِی اٖٝای تنهیالت (تغَییٌ هًیاب ،)ٜبیـای هضامی ه

رـیمه و عناؿت ػیـکـػ ػؿ بافپـػاعت ا٩نآ٥ ،ـهىل هضام اتی یکنايی ،تضت ًٝىاو وره التقام
ػؿد هیىىػ .هٖاب٥ ٨ـهىل هؾکىؿ يضىه هضام ه وره التقام  ٝاؿت امت اف:
تعداد روز × نرخ وجه التسام × مانده مطالبات
تعداد روزهای سال × 011

هًٚىؿ اف تٞؼاػ ؿوف ،ؿوفهای به تأعیـ ا٥تاػه هـ ٩نٔ هیباىؼ .هًٚىؿ اف يیـط وریه التیقام يییق
يـعی امت که اف رم ٜيـط مىػ ه٪ـؿ ػؿ ٩ـاؿػاػ به اّا٥ه ىو ػؿٍؼ صاٍل هیىیىػ= بـایهخیال
چًايچه يـط مىػ هًؼؿد ػؿ یک ٩ـاؿػاػ پايقػه ػؿٍؼ باىیؼ ،يیـط وریه التیقام نو  ٝیاؿت امیت اف
پايقػه به اّا٥ه ىو ،که بـابـ امت با 32ػؿٍؼ .هنیتًؼ اییى يیـط وریه التیقام ،ه
هیاػه  28نییىياهیه
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وٍىل هٖال ات ١یـراؿی هىمنات اٝت اؿی هَىب  24:5/7/21ىىؿای پىل و اٝت اؿ هییباىیؼ.

حموق عًواو اسالهی /ابراهین عبدیپور فرد و پیام هحمدی هیرعس یسی

هًٚىؿ اف هٖال ات ١یـراؿی ،هىاؿػی امت که اف مـؿمیؼ پـػاعت اٍل مىػ و تنهیالت بییو اف
ػو هاه گؾىته باىؼ (هىمىیاو .)46ً ،24:3 ،پیو اف نییىياهه هؾکىؿ ،يـط وره التیقام بیـ امیاك
ه
هاػه  23نییىياهه وٍىل هٖال ات مـؿمیؼ گؾىته ،هٞیى ٧و هيکىکالىٍیىل هىمنیات اٝت یاؿی
هَىب  2499هیئت وفیـاو هضام ه هیىؼ .ػؿ نییىياهیه اعیـالیؾکـ بیه ریای ٝیؼػ حابیت ىیو
ػؿٍؼ ،یک يـط پلکايی اف ىو تا چهاؿػه ػؿٍؼ ورىػ ػاىت .هًٚىؿ اف هايؼه بیؼهی يییق هٖیاب٨
ت َـه ه
هاػه  28نییىياهه وٍىل هٖال ات ١یـراؿی  ٝاؿت امت اف اٍل تنهیالت اٖٝیایی و میىػ
نو.
ػؿ ایى يضىه هضام ه يکات هتٞؼػی ورىػ ػاؿػ کیه بیهلضاٗ ص٪یى٩ی هضیل تأهیل امیت و ػؿ
ه اصج نتی هىؿػ بـؿمی ٩ـاؿ هیگیـػ .ایى يکات ؿا هیتىاو ػؿ چهاؿ پـمو عالٍه کیـػ .پـمیو
اول ػؿعَىً هأعؾ هضام ه وره التقام امیت .ػؿ ٥ـهیىل هضامی اتی بايکهیا ،هأعیؾ هضامی ه
عناؿت ،اٍل و مىػ تنهیالت امت .یًٞی بايکها ػؿ هضام ه وره التقام ٝیالوه بیـ اٍیل ه لی٠
پـػاعت ىؼه به هيتـی ،مىػ نو ؿا يیق هيمىل وره التقام هیکًًؼ که به هًٞای ػؿیا٥ت عناؿت اف
مىػ امت .گاهی به ایى يیق ً٩اٝت يکـػه و گؾىته اف اٍل و مىػ ،عناؿات ياىی اف وره التیقام ؿا
يیق به هايؼه هٖال ات هیا٥قایًؼ و یکزا اف کل نو وره التقام ػؿیا٥ت هیکًًیؼ= لیؾا بغیو يغنیت
ایى پژوهو ،بـؿمی هيـوٝیت ٩ايىيی ایى يضىه هضام ه وره التقام امت .پـمو ػوم ػؿهىؿػ يـط

ػؿیا٥ت وره التقام ػؿ ٪ٝىػ بايکی امت .ػؿ ایى بغیو بیهػي ال بـؿمیی اییى هىّیى ٛهنیتین کیه
هَىب ىىؿای پىل و اٝت اؿ و هیئت وفییـاو
چًايچه ػؿ یک ٩ـاؿػاػ بايکی اف يـط مىػ و وره التقام
ِ

تزاوف ىىػ ،وّٞیت ٩ـاؿػاػ هؾکىؿ چگىيه عىاهؼ بىػ .نیا بایؼ با تىره به اٍل نفاػی ٩ـاؿػاػهیا نو
ؿا هٞت ـ ػاينت یا با امتًاػ به هغال٦ت نو بغو اف ٪ٝؼ با ه٪ـؿات نهـه ،صکن بیه بٖیالو نو يمیىػ.
مىهیى پـميی که ػؿ پژوهو هؾکىؿ هىؿػ بضج ٩ـاؿ هیگیـػ تضلیل اٍیل ىیـٓ وریه التیقام ػؿ
هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمیی هیؼيی و ت َیـه  2ه
٪ٝىػ بايکی و بـؿمی ين ت نو با ه
هیاػه ٩ 26یايىو
ٝملیات بايکی بؼوو ؿبامت .ػؿ ایى بغو با ػؿ يٚـگـ٥تى رمی ٜرهات هیکىىین بیه اییى میىال
پامظ ػهین که ػؿ يٚام ص٪ى٩ی کًىيی ایـاو ػؿیا٥ت ه ل٢ی بیو اف عناؿت تأعیـ تأػییه هًیؼؿد ػؿ
ه
هاػه  633رایق هیباىؼ یا عیـ .پـمو چهاؿم ػؿهىؿػ يضىه هضام ه پـػاعتیهای هيیتـی امیت.
هًگاهی که تنهیالت گیـيؼه ا٩ؼام به بافپـػاعت بغيیی اف تنیهیالت هییيماییؼ ،بايکهیا ه لی٠
پـػاعت ىؼه ؿا بابت اٍل تنهیالت تل٪ی يمیکًًؼ ،بلکه نو ؿا به ين ت هناوی هیاو اٍل و مىػ
و عناؿات ت٪نین هیيمایًؼ .ایى هنئله هىرب هیىىػ که اٍل تنیهیالت هیؼت فهیاو بیيیتـی

اف وؿوػ به اٍل بضج ،هغتَـا به ت٦کیک ه٦اهین بًیاػی هىؿػ يیاف هیپـػافین.

 .1تفکیک هفاهین
مه ه٦هىم کاهو اؿفه پىل و عناؿت تأعیـ تأػیه و وره التقام ػؿ ٩ـاؿػاهیایی کیه هىّیى ٛنو
پىل امت ،بْٞا ،با یؼکؼیگـ علٔ هیىىيؼ= لؾا پیو اف وؿوػ به اٍل بضیج ،هـییک اف اییى میه
ه٦هىم ؿا هغتَـا بـؿمی هیکًین و هیکىىین که هـفهای ػ٩ی ٨هـیک ؿا تـمین يمایین.

1ـ .1کاهص ارسش پىل
ورىه ؿایذ ػؿ فهاو ٩ؼین ،هايًؼ میکههای ٕیال و ي٪یـه ،بیـعال ٣امیکًاكهای اهیـوفی ،بیه
عىػی عىػ ػاؿای اؿفه بىػيؼ .امکًاك اهـوفی یک بـگه کا١ؾ امت که ٥یي٦نیه هییچ يییافی ؿا
بـنوؿػه يمیکًؼ و اٍٖالصا اؿفه امتٞمالی يؼاؿػ (ا٥تغاؿرهـهی و صنییًی پىییا.)27ً ،24:5 ،
اؿفه هالی پىل اهـوفی ،اٝت اؿی و ٩یـاؿػاػی امیت و وابنیته بیه ىیاعٌهای پیچییؼه و هتٞیؼػ

حموق اسالهی /تحلیل حمولی شیوه در یافت وجه التسام در لراردادهای بايکی

با٩ی بمايؼ و ػؿ يتیزه ػؿیا٥ت وره التقام اف نو يیق اػاهه پیؼا کًؼ .هىّىٝی که هيیـوٝیت ٩یايىيی
نو هضل تأهل امت .ػؿ پایاو يیق ي٪ؼ کىتاهی بـ ه
ؿویه ْ٩ایی ػؿ هىّى ٛهؾکىؿ واؿػ هیىىػ .پییو
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ا٩تَاػی هیباىؼ .ایى اؿفه  ٝاؿت امت ٩ؼؿت عـیؼ پىل .یًٞی هـ واصؼ امکًاك تیىاو عـییؼ
چًؼ واصؼ کاال ػاؿػ .بـ احـ هـوؿ فهاو ،اؿفه واٞ٩ی پىل ،بـعال ٣اؿفه امیمی نو ،کیاهو پییؼا
هیکًؼ (ٕ إ ایی و مـهؼی )63ً ،24:5 ،که اٍٖالصا اف نو بیه تیىؿم ییاػ هییىیىػ= بـایهخیال
چًايچه ػؿ مال  2481یک کاالی ه
هٞیى (هايًؼ یک گـم ٕالی ٝ 29یاؿ) ؿا هیىیؼ بیا هیقاؿ واصیؼ
امکًاك عـیؼاؿی کـػ و ػؿ مال  2491هماو کیاال ؿا بیا ػو هیقاؿ واصیؼ امیکًاك بتیىاو عـییؼ،
هیگى یًؼ ٩ؼؿت عـیؼ پىل يَ ٤ىؼه امت .صال اگـ ٥ـُ کًین ٕل کیاؿی ػؿ میال  2481هیقاؿ
واصؼ امکًاك اف هؼیىو ٕلب ػاىته ،چًايچه هؼیىو ػؿ میال ٕ 2491لیب وی ؿا بپیـػافػ اگـچیه
ه ل ٠اممی هماو امت (هقاؿ واصؼ) ،اها اؿفه واٞ٩ی و ٩ؼؿت عـیؼ ایى پىل يَ ٤ىیؼه امیت.
بًابـایى گؾىته اف ایًکه ٕل کاؿ ػؿ ایى ػه مال پىل عىػ ؿا ػؿ اعتیاؿ يؼاىته و اف هقاییای نو هضیـوم
هايؼه ،پىلی که اکًىو ػؿیا٥ت کـػه يیق اؿفه هالی اولیه عىػ ؿا يؼاؿػ= لؾا ػؿ ٍىؿت کاهو اؿفه
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پىل ػؿ ٕىل فهاوٍ ،ـ ٣پـػاعت ه ل ٠اممیٝ ،ـ٥ا اػای ػیى هضنىب يمیىىػ ،بلکه هؼیىو بایؼ
نو هیقاو اف امکًاك ؿا بپـػافػ که هٞاػل با هماو ٩ؼؿت عـیؼ اولییه پیىل باىیؼ .ػؿ اییى هیىاؿػ بیا

حموق عًواو اسالهی /ابراهین عبدیپور فرد و پیام هحمدی هیرعس یسی

پـػاعت ه ل ٠اممی ،بغيی اف اٍل تٞهؼ هؼیىو ای٦اء ييؼه با٩ی هیهايؼ= لؾا ه ل ٠اّیا٥های کیه
هؼیىو ػؿ ایى هىؿػ ،بـای ر ـاو کاهو اؿفه واٞ٩ی پىل ،هیپـػافػ عناؿت يینیت ،بلکیه همیاو
تٞهؼ اٍلی امت .ایى ه٦هىم ػؿ ٩ىايیى  ٩ل اف اي٪الب ورىػ يؼاىت و هً٪ى پل اف اي٪الب نو ؿا به
ِ
يٚام ص٪ى٩ی اّا٥ه کـػ .ه
هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی و ٩ايىو امت٦ناؿیه ت َیـه الضیا٩ی بیه

ه
هاػه ٩ 3ايىو اٍالس هىاػی اف ٩ايىو ٍؼوؿ چک ػو هَؼا ٧ههن اف ایى ه٦هىم هنتًؼ .ه ًای چًیى
عناؿاتی ٥ىت هالیت پىل امت .یًٞی پىل به هخابه کاالیی ايگاىته ىؼه که تىمیٔ بیؼهکاؿ َ١یب

گـػیؼه و ػؿ ٕىل هؼت َ١ب ،ػؿ ٍىؿت ورىػ تىؿم ،ػچاؿ يَ٪او اؿفه ىیؼه امیت (کاوییايی،

.)29:ً ،24:5

2ـ .1خسارت تأخیز تأدیه
تأعیـ تأػیه وّٞیتی امت که ػؿ نو هؼیىو با تأعیـ ػؿ اػای ػیى عىػ ،باٝج هضـوم کـػو ػائى
اف هقایا و هًا ٜ٥پىل هیىىػ .ػؿ ایى هىاؿػ ،چًايچه ػیى به هى ٜ٩پـػاعت هیىؼ ػائى هییتىاينیت
ػمتکن با مپـػو پىل به بايک اف مىػ هيـو ٛبايکی نو بهـههًؼ ىىػ .اها ایى هًٞ٦ت به ٝلت تیأعیـ
هؼیىو ػؿ اػای ػیى اف هیاو ؿ٥ته امت .ه ًای چًیى عناؿتی ٝؼم الً ٜ٦امت .بؼیى هًٞا که ٕل کاؿ

ػؿ ٍىؿت هىارهه با ٝؼم تأػیه ،اف يٞ٦ی که ػؿ ٍىؿت وٍىل ٕلب صاٍل هیىؼ هضیـوم هايیؼه
امت= لؾا هییقاو اییى عنیاؿت هتًامیب بیا هییقاو هًٞ٦یت همکیى الضَیىل هییباىیؼ (همیاو،

ً29:ی .)2:1ػؿهىؿػ ایى عناؿت تىا٪٥ی هیاو ٕـ٥یى ٍىؿت يگـ٥ته امت= لؾا بایؼ به ٩ىاٝؼ ٝام
عناؿت ؿرى ٛکـػ .یًٞی اوال بایؼ اصـاف ىىػ که اف ایى تأعیـ ،عناؿت و فیايی واؿػ ىؼه امت ییا
ً
عناؿت واؿػىؼه ،به ػائى پـػاعت هیىىػ
عیـ .پل اف اصـاف وؿوػ عناؿت ،ػ٩ی٪ا به هماو هیق ِاو
ِ
تا اف وی ؿ ٜ٥فیاو ىىػ= چـاکیه ر یـاو عنیاؿت ومییله میىػرىیی يینیت و رً یه تـهیمیی ػاؿػ
(نهًگـاو و هالکـیمی .)2:2ً ،249: ،ایى هىّى ٛکه تضت ًٝیىاو عنیاؿت تیأعیـ تأػییه هٖیـس
هیىىػ ػؿ ٩ىايیى  ٩ل اف اي٪الب به همیى هًٞا بهکاؿ هیؿ٥ت .با ایى ت٦اوت کیه اٍیل وؿوػ فییاو و
ه
هیقاو نو تا ی ػؿٍؼ و م ٤٪هيغَی (23ػؿٍؼ) ،ه٦ـوُ و هنلن گـ٥تیه هییىیؼ و يییافی بیه
اح ات يؼاىت اها عناؿت ا٥قوو بـ نو ػؿٍؼ ،به هیچ ًٝىاو هنمى ٛي ىػ .ػؿ ٩ىايیى پل اف اي٪الب
ایى اٍٖالس بهکاؿ ؿ٥ت اها ه٦هىم نو  ٝاؿت بىػ اف کاهو اؿفه پىل که ػؿ بًؼ پیيیى تىّیش ػاػه
ىؼ= بؼیىتـتیب عناؿت تأعیـ تأػیه و کاهو اؿفه پىل ػؿ ٩ىايیى پیل اف اي٪یالب بیه ییک هًٞیا
هٖال ه يینت ( ٝؼیپىؿ.)259ً ،24:5 ،

3ـ .1وجه التشام در قزاردادهای پىلی
چًايچه هؼیىو ػؿ اػای ػیى عىػ تأعیـ وؿفػ و اف پیو ،هیاو وی و ػائى ػؿهىؿػ يضیىه و هییقاو
پـػاعت عناؿت بـای ایى تأعیـ تىا٪٥ی ٍىؿت گـ٥ته باىؼ ،هنئله تضت ًٝىاو وره التقام هٖیـس
ً
هیىىػ .ػؿ وره التقام اٍال ههن يینت که نیا اف ایى تأعیـ فیايی بهباؿ نهؼه امت یا يه .یا ایًکه اگـ
فیاو ،بهباؿ نهؼه ،ه٪ؼاؿ ایى فییاو چ٪یؼؿ امیت .هیچییک اف اییى ه اصیج ػؿ وریه التیقام هٖیـس
ً
يمیگـػػ ،بلکه ػ٩ی٪ا هٖاب ٨ىـٓ ٝمل هییىیىػ .ػؿ ٩یىايیى  ٩یل اف اي٪یالب ػؿد وریه التیقام ػؿ
تٞهؼات پىلی بهؿممیت ىًاعته هیىؼ هيـوٓ بیـ ایًکیه اف می ٤٪تٞیییى ىیؼه ٩یايىيی ػؿهیىؿػ
عناؿت تأعیـ تأػیه (یًٞی  23ػؿٍؼ) ٥ـاتـ يـوػ .ایى اهـ کیه ػؿ ه
هیاػه ٩ 82:یايىو نیییى ػاػؿمیی
هؼيی ماب ٨به نو تَـیش ىؼه بىػ یک م ٤٪ه
هٞیى ؿا ه٪ـؿ هیکـػ که ٕـ٥یى تضت هیچ ًٝىاو ص٨
تىا ٨٥بـ ه ل٢ی بیيتـ اف نو ؿا يؼاىتًؼ .ػؿ ٩ىايیى پل اف اي٪الب ه٪ـؿهای ٍـیش ػؿ بیاب نو وریىػ
يؼاؿػ اها ييايههایی اف  ٩ىل نو ػؿ مینتن بايکی بهچين هیعىؿػ.
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بهکاؿ ؿ٥تهايؼ= لؾا ػؿ يٚام ص٪ى٩ی پل اف اي٪الب ،عناؿت تأعیـ تأػیه ػؿ ه٦هىم عاً عىػ ٩ابیل
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 .2هأخذ دریافت وجه التشام
هىّى ٛایى بغو اف ه٪اله ،هأعؾ ػؿیا٥ت وره التقام امت .هًٚىؿ ایى امت که وره التقام بایؼ
اف چه ه ل٢ی گـ٥ته ىىػ= اٍل ،اٍل و مىػ یا اٍل و مىػ و عناؿت؟

1ـ .2وجه التشام اس اصل تسهیالت
ىکی يینت که اف اٍل تنهیالت هیتىاو وره التقام ػؿیا٥ت کـػ= بـایهخال چًايچه ىغَیی
 211هیلیىو تىهاو با يـط مىػ  31ػؿٍؼ وام گـ٥ته باىؼ و ٩ـاؿ باىؼ  231هیلییىو تىهیاو بیهًٝىاو
اٍل و مىػ به بايک بافپـػاعت يمایؼ و به ٝلیت تیأعیـ ػؿ پـػاعیت ا٩نیآ 41 ،هیلییىو تىهیاو
بهًٝىاو وره التقام به وی تٞل ٨گـ٥ته باىؼ ،کل بؼهی وی  ٝاؿت امت اف  261هیلیىو تىهاو211 .
هیلیىو اف بؼهی بابت اٍل تنهیالت ػؿیا٥تی و  31هیلیىو بابت مىػ و  41هیلیىو بابت عنیاؿت
12

تأعیـ .اف هیاو ایى مه ه ل ،٠بؼیهی امت که وره التیقام بیه اٍیل تنیهیالت ،یًٞیی  211هیلییىو
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تىهاو ،تٞل ٨عىاهؼ گـ٥ت .پـمو اٍلی ػؿهىؿػ ػو ه ل ٠ػیگـ ،یًٞی میىػ و عنیاؿت امیت کیه
ؽیال به نيها عىاهین پـػاعت.

2ـ .2وجه التشام اس خسارت
پـمو ایى امت که نیا ه ال٢ی که ػؿ ؿامتای ارـای وره التقام به هيـوٓ له تٞل ٨گـ٥ته يییق بیه
اٍل ه ل ٠تنهیالت اّا٥ه هیىىػ و بهٍىؿت یکزا هأعؾ هضام ه وره التقام بٞؼی ٩ـاؿ هیگییـػ
یا عیـ.
هاػه ٩ 824ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی هَىب  2429به ٍـاصت ػؿیا٥ت عناؿت اف عنیاؿت ؿا
همًى ٛاٝالم کـػه بىػ= اها ػؿ يٚام ص٪ى٩ی کًىيی کيىؿ ه٪ـؿهای کیه ٍیـیضا ػؿ اییى بیاب تٞیییى
تکلی ٤کـػه باىؼ ورىػ يؼاؿػ .باایىصال ػؿ همًىٝیت نو تـػیؼی يمیتىاو ػاىت .ػؿ يٚام ص٪ى٩ی
ایـاو پل اف اي٪الب ػؿیا٥ت عناؿت اف اٍل بؼهی يیق تا هؼتها هىّى ٛاعتال ٣يٚـ ىؼیؼ بیىػ
و يهایتا با ٩یىػ هتٞؼػ ػؿ ٩الب ه
هاػه٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی به تَى یب ؿمیؼ .بًابـایى چگىيه
هیتىاو پؾیـ٥ت که ػؿیا٥ت عناؿت اف عناؿت ػؿ يٚیام ص٪یى٩ی اییـاو ه ٪یىل باىیؼ .همچًییى
ىىؿای يگه او ػؿ تاؿیظ  72/23/22ػؿ پامظ امتٞالم بايک هـکقی ه ًی بـ ىـٝی بىػو اعیؾ وریه
التقام تا  ٩ل اف تنى یه بؼهی ،نو ؿا هًىٓ به ػؿد  ٝاؿت <تنى یه اٍیل بیؼهی; يمیىػ کیه صیاکی اف

همًىٝیت اعؾ عناؿت اف ورىهی ١یـ اف اٍل بؼهی امت .بًا بـ يٚـ بـعی ص٪ى٩ؼاياو ٕ  ٨يٌ
ه
هاػه  ،633عناؿت به ػیى تٞل ٨هیگیـػ و اف نيزا که هنئىلیت پـػاعت عناؿت ،ػیى يمیباىیؼ
لؾا بٞیؼ امت که به نو عناؿت تٞل ٨گیـػ (ؿيز ـ .)2:3ً ،24:2 ،التقام به تأػیه همیىاؿه هنیتلقم
ورىػ ػیى ػؿ ؽهه ىغٌ يینت و گاه همکى امت ىغٌ بههىرب ٩ـاؿػاػ هلتقم بیه تأػییه هیالی
گـػػ که ؽهه او ؿا اى٢ال يکـػه امت ( ٝؼیپىؿ.)88ً ،24:3 ،
بؼیىتـتیب ؿوىى هیىىػ که اعؾ وره التقام اف عناؿات ػؿ يٚام کًىيی ص٪ى ٧ایـاو ١یـ٩ايىيی
امت .باایىصال ه
ؿویه ٝملی بـعی بايکها به ایى ٍىؿت امت که تا  ٩ل اف مـؿمیؼ نعـیى ٩نٔ،
اف هـ ٩نٔ بهٍىؿت رؼاگايه وره التقام اعؾ هیکًًؼ .یًٞیی تیا اییى تیاؿیظ ،اعیؾ وریه التیقام اف
عناؿت ورىػ يؼاؿػ .اها با صال ىؼو کل ػیىو پل اف مـؿمیؼ نعـیى ٩نٔ ،کل بؼهی تنیهیالت
گیـيؼه ؿا بهٍىؿت یکزا هأعؾ وره التقام ٩ـاؿ هیػهًؼ .ػؿ ایى هىؿػ کل بؼهی  ٝاؿت امت اف کل
ا٩نآ ٪ٝب ا٥تاػه به اّا٥ه کلیه ورىهی که اف هضام ه وره التقام ا٩نآ تا نو تیاؿیظ ایزیاػ ىیؼه
امت= لؾا چًايچه امتؼالل همًىٝیت اعؾ وره التقام اف عناؿت پؾیـ٥تیه ىیىػ ،باییؼ ه یال٢ی کیه
التقام ػؿیا٥ت يگـػػ.

3ـ .2وجه التشام اس سىد
بـای ػؿک ایى هىّى ،ٛبضج ؿا با یک هخال ن١اف هییکًیین٥ .یـُ کًیین کیه ىیغٌ الی ٤اف
ىغٌ ب  231هیلیىو تىهاو وام گـ٥ته و ٩ـاؿ بىػه ٙـ ٣یک میال ،ػؿ هیـ هیاه ه لی 21 ٠هیلییىو
تىهاو ،نو ؿا بافپل ػهؼ .همچًیى ٩ـاؿ هیىىػ ىغٌ ب به افای هـ ؿوف ػیـکـػ ،يین ػؿٍؼ ه لی٠
هـ ٩نٔ ؿا بابت رـیمه بپـػافػ .ػؿ ایًزا هأعؾ هضام ه وریه التیقام اٍیل ه لی ٠ػؿییا٥تی امیت=
چـاکه ػؿ ایى ٥ـُ مىػی ػؿ يٚـ گـ٥ته ييؼه امت .اها اگـ ٥ـُ کًین اییى ه لی ٠بیا میىػ بینیت
ػؿٍؼ ػؿ اعتیاؿ ىغٌ ب ٩ـاؿ گیـػ ،وی باییؼ هاهايیه ه لی 23 ٠هیلییىو تىهیاو بپیـػافػ .ػؿ اییى
ٍىؿت چًايچه وره التقام هؾکىؿ (يین ػؿٍؼ ه ل ٠هـ ٩نٔ بابیت هیـ ؿوف تیأعیـ) ػؿ يٚیـ گـ٥تیه
ىىػ ،ایى وره التقام به اٍل و مىػ تٞل ٨گـ٥ته امت .ػؿ ایى هخال هاهايه ه ل ٠ػه هیلیىو بابت اٍل
و ه ل ٠ػو هیلیىو تىهاو بابت مىػ پـػاعت هیىىػ= لؾا هضام ه کل ه ل٩ ٠نٔ بهًٝىاو هأعؾ وره
التقام به ایى هًٞامت که ٝالوه بـ اٍیل تنیهیالت ،اف میىػ نو يییق رـیمیه ػؿیا٥یت ىیؼه امیت.
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بابت تأعیـ ػؿ پـػاعت ا٩نآ ایزاػ ىؼهايؼ اف کل ه ال ٠ا٩نآ کنـ گـػػ تا هزیؼػا اف نيهیا وریه
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ً
بايکها هًگام ػؿیا٥ت وره التقام اف مىػ ،ػ٩ی٪ا هايًؼ عناؿت اف عناؿت ،ه ل ٠اّا٥ی ؿا بـ اٍیل
تنهیالت ا٥قوػه و اف هزمى ٛنو ا٩ؼام به اعؾ رـیمه هیکًًؼ که يمىيه باؿف ؿبش هـکیب و ػؿیا٥یت
مىػ اف مىػ امتٝ .ملی که اف ػیـباف هىؿػ ي٦ـت و هً٩ ٜايىو گؾاؿاو بىػه امت (کاتىفییاو،2499 ،

ً.)35:
اکًىو پـمو ایى امت که ػؿیا٥ت رـیمه اف میىػ ػؿ يٚیام ص٪یى٩ی اییـاو چیه صکمیی ػاؿػ.
ه٪ـؿهای که ٍـیضا به ایى هىّى ٛپـػاعته باىؼ ػؿ ٩ىايیى هياهؼه يمیىىػ .اگـ ينی ت بیه ٙیاهـ
ت َـه یک ه
هاػه ٩ 26ايىو ٝملیات بايکی بؼوو ؿبا پا٥ياؿی کًین بایؼ ػؿیا٥ت رـیمه اف مىػ ؿا يییق
هزاف بيماؿین= چـاکه ه٦اػ چًیى وره التقاهی ػؿ ٩ـاؿػاػهای بايکی ػؿد هییىیىػّ .یمى ایًکیه
ت َـه ه
هاػه  28نییىياهه وٍىل هٖال ات ١یـراؿی هىمنات اٝت یاؿی ،بیه ٍیـاصت اٍیل و میىػ
تنهیالت اٖٝایی ؿا هيمىل وره التقام ػاينته امت .اها  ٩ىل ایى يٚـ ػىیىاؿ هییيماییؼ .ػؿ يٚیام
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ص٪ى٩ی ایـاو که بـای ػؿیا٥ت عناؿت اف اٍل بؼهی چًیى مغت گیـیهایی به ٝمل نهؼه و هًىف
بهلضاٗ ٪٥هی صتی ؿار ٜبه ػؿیا٥ت مىػ ػؿ ٩ـاؿػاػهای بیايکی و عنیاؿت تیأعیـ تأػییه ياىیی اف
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کاهو اؿفه پىل تـػیؼها و اعتال ٣يٚـهای رؼی ورىػ ػاؿػ ،چگىيه هیتىاو ػؿیا٥ت رـیمیه اف
مىػ ؿا پؾیـ٥ت .بهيٚـ هیؿمؼ ػؿیا٥ت وره التقام اف مىػ ،هَؼا ٧عنیاؿت ياىیی اف ٝیؼم الً٦یٜ
امت که و ٨٥ت َـه  3ه
هاػه ٩ 626ايىو نییى ػاػؿمی هؼيیٍ ،ـاصتا همًى ٛىؼه امت.
به ت ٞیـ بـعی امتاػاو ت َـه ػوم ه
هاػه ٩ 626ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی ؿار ٜبه عناؿت هضیـوم

هايؼو اف يٞ٦ی امت که ػؿ ٍىؿت ارـای تٞهؼات ٩ـاؿػاػی يَیب هتٞهؼلیه هییىیؼ= بـایهخیال
ىغَی ػؿ بـابـ هؼیـ یک ؿمتىؿاو هتٞهؼ هیىىػ که هىاػ ١ؾایی الفم ؿا بـای یک وٝؼه هیـارٞیى
ً
ؿمتىؿاو نهاػه يمایؼ و هتٞا ٩ا اف ارـای ایى تٞهؼ مـباف هیفيؼ .چًايچه ىغٌ اعیـ تٞهؼ عیىػ ؿا
ارـا هیيمىػ هؼیـ ؿمتىؿاو اف ٥ـوه هىاػ ١ؾایی ،مىػی به ػمت هینوؿػ که اکًىو با ي٪یِ ٝهیؼ
اف نو هضـوم ىؼه امت .اف يٚـ ایياو ایى ٝؼم الً ٜ٦امت اها عناؿت هٖٞل هايؼو ؿمتىؿاو بیـای
یک وٝؼه ١ؾایی یک عناؿت هنت٪ین امت که باییؼ ر یـاو ىیىػ (ىیهیؼی .)369ً ،249: ،ػؿ
هايضى ٥یه يیق ْ٩یه اف همیى ٩ـاؿ امت .عناؿتی که اف اٍل تنهیالت اعیؾ هییىیىػ ؿا هییتیىاو
عناؿت ياىی اف يٝ ِ٪هؼ ػاينت .ػؿیا٥ت مىػ ؿا يیق هیتىاو به ٝلت تْیمیى ىیؼو پیؾیـ٥ت،
اگـچه ػؿ بنیاؿی اف ٩ـاؿػاػهای بايکی ،و به و ییژه ػؿ ٩ـاؿػاػهیای هيیاؿکتی ،اییى میىػ اصتمیالی
امت .اها ػیگـ اعؾ رـیمه و عناؿت اف مىػ ؿا تضت هیچ ًٝىايی يمیتىاو ػؿ يٚام ص٪ى٩ی اییـاو

تىریه کـػ= بؼیىتـتیب هأعؾ ػؿیا٥ت وره التقام تًها اٍل ه ل ٠تنهیالت امت و ػؿیا٥ت عناؿت
اف مىػ و عناؿت اف عناؿت ػؿ يٚام ص٪ى٩ی ایـاو همًى ٛهیباىؼ= هـچًؼ که هتکی بـ نییىياههها
و بغيًاهههایی باىؼ که و٩ ٨٥ايىو ٩ابل ابٖال ػؿ ػیىاو ٝؼالت اػاؿی هنتًؼ و هٖیاب ٨اٍیل 281
٩ايىو امامی ؿٝایت نو بـای ػاػگاه القاهی يینت.

 .3يزخ وجه التشام
هماو ٕىؿ که ػؿ ه٪ؼهه گؾىت ،ػؿصالصاّـ يـط وره التقام  ٝاؿت امیت اف :يیـط میىػ بیه
ٝالوه ىو ػؿٍؼ .يـط مىػ ،هـ ماله تىمٔ ىىؿای پىل و اٝت اؿ تٞییى هیىىػ و ؿٝاییت نو بیـای
بايکها القاهی امتّ .مى ایًکه يـط ىو ػؿٍؼیای که به مىػ ا٥قوػه هییىیىػ يییق هنیتًؼ بیه
نییىياهه وٍىل هٖال ات ١یـراؿی هَىب  24:5ىىؿای پىل و اٝت اؿ بىػه که نو يیق بـای بايکهیا
الفم الـٝایه امت .صال اگـ بايکها ػؿ ٩ـاؿػاػ ،هیقاو مىػ ؿا بیو اف م ٤٪تٞییى ىؼه ىىؿای پیىل

هیقايی بیيتـ اف نو ػؿ ٩ـاؿػاػ بگًزايًؼ چه بایؼ کـػ؟ پا٥ياؿی بـ ت٦نیـ ٙیاهـی ت َیـه  2ه
هیاػه 26

٩ايىو ٝملیات بايکی ؿباء باٝج هیىىػ ػؿ ایى هىاؿػ ٩یـاؿػاػ ؿا هٞت یـ ٥یـُ يمیایین و هضیاکن ؿا
هکل ٤به ٍؼوؿ ؿای بـ اماك نيها بؼايین .با ایى ٥ـُ تًها ّمايت ارـای تغل ٤اف ه٪ـؿات بـای
بايک عإی ،تً یههای ايْ إی امت که و ٨٥ه
هیاػه ٩ 55یايىو پیىلی و بیايکی کيیىؿ بیـ بايکهیا
اٝمال هیىىػ.
هَیىب الفم
اها يٚـیه ٩ىیتـ نو امت که نو بغو اف ٩یـاؿػاػ کیه هتْیمى  ٝیىؿ اف يـطهیای
ِ
الـٝایه امت بإل هیباىؼ .هنتًؼ ایى يٚـیه ه
هاػه ٩ 21ايىو هؼيی امت که هٖیاب ٨نو ٩ـاؿػاػهیای
عَىٍی چًايچه هغال٩ ٤ايىو باىؼ يا٥ؾ يینت .هغال٦ت با ٩ايىو هًضَـ به هغال٦یت بیا يیٌ
ٍـیش يینت ،بلکه تٞاؿُ با ؿوس ٩یايىو يییق هىریب ٝیؼم ي٦یىؽ ٪ٝیؼ امیت (کاتىفییاو،2499 ،

ً .)268هیػايین که ىىؿای پىل و اٝت اؿ و بايک هـکقی ههنتیـیى هضىؿهیای تًٚیین اهیىؿ پیىلی
ً
هنتًؼ و بـ ایى اماك هَىبات ایياو کاهال هـت ٔ با يٚین ٝمیىهی بیىػه و رً یه نهیـه ػاؿػ= لیؾا
هـگىيه ي ِ٪و تغٖی اف يـطهای هَىب ایى بايک ،که بغيی اف میامتهای کلی بايیک هـکیقی
بـای کًتـل هنائل پىلی امت ،بایؼ با ّمايت ارـای بٖالو ؿوبـو ىىػ .يتیزهای کیه اػاؿه ص٪یى٩ی
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اٝت اؿ ػؿ يٚـ بگیـيؼ ،با تىره به ایًکه يـط مىػ هؾکىؿ ،بغو ٝمؼهای اف يـط وره التقام ؿا تيکیل
هیػهؼ ،تکلی ٤چینت؟ یا اگـ يـط ىو ػؿٍؼی ه
هاػه  28نییىياهه اعیـالؾکـ ؿا ؿٝاییت يکیـػه و
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٩ىه ْ٩اییه يیق ػؿ يٚـیه ىماؿه  21:/:4/8هىؿط  24:4/2/38نو ؿا تأییؼ کـػه امت .2با بٖیالو نو
بغو اف ٩ـاؿػاػ که هتْمى ػؿیا٥ت ورىهی ٥ـاتـ اف يـطهای هَىب هیباىؼ ،م ی بـای تملیک
ایى ه ال ٠اف مىی بايک با٩ی يمیهايیؼ و وریىه هیؾکىؿ باییؼ هنیتـػ ىیىيؼ= بیؼیىتـتیب صیؼا٩ل
ِ
هضؼوػیت ػؿ يـط وره التقام ،ؿٝایت يـط مىػ هَىب اف مىی ىىؿای پىل و اٝت اؿ و ؿٝایت ه٦اػ
نییىياهه وٍىل هٖال ات ١یـراؿی هَىب  24:5امت.

 .4اهکاو اضتزاط وجه التشام بـه بـیص اس يـزخ تـىرم در قزاردادهـای
بايکی
ػؿ ه ضج پیو ؿو ،به بـؿمی ایى پـمو هیپـػافین که تىا ٨٥بـ اعؾ وره التقام به هیقايی بیو
اف يـط تىؿم ػؿ يٚام ص٪ى٩ی کًىيی ایـاو چه وّٞیتی ػاؿػ .اػٝای يگاؿيؼگاو اییى امیت کیه چًییى
16

تىا٪٥ی هٞت ـ يینت .ػؿ اػاهه هیکىىین اف ایى اػٝا ػ٥ا ٛيمىػه و نو ؿا هؼلل مافین .هماو ٕىؿ کیه
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ػؿ ه٪ؼهه گؾىت ػؿصالصاّـ ػؿ ٩ـاؿػاػهای بايکی ٥ـهىلی تضیت ًٝیىاو وریه التیقام گًزايیؼه
هیىىػ و هٖاب ٨نو بـای تأعیـ ػؿ اػای ػیىو اف بؼهکاؿاو بايکی عناؿت اعؾ هییىیىػ .ػاػگاههیا
ً
اٍىال چًیى وره التقاهی ؿا هيـو ٛو ٩ايىيی ػاينته و ١ال ا بـ اماك نو ؿای ٍاػؿ هییکًًیؼ= صیال
نيکه همیى وره التقام ؿا ػؿ ٩ـاؿػاػهای ١یـبايکی هیاو اىغاً١ ،یـهيـو ٛػاينته و نو ؿا ؿبیىی و
بإل به صناب هینوؿيؼ .ؽیال مه امتؼالل و امتًاػی که بیه میىػ هيیـوٝیت وریه التیقام بیؼوو
لضاٗ کـػو م ٤٪تىؿم ػؿ ٩ـاؿػاػهای بايکی ا٩اهه ىؼهٕ ،ـس و هنتؼال ؿػ هیىىيؼ.
 .2هىّى ٛيٚـیه :با تىره به ایًکه بايکها وهىمنات هالی واٝت اؿی وٍیًؼو٧هیای ٩یـُ الضنیًه ػؿ ٩ـاؿػاػهیای
هً٪ٞؼه ٥یمابیى عىػ و اىغاً حالج بـای ٝؼم پـػاعت ا٩نآ ػؿ ههلت تٞییى ىؼه ٝالوه بـمىػ هتٞل٪ه به اٍل
وام مىػ ٝلیضؼه و ٝالوه بـ نو وره التقام تٞییى هیيمایًؼ نیا صکن به پـػاعت میىػ اّیا٥ه بیـ اٍیل وام و میىػ
هٞل٪ه و يیقصکن به پـػاعت وره التقام وراهت ٩ايىيی ػاؿػ.
ً
رىاب يٚـیه :اوال :با تىره به القاهی بىػو ؿٝایت هَىبات پىلی و بايکی بايک هـکقی بـای کلیه بايکهیا اف رملیه
ػؿ تٞییى مىػ و رـیمه ػؿ ٩ـاؿػاػها و با تىره به ه
هاػه ٩ 21ايىو هؼيی٩ ،ـاؿػاػهایی که ػؿ نو هافاػ بـ هییقاو تٞیییى
ىؼه بايک هـکقی مىػ و رـیمه تٞییى ىؼه ،ين ت به هافاػ بـ هیقاو تٞییى ىیؼه ػؿ هَیىبه بايیک هـکیقی٥ ،ا٩یؼ
ً
اٝت اؿ بىػه و ١یـ ٩ابل هٖال ه امت .يتیزتا ػٝاوی هٖال ه نيها يیق هضکىم به بٖالو امت.
ً
حايیا :با تىره به ه
هاػه واصؼه ٩ايىو تنـی اهتیافات عاً بايکها به هؤمنیات اٝت یاؿی ١ییـ بیايکی هَیىب میال
 ،2492ه
هاػه ٩ 26ايىو ٝملیات بايکی بؼوو ؿبا و ت َـههای نو به هؤمنات یاػ ىیؼه تنیـی ػاؿػ و ت َیـههای نو
امتخًاء يگـػیؼه امت.

1ـ .4يظزیهی ضماره  7742ضىرای يگهباو
هٖاب ٨يٚـیه ىماؿه  8853هىؿط  2472/23/22ىىؿای يگه او ،ػؿیا٥ت عناؿت تیأعیـ تأػییه
ػؿ ٩الب ىـٓ ّمى ٪ٝؼٍ ،ضیش امت و چًیى ىـٕی ؿبیاء هضنیىب يمیىیىػ= چـاکیه اّیا٥ه
ػؿیا٥تی ػؿ ه٪ابل اٖٝای ههلت يینت کیه ىی هه ؿبیىی بیىػو نو بیـوػ (ن٩یایی.)356ً ،24:7 ،
پـػاعت ه ل ٠اّا٥ی ػؿ بـابـ تغل ٤و تأعیـ امت و اگـ ٕیـ ٣ه٪ابیل بیه هى٩ی ٜػییى عیىػ ؿا اػاء
يمایؼ هیچ ه ل ٠اّا٥های يغىاهؼ پـػاعت .به ایى يٚـ ي٪ؼ واؿػ ىؼه امت که رـیمه تأعیـ ػؿ اییى
هىؿػ ػؿ وا ٜ٩اٖٝای ههلت به بؼهکاؿ با ا٥قوػو بـ هیقاو بؼهی امت و ایى هًٞایی رق ؿباء يیؼاؿػ.
ایى يى ٛاف ؿباء ؿا اٍٖالصا ؿبای راهلی هیگىیًیؼ (٩لییچ و هالکـیمیی /249ً ،24:5 ،صنییًی،

 /251ً ،24:7هلیکفاػه .)451ً ،24:6 ،صتی اگـ ایى ي٪ؼ پؾیـ٥ته ييىػ بایؼ پـمیؼ بـعیىؿػ ػو
گايه ػؿ ایى عَىً هیاو بايک و ١یـبايک چه ه ًایی ػاؿػ (کاىايی .)92ً ،2492 ،اگیـ ػؿیا٥یت
وره التقام به بیو اف يـط تىؿم ػؿ تٞهؼات پىلی ،اهـی هيـو ٛامت چـا اییى هيیـوٝیت ٪٥یٔ ػؿ

نییى ػاػؿمی هؼيی ؿا به کل اف احـ هیايؼافػ .اهـی که بٞیؼ امت هً٪ى نو ؿا پؾیـ٥تیه باىیؼ٥ .لنی٦ه
وّ ٜچًیى ه
هاػه مغتگیـايهای بایؼ هَلضتی بنیاؿ ههن باىؼ و  ٩ىل تـاّیی عیال ٣نو ػؿ ىیـٓ
وره التقام ّمى ٪ٝؼ ،بنیاؿ ػوؿ اف ؽهى امت و ػؿهن ؿیغتگی يٚیام ص٪یى٩ی ؿا بیهػي ال عىاهیؼ
ػاىت .عناؿت تأعیـ تأػیه اصکیام عاٍیی ػاؿػ کیه هیـت ٔ بیا يٚین ٝمیىهی و ػؿ ىیماؿ ٩ىاٝیؼ
هضؼوػکًًؼه نفاػی اؿاػه امت (کاتىفیاو .)343ً ،2499 ،تمنک بهيٚـییه ىیىؿای يگه یاو بیـای
تزىیق اىتـآ وره التقام به هـ هیقاو با يٚـییات هتٞیؼػ عیىػ اییى ىیىؿا يییق ػؿ تٞیاؿُ امیت=
بـایهخال ىىؿای يگه او ػؿ يٚـیه ىماؿه  4389هىؿط  2478/21/25هٖل٪ا تمیام ىیـوٓ هتْیمى
ػؿیا٥ت ورهی هافاػ بـ بؼهی ؿا ١یـىـٝی ىًاعت= اگـچه بـعی ص٪ى٩ؼاياو بـ اهکاو رمٝ ٜـ٥یی
يٚـات ىىؿای يگه او يٚـ ػاػهايؼ (وصؼتی ى یـیٍ .):9ً ،2493 ،ـ ٣يٚـ اف ایـاػ ٥ى ،٧بؼیهی
امت که ىىؿای يگه او هـر ٜتً٪یى يینت تا امتًاػ بهيٚـات نو ،رهیت تزیىیق ؿاه صیل ٩یايىيی،
٩ابلیت ٕـس ػاىته باىؼ.
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٩ـاؿػاػهای بايکی پؾیـ٥ته هیىىػ و ػؿ هیاو اىغاً با یکؼیگـ ،ؿباء تل٪ی هییگیـػػ؟ گؾىیته اف
تمام ایىها ،پؾیـه وره التقام ػؿ ٩الب ىـٓ ّمى ٪ٝؼ ػؿ تٞهؼات پىلی ،ه
هیاػه نهیـه ٩ 633یايىو
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ّ
2ـ .4تمسک به تبصزه  1هاده  15قايىو عملیات بايکی بذوو ربا
ت َـه هؾکىؿ ػؿ تاؿیظ  2487/22/3:به ه
هاػه ٩ 26ايىو ٝملیات بايکی بؼوو ؿبیا الضیا ٧ىیؼ.
ایى ه٪ـؿه ػؿ وا ٜ٩هنتًؼ اٍلی ػاػگاهها ػؿ ٍؼوؿ ؿأی پـػاعت وره التقام ػؿ ٩ـاؿػاػهای بیايکی و
ؿػ ایى ىـٓ ػؿ ٩ـاؿػاػهای ١یـبايکی امت .هٖاب ٨اییى ت َیـه کلییه وریىه و تنیهیالت اٖٝیایی
بايکها به اىغاً ػؿ ارـای ٩یايىو ٝملییات بیايکی بیؼوو ؿبیا ،بیه ايْیمام میىػ و عنیاؿات و
هق یًههای ٩ايىيی ،هٖاب٩ ٨ـاؿػاػ ٩ابل هٖال ه بىػه و هضاکن و ارـای ح ت بایؼ بیـ امیاك نو ٝمیل
کًًؼ .صؾ ٣عناؿت تأعیـ تأػیه اف يٚام ص٪ى٩ی کيىؿ پل اف اي٪الب هىرب تْـؿ ىؼیؼ بايکها
ىؼه بىػ .ت َـه هؾکىؿ که ػؿ وا ٜ٩بـای پـ کـػو عالء عناؿت تأعیـ تأػییه و رلیىگیـی اف اّیـاؿ
بايکها بىػ ،به ا٥ـآ ىؼیؼی ا٥تاػ و ت٦نیـ ٙاهـی نو ٝمال بیه اییى هًٞامیت کیه هـاریْ٩ ٜیایی
هکلً٦ؼ هٖاب٩ ٨ـاؿػاػهای بايکی ٝمل يمایًؼ= ٥اؿ ٟاف هیقاو و يضىه هضام ه میىػ و عنیاؿت .اهیا
18
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تَى یب ػو ٩ايىو بنیاؿ ههن ػؿ مال  ،248:پؾیـه ایى ت٦نیـ ٙاهـی ؿا با هيیکل ریؼی هىاریه
کـػ :ه
هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی که ٩اٝؼهای ٝام ػؿ صىفه عناؿت تأعیـ تأػیه بىػ و ٩ايىو
ارافه تأمیل بايکیهای ١یـػولتی .بهيٚـ هیؿمؼ ت َـه ٥ى ٧ؿا بایؼ با ت٦نییـی هىىیکا٥ايهتـ و ػؿ
پـتى ه
هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی و ؿوس کلی ه٪ـؿات ایى صىفه ت٦نیـ کـػ .ت٦نییـ هیؾکىؿ
چًؼ ه٪ؼهه ػاؿػ که ؽیال بیاو هیىىػ:
ال )٤پل اف اي٪الب ػؿیا٥ت عناؿت تأعیـ تأػیه ٕی يٚـات هتٞؼػ ىىؿای يگه او ١یـىیـٝی
ىًاعته ىؼه بىػ .ایى هىّى ٛبا ًٝایت به کاهو هؼاوم اؿفه پىل و يـط تیىؿم ٝمیال باٝیج فییاو
بايکها ىؼ و اف نيزا که پل اف اي٪الب تماهی بايکها هلی اٝالم ىؼه بىػيؼ ایى فیاوهیا ٝمیال بیه
بىػره ٝمىهی واؿػ هیىؼ (الناو.):6ً ،249: ،
ب) با تَى یب ت َـه یک الضا٩ی به ه
هاػه ٩ 26ايىو ٝملیات بايکی بؼوو ؿبا ،ایى عیالء ر یـاو
ىؼ .ت َـه هؾکىؿ تا نو تاؿیظ ،به امتخًای ٩ايىو يضىه وٍىل هٖال ات بايکها که ٩ـاؿػاػهیای  ٩یل
اف ارـایی ىؼو ٩ايىو ٝملیات بايکی بؼوو ؿبا ؿا ػؿ يٚـ گـ٥ته بىػ ،تًها ه٪یـؿهای بیىػ کیه ػؿیا٥یت
عناؿت تأػعیـ تأػیه ػؿ ص٪ى ٧ایـاو ؿا بهؿممیت هیىًاعت .ایى ه٪ـؿه هغتٌ بايکها هیباىؼ.
به  ٝاؿت ػیگـ ت َـه هؾکىؿ یک ٩اٝؼه کلی يینیت ،بلکیه تًهیا ػؿهیىؿػ ٩ـاؿػاػهیای بیايکی و ػؿ
چاؿچىب ٝملیات بايکی بؼوو ؿبا ،ػؿیا٥ت عناؿت ؿا تزى یق هیکًؼ.
پ) با تَى یب ه
هاػه ٩ 633ايىو نیییى ػاػؿمیی هیؼيی ػؿ میال ٩ 248:اٝیؼهای ٝیام ػؿ يٚیام

ص٪ى٩ی کيىؿ ایزاػ ىؼ که ٕی نو ػؿیا٥ت عناؿت تأعیـ تأػیه ػؿ ٩الیب ه
هٞییى و بیا ٩ییىػ هتٞیؼػ
بهؿممیت ىًاعته ىؼ= لؾا اف تاؿیظ تَى یب ایى ٩ايىو ،عالء ٩ايىيی ػؿیا٥ت عناؿت تأعیـ تأػییه
بهٕىؿ کاهل پـ ىؼ.
ت) بهلضاٗ ػؿیا٥ت عناؿت ،ت٦اوتی هیاو بايکها و میایـ اىیغاً وریىػ يیؼاؿػ .بايکهیا
هىمنات تزاؿی هنتًؼ و هايًؼ ػیگـ اىغاً تزاؿی به کنیب میىػ و هًٞ٦یت هيی٢ىلًؼ .اکخیـ
بايکها يیق ػؿصالصاّـ عَىٍی هنتًؼ= لؾا ىائ ه تَؼی نيها به اٝمال صاکمیت هًت٦ی امت=
بًابـایى ػلیلی يؼاؿػ که اف اهتیافات عاً و ت ٞیِ نهیق بهـه ب ـيؼ .بـعی گام ؿا ٥ـاتـ يهاػه و اٝالم
کـػهايؼ که اگـ تٞییى وره التقام هیاو اىغاً پؾیـ٥ته ييىػ به ٕـی ٨اولیی باییؼ هییاو اىیغاً و
بايکها يیق هـػوػ باىؼ= چـاکه بايکها يهاػهایی ٝمىهی بـای ارـای میامتهای ػولت هنیتًؼ و
ػولییت اهییؼاٝ ٣مییؼه عییىػ ،اف رملییه ایزییاػ ؿ٥ییاه ٝمییىهی ،ؿا اف ٕـییی ٨نيهییا ػي ییال هیییکًییؼ
(ماػاتصنیًی.)288ً ،24:7 ،
ً
ث) اٍىال ػؿیا٥ت عناؿت رهت ؿ ٜ٥فیاو امت و ي ایؼ ؿاهی بـای کنب مىػ باىؼ .بايکها

امت.

د) هتى ت َـه یک ه
هاػه ٩ 26ايىو ٝملیات بايکی بؼوو ؿبا اىٞاؿ هیػاؿػ که اٍل تنیهیالت و

مىػ و عناؿت نيها بایؼ هٖاب٩ ٨ـاؿػاػ به بايک پـػاعت ىىػ .تیا پییو اف تیاؿیظ هیؾکىؿ ىی هات
هتٞؼػی ػؿهىؿػ ػؿیا٥ت عناؿت تأعیـ تأػیه به هـ يضى ورىػ ػاىت کیه بیا اییى ه٪یـؿه ،ػؿیا٥یت
عناؿت اف مىی بايکها هزاف ىًاعته ىؼ .اها اف ٙاهـ ه٪ـؿه هؾکىؿ بـيمی نییؼ کیه بايیک بتىايیؼ
هیقاو مىػ و يضىه عناؿت ؿا به ػلغىاه و ٕ ٥ ٨ـهىل و ىیىه عىػ تٞیییى يماییؼ .بیه همییى عیإـ
امت که ٝلی ؿ١ن ٙاهـ ایى ت َـه که هضاکن ؿا هلقم به ؿٝایت ه٦اػ ٩ـاؿػاػهای بیايکی هییػايیؼ،
بايکها هکلً٦ؼ يـط مىػ ؿا ػؿ ٩ـاؿػاػ هٖاب ٨ه٪ـؿات ىىؿای پىل و اٝت اؿ بگًزايًؼ= لؾا هیتىاو اف
ایى ه
هاػه بـػاىت يمىػ که هًٚىؿ اف عنیاؿت يییق چییقی ریق کیاهو اؿفه پیىل ي اىیؼ .رهیت

گیـیای که هً٪ى ػؿ مال  2488با ت٦نیـ ت َـه الضا٩ی به ه
هیاػه ٩ 3یايىو ٍیؼوؿ چیک و ػؿ میال
 248:با ه
هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی بـ نو تأکیؼ کـػ .بـػاىیت هتٞیاؿ ٣اف عنیاؿت يییق
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ػؿ ٩ـاؿػاػهای عىػ يـط مىػ ؿا به يضى تْمیى ىؼه ػؿد هیکًًؼ .بًابـایى بافگيیت اٍیل ه لی ٠و
ً
مىػ نو کاهال تْمیى ىؼه امت .نو عناؿتی که به ٝلت تأعیـ ػؿ تأػیه به اؿفه پىل و ٕلب نيهیا
واؿػ هیىىػ يیق هايًؼ مایـ اىغاً اف ٕـی ٨ه
هاػه ٩ 633یايىو نیییى ػاػؿمیی هیؼيی ٩ابیل ر یـاو
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چیقی رق پىىو فیاوهای واؿػ ىؼه يینت .فیاوهای واؿػه بیـ پیىل هًٞیایی ریق ر یـاو کیاهو
٩ؼؿت عـیؼ نو يؼاؿػ که هٖاب ٨ه
هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی و بـ اماك ىاعٌ تىؿم ٩ابیل
تؼاؿک امتّ .مى ایًکه ت َـه هقبىؿ تًها ػؿیا٥یت عنیاؿت ؿا بهؿمیمیت ىیًاعته و بیه ٩الیب و
ىکل نو ،یًٞی اعؾ عناؿت بـ اماك وره التقام ،اىیاؿهای يکیـػه امیت .ت َیـه هیؾکىؿ تًهیا اف
اهکاو ػؿیا٥ت عناؿت يام هیبـػ .عناؿت يیق بـعال ٣وریه التیقام يیافهًیؼ وؿوػ فییاو امیت و
هیقاو پـػاعت نو يیق ػؿ هماو صؼ فی ِاو واؿػ ىؼه امیت .هییقاو فییاو ػؿ تٞهیؼات پیىلی ػؿ يٚیام

ص٪ى٩ی کًىيی ها يـط حابتی يؼاىته و بنته به هیقاو تىؿم امت .ػؿ وا ٜ٩هماو ٕىؿ که گؾىت هًٞای
عناؿت تأعیـ تأػیه ػؿ يگاه هً٪ى پل اف اي٪الب چییقی ریق کامیته ىیؼو اف ٩یؼؿت عـییؼ پیىل
يینت= اگـچه ػؿ تضلیل ػ٩ی ٨ص٪ى٩ی ایى ػو با یکؼیگـ ت٦یاوت ػاؿيیؼ کیه ىیـس نو ػؿ بغیو اول
گؾىت .به  ٝاؿت ػیگـ ،ي ایؼ به إال ٧ت َـه هؾکىؿ اٝتماػ کـػ٩ .ـاؿػاػهای بايکی هًؼؿد ػؿ ایى
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ت َـه هًَـ ٣اف ٩ـاؿػاػهایی امت که عال٩ ٣ىايیى نهـه و ه٪ـؿات ىیىؿای پیىل و اٝت یاؿ هً٪ٞیؼ
ىؼهايؼ .امتًاػ به ايَـا ٣اف رمله مافوکاؿهای ت٦نیـی امت کیه بـعیی هَیاػی ٨يیاه٪ٞىل ؿا اف
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ىمىل صکن عاؿد هیمافػ (اليـی .)552ً ،24:4 ،٤چًايچه ػؿ ت َـه هؾکىؿ ،به إیال ٧ل٦ی٘
٩ـاؿػاػ بايکی تى ػهین ،بایؼ ػاػگاهها ؿا ػمت و پا بنته تنلین اؿاػه بايکها کًین.
چ) ػؿیا٥ت وره التقام ػؿ ٩ىايیى پیو اف اي٪الب ػاؿای ییک می23 ٤٪ػؿٍیؼی بیىػ .بًیابـایى
اگـچه اىتـآ وره التقام ػؿ ٩ـاؿػاػهای پىلی هيـو ٛبىػ اهیا می 23 ٤٪ػؿٍیؼی بیـای نو وریىػ
ػاىت .پل اف اي٪الب ٕی اٙهاؿيٚـهای هکـؿ ىىؿای يگه او ه٪ـؿاتی که ایى وره التقام و می٤٪
هضؼوػ نو ؿا ه٪ـؿ هیػاىت به ٝلت همًىٝیت ػؿیا٥ت وره اّا٥ه اف بؼهکاؿ ،صؾ ٣ىؼيؼ .صیال
چگىيه هیتىاو پؾیـ٥ت که هماو وره التقام ،ایى باؿ بؼوو ورىػ هیچ هضؼوػیت و م٦٪ی (کاىايی،

 ،)95ً ،2492بهؿممیت ىًاعته ىؼه باىیؼ .همیاو ٕیىؿ کیه ػؿ ه٪ؼهیه گؾىیت ػؿصالصاّیـ
بايکها يـط عناؿت ؿا اف رم ٜبیى يـط مىػ ه٪یـؿ ػؿ ٩یـاؿػاػ بیه اّیا٥ه ىیو ػؿٍیؼ هضامی ه
هیکًًؼ .بًابـایى ػؿ مال  :8که يـط مىػ تنهیالت  29ػؿٍؼ تٞییى ىؼه يـط وره القام بـابـ امت
با  35ػؿٍؼ .یًٞی ػو بـابـ صؼاکخـ يـط ه
هاػه ٩ 82:یايىو نیییى ػاػؿمیی هیؼيی میاب ٨کیه ىیىؿای
يگه او نو ؿا عال ٣ىـ ٛاٝالم کـػه بىػّ .مى ایًکه پیو اف تَیى یب نییىياهیه وٍیىل هٖال یات
١یـراؿی ػؿ مال  ،:5يـعی که به هیقاو مىػ ا٥قوػه هیىؼ پلکايی بىػ و با گؾىت فهیاو ا٥یقایو
هییا٥ت و پل اف هزؼه هاه به  25ػؿٍؼ هیؿمیؼ .بًابـایى اگـ ىغَی ػؿ میال  ،24:4کیه يیـط

تنهیالت  33ػؿٍؼ بىػه ،ا٩ؼام به ػؿیا٥ت تنهیالت هیيمىػ و ػؿ بافپـػاعت نو هزؼه هاه تأعیـ
ػاىت بایؼ وره التقام  47ػؿٍؼی ؿا هتضمل هیىؼ که هٞاػل مه بـابـ م ٤٪هؾکىؿ ػؿ ه
هاػه 82:
نییى ػاػؿمی هؼيی ماب ٨امت .صال چگىيه هیتىاو چًیى تًاْ٩ی ؿا به هً٪ى ين ت ػاػ؟ بًابـ یک
٥ـُ ت٦نیـی ٩ايىو گؾاؿ صکین امت و کاؿ ل٢ى ايزیام يمییػهیؼ١ .یـىیـٝی ىیًاعتى عنیاؿت
ً
تأعیـ تأػیه با يـط هضؼوػ  23ػؿٍؼی و هتٞا ٩ا  ٩ىل وره التقام بـای ػؿیا٥ت عناؿت بیؼوو هییچ
گىيه هضؼوػیت ،چیقی ٥ـاتـ اف یک ٝمل ل٢ى امت ٩ .ىل ایى هىّیى ٛػؿ وا٩ی ٜايتنیاب رهیل بیه
هً٪ى امت= لؾا بایؼ ایى ه٪ـؿات ؿا به گىيهای ت٦نیـ کـػ که يتیضه نو لقوم رهیل ه٪یًى و اؿتکیاب
ٝمل ل٢ى ي اىؼ .تًها ت٦نیـی که ایى ههن ؿا همکى هیکًؼ پؾیـه عناؿت به هیقاو کیاهو اؿفه
هاػه  633امت .بؼیى هًٞا که هیقاو وره التقام بیو اف ه ًای ٩یايىيی نو ػؿ ه
پىل ه٪ـؿ ػؿ ه
هیاػه633
هضام ه ييىػ (ماػاتصنیًی =)284ً ،24:7 ،بؼیىتـتیب ٩ـاؿػاػ عَىٍی که وره التقام یا هیال
الَلش و ١یـه ؿا بیو اف کاهو ٩ؼؿت عـیؼ تٞییى کًؼ يا٥یؾ يینیت (کاتىفییاو.)359ً ،2499 ،
ّمى ایًکه و٩تی هً٪ى ػؿ تَىیب ه
هاػه  ،633که کاؿکـػ اٍلی نو کاهو اؿفه پیىل امیت ،اییى
اٍل ؿا پؾیـ٥ته باىؼ (نؽؿیایزايی و اْ٥ل.)226ً ،24:7 ،
يتیزهای که اف ایى ه٪ؼهات هیتىاو گـ٥ت ایى امت که هًٚىؿ اف عناؿات هؾکىؿ ػؿ ت َیـه 2

ه
هاػه ٩ 26ايىو ٝملیات بايکی بؼوو ؿبا چیقی رق ر ـاو کاهو اؿفه پىل يینت= هًتهیا چیىو ػؿ
تاؿیظ تَى یب ایى ه
هاػه هًىف ه٪ـؿه ٝاهی ػؿعَىً تزى یق عنیاؿت تیأعیـ تأػییه و هضامی ه نو
ورىػ يؼاىت ،هً٪ى ػؿد نو ؿا ػؿ ٩ـاؿػاػ بهؿممیت ىًاعته امت .ػؿصالصاّـ که ه٪یـؿهای ٝیام

ػؿ ایى عَىً ورىػ ػاؿػ ه٦اػ ت َـه هؾکىؿ ؿا بایؼ ػؿ پـتى ایى ٩اٝؼه ٥همییؼ .بیه  ٝیاؿت ػیگیـ
ه٦اػ ت َـه هؾکىؿ ؿا بایؼ به يضىی يٚام هًؼ و ػؿ هماهًگی بیا يٚیام ص٪یى٩ی کًیىيی ت٦نییـ کیـػ.
تأکیؼ اٍل چهاؿم ٩ايىو امامی بـ هماهًگی ه٪ـؿات با ىـ ٛو تأکیؼ هکـؿ ٪٥هاء بـ هًی ٜػؿیا٥یت
عناؿت تأعیـ تأػیه و ه٦اػ ه٪ـؿه نهـه و مغتگیـايه ه
هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی و پـهییق اف
ت ٞیِ ػؿ ارـای اٍىل و ه٪ـؿات هیاو بايکها و ١یـ بايکها ایى يتیزه گیـی ؿا ت٪ى یت هییکًیؼ.
ػاػگاهها هیتىايًؼ به تزى یق اٍل ٩ 281یايىو امامیی اف تـتییب احیـػاػو بیه نییىياهیهها و بغیو
ياهههایی که يـط وره التقام ؿا بیو اف تىؿم هضام ه کـػهايؼ چين بپىىًؼ.
ت٦نیـ هؾکىؿ ،بهتـیى ت یى بـای هزمى٩ ٛـائى ؽکـىؼه امت .امتًتاد بهتـیى ت ییى ،امتؼاللی
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همه اصتیآ کـػه ،ػوؿ اف ؽهى امت که با ؿاهکاؿ تىا ٨٥ىـٓ ّمى ٪ٝؼ ،ػؿیا٥ت ه ل٢ی اّا٥ه بیـ
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امت که بـ ٕ  ٨نو٥ ،ـّیهای که بهتـیى ت ییى ؿا بـای ػمتهای اف پؼیؼهها اؿائیه هییػهیؼ اصتمیاال
ٍاػ ٧امت٩ .یؼ اصتماال بؼیى هًٞامت که يتیزه به ىکل ٩یامی اف ه٪ؼهات امیتغـاد يمییىیىػ
(اٝتماػاإلمالهی بغتیاؿی و هىمىی کـیمی .)223ً ،24:5 ،هًٚىؿ اف بهتـیى ت ییى يیق ،ت ییًی امت
که ماػهتـ و پؾیـ٥تًیتـ بىػه و اهىؿ بیيتـی ؿا تىّیش ػهؼ (ٕال٪ايی.):2ً ،24:2 ،

ّ
3ـ .4استًاد به بخص پایايی هاده  522قايىو آییى دادرسی هذيی
هاػه  633پل اف ٕـس ٩یىػ هتٞؼػ بـای ر ـاو عناؿت تأعیـ تأػیه ،ػؿ پایاو ه
هاػه اٝالم هیکًؼ
که ٕـ٥یى هیتىايًؼ به يضى ػیگـی هَالضه يمایًؼ .ایى بًؼ پایايی ؿا به مه يضى هیتىاو ت٦نیـ کیـػ.
ت٦نیـ ٙاهـی ایى امت که ه٦اػ ه
هاػه 633هًگاهی ارـا هیىىػ که ٩ـاؿػاػی ػؿ هیاو ي اىیؼ .پیل
چًايچه ٕـ٥یى هیقاو و يضىه عناؿت ؿا ػؿ ٩ـاؿػاػ تٞییى کـػه باىیًؼ هٖیاب ٨همیاو ٩یـاؿػاػ ٝمیل
22

هیىىػ .بايکها يیق ػؿ ٩ـاؿػاػهای بايکی ٕ ٥ ٨ـهىلی که ىـس نو گؾىت يضىه عناؿت ؿا تٞیییى
هیيمایًؼ= لؾا يمیتىاو نيها ؿا هيمىل ه٦اػ ه
هاػه 633ػاينت ٩ .ىل اییى ت٦نییـ بیه هًٞیی پیؾیـه
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تکمیلی بىػو ه
هاػه  633امت= هنئلهای که با تىره به ٩یىػ هتٞؼػ و میاب٪ه ٩یايىيی نو بنییاؿ بٞییؼ
بهيٚـ هیؿمؼ .ت٦نیـ ػیگـ ایى امت که اهکاو تىإ ٨٥ـ٥یى ؿا به فهیاو پیل اف مـؿمییؼ هضیؼوػ
يمایین .ل ٘٦هَالضه که ػؿ پایاو ه
هاػه بهکاؿ ؿ٥ته ایى ت٦نیـ ؿا تأییؼ هیکًؼ .ت٦نیـ مىم ایى امت که

اهکاو تىإ ٨٥ـ٥یى ؿا تا م ٤٪يـط تىؿم هؾکىؿ ػؿ ه
هاػه بپؾیـین .یًٞی چًايچه به کمتـ اف ایى هیقاو
تىا ٨٥کـػيؼ نو ؿا يا٥ؾ بؼايین .ایى ت٦نیـ با ه
هاػه  82:نییى ػاػؿمی هؼيی ماب ٨يیق هماهًگ امیت.

ػؿ نو ه
هاػه يیق پل اف تٞییى يـط 23ػؿٍؼ بـای عناؿت تأعیـ تأػیهّ ،مى پیؾیـه اهکیاو تىا٥ی٨
ٕـ٥یى ػؿ ایى عَىً ،نو ؿا به م 23 ٤٪ػؿٍؼ هضؼوػ کـػه بىػ .هـ ػو ت٦نیـ اعییـ ٩ابیل  ٩یىل
بهيٚـ هیؿمًؼ.

4ـ .4بزرسی هیشاو باسداريذگی وجه التشام
به اٝت٪اػ بـعی ٍاصبيٚـاو٥ ،لن٦ه ورىػی وره التقام رً ه بافػاؿيؼگی نو امت و يه ر یـاو
عناؿت= لؾا اگـ وره التقام اف ٪ٝىػ بايکی صؾ ٣گـػػ هيى ٧تیأعیـ ػؿ اػای ػییى عىاهیؼ بیىػ و
هیقاو هٞى٩ات بايکی ؿا به هیقايی بنیاؿ بیيتـ اف ه ل ٠کًىيی عىاهؼ ؿمايؼ .ه ًای يٚـیه هؾکىؿ ایى
امت که ي ٜ٦هتٞهؼ ػؿ پـػاعت ػیـهًگام ػیى عىػ امت و چًايچه ػؿ ایى عَىً تًها به ػؿیا٥ت

کاهو اؿفه پىل اف وی بنًؼه ىىػ ػیگـ ػلیلی وریىػ يیؼاؿػ کیه وی ػییىو عیىػ ؿا بیه هى٩ی ٜاػاء
يمایؼ= چـاکه که ٪ٝاليیت ا٩تَاػی وی ایزاب هیکًؼ هـچه ػیـتـ ػیى عىػ ؿا بپـػافػ تیا اف هًیاٜ٥
نو بیيتـ بهـههًؼ ىىػ .ػؿ ٍضت بغو اول ایى يٚـ تـػیؼی ورىػ يؼاؿػ .هماو ٕىؿ که ػؿ بغیو
يغنت ه٪اله گؾىت ،ػؿ وره التقام به اٍل وؿوػ عناؿت و هیقاو نو تیىرهی يمییىیىػ= چـاکیه
ً
اٍال هؼ ٣اف ػؿد وره التقام ر ـاو عناؿت يینت .هيیـوٓ لیه بیا ػؿد وریه التیقام بیه ىیکلی
١یـهنت٪ین هتٞهؼ ؿا به ارـای ٩ـاؿػاػ ار اؿ هیکًؼ (٩امنفاػه .)336ً ،249: ،اها  ٩ىل بغو ػوم
ایى يٚـ ،هضل تأهل امت که ؽیال به نو پـػاعته هیىىػ:
اوال :صتی بـ ٥ـُ  ٩ىل تىاو بافػاؿيؼگی وره التقام ،ایى هىّیى٥ ٛیـ ٛبیـ همیاهًگی بیا يٚیام
ص٪ى٩ی و هيـوٝیت و ٩ايىيی بىػو نو امت .یًٞی ٍـ ٣کاؿایی وره التقام بـای پیؾیـه نو کیا٥ی
يینت .ػؿهىؿػ ١یـ٩ايىيی بىػو وره التقام ػؿ ٩ـاؿػاػهای بايکی و هضؼوػ بىػو نو به هیقاو کیاهو
اؿفه پىل ػؿ مه بًؼ پیو به تَ٦یل تىّیش ػاػه ىؼ.
حايیا :نو چه ػؿٝمل هياهؼه هیىىػ صاکی اف ياکاؿنهؼی وره التقام امت .هؼت هؼیؼی امت
ػؿ صال ا٥قایو امت .به باوؿ يگاؿيؼگاو چًیى وره التقاهی ػؿ وا٩ی ٜبیه ّیؼ عیىػ ت یؼیل ىیؼه و
هَؼا ٧ي١ ِ٪ـُ امت= چـاکه یکی اف ٝلتهای اٍلی ا٥قایو هٞى٩ات بايکی همیى يـطهیای
مًگیى وره التقام امت که اف اٍل و مىػ تنهیالت اعؾ هیىیىػ .تنیهیالت گیـيیؼه چًايچیه بیا
هيکل ا٩تَاػی ؿوبـو ىىػ و پـػاعت چًؼیى ٩نٔ وی به تأعیـ بی٦تؼ ياگهاو با ا٥قایو ١یـهًٖ٪ی
و تَاٝؼی بؼهی عىػ ؿوبـو هیىىػ که هـچه بیيتـ بگؾؿػ اهکاو بافپـػاعت نو کمتـ هیىىػ.
حالخا :ػؿیا٥ت وره التقام تًها ؿوه بافػاؿيؼه ػؿ ؿامتای کاهو هٞى٩ات يینت .هماو ٕیىؿ کیه
هیئت وفیـاو ػؿ نییىياهه وٍىل هٖال ات مـؿمیؼ گؾىیته ،هٞیى ٧و هيکىکالىٍیىل هؤمنیات
اٝت اؿی (ؿیالی و اؿفی) هَىب  2497/21/41کىىییؼ ػؿیا٥یت وریه التیقام و رـیمیه ػیـکیـػ ؿا
صؾ ٣کًؼ و ؿاه کاؿهای ػیگـی ؿا رایگقیى نو يمایؼ .2اف رمله ؿاه کاؿهای ریایگقیى وریه التیقام
هیتىاو به ػؿیا٥ت تْمیًات و وحای ٨هتًامب ،همايٞت اف پـػاعت تنهیالت هزؼػ اف مىی تمیام
 .2ال ته ایى نییىياهه ػؿ ٝمل ياهى ٨٥هايؼ و ػؿ مال  2499هیئت وفیـاو وره التقام و رـیمه ػیـکـػ ؿا با ىؼت بنییاؿ
بیيتـی ،به ىیىه ا٥قایو پلکايی ،هزؼػا به يٚام بايکی کيىؿ بافگـػايؼ .ایى نییىياهه يیق ػؿ مال  24:5ينظ و يـط
حابت  7ػؿٍؼی بهًٝىاو هیقاو وره التقام پؾیـ٥ته ىؼ که هن اکًىو هزـی امت.
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که وره التقامهای بنیاؿ مًگیى ػؿ ٪ٝىػ بايکی ػؿد هیىىػ اها هیقاو هٞى٩ات بايکی کيیىؿ هیؼام
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هىمنات هالی و اٝت اؿی ،همًىٝیت اف ػؿیا٥ت ػمیته چیک ،همايٞیت اف ىیـکت ػؿ هًاَ٩یات و
هقایؼهها اىاؿه کـػ.

 .5تقسین پزداختهای پس اس سزرسیذ هیاو اصل ،سىد و خسارت
ػؿ ١الب ٩ـاؿػاػهای بايکی ىـٕی ورىػ ػاؿػ که ٕ  ٨نو هـگىيه ورهیی کیه پیل اف مـؿمییؼ
٩نٔ ،تىمٔ تنهیالت گیـيؼه پـػاعت ىىػ ابتؼا بابت هق یًههای ٩ايىيی و کاؿهقػ لضاٗ هیىىػ و
هاب٪ی نو ،بالًن ه ،هیاو هايؼه اٍل تنهیالت ،مىػ و وره التقام ت٪نین هیىیىػ= بـایهخیال ٥یـُ
کًین کل بؼهی تنهیالت گیـيؼه  61هیلیىو تىهاو باىؼ که  41هیلیىو نو بابت اٍیل تنیهیالت و
 26هیلیىو نو بابت مىػ و  6هیلیىو نو بابت عناؿت امت .صیال چًايچیه تنیهیالت گیـيیؼه 21
هیلیىو تىهاو به بايک بپـػافػ با ت٪نین بالًن ه ایى ه لی ٠هییاو میه ریقء هیؾکىؿ 7 ،هیلییىو اف 21
24

هیلیىو بابت اٍل هًٚىؿ هییىیىػ و میه هیلییىو بابیت میىػ و ییک هیلییىو بابیت وریه التیقام=
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بؼیىتـتیب  35هیلیىو اف اٍل بؼهی با٩ی هیهايؼ که همچًاو اف نو وره التقام اعؾ هییىیىػ= ػؿ
صالی که اگـ کل ایى  21هیلیىو بابت اٍل بؼهی هًٚىؿ ىىػ هايؼه اٍل بؼهی  31هیلییىو تىهیاو
عىاهؼ بىػ که هیقاو وره التقام هأعىؽه اف نو ه ل ٠کمتـی عىاهؼ ىؼ= لؾا با اٝمال ایى ىـٓ هیؼت
فهاو تَ٦یه وام ٕىاليیتـ و اعؾ عناؿت اف نو بیيتـ هیىىػ.
ىـٓ هؾکىؿ ػؿ ٩ـاؿػاػهای الضا٩ی بايکی گًزايؼه و تىمٔ تنهیالت گیـيؼه اهْاء هییىیىػ.
اها بضج ایى امت که نیا چًیى ىـٕی هغال٩ ٤ايىو يینت؟ ػؿ ایى عَىً باییؼ بیه ه
هیاػه 393
٩ايىو هؼيی ػ٩ت ىىػ ٨ ٕ .ایى ه
هاػه اگـ کنی به یک ي٦ـ ػیىو هتٞؼػه ػاىته باىؼ تيغیٌ ایًکیه
تأػیه بابت کؼام ػیى امت با هؼیىو هیباىؼ .اها تا فهايی که هيغٌ ييىػ ه
هاػه هیؾکىؿ ه٪یـؿهای

امت اهـی یا تکمیلی هيکلی صل يمیىىػ .چـاکه تًها ػؿ ٍىؿت نهـه بىػو اییى ه
هیاػه امیت کیه
هیتىاو ىـٓ بايکی هؾکىؿ ؿا به ٝلیت هغال٦یت بیا نو بإیل ػاينیت ٩ .یىل ه
هیاػه  393بیهًٝىاو
ه٪ـؿهای نهـه ػىىاؿ بهيٚـ هیؿمؼ .ایى ه
هاػه بیيتـ ػؿ صالتی کاؿبـػ ػاؿػ که ٩ـاؿػاػی ػؿهىؿػ يضىه
پـػاعت ػیىو هتٞؼػه ورىػ يؼاىته باىؼ .همچًايکه اکخـ امتاػاو ػؿ ت٦نیـ ایى ه
هاػه بیاو ػاىیتهايؼ

که اگـ ٩ـیًهای ػؿ ػمت باىؼ که پـػاعت بابت کؼام ػیى امت ٕ  ٨همیاو ٩ـیًیه ٝمیل هییىیىػ
(کاتىفیاو /78ً ،2499 ،ىهیؼی =)39ً ،24:1 ،ػؿ صالی که اگـ ه٪ـؿه اعیـ ؿا نهـه تل٪یی کیـػه
بىػيؼ ؿرى ٛبه ٩ـایى ػؿ ایى صىفه ،هىّىٝیت يؼاىت .بًابـایى ىـٓ هؾکىؿ ٝلیی ؿ١ین ايت٪اػهیای

٥ـاوايی که بـ نو واؿػ امت ،عالٍ ٣ـیش ه٪ـؿات بهيٚـ يمیؿمؼ.

 .6عـذم تىجــه ّ
رویـه قضــایی بــه هفـاد هــىاد  227و 222ق.م .و ضــزط
تمکى هذیىو
ؿویه ْ٩ایی ایى امت که ىـٓ تمکى هؼیىو ػؿ ه
یکی اف ايت٪اػات واؿػه به ه
هیاػه 633ؿا ؿٝاییت
يمیکًؼ .ىایؼ ایى هىّى ٛؿا بتىاو با ایى ٝلت تىریه کـػ که ه٦اػ ه
هاػه  633ػؿ وا٩ی ٜای٦یای اٍیل
بؼهی بـ اماك ٩ؼؿت عـیؼ اهـوفی پىل امت و عناؿت به هًٞای ػ٩ی ٨کلمه هضنىب يمیىیىػ
(ىهیؼی )95ً ،249: ،که تمکى یا ٝؼم تمکى هؼیىو ػؿ نو حأحیـی ػاىته باىؼ .اها ٥ـاهىىی هىاػ
 338و ٩ 33:ايىو هؼيی ػؿهىؿػ وره التقام میهمگیًی کیه بايکهیا بابیت ي٪یِ ٝهیؼ اف هتٞهیؼ
ػؿیا٥ت هیکًًؼ ػیگـ هیچ تىریهی يؼاؿػ .هٖاب ٨ػو ه
هاػه اعییـ چًايچیه هتغلی ٤اف تٞهیؼ بتىايیؼ
حابت کًؼ که يٝ ِ٪هؼ ؿا يمیتىاو به او هًنىب يمىػ اف پـػاعیت عنیاؿت هٞیا ٣عىاهیؼ بیىػ.
ىغٌ ؿا بایؼ اف پـػاعت عناؿت هٞا ٣کـػ .ت٦اوت هیاو ىغَی کیه بیا ػاىیتى تیىاو هیالی اف
ً
پـػاعت ػیىو اهتًا ٛهیکًؼ با کنی که واٞ٩ا اف پـػاعت ػیىو ياتىاو امت ػ٩ی٪ا ػؿ همیى هىّیىٛ
امت که يٝ ِ٪هؼ ؿا به ىغٌ ػوم يمیتىاو هًنىب يمىػ .هماو ٕىؿ که ىغٌ وؿىکنیته يییق
اف تاؿیظ تى ٤٩اف پـػاعت عناؿت تأعیـ هٞیا ٣هییىیىػ (امیکیًی =)79ً ،2495 ،لیؾا ریىاف
ػؿیا٥ت رـیمه تأعیـ تأػیه اگـچه ٙاهـا إال ٧ػاؿػ اها با يهاػهایی هخل وؿىکنتگی و اٝناؿ ،کیه
اصکام عاً عىػ ؿا ػاؿيؼ ،ه٪ییؼ هییىیىػ (هىمیىیاو .)41ً ،2495 ،اوّیا ٛو اصیىال هیالی و
ا٩تَاػی يابناهاو ىغٌ بؼهکاؿ ػؿ وا ٜ٩یک ٝلت عاؿری امت که ؿ ٜ٥نو اف صیٖیه ا٩تیؼاؿ وی
عیاؿد امییت .یکییی اف ٝلییل ياکییاهی ؿاهکاؿهییای عنییاؿت تییأعیـ تأػیییه ،یکنییاو ايگییاؿی همییه
تأعیـکًًؼگاو امت (ايَاؿی .)281ً ،24:1 ،ػؿ ایى هىاؿػ هیتىاو هؼیىو ؿا تا صؼ يیـط تیىؿم بیه
پـػاعت عناؿت هضکىم کـػ تا بايکها يیق اف ػؿیا٥ت ه ل٢یی هٞیاػل اٍیل ٕلیب عیىػ هضیـوم
يمايًؼ .ؿاه صل هیايهای که هیتىايؼ تا صؼی هن هيیکالت بیؼهکاؿاو بیايکی ؿا صیل يماییؼ و هین
هٖال ات هٞى ٧بايکها و هىمنات اٝت اؿی ؿا کاهو ػهؼ .هٖال اتی که هٖاب ٨نهیاؿ بیهٕىؿ ٩ابیل
تىرهی ػؿ صال ؿىؼ بىػه و اف  8/2ػؿ مال  2494به  35/5ػؿ مال  249:ؿمیؼه امیت (ىی ٞايی و

راللی.)267ً ،24:1 ،
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ياتىايی هالی ىغٌ اف پـػاعت به هى ٜ٩ا٩نآ بؼهی بايکی یکی اف ٝللی امیت کیه بیا اح یات نو
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يتیجه
بًا بـ نيچه گؾىت ،هیتىاو هؼٝاهای پیژوهو و امیتؼاللهای پيیتی او نو ؿا ،بیه ىیـس ؽییل
عالٍه کـػ:
ال )٤ػؿعَىً اهکاو ػؿیا٥ت وره التقام ػؿ تٞهؼات پىلی به هیقايی بیو اف يـط تىؿم ،يٚیـ
يگاؿيؼگاو هً٦ی امت .هنتًؼ هىا٪٥یى ػؿ ایى باؿه ،ت َـه یک ه
هاػه ٩ 26ايىو ٝملیات بیايکی بیؼوو

ؿبا امت .اها ه
هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی که مه مال بٞؼ اف ت َـه هؾکىؿ تَى یب ىیؼه و
٩اٝؼه ٝام ػؿهىؿػ اعؾ عناؿت ػؿ تٞهؼات پىلی امت ،با مغت گیـی ىؼیؼ و ٕـس ٩ییىػ هتٞیؼػ
ػؿیا٥ت ه ال ٠اّا٥ه بـ ػیى ؿا هًىٓ به کاهو اؿفه پىل اف تاؿیظ مـؿمیؼ تا تاؿیظ پـػاعت يمىػه
امت .اهکاو هَالضه پایايی ایى ه
هاػه يیق هغتٌ ٍلش بٞؼ اف ٩ـاؿػاػ امت .پیؾیـ٥تى اهکیاو ػؿد
26

وره التقام ػؿ ایى گىيه تٞهؼات باٝج بیهىػه ىؼو ه
هیاػه ٩ 633یايىو نیییى ػاػؿمیی هیؼيی امیت.
ه
هاػهای که ٝالوه بـ نهـه بىػو ،تًها ٩اٝؼه ٝام و کلی ػؿ ایى صىفه امیت و بیاؿ میًگیى همايٞیت اف
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ؿواد ؿباء ؿا به ػوه هیکيؼ .ت َـه  2ه
هاػه ٩ 26ايىو ٝملیات بايکی بؼوو ؿبا يیق بـای  ٩یىل وریه

التقام کا٥ی بهيٚـ يمیؿمؼ .ت َـه هؾکىؿ تًها اهکاو اعؾ عناؿت ػؿ تٞهؼات پیىلی ؿا بهؿمیمیت
ىًاعته اها ػؿباؿه کن و کی ٤نو ماکت امت= لؾا ىیىه و چگىيگی اعؾ عناؿت ػؿ تٞهؼات پىلی
ؿا بایؼ با تىره با کلیت يٚام ص٪ى٩ی تٞییى يمىػ .همچًییى بیا ١یـىیـٝی ىیًاعته ىیؼو عنیاؿت
تأعیـ تأػیه و وره التقام با يـط  23ػؿٍؼ ػؿ ه
هاػه ٩ 82:یايىو نیییى ػاػؿمیی میاب ٨و میایـ ٩یىايیى
هيابه تىمٔ ىىؿای يگه او پل اف اي٪الب به ٝلت ػؿیا٥ت ه ل٢ی ا٥قوو بـ اٍیل بیؼهی ،چگىيیه
هیتىاو پؾیـ٥ت که همیى هـر ٜػؿیا٥ت وره التقام و عنیاؿت تیأعیـ ؿا بیؼوو تٞیییى هییچ گىيیه
م٦٪ی پؾیـ٥ته باىؼ= لؾا ت٦نیـ يٚام هًؼ هزمىٝه ه٪ـؿات و يٚـات ىىؿای يگه او به اییى ٍیىؿت
امت که عناؿت تأعیـ و وره التقام ؿا تا صؼ يـط تىؿم و کاهو اؿفه پىل يا٥ؾ و هافاػ بیـ نو ؿا بیه
ٝلت هغال ٤با ٩ىايیى نهـه بإل بؼايین.
ب) يـط وره التقام هضؼوػ به يـط مىػ هَیىب ىیىؿای پیىل و اٝت یاؿ و نییىياهیههای هیـت ٔ
امت= لؾا ػؿیا٥ت وره التقاهی بیو اف ایى هیقاو ،به ٝلت هغال٦ت با ه٪ـؿات نهـه بإیل امیت و
بایؼ هنتـػ ىىػ .امتًاػ به اٍل نفاػی ٩ـاؿػاػها و ت َـه یک ه
هاػه  26ه ًی بـ القام هـارْ٩ ٜایی و
ح تی به ؿٝایت ٩ـاؿػاػها ػؿ ایى صىفه ،هزىفی بـای  ٝىؿ اف ه٪یـؿات و اکت٦یاء بیه تً ییه ايْی إی
بايکها يینت.

د) ٥اؿ ٟاف ػو يتیزه پیيى ػؿعَىً صؼ و م ٤٪ػؿیا٥ت وریه التیقام ،باییؼ ػییؼ کیه هأعیؾ
ػؿیا٥ت وره التقام چینت .هًٚىؿ اف هأعؾ وره التقام ایى امت که چه هیقاو اف ه ل ٠تنیهیالت ػؿ
٩ـاؿػاػ بايکی هيمىل وره التقام هیگـػػ .ػؿ اهکاو اعؾ رـیمه اف اٍل تنهیالت تـػییؼی وریىػ
يؼاؿػ اها ىمىل وره التقام بـ مىػ و عناؿت تنهیالت با هىاي ٜص٪ى٩ی رؼی ؿوبـومیت .ىیمىل
عناؿت ػؿ هأعؾ وره التقام هًٞایی رق تزى یق اعؾ عناؿت اف عناؿت يیؼاؿػ کیه همًىٝییت نو
ً
صتی ػؿ ٩ىايیى  ٩ل اف اي٪الب يیق بؼیهی بىػ .هضام ه مىػ تنهیالت بـای ػؿیا٥ت رـیمه يیق ػ٩ی٪ا
به هماو ٝلت ،یًٞی ىائ ه ػؿیا٥ت ؿبش هـکب ،همًى ٛامیت .اف اییى گؾىیته همًىٝییت ػؿیا٥یت
رـیمه بابت مىػ ؿا هیتىاو با امت٦اػه اف همًىٝیت ػؿیا٥ت عناؿت ياىی اف ٝیؼم الً٦ی ٜه٪یـؿ ػؿ
ت َـه  3ه
هاػه  626نییى ػاػؿمی هؼيی يیق تىریه يمىػ.
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هًابع
 .2نؽؿیایزايیٝ ،لیـّا و میؼ٥ـیؼالؼیى اْ٥ل= <تضلیل اهکاو تىا ٨٥بـ ػؿیا٥یت عنیاؿت
تأعیـ تأػیه هافاػ بـ يـط تىؿم; ،هجله حموق اسالهی؛ ه237ً ،63ی ،:8بهاؿ .24:7
ه
 .3ن٩ایی ،کاهـاو= <هاػه ٩ 633ايىو نییى ػاػؿمی هؼيی ػؿ نییى يٚـیه تٞؼیل پىل; ،فصلًاهه
تحمیمات حمولی= ه ،91فهنتاو 34:ً ،24:7ی.369
 .4نهًگـاو ،هضمؼؿمىل و ٥ـىته هالکـیمی= <بـؿمی ٪٥هی و ص٪ى٩ی وره التیقام بیايکی;،
28

هجله التصاد اسالهی= ه ،5فهنتاو 28:ً ،249:ی.319
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 .5امکیًی ،ؿبیٞا= ورشکستگی و تصفیه اهوور ورشکسوته؛ چ ،9تهیـاو :ايتيیاؿات میمت،
.2495
 .6اليـی ،٤هضمؼههؼی= هًطك حموق؛ چ ،4تهیـاو :ايتيیاؿات ىیـکت میهاهی ايتيیاؿ،
.24:4
 .7اٝتماػاإلمییالهی بغتیییاؿی ،میییؼهضمؼههؼی و هیـمییٞیؼ هىمییىی کـیمییی= <امییتًتاد
بهتـیى ت ییى و ایـاػ گـوه بؼ; ،فصلًاهه هستی و شًاخت= ه ،6پاییق و فهنیتاو ،24:5
ً222ی.241
 .8ا٥تغاؿرهـهی ،گىػؿف و میؼهضنى صنیًی پى یا= <تضلییل و ي٪یؼ ا٩یىال ٪٥هیی پیـاهیىو
عناؿت کاهو اؿفه پىل; ،هجله تحمیمات حمولی= ه ،82پاییق 2ً ،24:5ی.53
 .9الناو ،هَٖ٦ی= حموق بايکی= تهـاو :ايتياؿات ممت.249: ،
 .:ايَاؿیٝ ،لی= <ػؿیا٥ت عناؿت تأعیـ تأػیه ػؿ ٩ـاؿػاػهای بايکی با تکییه بیـ وّیٞیت
بؼهکاؿ; ،هجله التصاد اسالهی= ه ،52بهاؿ 272ً ،24:1ی.299
 .21صنیًی ،میؼاهـاله= <ّىابٔ ىـوٓ ّمى ٩ـاؿػاػ= هٖالٞه هىؿػی :وره التیقام بیايکی;،
هجله التصاد اسالهی= ه ،77تابنتاو 244ً ،24:7ی.268
 .22ؿيز ـ ،هنٞىػؿّا= تعییى خسوارت ياشوی از يمو

لورارداد= چ ،3تهیـاو :ييیـ هییقاو،

.24:2

 .23فيؼی ،هضمؼؿّا= ّ
رویه لضایی دادگاههوای بودوی و تجدیوديار اسوتاو ت وراو در اهوور

هديی( 01ارـتالمخل ی عناؿت)= تهـاو :ايتياؿات رًگل.24:2 ،
 .24ماػاتصنیًی ،میؼصنى= <صؼوػ اٝت اؿ ىـٓ وره التیقام اف صییج هییقاو ػؿ تٞهیؼات
پىلی; ،هجله هطالعات فمه و علوم اسالهی= پاییق و فهنتاو 268ً ،24:7ی.293
 .25ى ٞايی ،اصمؼ و  ٝؼالضنیى راللی= <ػالیل گنتـه هٖال ات هٞى ٧ػؿ يٚیام بیايکی و
بیاو ؿاهکاؿهایی بیـای اٍیالس نو; ،فصولًاهه برياهوه و بودجوه= ه ،5فهنیتاو ،24:1
ً266ی.292
 .26ىهیؼی ،ههؼی= آثار لراردادها و تع دات= چ ،5تهـاو :ايتياؿات هزؼ.249: ،
 .27ىهیؼی ،ههؼی= سموط تع دات= چ ،7تهـاو :ايتياؿات هزؼ.24:1 ،
ٕ .28ال٪ايی ،میؼٝلی= <امتًتاد اهـ هياهؼهييؼه اف اهـ هيیاهؼهىیؼه :امیت٪ـاء٩ ،ییاك ییا
امتًتاد اف ؿاه بهتـیى ت ییى; ،فصولًاهه رو شًاسوی علووم ايسوايی= ه ،8بهیاؿ ،24:2
 ٕ .29إ ایی ،میؼهضمؼٍاػ ٧و پگاه مـهؼی= <بـؿمیی ٪٥هیی و ص٪یى٩ی ٩ابلییت ر یـاو
ّـؿ ياىی اف کاهو اؿفه پىل; ،هجله فمه و حمووق اسوالهی= ه ،21بهیاؿ و تابنیتاو
62ً ،24:5ی.85
 ٝ .2:ؼی پىؿ٥ـػ ،ابـاهین= حموق تجارت= د ،4تهـاو :ايتياؿات هزؼ.24:5 ،
 ٝ .31ؼی پىؿ٥ـػ ،ابـاهین= هباحثی تحلیلی از حموق تجارت= چ٩ ،3ن :ايتياؿات پژوهيیگاه
صىفه و ػاييگاه.24:3 ،
٩ .32امنفاػه ،میؼهـتْی= اصول لراردادها و تع ودات= چ ،25تهیـاو :ايتيیاؿات ػاػگنیتـ،
.249:
٩ .33لیچ ،وهاب و ٥ـىته هالکـیمی= <تضلیل چالوهای رـیمه تیأعیـ تأػییه ػؿ بايکیؼاؿی
بؼوو ؿبا و اؿائه ؿاهکاؿهای ریایگق یى; ،هجلوه التصواد اسوالهی= ه ،6:پیاییق ،24:5
ً23:ی.267
 .34کاتىفیاو ،ياٍـ= لواعد عموهی لراردادها؛ د ،2چ ،9تهیـاو :ايتيیاؿات ىیـکت میهاهی
ايتياؿ.2499 ،
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ً8:ی.213
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 .35کاتىفیاو ،ياٍـ= لواعد عمووهی لراردادهوا= د ،5چ ،7تهیـاو :ىیـکت میهاهی ايتيیاؿ،
.24:1
 .36کاىايی ،میؼهضمىػ= <ه ايی ص٪ى٩ی و ه٪ـؿات بهـه و فیاو ػیـکـػ; ،هجله کايوو وکوال=
ه ،287بهاؿ 22ً ،2492ی.56
 .37کاویايی ،کىؿه= حموق اسًاد تجارتی= چ ،8تهـاو :ايتياؿات هیقاو.24:5 ،
 .38هلکفاػه٥ ،همیه= دايشًاهه حمولی (ص٪ى ٧هؼيی)= د ،3تهـاو :ايياؿات هزؼ.24:6 ،
 .39هىمى یاو ،میؼ ٝاك= <بـؿمی ٪٥هی و ص٪ى٩ی ٩ىايیى هـبىٓ به رـیمه و عناؿت تیأعیـ
تأػیه ػؿ ص٪ى ٧ایـاو; ،هجله حموق اسالهی= ه ،95بهاؿ :ً ،2495ی.49
 .3:هىمىیاو ،میؼ ٝاك= <عأل ٩ايىيی هٖال ههای ١یـراؿی ػؿ ٩ايىو ٝملیات بیايکی بیؼوو
ؿبا; ،هجله التصاد اسالهی= ه ،63فهنتاو 44ً ،24:3ی.68
30

 .41وصؼتی ى یـی ،میؼصنى= <هٖالٞه تٖ ی٪ی عناؿت تأعیـ تأػیه ػؿ ص٪ى ٧اییـاو و ٪٥یه
اهاهیه; ،هجله التصاد اسالهی= ه ،23فهنتاو :4ً ،2493ی.221
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