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Abstract 
Stigma damage is one of the new kind of uncertain damages which cannot be 

determinated with absolute or mathematical certainty and should be determinated 

based on the reasonable certainty. In recent decades, it has been accepted as a 

compensable damage in most United States courts in order to achieve the principle 

of full compensation. This loss refers to the attribution of a negative or harmful 

condition to the property, which is ultimately reflected in the price of the property 

and reduces its market value. This article tries to introduce this new damage in the 

US legal system with a descriptive-practical manner in order to familiarize 

researchers with it and possibly reform the laws in the field of damages in the 

Iranian legal system. The findings of this study show that despite the uncertainty in 

determining the extent of this damage, it is possible to evaluate and calculate it more 

accurately based on some indicators. It also seems that the Iranian legislator can 

legislate in this regard by relying on Articles 1 and 3 of the Civil Responsibility 

Code and also based on the well-known rule of “No Loss” rule in Islamic 

jurisprudence. 
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 چکیده
س خسارت ناشی از سوء شهرت اموال یکی از اقسام جدید خسارات غیرقطعی است که  رهر اسها

 ارزیهاری وقطعیت مطلق یا ریاضیاتی قارل تعیین نیست و رر پایۀ قطعیت معقول قارلیت مطالب  
عنوان یک خسارت ریکا ر یشتر محاکم ایاالت متحدۀ امهای اخیر در ردارد. این خسارت در ده 

ایهن  قارل جبران در راستای نیل ر  اصل جبران کامل خسارات پذیرفت  شهد  اسهت. منرهور از
 رار ر  اموال است ک  این امر منفهی در نهایهت درخسارت انتساب یک امر منفی یا وضعیت زیان

شود. نگارنهداان ایهن ای آن در رازار میقیمت آن مال منعکس شد ، سبب کاهش ارزش معامل 
عرفی این خسهارت جدیهد ردردازنهد تها تحلیلی ر  م -اند تا را رویکردی توصیفینوشتار در تالش

قی ای ررای آشنایی پژوهشگران را آن و احیاناً اصالح قوانین حوزۀ خسارات در نرهام حقهوزمین 
ا وجود عدم قطعیتی که  در تعیهین میهزان دهد ک  رهای این تحقیق نشان میایران راشد. یافت 

تر آن ها ره  ارزیهاری و محاسهبۀ دقیهقتوان رر اساس ررخی شاخصاین خسارت وجود دارد، می
ق.م.م و نیز رر پایۀ قاعدۀ معروف الضرر در فق   3و  1رسد ک  را اتکا ر  مواد نرر میپرداخت. ر 

 ر  وضع قانون ردردازد.تواند در این خصوص اذار ایرانی میاسالمی، قانون

 واژگان کلیدی

 .ق.م.م 3و  1سوء شهرت، عدم قطعیت، قاعدۀ الضرر، مواد 
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 مقدمه

(، یکهی از اقسهام خسههارات Stigma damagesخسهارت ناشهی از سهوء شههرت )رههدنامی( امهوال )
عنوان یک خسهارت متحدۀ امریکا ر  غیرقطعی است ک  در دو دهۀ اخیر و در محاکم سراسر ایاالت

 یافت  است ای افزایششد  و مطالبۀ آن ر  نحو فزایند قارل مطالب  در حوزۀ حقوق خسارات مطرح
(Geisinger, 1997: 452 ر .) طور کلی اعتبار یا شهرت در مباحث مرروط ره  حقهوق خسهارات، در

ری و ، اعتبار اموال، اعتبهار تاها1است از اعتبار اشخاص شود ک  عبارتچهار زمینۀ اصلی مطرح می
ایرد، اعتبار و شههرت امهوال اسهت و ها. آنچ  در این نوشتار مدنرر قرار میالمللی دولتاعتبار رین

شهود که  مقصهود از مطهرح می« خسارت ناشی از سوء شهرت اموال»خسارت وارد رر آن را عنوان 
یها رهار نسهبت ره  اعتبهار مهالی )اعهم از منقهول آن، انتساب یک امر منفی یها یهک وضهعیت زیان

 -(Vale & Cline, 1998: 835ر  تعبیر ررخهی از نویسهنداان ) -غیرمنقول( است ک  این امر منفی
اذارد و درنهایت ر  کهاهش ( رر ارزش آن مال اثر میOminous shadow)« سای  شومی»همچون 

(. این امر منفی یها وضهعیت Anderson, 2015: 1شود )ای آن مال در رازار منتهی میارزش معامل 
شود، رلک  ریشه  در تصهور منفهی یها تهرس رار از خودِ زیان یا آلودای فیزیکی مال ناشی نمیزیان

است ک  اشخاص نسهبت ره   ناشناختۀ همرا  آن دارد. درواقع این خسارت ناشی از تفکر یا تصوری
یها  ها در مورد آن مال، واقعی یها معقهول رهود  راشهدنرر از اینک  تصورات آنآن مال دارند؛ صرف 

خصهوص در (. اارچ  این خسارت اغلب در حوزۀ مسئولیت مهدنی )ر Johnson, 1996: 190خیر )
شود و یک ارایش جدید مطالباتی در مباحهث حقهوق محیطی( مطرح میهای زیستمورد آلودای

(، اما محدود و منحصر ر  آن نیست و در حوزۀ مسئولیت Gibson, 1995: 434زیست است )محیط
 (.Charmers, 1996: 45قارلیت طرح دارد ) قراردادی هم

محیطی ههای زیسهتشود، آلودایدر میان مواردی ک  راعث ایااد سوء شهرت در اموال می
ویژ  پس از تصویب قانون جامع ترین موضوع ررای مطالبۀ این خسارت است؛ ر ترین و رایجمهم

متحدۀ امریکا، استفاد  از ایهن  در ایاالت 2محیطیپاسخگویی، مسئولیت و جبران خسارات زیست
شهدت افهزایش یافهت اصطالح در قوانین و مقهررات، آثهار آکادمیهک حقهوقی و آرای ق هایی ر 

(Lusvardi & Warren, 2003: 221تاجایی ک  امروز  این اصطالح ریشتر در ،)   مورد اموالی که
 شود.کار ررد  میر اند یا در مااورت و یا نزدیکی اموال آلود  قرار دارند، شد آلود  

ارفهت، زیهرا شهد  و قارهل مطالبه  قهرار نمیدر اذشت  این خسارت جزء خسارات شناخت 
دانسهتند و معتقهد رودنهد که  ایهن ها آن را در تعارض را شرط قطعی رودن خسهارت میداداا 

خسارت یک خسارت غیرقطعی و مبتنهی رهر فرضهیات اسهت، درنتیاه  قارلیهت مطالبه  نهدارد 
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2. Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) (1980). 
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(Muldowney & Harrison, 1995: 526مهم .) ترین ایراداتی ک  رهر قارلیهت مطالبهۀ آن مطهرح
 اند از:شود، عبارتمی

 مهردم ناشهناختۀ تهرس یها منفی تصور در ریش  ک  است شهرت سوء خسارت، موضوع 
 شهود؛می ناشهی مهال آن ر  نسبت هاآن تفکر و تصور نحوۀ از و دارد مال یک ر  نسبت

 که  اسهت روانهی و ذهنهی امهور ر  مرروط و غیرمادی امر یک سارتخ موضوع رنارراین
 .(Johnson, 1996: 190) نمایدمی دشوار رسیار را آن محاسبۀ و ارزیاری

 هایپوشهش ارتهدای در معنا که  ر  این است؛ پراکند  و متغیر زمان طول در شهرت سوء 
 است ریشتر مخاطبان رر آن ثرا زیان، ورود یا آلودای ر  مرروط اطالعات انتشار یا ایرسان 

 در مفههوم این پس یارد؛می کاهش آن اثر تعمیرات، یا سازیپاک احیاناً و زمان را اذشت و
 تحقیقهات رر اساس و( Schlichter, 1997: 1149) کندمی تغییر و نیست پایدار زمان طول

 & Wise) اسههت مههدتکوتا  مههوارد اغلههب در ارزش کههاهش ایههن محققههان، از رسههیاری

Pfeifenberher, 1994: 1435-1439)دشهوارتر رسیار شهرت سوء اثر ایریانداز  درنتیا  ؛ 
 .است زیان یا آلودای خودِ اثر ایریانداز  از

 ره  نسهبت داشهت خواههد نهاچیزی رسهیار اثر شهرت، سوء واسطۀر  مال ارزش کاهش 
 اوج در رهدنامی ایهن درزمهانی که  حهداقل یا ندارد را مالش فروش قصد اصالً ک  مالکی
 در. نهدارد را مهال آن معاملهۀ قصهد اسهت، خریداران ذهن رر اثر ریشترین دارای و است
 دارا ره  آن جبهران ره  دادن حکم شاید و است دشوار رسیار اثر محاسبۀ موارد، اون این

 .(Schlichter, 1997: 1154 ) منتهی شود خواهان ناعادالن  شدن

 دارد عهواملی تعیین نیاز ر  محیطیزیست هایآلودای مورد در ویژ ر  خسارت این ارزیاری 
 آلهودای، پایهداری قارلیهت خطهر، واقعی سطح ازجمل  است، دشوار رسیار هاآن تعیین ک 

 عهدم مهال، آینهدۀ خریهداران نگرانی شدت و ترس سطح ها،آالیند  مادد رازاشت امکان
 تمهامی که  غیهر  و امهوال اون این ر  تسهیالت اعطای در مالی مؤسسات و هارانک تمایل
 ) رهود خواههد اثراذار آیند  احتمالی خریداران تصمیم و رازار در مال ارزش رر عوامل این

Muldowney & Harrison, 1995: 525;Vale & Clin, 1998: 836). 

 است  دشوار معموالً محیطیزیست هایپروند  در سببیت رارطۀ اثبات(Johnson, 1996: 

 عوامهل در نتیاهۀ اسهت ممکهن مال ارزش کاهش موارد از ررخی در آنک   ویژر  ،(204
 ایهن تفکیهک مهوارد، اونه این در. اسهت هاآن از یکی شهرت سوء ک  راشد ایچنداان 
 رسهیار مهال ارزش رر شهرت سوء تأثیر میزان همچنین و سببیت رارطۀ تعیین و عوامل
 .(Patchin, 1991: 167) رود خواهد دشوار

 که  استدالل این را است خسارات م اعف جبران رحث شد ،مطرح ایرادات از ردیگ یکی 
 اولیه ، حالهت ره  رازاشهت و سازیپاک یا تعمیرات هایهزین  جبران ر  حکم صدور را
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 از ناشهی خسارت جبران ر  دادن حکم و شودمی جبران مال یک رر وارد  خسارت کلیۀ
 خواههان ناعادالنهۀ شهدن دارا و تخسهار م هاعف جبهران راعهث در واقهع، شهرت سوء
 .(Gibson, 1995: 387, 393) شودمی

 نادرسهت خسارت این مطالبۀ دانستن مااز ک  معتقدند مخالفان از ررخی دیگر طرف از 
 جانبی آثار آن پذیرش زیرا است، ناکارآمد اقتصادی فاید  -هزین  هایتحلیل رر اساس و

 هایهزینه  افهزایش ههاآن از یکهی. شهتدا خواهد ق ایی سیستم و جامع  رر متعددی
 ررهزینه  و ررزمهان پیچیهد ، غالبهاً خسارت این مطالبۀ ر  مرروط دعاوی. است دادرسی

 زمینهۀ دو در حهداقل) متعهدد و متخصهص کارشناسهان هایدیهداا  از استفاد  و است
  ره آن مطالبهۀ دانسهتن ماهاز در نتیا ،. رسدنرر میر  الزم( محیطیزیست و حقوقی
 اقامۀ راب آن دانستن مااز دیگر طرف از. شد منتهی خواهد دادرسی هایهزین  افزایش
 عالو ره . شهودمی مناهر هاپرونهد  افهزایش ر  در نهایت ک  کندمی راز را واهی دعاوی
 زیهرا رهود، خواههد تعهارض در جامعه  عمومی منافع را موارد ررخی در آن دانستن مااز
 اما راشد، خطرناک هاآالیند  و مواد ررخی ایااد یا هازرال  ررخی دفع است ممکن اارچ 
 که  اسهت خهدماتی تهرینمهم از یکهی خدمات همین ااهی ک  راشیم داشت  یادر  راید

 دفهع هزینهۀ خسهارت، ایهن پهذیرفتن و دهندمی ارائ  جوامع زیست ادامۀ ررای هادولت
 و نمایهدمی سهودآور غیهر و اهران اررسی را مفید و ضروری مواد ررخی تولید یا و هازرال 

 .(Schlichter, 1997: 1155-1156)رود  نخواهد خدماتی چنین ارائۀ ر  حاضر دیگر کسی

 ها ارائ  اردید؛ ازجمل :هایی نسبت ر  آنتر شد و پاسخرنگتدریج و را اذر زمان کماین ایرادات ر 
 در خسارت این «رودن ارناپاید و متغیر» همچنین و «رودن غیرمادی» چون ایراداتی 

 ازجمله ) دیگهر خسارات مورد در «سببیت رارطۀ اثبات دشواری» نیز و زمان طول
 قارل در اما دارد، وجود هم( غیر  و تااری اعتبار رر وارد  خسارت معنوی، خسارات
 آنکه  ضهمن. نهدارد وجهود تردیهدی حقهوقی هاینرام اغلب در هاآن رودن مطالب 

 خسهارت کامهل جبهران عهدم رهرای ماوزی وج هیچر  اسب مح و ارزیاری دشواری
 معقهول مهدارک و دالیهل رها آن ارزیهاری و اثبهات که  میزانهی تها حداقل و نیست
 نهوین هایشیو  توسعۀ را عالو ر . آید عملر  راید خسارت جبران است، پذیرامکان
 اون این از یرسیار -ارفت خواهد قرار رررسی مورد ادام  در ک  -محاسب  و ارزیاری

 .است شد  مرتفع مشکالت

 مطالبهۀ رهرای ک  است ضروری نکت  این یادآوری نیز «معامل  قصد» ایراد مورد در 
 ورود اثبات هاآن از یکی ک  است الزم شرایطی خسارات، دیگر همانند خسارت این
 یها داشهت  معامله  قصهد ک  نماید ثارت رایستمی خواهان و است خواهان ر  زیان
 رنارراین است؛ شد  زیان متحمل مال، شهرت سوء واسطۀر  و داد  اناام ایمل معا
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 ایهن جبهران ره  حکمهی کنهد، ثارهت را مهم امر این نتواند خواهان ک  مواردی در
 .شد نخواهد داد  خسارت

 حکهم ک  نمود توج  مهم نکت  این ر  راید نیز «خسارت م اعف جبران» ایراد مورد در 
 خسهارت جبهران نیهز و( سارق حالت ر  اعاد ) سازیپاک یا تعمیر ایههزین  جبران ر 

 حکهم دو ن  و است متفاوت خسارت نوع دو ررای متفاوت حکم دو شهرت، سوء از ناشی
 (.Gibson, 1995: 397)واحد  خسارت یک ررای

 که  کرد ذکر راید نیز «جانبی آثار دیگر و دعوی اقامۀ هایهزین  افزایش» ایراد مورد در 
 ثانیهاً. راشهد وارد  خسهارت کامل جبران را  سر رر مانعی تواندنمی هاهزین  افزایش والًا

 در نتیاه ، شهود؛می محسوب خاص خسارت یک خسارت این شد، مطرح ک  طورهمان
 و اسهت ررخهوردار رهاالتری اسهتانداردهای از آن اثبهات خهاص خسهارات تمامی همانند

. اسهت خواههان ررعههدۀ ههمآن اثبهاتی رهار عالو ر . شودنمی داد  رأی آن ر  سادایر 
 .است محاکم در واهی دعاوی طرح از جلوایری در مهمی عامل امر همین

ایراداتهی که  از سهوی ررخهی در مهورد آن مطهرح  وجهود رهایت، امروز  این خسارت نها در
ت، امها شود، یک خسارت قارل مطالب  است و اثبات دقیق و ریاضهیاتی میهزان آن الزم نیسهیم

صرف حدس و امان هم ررای صدور رأی ر  جبران کهافی نیسهت و رهرای مطالبهۀ آن خواههان 
 رایست را دالیل معقول و معتبر موارد زیر را اثبات نماید:یم

این سوء شهرت پایدار و دائمی رهود  و  -2وجود داشت  است.  واقعاًسوء شهرت )ردنامی(  -1
ۀ رارطرر ارزش مال در رازار اثر اذاشت  و  واقعاًوء شهرت س -3یک امر موقت و اذرا نبود  است. 

 درمیهزان کهاهش ارزش مهال  -4سببیت میان سوء شهرت و کاهش ارزش مال موجهود اسهت. 
ی رهرای سازپاکهای تعمیرات یا ین هز -5یاۀ این ردنامی را دالیل معقول قارل ارزیاری است. نت

 (. Gibson, 1995: 399راشد )جبران کامل خسارت وارد  ر  خواهان ناکافی 

ررای رررسی این خسارت الزم است تا ارتدا مفههوم سهوء شههرت ایاادشهد  رهرای امهوال و 
شوند، تبیین اردد. در ادام  ررای شناخت رهتر این خسارت تمایز عواملی ک  راعث ایااد آن می

ارزیهاری آن رها  هایتهرین شهیو آن از ررخی خسارات مشار  مورد تحلیل قرار ایرد. سدس مهم
توج  ر  عدم قطعیت موجود در آن، معرفهی اهردد و در نهایهت، قارلیهت پهذیرش آن در نرهام 

 حقوقی ایران مورد رررسی قرار ایرد.

 

 . مفهوم سوء شهرت اموال1
اسهت  شهد  ذکهری از معانی فهرستۀ سوء شهرت واژ ی لغت در خصوصهافرهنگلغوی در  ر  لحاظ

ورسهتر در  رای نمونه  در فرهنهگرهتعاریر متفاوت ر  یک مفهوم اشار  دارنهد. را  آنهایباً همگی تقرک  
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آررویهی، ننهگ و یرعالمت یا نشانۀ سهرزنش، »: ازجمل است؛  شد  ارائ ررارر این واژ  مفاهیم متنوعی 
ی از انشهان دههد، ررچسهب یها یمرسوایی، عالمت یا ررچسبی که  انحهراف از یهک هناهار را نشهان 

 .( & Soukhanov  & CookKaethe ,1984 :98) «ومیت شدید یک فرد یا یک شیءسرزنش یا محک
آن نشهان  کهاررردکار رردنهد و را ارتدا یونانیان راسهتان ره  «Stigma»تاریخی واژۀ  ر  لحاظ

یج تهدرر ویی در یک فرد مشخص در جامع  رود. آرریردادن وجود یک ننگ، رسوایی، ردنامی یا 
اشخاص در  جزر پیدا کرد و  ی جدیدتریو کاررردهاتر شد و مصارف یعموماستفاد  از این واژ  
رفت. این تغییر کارررد تا جایی ادام  پیدا کرد ک  امروز  منرور از این واژ  کار مورد اموال هم ر 

رار رهر امهوال اسهت و در یانزک امر منفی یا یک وضعیت ی حقوقی، انتساب یهانوشت در اغلب 
(. همچنهین در Gregory et al, 1995: 220شهود )ینماستفاد   معموالًمورد اشخاص از این واژ  

 «Stigma»ۀ واژ ههاحوز اسهت و در ایهن  نشد  استفاد ی لغت تااری نیز از این واژ  هافرهنگ
( و ررای نشهان دادن خسهارت ناشهی از سهوء شههرت Elliot-Jones, 1996: 56کاررردی ندارد )

 شود.یمتااری از عبارات دیگری استفاد  
انتساب یک امهر منفهی یها « سوء شهرت یا ردنامی اموال»اصطالحی منرور از عبارت  ر  لحاظ
های یتوضهعرار رر اموال )اعم از منقول و غیرمنقول( است. ایهن امهور منفهی یها یانزیک وضعیت 

هها، تشعشهات، رهوی یتپاراز، سروصهداتواند مواردی همچهون وقهوع تصهادفات، وجهود یمرار یانز
های مهواد شهیمیایی یآلودانامطلوب، مشکالت ژئوتکنیکی، عیوب طراحی و ساخت، کشف ررخی 

یا ریولوژیکی خطرناک، یادآوری ررخی وقایع ناخوشایند همچون وقوع قتل و خودکشهی یها وقهایع 
رهرای  هامکانیری، دفن مرداان، استفاد  از ررخی اجنمراسم اح ار و  غیرمتعارف ازجمل  اجرای

ررچسهب یها انتسهاب »تولید محتوای پورن، تروریسم و موارد دیگری راشد که  راعهث ایاهاد یهک 
 (.Hajnal, 2017: 1617-1622;Young, 2001: 409 شود )یمرر آن مال « منفی

 

 فاهیم مشابه. تمایز خسارت ناشی از سوء شهرت اموال از م2
 یضهرورتر را ماهیت این خسارت و پاسخ ر  ررخی از ایهرادات مطروحه  یقدقآشنایی  منرورر 

ی آن و ضهرورت هاتفاوتک  این خسارت را مفاهیم مشار  دیگر مورد مقایس  قرار ایرد تا  است
 توج  مستقل ر  آن آشکارتر اردد.

 

 النفع. عدم1. 2
وء شهرت دارای ماهیت دواان  رود ، شبی  دو روی یک سک  مطارق نرر ررخی از نویسنداان، س

قهرار دارد. کسهانی که  رهر جنبهۀ « منفعت»و طرف دیگر آن « خسارت»طرف آن است ک  یک
کنند، معتقدند ک  این خسارت چیزی ریشتر ازآنچه  اقتصهاددانان رها منفعت رودن آن تأکید می

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anne+H.+Soukhanov&text=Anne+H.+Soukhanov&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anne+H.+Soukhanov&text=Anne+H.+Soukhanov&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Laurel+Cook&text=Laurel+Cook&sort=relevancerank&search-alias=books
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است تها رها  ها تالش رر ایندر تمامی این نامند، نیست ک می« جستاوی معامل  )رهتر(»عنوان 
حذف عامل ردنامی، ارزش مال راالتر رود و درنتیا  سود ریشتری ررای مالهک آن حاصهل شهود 

(Lusvardi& Warren, 2001: 63-88 ر  تعبیر دیگر، را فهروش مهالی که  دارای سهوء شههرت .)
دادن منهافع مهورد انترهار  شود و این ازدسهتاست، زیانی در سود مورد انترار مالک حاصل می

(Loss of expected profit) چیزی جز عدم( النفع نیستStott, 1988: 388 .) 
النفع و خسهارت ای الزم است دو تفاوت اصلی میان خسارت عدمررای پاسخ ر  چنین شبه 

ناشی از سوء شهرت مورد توج  قرار ایرد: اول آنک  خسارت ناشی از سوء شههرت راعهث ایاهاد 
النفع از ایااد ثروت ک  عدم شود، درحالیان و کاستی )ضرر( در دارایی موجود مالک آن مینقص

 کند ردون اینک  نقص و کاستی در دارایی موجود ایااد نماید.یا سود ریشتر جلوایری می
دوم آنک  عنصر عدم قطعیت در خسارت ناشی از سوء شهرت، در میزان خسارت وارد  است 

النفع عنصر عدم قطعیت در اصل وقوع خسارت اسهت ک  در عدم ت، درحالین  اصل وقوع خسار
 تر است.و ن  میزان خسارت؛ ر  همین دلیل هم اثبات آن دشوارتر و پیچید 

 

 . خسارت کاهش ارزش اموال2. 2
، موضهوع «شهد  رهرای امهوالخسارت ناشی از سهوء شههرت ایااد»ترین مفاهیم ر  یکنزدیکی از 

( است. این شباهت تها حهدی اسهت که  ررخهی Diminution of property« )الکاهش ارزش امو»
که  همیشه  ایهن دو اصهطالح ی درحهالررنهد، یمکار جای یکدیگر ره محاکم این دو اصطالح را ر 

شود، اما تفهاوت یم آنهایت منتهی ر  کاهش ارزش درنهاسوء شهرت اموال  آنک  رایکسان نیستند. 
نمایهد. اصهطالح یمرا متمایز از دیگری  هرکدامح وجود دارد ک  کارررد ظریفی میان این دو اصطال
شود ک  مالی متحمل خسارت فیزیکی شد  راشهد و حتهی پهس از یمکاهش ارزش، زمانی مطرح 

یگر، قسهمتی از آسهیب فیزیکهی وارد  دعبارتره ر  حالت اولیه  ررنگشهت  راشهد.  کامالًتعمیر هم 
رغم یعلهدید  راشهد و یبآسهال، پس از وقوع یک تصادف، اتومبیلی غیرقارل تعمیر راشد؛ ررای مث
ی فلزی ررخوردار راشد. در این حالت از هاقسمتضعف  مثالً هاقسمتتعمیر، هنوز از ضعف ررخی 

خسارت ناشی از سهوء »ک  در رحث  یدرحالشود، یماستفاد  « خسارت کاهش ارزش مال»عبارت 
ات فیزیکی یا آلودای نیست، رلک  منشأ این کهاهش ارزش علت کاهش ارزش، صدم« شهرت اموال

یک امهر غیرمهادی و آن منشأیا  درنتیااد شد  است؛ اک  نسبت ر  آن مال  است یتفکرتصور و 
ناملموس است و حتی اار کامالً ر  حالت اولی  رازاردد رازهم ممکن است این تصور منفی یا ترس 

 (.McMeekin, 2012: 261مردم نسبت ر  آن مال موجود راشد )
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 های ارزیابی خسارت ناشی از سوء شهرت اموالیوهش. 3

ههم در  -ررای ارزیاری خسارات غیرمادی همچون سوء شهرت امهوال، منهارع راهنمهای رسهیاری
 آورالهزام آنههاوجود دارد ک  هرچند اسهتفاد  از  -متحدۀ امریکایاالتاالمللی و هم در ینرسطح 

یهک منبهع راهنمهای مههم، در  عنوانره همیهت و متحدالشهکل رودنشهان ۀ اواسطر نیست، اما 
 از. (Bartke, 2011: 357ایهرد )یمقهرار  توجه  مهوردی حقوقی این حوز  هانوشت ها و یاریارز
 Internationalالمللهی ارزیهاری ینرتهوان ره  اسهتانداردهای یمالمللهی ینرۀ آنها در سطح جمل

Valuation Standards (IVS)  المللههی ارزیههاریینراز سههوی شههورای اسههتانداردهای  کهه 

International Valuation Standards Council (IVSC) شههد  و نیههز اسههتاندارهای یهه  ته
 Appraisal Practice The Uniform ی ارزیههاریاحرفهه های یهه رومتحدالشههکل مررههوط رهه  

Standards of Professional (USPAP)   ری امریکها آن را فهراهم ۀ ارزیهاسسهؤماشار  کهرد که
ررای محاسبۀ خسهارات  شد شناخت از این منارع راهنما، روش عمومی و  نرر صرفنمود  است. 

است. تهاکنون « تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش سارق مال»ناشی از سوء شهرت اموال، رررسی 
است ک  تمامی  شد  مطرحی اونااونی ررای ارزیاری و محاسبۀ خسارت در این دو زمان هاروش
 ی نوین.هاروشی سنتی و هاروشیم هستند: تقسقارلدر دو ارو  اصلی  هاآن

 

 ی سنتی )کالسیک(هاروش. 1. 3
 ملی از رهازارِدر مواردی کارررد دارند که  اطالعهات کها معموالًی سنتیِ ارزیاری خسارات هاروش
است و  ترساد  نسبتاً هاروشز این اشد. را توج  ر  اینک  استفاد  ادید  وجود داشت  ریبآسمالِ 

ۀ است، رنارراین اولین ازین شد  اقعو اشار  موردالمللی و داخلی کشورها ینردر منارع راهنمای 
شهوند؛ هرچنهد که  یمانتخاری، ق ات، داوران و کارشناسان ررای ارزیاری این خسارت محسوب 

 از: اندعبارت هاروشنقص نیستند. این یرکامل و  هاآنکدام از یچه

 

 مقایسۀ مستقیم معامالت مشابه در بازار()یسۀ بازاری مقا. روش 1. 1. 3
ک  را عناوین متفهاوتی از سهوی نویسهنداان  -روش رازاری یا روش مقایسۀ معامالت مشار  در رازار

ترین روش ارزیاری این خسهارت اسهت و اشهار  ره  یقدقپرکاررردترین و  ،1-شودیممختلف مطرح 
ۀ این خسارت، فرمول اصلی، کسر نمودن ارزش فعلی مهال )پهس از محاسبکت  دارد ک  ررای این ن

ی( از ارزش قبلی مال )قبهل از وقهوع خسهارت( سازپاکهای تعمیر یا ین هزوقوع خسارت و صرف 

                                                           
 ایرد؛ ازجمل :های مختلف حقوقی مورد اشار  قرار می. این روش را عناوین متفاوتی در نوشت 1

Market method/ Direct market comparison approach/ Comparable sales analysis/ Traditional sales 

comparison approach/ Appraised-by-comparison/ Paired sales analysis. 
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رایسهت آن را رها امهوال یمدید  در این دو مقطع زمهانی، یبآساست ک  ررای آااهی از ارزش مال 
رازار مقایس  نمود. ررای اعمال این روش الزم است ارزیاب ارتدا ارزش مال قبهل از وقهوع مشار  در 
در مورد اموال مشار  در  شد اناامرا رر اساس تعداد کافی معامالت  ازآن پسطور ینهمخسارت و 

 را رهر اسهاس آمد دسهتر رازار تعیین نماید و ارزش فعلی را از ارزش قبلی کسر کند. سدس رقهم 
 (.Patchin, 1994: 402هر مال تعدیل نماید ) فردمنحصرر های خاص و یژایو

یری این روش و نیز دقت و شفافیت و همچنین تعیهین خسهارت رهر کارار سادای  راوجود
 -اساس واقعیات موجود در رازار، ررخی از نویسهنداان معتقدنهد که  در مهورد رع هی از امهوال

پهذیر نیسهت، زیهرا اسهتفاد  از ایهن روشِ ارزیهاری امکان -طیمحییسهتزی هاپروند یژ  در ور 
ههای یژایومثهل  –ههای خهود مهال یژایوتوان اموالی را پیدا کرد ک  هم ازحیهث یمندرت ر 

ۀ درجهو هم حدود، اسهتر ، نهوع و  -ی و غیر کاررردجغرافیایی، اقتصادی، مشخصات فیزیکی، 
 (.Johnson, 1996: 206; Schlichter, 1997: 1150مشار  راشند ) کامالًآلودای 

 

 (The Cost method/ Replacement method)ای یا جایگزینی ینههز. روش 2. 1. 3
ۀ سهوء شههرت، اقهدام ره  تعیهین واسهطر در این روش، ارزیاب رهرای محاسهبۀ خسهارت وارد  

یهد. اارچه  نمایمهای مشهار  یژایوهای الزم ررای ساخت مادد مالی را همان ویژای یا ین هز
ی فردمنحصهرر ههای یژایودید  دارای یبآسمحدود و در مواردی ک  مال  صورتر این روش 
ایهرد، امها یمقهرار  اسهتفاد  مهوردی نتوان معامالت مشهار  آن را پیهدا کهرد، سادار راشد ک  

های الزم رهرای سهاخت ماهدد و میهزان خسهارت ینه هزین ایراد آن عدم ارتبهاط میهان ترمهم
اغلهب مهوارد، در یگر د عبارت(. ر Schlichter, 1997: 1150شد  در اثر سوء شهرت است )دیااا

های الزم رهرای ینه هزررد تا میهزان خسهارت ررارهر رها ینمسوء شهرت کل ارزش مال را ازرین 
های سهاخت ین هزرر  صرفاًساخت مادد همان مال یا مال مشار  راشد. از طرف دیگر این روش 

 دهد.ینمنماید و عنصر سود و نیز هزینۀ فرصت را مدنرر قرار یم مادد تمرکز
 

 The Income)گذاری یهسدرما. روش درآمددی یدا تعیدیر بدر اسدا  ندر  3. 1. 3

analysis/ Capitalization rate method) 
در مورد اموال تااری )مولد( نریهر ادارات، مراکهز خریهد، پاسهاژهای تاهاری،  معموالًاین روش 

شهود. درواقهع ایهن روش مبتنهی رهر سهود یمکار ارفته  ی استیااری و مانند آن ر هاانآپارتم
اذاری است و در آن تأکید رهر درآمهدها و عوایهد حاصهل از آن ی سرمااقتصادی و سطح ریسک 

دید  را یبآسارزیاب، درآمد حاصل از مال  -ک  خود انواعی دارد -مالِ خاص است. در این روش
 آورد.یم دستر نقدیِ مورد انترار رر اساس ارزش خالص فعلی را تنزیل جریان 
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شهود ینمشامل اموال غیرتااری )غیر مولد(  اوالًاین روش نیز دارای این ایراد مهم است ک  
یاً در مورد اموال تااری نیز ممکن است اطالعاتی از رازار در مورد میهزان درآمهد حاصهل از ثانو 

یاه ، ارزیهاری نت دریی خاص وجود نداشت  راشد یا ناقص راشهد؛ این مال در یک منطقۀ جغرافیا
آیهد یها مهال آلهود  هنهوز فعالیهت ینم دستر دقیقی از ارزش خالص درآمد حاصل از آن مال 

تااری خود را شروع نکرد  راشد ک  در این صورت هیچ مبنهایی رهرای ارزیهاری وجهود نخواههد 
مین درآمدهای آینهد  )رهرای مهدتی رهیش از یهک عالو  تخ. ر (Johnson, Op.cit: 206)داشت 

 سال( تا حدودی دشوار و غیرقطعی خواهد رود.
 

 ی نویرهاروش. 2. 3
از علهوم آمههار و  ههاآنیی اسهت که  در ههاروشیری کاراره های نهوین ارزیهاری، یو شهمنرهور از 

در رهازار  نکنندااشهرکتاز  آمد دستر های ینررسنای و همچنین اطالعات حاصل از سازمدل
داران و دهنههداان منههارع مههالی، سهههام، دالالن، قرضکننداانمصههرف)خریههداران، فروشههنداان، 

ۀ خسهارت اسهتفاد  محاسب( ررای تکمیل اطالعات و یم ری هاشرکتصاحبان سرمای ، کارشناسان 
ک مال خاص شوند ک  اطالعات کاملی از رازار یکار ارفت  میزمانی ر  معموالً هاروششود. این یم

وجود نداشت  راشد تا امکان مقایسۀ دقیق را فراهم آورد. در چنین مواردی ررای تکمیل اطالعات و 
ی تکمیلهی اسهتفاد  هاروش عنوانر های نوین ارزیاری یو شتر میزان خسارت وارد  از یقدقتعیین 

 :است یضرورتوج  ر  چند نکت   هاروششود. در هنگام استفاد  از این یم
 .آنهاهای سنتی ارزیاری هستند و ن  جایگزین کاملی ررای یو شکنندۀ یلتکم هاروشول اینک  این ا

رایست را دقت نرهر یم هاروششد  در این یآورجمعدوم آنک  استخراج و تحلیل اطالعات 
 صورت ایرد تا فرضیات در مرحلۀ تعیین میزان خسارت وارد نگردد.

-McLean & Mundy, 1998: 1مبانی اقتصادی نیز هسهتند )دارای  هاروشسوم اینک  این 

ی مطلوریهت سهازحداکثریۀ اصلی اقتصادی در این خصوص تئوری انتخاب و تئوری فرض(. دو 2
ی اقتصهادی رها دو یها چنهد کهاال مواجه  هارنگا اشخاص یا  ک  یزمان اوالً معنا ک است؛ ر  این 

تها میهزان  انهدتالشیهاً در ثانوری انتخهاب( و دهنهد )تئهیمشوند، یکی را رر دیگری ترجیح یم
ی سهازحداکثرره  حهداکثر ررسهانند )تئهوری  ههاانتخابرضایت یها مطلوریهت خهود را در ایهن 

منافع یا مطلوریهت »مطلوریت(. رر این اساس، ررخی از نویسنداان معتقدند ک  مفهوم اقتصادی 
یری زیهان ناشهی از اانداز نایی ررای تواند مبیم (Consumer benefits/utilitie« )کنند مصرف

اضهاف  رفها  »، رحهث کنند مصهرفسوء شهرت اموال راشد. معیار سهنتی منهافع یها مطلوریهت 
( است. منرور از این مفهوم تفاوت میهان حهداکثر میزانهی Consumer surplus« )کنند مصرف

و قیمهت واقعهی و  آوردن یک کاال تمایل ره  پرداخهت دارد دستر ررای  کنند مصرفاست ک  
(. رهرای محاسهبۀ میهزان Carson & Mitchell, 1990: 1263-1267جهاری آن کهاال در رهازار )
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اصطالح جدیهدی رها « کنند مصرفاضاف  رفا  »جای اصطالح توان ر خسارت در این زمین  می
 & Just & Huethمطهرح نمهود ) (Compensating surplus« )اضهاف  رفها  جبرانهی»عنهوان 

Schmitz, 1981: 69-73 میزانهی از جبهران خسهارت « اضاف  رفا  جبرانی»(. مقصود از اصطالح
تفاوت اردد یراست ک  در آن مالک یک مال، میان مالکیت مال آلود  و غیرآلود  از همان نوع، 

(McLean & Mundy, Op. cit: 4 .) رایست ر  میزانی راشهد یمیگر، پرداخت خسارت د عبارتر
ررای مالک وجود نداشت  راشد. ررای دستیاری ره   آلود یرغان مالکیت مال آلود  و ک  تفاوتی می

ی آورجمهع کننداانمصهرفچنین میزانی از خسارت الزم است اطالعات مرروط ره  تقاضهاهای 
ی آورجمهعها و ینررسنامبتنی رر  عمدتاًی نوین ارزیاری هاروششود. ر  همین دلیل نیز اکثر 

 رتوانند میزان اضاف  رفا  جبرانی را رر اساس تقاضاهای رازار تعیین نمایند.اطالعات هستند تا 
 

 (Survey-based)محور ی نظرسنجیهاروش. 1. 2. 3
ک  مطرح اردید، در مواردی ک  اطالعات رازار در مورد معامالت مرروط ره  یهک نهوع  طورهمان

ره  تعبیهر ررخهی اضهاف  )خسارت مال خاص یا اموال مشار  آن کامل نباشد، ررای تعیین میزان 
های تکمیل اطالعات اسهت. ی اطالعات از طریق نررسنای یکی از روشآورجمعرفا  جبرانی(، 

شوند: ارزیاری احتمهالی، تحلیهل یمر  س  دستۀ اصلی تقسیم  عمدتاًمحور ی نررسنایهاروش
 شد  )از سوی مالکان(.مشترک، و کاهش ارزش استنباط

، ارزیاب را توج  ر  نبود اطالعات رازاری مناسب، اقدام ر  تهیهۀ «تمالیروش ارزیاری اح»در 
تصهریح  رحهثموردجزئیهاتی از کمیهت و کیفیهت مهال  ههاآننماید ک  در یمیی هانام پرسش

 (.Cabot, 1994: 29)شود یم
نیز فرایندی ررای استنباط ارزش کاال یا خهدمات خهاص اسهت. در « روش تحلیل مشترک»

های قیمتهی یها جبرانهی ینه ازنتخابِ اشخاص رین چند کاال یا خدمات مشار  و یها این روش، ا
 شود. یمی آورجمعمتفاوت 

های مهال مهورد اخهتالف یژایو، جزئیات کاملی از شرایط و «شد روش کاهش ارزش استنباط»در 
نماینهد یمتعیهین  ههاآنایرد و میزان کاهش ارزشی ک  یمدر اختیار مالکان همان نوع مال مشار  قرار 

 .(McLean & Mundy, 1998: 15) ایردیممبنایی ررای محاسبۀ خسارت مدنرر قرار  عنوانر 
 

 (Valuation team approach). روش ارزیابی گروهی )سیستماتیک( 2. 2. 3
« رویکههرد سیسههتماتیک ارزیههاری»( آن را Wilson, 1992: 38در ایههن روش کهه  ررخههی )

(to valuation Systematic approach  نیز معرفی )نمایند، ارزیاری اروهی از کارشناسهان در یم
مبنهایی در تعیهین  عنوانر ی مرروط ، هاحوز محیطی، حقوقی و دیگر یستزی مرتبط هاحوز 
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آید. مدیریت این کار تیمی نیز ررعهدۀ ارزیهاب اسهت. او رها ترکیهب یم حسابر میزان خسارت 
های ههر مهال یژایوهای مختلف و سدس اعمال تعدیالت متناسب را ین زماطالعات مرروط  در 

(. ررای اسهتفاد  رهتهر Bruce, 1997: 382کند )یمخاص اقدام ر  تعیین میزان مناسب خسارت 
رایسهت از دانهش، یم: اول آنک  کارشناسان انتخاری است یضروراز این روش، رعایت چند نکت  

خوردار راشند. دوم آنک  این کارشناسان در اعهالم نرهر ی رراحرف ی هاق اوتتخصص، تارر  و 
ههای و یژایوخود ر  همۀ عوامل مؤثر رر ارزش مهال توجه  کهافی داشهت  راشهند و عهالو  رهر 

محیطی و غیر  نیهز یستزخصوصیات خود مال، ر  شرایط اقتصادی، اجتماعی، عرفی، فرهنگی، 
 ,Stottررخهوردار راشهند ) ههاحوز در ایهن  های خود توج  داشت  و از اطالعات کافییاریارزدر 

ی مطروحه  ایهن حهوز ، از نرریهات کارشناسهان و هاپرونهد (. را آنکه  در اکثریهت 373 :1988
یی ررای صدور رأی کهافی نیسهت و الزم اسهت تنهار شود، اما این روش یممتخصصان استفاد  

ۀ میهزان خسهارت محاسبررای ای را ک  یو شک  کارشناسان مستندات ارزیاری خود و همچنین 
 نیز توضیح دهند. اندکرد وارد  استفاد  

 

 (Option pricing model (OPM)ای ینهگزگذاری یمتق. روش 3. 2. 3
اهذاری یمتقمهدل »ی ارزیاری خسارت ناشی از سوء شههرت، اسهتفاد  از هاروشیکی دیگر از 

ی و سهازپاکالک یهک مهال رهرای هایی ک  مین از( است. در این روش کلیۀ OPM« )ایین از
ایهرد و یمی و تحلیهل قهرار رررس موردیاناً توسع  و ارتقای استفاد  از مالش در اختیار دارد، اح

شهود. یمها ررای ارزیاری و محاسبۀ میزان خسهارت اسهتفاد  ین ازاز این  آمد دستر میانگین 
ها ایهرد و در طهول سهالیمقهرار  اسهتفاد  مورددر مورد اموال تااری )مولد(  اصوالًاین روش 

ی منارع طبیعهی، هاپروژ خاص در مورد اموال غیرمنقول مختلف )همچون  طورر استفاد  از آن 
 یافت  است. توسع های کشاورزی، اموال استیااری( ینزم

شهود و زیهان یمی درنرر ارفت  سازپاکتارعی از زمان  عنوانر در این روش، ارزش مال آلود  
در  عالو ر شود. یمیری اانداز ی در زمان نامناسب نیز سازپاک واسط ر ی وارد  رر ارزش مال اضاف

شود یمهای نقدی )نقدینگی( حاصل از مال نیز توج  یانجراین روش ر  ماهیت متغیر و احتمالی 
ات هایی ک  مالک ررای پاسهخ ره  انترهارین ازو چارچوری است ررای تخمین ارزش مال رر اساس 

 ,Lentzکار ایرد )تواند ررای افزایش ارزش مال ر یممتغیر نقدینگی دارد و همچنین اقداماتی ک  

& Tse, 1995: 121 ی مالهک دو ازینه  در دسهترس خواههد سهازپاکزمان  نرر از(. در این روش
ب. ی در زمان نامناسهسازپاکدوم،  و ی در رهترین زمان ممکن )زمان رهین (سازپاکداشت: یکی، 

هایی ک  مالک ررای ارتقا و توسهعۀ اسهتفاد  از مهال )رهتهرین و رهاالترین اسهتفاد  ین ازهمچنین 
ها ینه ازایرد. میانگین حاصهل از رررسهی تمهامی ایهن یمممکن( در اختیار دارد نیز مدنرر قرار 

ل در تهوان از ایهن مهدیممبنایی ررای تعیین میزان خسارت وارد  خواهد رود. ررخی معتقدند که  
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ههای یانجرجای تهوان ره یماون  موارد ینامورد اموال غیرتااری )غیرمولد( نیز استفاد  کرد. در 
هها و یاتمالهای ریمه ، ین هزی منفی مثل هاارزشنقدی )نقدینگی( عدد صفر را اذاشت یا حتی 

 (.Ibid: 123, 136) داد قراراذاری یمتقتوان در این مدل یمهای احتمالی را هم ین هزدیگر 
های مختلهف در دسهترس مالهک رهرای ینه ازکه  ره   آن اسهتین مزیت این روش ترمهم

کند و انعطاف کافی رهرای تغییهر متغیرههای مختلهف را یمی و استفاد  از مالش توج  سازپاک
ین  اسهت هزکمیری آن نیز ساد  و کارار های مختلف، شیو  ین ازرغم توج  ر  یعلدارد و نیز 
 یری دارد.کارار مورد اموال تااری و هم اموال غیرتااری قارلیت  و هم در

 

 Environmental risk )محیطی یسددتزدهددی بدده خطرهددای . سیسددتم نمره4. 2. 3

scoring system to assess) 
دهی ر  اسباب ایاهاد سهوء این روش مبتنی رر مطالعات موردی و همچنین تعیین سیستم نمر 

سه   مهثالًآلودای( ر  سطوح مختلف ) مثالًعامل ایااد سوء شهرت )شهرت است. در این روش 
رای نمونه ، رهرای سهطوح پهایین رشود. یمارفت   درنرری انمر  هرکدامسطح( تقسیم، و ررای 
، و رهرای سهطوح شهدیدتر 4-6، ررای سطوح متوسط ریسهک نمهرۀ 0-3ریسک )آلودای( نمرۀ 

 ی ر  مال آلهود انمر شدت ریسک یا آلودای  شود. رر اساسیمارفت   درنرر 7-9ریسک نمرۀ 
 در شهد اناامشود و را مقایسۀ نمرۀ کل مال موضوع رحث را مطالعات موردی یماختصاص داد  

اههردد یم، میههزان خسههارت وارد  تعیههین اندشههد  آلههود ینههۀ امههوالی کهه  رهه  همههان شههدت زم
(Roddewig, 2000: 371-374.) 

رای ره. انهدکرد های ریشتری اسهتفاد  یرنددست روش از  ررخی دیگر از نویسنداان در این
 (Risk assessment model« )مدل ارزیاری ریسهک»نمون ، یکی از نویسنداان از مدلی را عنوان 

ی نکرد ، رلک  در کنار آن، نهوع رندطبق شدت ریسک یا آلودای را  صرفاًاستفاد  کرد  است ک  
رندی کرد  و در هر مورد، رر اساس اینکه  آلهودای از طبق  همرا  شد اناامهای صنعتی یتفعال
و نیهز رهر اسهاس مطالعهات  شهد  منتشهرهایی ناشی شد  و در چ  سهطح و شهدتی یتفعالچ  
ی اردآوریک رانک اطالعاتی  صورت ر صورت ارفت  و  دراذشت ای ک  از سوی ارزیاران یمورد

 (.Syms, 1997: 27-39نمایند )یمعیین شد  است، اثر سوء شهرت را رر کاهش ارزش مال ت
ی، لزوم دسترسی ر  اطالعات حاصل از اموال رنددرج دهی یا ی نمر هاروشین ایراد ترمهم

رودن ررخهی  فرد ر  منحصرۀ واسطر  متأسفان آلود  قارل قیاس را همان شدت آلودای است ک  
آیهد. ضهمن آنکه  در ههر یم دسهتر ی مقایسۀ واقعه ندرتر ها، یآلودااموال یا ررخی از انواع 

طبق ، میزان آلودای و میزان تأثیری ک  رر کاهش ارزش اموال خواهد داشت، یکسهان نخواههد 
اهرفتن  درنرهررنارراین تعیین میزان ثارت خسارت ررای هر طبق ، از انعطهاف کهافی رهرای ؛ رود
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  در ررخهی از مهوارد یاهنت درآلهودای ررخهوردار نیسهت؛  هر نهوعهای خاص هر مال یا یژایو
 ارفت  دقیق نخواهد رود.ارزیاری صورت

 

 (Mortgage-equity model)ثیقه و -. استفاده از مدل سهام5. 2. 3
رمای  سرالقو  جریان منافع آیندۀ حاصل از مال را کاهش و ضرورت جذب مادد  طورر آلودای 

دیگهر، وجهود  داد. ره  تعبیهر ی این موارد ارزش مال را کاهش خواههدهردودهد. یمرا افزایش 
یاه  ره  نت دردههد و یمرا افهزایش  هاآناذاری رر ی سرماهای ریسکی در اموال، هزینۀ یژایو

ین امر در رررسی میهزان وثیق  ر  هم -کاهش ارزش مال منتهی خواهد شد. مدل تحلیلی سهام
هش ارزش مهال محور، کهادر ایهن مهدلِ تحلیلهیِ ریسهک درواقهعکند. یمخسارت وارد  توج  

 صهراحتاًشود. این تحلیهل یمتارعی از افزایش ریسک همرا  آن )آلودای( درنرر ارفت   عنوانر 
کنهد و رهر یماذاری توج  ی سرمام در فرایند درآمد حاصل از ای و تحلیل سود سهایق وثر  اثر 

 سهرمای  و سهود و رخ رازاشهتتهارعی از نه عموماًاذاری رر اموال ی سرمااین امر تمرکز دارد ک  
لئهون » دهنداان منارع مالی است. این تکنیک منتسهب ره دیگر شرایط صاحبان سهام و قرض

 درسهارت . او اولین شخصی رود ک  استفاد  از این تحلیهل را رهرای ارزیهاری ایهن خاست« الوود
ین روش سع  داد؛ ر  همین دلیل هم اآورد و تو دستر اذاری رر اموال غیرمنقول ی سرماینۀ زم

 (.Charmers, & Jackson, 1996: 53شود )یمنیز شناخت  « Ellwood»ۀ معادلرا عنوان 
 :1فرمول عمومی این تحلیل ر  این شرح است

          Ye – M (Ye + P 1/Sn – Rm) D0 1/Sn 
R0 =   

___________________________________________
             

 

                1 + Di J or K-factor 

 اذاری کل را رر مبنای شرایط وااذاری سهام و پارامترهای مهالی )ازی سرمااین فرمول نرخ 
رد ییرات مهوقبیل نسبت وام ر  ارزش مال، نرخ سود، مدت استهالک و ...( و امارات مرروط ر  تغ

 کند.یمانترار در ارزش مال و درآمد، در مدت پروژ  محاسب  
اذاران ی سرمادهنداان منارع مالی و مفهوم ریسک از تصمیمات قرض والًاصدر رازار یک مال، 
شود. ر  همین دلیهل، یماذاری منعکس ی سرمانرخ  عنوانر آید و یم دستر امالک و مستغالت 

                                                           
1. R0 = Overall capitalization rate. 

Ye = Equity yield rate. 

M = Mortgage ratio / or Loan-to-value ratio. 

P = percent of loan paid off. 
1/Sn = Sinking fund factor at equity yield. 

Rm = Mortgage capitalization rate or mortgage constant. 

D0 = Change in total property value. 
Di = Change in income. 

J = J-factor. 

K = K-factor. 
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های مررهوط ره  سههام و یلتعهدتوانهد رهر اسهاس یمررخی معتقدند ک  کاهش ارزش اموال آلود  
وثیق  چهارچوب  -نداان منارع مالی تخمین زد  شود و فرمول سهامدهطور تصمیمات قرضینهم

؛ ایهن مهدلِ (Charmers, & Jackson, 1996: 53 )کنهد یممناسبی را ررای ایهن تعهدیالت فهراهم 
 (. :56Ibid) است 1DCF، جایگزینی ررای روش تحلیل تنزیل جریان نقدیدرواقعتحلیلی 
مشهار  در    در هر دو رویکرد مقایسۀ معامالتک آن استیوۀ ارزیاری شین مزیت این ترمهم

ت. شود و از مزایای هر دو روش ررخهوردار اسهیمرازار و رویکرد درآمدمحور در ارزیاری استفاد  
ررخهوردار  یی است ک  از انعطاف کافی ررای توج  ر  تغییهر متغیرههاهاروش ازجمل ضمن آنک  

عیهین ترهر اسهاس واقعیهات موجهود در رهازار یاناً کاهش ارزش مهال را احاست و میزان ارزش و 
 ۀمؤلفهرهر دو  صهرفاًک   نستآین ایرادی ک  رر این روش ارزیاری وارد است، ترمهمنماید. اما یم

 ههاآنر رهسود سهام و وثیق  تمرکز دارد ک  ممکن است در مورد ررخی از اموال را تمرکز صرف 
ذا رهتهر لهیزان خسارت وارد  تعیهین کهرد. نتوان مبنای قارل اتکایی ررای تعیین ارزش مال و م

 است ک  ر  عوامل دیگری هم در تعیین خسارت وارد  توج  شود.

 

 (Multiple regression analysis)استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه )چندمتغیری(  .6. 2. 3
یهرِ های رارسیونی روشی است ک  رر اسهاس اطالعهات اذشهت ، نسهبتِ ههر متغیلتحلاستفاد  از 
دهد. این روش پراستفاد  است و ریشهتر در مباحهث یمیمت اموال مورد تحلیل قرار ق رامستقل را 

تواند اثبات نماید ک  آیا اثهر مههم یمها یلتحلشود. نتایج این یمآکادمیک ارزیاری خسارات مطرح 
د  راشهد یها محیطی اموال آلویستزی رر قیمت اموال وجود دارد ک  منسوب ر  شرایط توجهقارلو 

رایست توضیح دههد که  چهرا ایهن متغیرههای خهاص یمخیر. در استفاد  از این مدل، کارشناس 
 شهد ستفاد ااطالعهات  ماموعو این مدل ر  چ  صورت ایااد و تفسیر شد  است.  اندشد  انتخاب

 .(Jackson, 2003: 316)هداری شود های کاری ارزیاب نگیلفادر این تحلیل نیز راید در 
سهارت خۀ خسارت از این روش ررای ارزیهاری حوزهرچند امروز  تعداد ریشتری از کارشناسان 

  رهکنند، اما دو ایراد مهم در خصوص این روش وجود دارد: اول آنک  در این روش نیاز یماستفاد  
اطالعهات  ۀ آن مال است ک  ااهی احتمال دارد را فقدان یها محهدودیتاذشتی اطالعات آورجمع
طاههای ج  شویم. دوم آنک  در استفاد  از ایهن روش و نحهوۀ تحلیهل اطالعهات رایهد مراقهب خموا

محیطی هم رر قیمهت امهوال های زیستیآلوداممکن است ک  عواملی غیر از  مثالًمحاسباتی رود. 
یهن تفهاوت در تعیهین متغیرهای مستقل مطرح نشهد  راشهد و ا عنوانر ک   اثراذار راشد، درحالی

 .(Rogers, 2002: 208-213)ی مستقل ممکن است ر  انتساب نادرست نتایج منتهی شود متغیرها

 

                                                           
1. Discount cash flow. 
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 هاشاخصتوجه به سایر  .7. 2. 3
یی است ک  را توجه  ره  هاشاخصی ارزیاری این خسارت توج  ر  عوامل و هاروشیکی دیگر از 

تقریبهی  طورر ی واسطۀ آلوداتوان ارزش مال و همچنین حدود کاهش ارزش آن را ر یم هاآن
 آنههایی که  رهر اسهاس هاشهاخصایرند: یمۀ اصلی جای دست دودر  هاشاخصتخمین زد. این 

توان حهدود کهاهش ارزش یم آنهایی ک  رر اساس هاشاخصتوان ارزش مال را تخمین زد، و یم
 خسارت ناشی از آلودای را تخمین زد.

توان ره  مهوارد یمژ  اموال غیرمنقول یور های مرروط ر  تعیین ارزش اموال صشاخ ازجمل 
 زیر اشار  کرد:

 ادارات اسهتفادۀ مهورد امهوال مالیات نرخ تعیین ررای ک  محاسباتی و هافرمول ماموعۀ 
 سهالیانۀ مالیهات هاآن رر اساس و ایردمی قرار دارایی، و مالیات ادارات همچون مختلف،
 .شودمی تعیین اموال

 رر  ک  جغرافیایی مختلف مناطق در اموال، مورد در هاریشهردا اسناد و سوارق ماموعۀ
 .شودمی تعیین مختلف اموال سالیانۀ عوارض میزان هاآن اساس

 راشد شد ریم   مال ک درصورتی  اموال ایریم  سوارق ماموعۀ رررسی. 

 کارشناسهان سهوی از که  اموال ارزش تعیین ر  مرروط هایفرمول و مالی اسناد تحلیل 
 .راشد ارفت  صورت وثیق  ارزش تعیین و وثیق  پذیرش رحث در هاانکر مالی

 کارشناسههان هایدیههداا  و مطروحهه  دعههاوی در امههوال ارزش تعیههین سههوارق رررسههی 
 مطهرح ههاآن پیرامهون دعهوایی سارقاً ک درصورتی  هاآن مورد در ارزیاران و داداستری

 .(McMeekin et al, 2012: 284-285) راشد شد 
توان موارد یمدلیل آلودای نیز  ر ی مرروط ر  تعیین میزان کاهش ارزش هاشاخص ل ازجم

 زیر را نام ررد:
 آلودای؛ ماهیت و نوع 

 ، آلودای؛ مقاومت و شدت درج 

  چه  از ناشهی آلهودای ایهن یا اندشد  آلودای این ایااد راعث اشخاصی یا شخص چ 
 است؛ صنعتی فعالیت نوع

 است حد چ  تا مال این و لودایآ این از مردم ترس میزان (Mundy, 1992: 1-7)؛ 

 است؛ حدی چ  تا زیستمحیط و اشخاص سالمت رر آلودای این تأثیر 

 دارد؛ هاییویژای و شرایط چ  آلود  محل 

 است؛ سازیپاک قارل کامل طورر  آلودای این آیا 

 اشهخاص یا و هاسازمان دولت، سوی از) آلودای این سازیپاک ررای جامعی ررنام  آیا 
 دارد؛ وجود( حقیقی
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 است؛ شد  رینیپیش آیند ، احتمالی خریداران ررای ایریم  و ت مینی هایررنام  آیا 

  است؛ اذاشت  اثر مال آن از استفاد  رر آلودای این حد چ  تا و طور چ 

 اسهت داشهت  اثهر نیهز ماهاور یها نزدیهک ههایمکان از اسهتفاد  رهر آلهودای این آیا 
(Roddewig, 2000: 375-387). 

تهوان حهدود خسهارت وارد  را تعیهین نمهود. یم هاشاخصرا رررسی ماموعۀ این عوامل و 
جای اسهتفاد  از ره  درواقهعین مزیت این روش سادای و سههولت اسهتفاد  از آن اسهت. ترمهم
دانهان رها آن آشهنایی ندارنهد، از ی دشهوار آمهاری و ریاضهی که  اغلهب ق هات و حقوقهامدل
در این روش ر  چندین عامهل در تعیهین ارزش  عالو ر شود. یماستفاد   ترملموسهای خصشا

رها واقعیهات  ترمنطبهقو  تریهقدقیاه ، ارزیهاری نت درشود؛ یممال و میزان کاهش ارزش توج  
های خهاص ههر یژایوموجود در رازار خواهد رود و از انعطاف کافی ررای درنررارفتن شرایط و 

ین ایهراد ایهن روش تخمینهی و تقریبهی تهرمهمچنین مزایایی،  وجود راخوردار است. مال نیز رر
 . آن استرودن 

اسهت که  رهرای جلهوایری از  شد  مقررتگزاس،  ازجمل های امریکا، در قوانین ررخی ایالت
که  خوانهد  مسهئول  یدرصهورتدیهد ، یانزجبران م اعف خسارت و نیز دارا شهدن ناعادالنهۀ 

 عنوانره خسهارات احتمهالی  تناسهب ر رایست مبلغی یمیاادشد  شناخت  شود، اهای یآلودا
یی ک  اثبات نمایند در زمان وجود سوء شههرت هاخواهانی تودیع نماید. اسدرد وثیق  در قالب 

ۀ سوء شهرت همرا  آن ر  واسطر ک  مال خود را  اندشد و مابور  اندداشت نیاز ر  اناام معامل  
خسهارت خهود را  هاسهدرد توانند از محهل ایهن یمتر از قیمت رازار معامل  نمایند، نییپاقیمت 

رایست میزان سدرد  و اینک  تا چه  مهدتی رایهد تودیهع شهود یمها دریافت نمایند. البت  داداا 
های خاص هر پروند  مشخص نمایند یژایو اساس رری( را سازپاکدو تا پنج سال پس از  مثالً)
(Schlichter, 1997: 1158-1159 در چنههین حههالتی، هههم فرصههت جبههران خسههارت رههرای .)

یاه ، صهدور نت دردیهداان و ۀ زیانناعادالنهماند و هم امکان دارا شدن یمدیداان محفوظ زیان
 فوری رأی ر  جبران خسارت، ازرین خواهد رفت.

 

. قابلیت جبران خسارت ناشی از سوء شهرت ایجادشدده بدرای امدوال 4
 حقوقی ایران در نظام

ر  این خسارت در قوانین و مقررات  -تاجایی ک  مورد رررسی قرار ارفت  –در نرام حقوقی ایران
اهذار ایرانهی رسهد قانوننرر میصراحت اشار  نشد  است، را این حهال، ره و در آرای ق ایی ر 

در خصوص قارهل « ررالض»ق.م.م و نیز را استناد ر  قاعدۀ معروف  3و  1تواند را تکی  رر مواد می
اهذاری نمایهد. قاعهدۀ الضهرر جهزء مشههورترین قواعهد فقههی مطالب  رودن این خسارت قانون
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واسطۀ اهمیتش مستند رسیاری از مسائل فقهی و حقهوقی قهرن حاضهر شد  است ک  ر پذیرفت 
د، اند )محقهق دامهاقرار ارفت  است و رسیاری از رزراان فق  رسالۀ مستقلی در مورد آن نوشهت 

(. مستندات این قاعد ، آیات و روایات معتبر رسیار و نیز حکم عقل است )انصهاری، 131: 1390
(. را وجود نصوص شرعی متعدد، ردون تردید قبح ضرر و حسن جلوایری از آن و 372ق:  1372

در نتیا ، نهی از اضرار از احکامی است ک  عقل صرف نرر از متون شرعی یا ادلۀ نقلهی ره  آن 
(. را وجود تعاریر و تفاسیر مختلفی ک  در مورد تفسهیر ایهن 75: 1399نیا، کند )هادوییحکم م

ر  رعد(، مفهوم این قاعد  ر  صورت کلی اینست  133قاعد  ذکر شد  است )محقق داماد، همان: 
ک  ضرر زدن در اسالم نفی شد  و همچنین حکهم ضهرری در شهریعت جعهل نشهد  اسهت. در 

شد  ررای اموال که  در قهوانین و خسارت ناشی از سوء شهرت ایاادخصوص خساراتی همچون 
توان درجایی طور متون فقهی تصریحی وجود ندارد، این سؤال مطرح شد  است ک  آیا میهمین

اذار ررای جبران یک ضرر خاص وجود ندارد، ر  استناد این قاعهد  ره  ک  حکمی از سوی قانون
اند و ات حکم کرد؟ را آنک  ررخی از فقها را این نرر مخالفجبران خسارت حکم داد و درواقع اثب

اذاری کند، ن  اینک  نقش قانونعنوان عامل رازدارند  عمل میمعتقدند ک  قاعدۀ الضرر صرفاً ر 
(، اما ررخی دیگر از محققان رر این راورنهد 373ق:  1418و اثبات حکم داشت  راشد )خوانساری، 

ران خسارت زیانی ر  کسی ررسد، این حکم عدمی یا عهدم حکهم، ره  ک  اار از نبود حکم ر  جب
شود و نتیاۀ آن حکم ر  جبران خسارت است ک  البت  نحوۀ جبران استناد قاعدۀ الضرر نفی می

شود. توجی  حکومت الضهرر رهر خسارت را توج  ر  اوضاع و احوال هر ق یۀ خاص مشخص می
تنها مسئول کارهایی است ک  رعهدۀ کسی راشد، او ن ای راحکام عدمی از آنااست ک  اار وظیف 

های خود است. قاعدۀ الضرر ر  صورت کلی اعالم کرد  اسهت اناام داد ، رلک  مسئول ترک فعل
(، چ  این ضرر از اقدامات شخصی 29-28: 1398تارد )رهرامی احمدی، ک  هیچ ضرری را ررنمی

ویژ  حکم وارد . رنارراین رر اساس این قاعد  و ر های راشد و چ  از فقدان حکم ررای جبران زیان
نشد  راقی رماند، حتی ااراین ترین مستند این قاعد  است، هیچ ضرری نباید جبرانعقل ک  مهم

 صریح ر  جبران خسارات خاصی راشد.ضرر ناشی از فقدان حکم 

 

 و پیشنهادها گیرییجهنت
ارات غیرقطعهی اسهت که  در ارزیهاری آن خسارت ناشی از سوء شهرت اموال یکی از اقسام خس

ایراداتی که  رهر قارهل مطالبه   وجود راتعیین دقیق و صد درصدی میزان خسارت الزم نیست و 
دادنهد. مقصهود از یمشود، رسیاری از محاکم در امریکا آن را قارل مطالب  یمدانستن آن مطرح 

ر  مالی است ک  رهر ارزش آن  رار نسبتاین خسارت، انتساب یک امر منفی یا یک وضعیت زیان
 شود.ای آن مال در رازار منتهی میاذارد و ر  کاهش ارزش معامل اثر می
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رسد رهترین شیوۀ ارزیاری این خسارات در هر دعوایی نرر می، ر شد مطرحرا توج  ر  نکات 
شد ک  از خاص آن دعوی دارد و شاید در ررخی موارد الزم را احوال و اوضاعرستگی ر  شرایط و 

وجود این، رهترین  راتر خسارات وارد  استفاد  شود. اما یقدقچند شیوۀ محاسباتی ررای ارزیاری 
شیوۀ ارزیاری، مقایسۀ تفاوت ارزش مال قبل و رعد از وقوع خسارت است ک  رر اسهاس مقایسهۀ 

مبتنهی رهر ایرد. این روش محاسباتی، ساد ، دقیق و معامالت مشار  آن مال در رازار صورت می
اطالعات کهاملی جههت  -ر  هر دلیلی -واقعیات موجود در رازار است. چنانچ  در ررخی از موارد

های مررهوط ره  آن مهال ایهن توان را اسهتفاد  از سهایر شهاخصمقایس  وجود نداشت  راشد، می
  رر مهواد تواند را تکیرسد مقنن ایرانی مینرر میخسارت را ارزیاری نمود. در حقوق ایران نیز ر 

در خصههوص قارههل مطالبهه  رههودن ایههن خسههارت « الضههرر»ق.م.م و نیههز قاعههدۀ معههروف  3و  1
 اذاری نماید.قانون
 

 و مآخذ منابع
 ی( فارسالف

 هاکتاب -
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