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هصطفی الساى

*

چکیدُ
زض يمَز هًاٍؾي وِ زض آىًَ ،يي تًازل يطفي هياى يَؾيي ٍجَز زاضز ،يسم اًجام يا يسم اهىاى
اًجام تًْس اظ سَي يىي اظ قطفيي لطاضزاز ،تطاي قطف هماتل حمَلي ضا تِ ٍجَز هيآٍضز .اظ آى جولِ
هي تَاى تِ ذياض تأذيط حوي (زض تيى) ،ذياض تًصض تسلين ٍ تثًؽ غفمِ اضاضُ وطز .زض ايي هياى ،ذياض تفليس
يىي اظ حمَلي است وِ تطاي حوايت اظ ضرػي وِ ٍفاي تِ يْس وطزُ يا حاؾط تِ ايفاي تًْس لطاضزازي
ذَيص هيتاضسٍ ،ؾى ضسُ است .ايي ذياض ،ضيطِ فمْي زاضتِ ٍ لاًَى هسًي آى ضا زض يه هازُ( ،)380ذاضد
اظ هثحج «ذياضات» پيصتيٌي وطزُ است .تِ يالٍُ ،زض لاًَى تجاضت هَازي ٍجَز زاضز وِ ذياض تفليس يا
حك استطزاز ضا تحت ضطايكي تطاي قطف هًاهلِ تا تاجط ٍضضىستِ تِ ضسويت ضٌاذتِ است.
زض ايي همالِ ،تِ تطضسي فمْي ـ حمَلي ذياض تفليس پطزاذتِ ٍ ؾوي همايسِ آى تا ًْازّاي هطاتِ ،تِ
هكالًِ هَاز لاًَى تجاضت ،هطتثف تا يٌَاى ايي ذياض ًيع هيپطزاظين.
کلید ٍاژُّا :ذياض تفليس ،اغل تماتل تًْسّا ،ذياضٍ ،ضضىستگي ،حك فسد ،اًحالل لطاضزاز.
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تاریخ پذیزش20/7/01 :
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 -1هقدهِ
يىي اظ يَاهلي وِ هَجة اًحالل لطاضزاز يا ذاتوِ يافتي آحاض يمسي وِ غحيحاً ٍالى ضسُ ٍ حتي
تطذي اظ آحاض ذَز ضا تط جاي گصاضتِ است هيضَز ،استفازُ اظ «حك فسد» هيتاضس وِ زض فمِ اسالهي اظ
ايي حك تِ يٌَاى «ذياض» ياز ضسُ است .ايي حك هوىي است ظازُ لاًَى يا ًاضي اظ تَافك قطفيي لطاضزاز
تاضس .ذياضات هرتلف تا يٌاٍيي ذاظ تِ تٌاسة زض هٌاتى حمَلي ٍ فمْي هكطح ضسُاًس؛ ٍلي يىي اظ
ذياضاتي وِ تِ تفػيل تطضسي ًطسُ است« ،ذياض تفليس» هيتاضسّ ،واىگًَِ وِ تحج ذَاّس ضس ،لاًَى
هسًي وطَضهاى تِ قَض غطيح آى ضا تِ يٌَاى ذياض هستمل زض ترص ذياضات تطضسي ًىطزُ ٍ تٌْا يه هازُ
(هازُ  380ق.م) تِ اجوال تِ آى پطزاذتِ است.
آًچِ زض ايي همالِ تطضسي هيضَز ،تطضسي هاّيت ،هثٌا ٍ ضطايف ذياض تفليس ٍ همايسِ آى تا تطذي
ذياضات ٍ ًْازّاي حمَلي زيگط ،اظ جولِ حك استطزاز پيصتيٌي ضسُ زض لاًَى تجاضت است .ايي تطضسي تا
هطاجًِ تِ هٌاتى فمْي ٍ حمَلي هطتثف اًجام ذَاّس ضس.
 -2کلیات
زض ايي گفتاض تِ تطضسي هفَْم ذياض ٍ هفَْم تفليس هيپطزاظين.
 -1-2هفَْم خیار
اوخط فمْا ذياض ضا تِ «هله فسد الًمس» يًٌي اذتياض فسد لطاضزاز ،تًطيف وطزُاًس(اًػاضي.)5 ،1412 ،
ّطچٌس هطحَم ضيد اًػاضي تِ آى ايطاز ٍاضز وطزُاًس ،اظ ايي جْت وِ تًطيف هصوَضٍ ،يژگي «هاًى اغياض»
تَزى ضا ًساضز؛ چطاوِ حك فسد يمَز جايع ضا وِ «ذياض» هحسَب ًويضَز ًيع زضتطهيگيطز .تا ايي حال،
تًطيف هصوَض اظ آى جْت وِ يمَز جايع يطفاً اظ زايطُ ضوَل ذياض ذاضجٌس ٍ ايٌىِ تًطيف فَق تًاضؾي تا
«اغل لعٍم لطاضزازّا» ًساضز ،زاضاي ايطاز اساسي ًويتاضس.
 -2-2هفَْم تفلیس
افالس زض لغت يثاضت است اظ تيچيع ضسىً ،ازاض ضسى ،تٌگسستي ٍ تيٌَايي ٍ ٍضضىستگي(يويس،
 .)213 ،1384افالس زض اغكالح حمَلي يثاضت است اظ غسٍض حىن زازگاُ تِ ايٌىِ اهَال ضرع ووتط اظ

Archive of SID
تطضسي هثاًي ٍ ضطايف ايوال ذياض...

31

زيَى اٍست (غفايي .)289 ،1383 ،ضرػي وِ زازگاُ چٌيي حىوي زضتاضُ اٍ غازض وطزُ ٍ ًاتَاًي اٍ ضا زض
پطزاذت زيًَص ،احطاظ ًوَزُ ،هفلَس ًاهيسُ هيضَز .تٌاتطايي هفلَس وسي است وِ افالس ٍي زض زازگاُ
احطاظ ضسُ تاضس.
« هفلس (تط ٍظى هُحسي) وسي است وِ يوسُ اهَالص ضا اظ زست زازُ تاضس ٍ هفلس (تط ٍظى همسس)
وسي ضا گَيٌس وِ تِ زليل ًساضتي هال يا يسم وفايت زاضاييً ،تَاًس زيَى ذَز ضا تپطزاظز ٍ حاون ضطو تط
حجط اٍ حىن زازُ تاضس .ايي حىن ضا افالس هيًاهٌس ٍ تفليس تِ هًٌاي غسٍض چٌيي حىوي است» (ًجفي،
276 ،25 ،.1394؛ حسيٌيياهلي 546 ،1418 ،تِ ًمل اظ قالةاحوسي.)171 ،1383 ،
افالس زاضاي ايساضي است وِ ًويتَاى ّوِ آًْا ضا زض «ايساض» يافت .تِ قَض ولي ،افالس ضرع
هسيَى ضا زض غَض ت زضذَاست قلثىاضاى ٍ غسٍض حىن زازگاُ اظ تػطف زض اهَض هالي ذَز هوٌَو هيساظز،
حال آًىِ ايساض چٌيي ًيستّ .وچٌيي ،ايساض هَجة سمَـ زيي ًويضَز ٍ «زض ّط هَلى وِ هًسط تِ
تأزيِ توام يا لسوتي اظ تسّي ذَز هتوىي گطزز ،هلعم تِ تأزيِ آى است» (هازُ  33لاًَى ايساض) .اها تِ
ًهط هي ضسس وِ تا ٍجَز سىَت لاًَى ايساض ٍ لاًَى آييي زازضسي هسًي ،ايساض اظ حيج ايجاز ذياض تفليس
آحاضي هطاتِ افالس زاضتِ تاضس .زض ٍالى ،زض هَاضزي وِ هَضز هًاهلِ تسلين ًطسُ ٍ ذطيساض تَاًايي تأزيِ
حوي ضا ًساضز ،فطٍضٌسُ حك فسد زاضز.
تِ ًهط اوخط حمَلساًاى (واتَظياى219 ،1387 ،؛ اهاهي ٍ 510 ،1385 ،غفايي ،1383 ،جلس ٍ 300 ،2
ّ )301طچٌس زض حال حاؾط ،افالس زض لَاًيي هَؾَيِ وطَض ها ضٌاذتِ ًطسُ است؛ اها هيتَاى ذياض
تفليس ضا تِ يٌَاى لايسُ ،زض ايساض ٍ ٍضضىستگي ،وِ جاًطيي ٍؾى گصضتِ افالس ضسُ لاتل اجطا زاًست
(واتَظياى .)219 ،1387 ،زض هَضز تاجط ٍضضىستِّ ،طچٌس لاًَى تجاضت اجطا هيضَز ،اها زض هَاضز سىَت
ايي لاًَى تايس تِ لاًَى هسًي هطاجًِ وطز (اهاهي.)510 ،1 ،1385،
غطفًهط اظ تحجّايي وِ زض هَضز تفاٍت يا تطاتِ افالس ٍ ٍضضىستگي هكطح هيضَز ،تا هالحهِ
هازُ  530ق.ت ،ايي ًتيجِ تِ زست هيآيس وِ زض «ذياض تفليس» تفاٍتي تيي حالتي وِ هطتطي هفلس
ضسُ تاضس تا حالتي وِ ايي ضرع ٍضضىستِ ضسُ تاضسٍ ،جَز ًساضز .گصضتِ اظ ايي ،تا تَجِ تِ همطضات ضاجى
تِ افالس ،تمَيت يگاًگي لَايس ذياض تفليس زض هَضز ضرع هفلس ٍ ٍضضىستِ هٌاسة تِ ًهط هيضسس.
هازُ  530ق.ت .انْاض هيزاضز« :هالالتجاضُّايي وِ تاجط ٍضضىستِ تِ حساب زيگطي ذطيساضي وطزُ ٍ
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ييي آى هَجَز است ،اگط ليوت آى پطزاذتِ ًطسُ تاضس اظ قطف فطٍضٌسُ زض غيط ايٌػَضت اظ قطف وسي
وِ تِ حساب اٍ آى هال ذطيساضي ضسُ ،لاتل استطزاز است».
هازُ  966اليحِ جسيس لاًَى تجاضت(هػَب  1390وويسيَى لؿايي ٍ حمَلي هجلس ضَضاي
اسالهي) ،زض ايي ذػَظ همطض هيزاضز« :ييي ّط هال هتًلك تِ زيگطي وِ تِ ّط يٌَاى ًعز تاجط هتَلف
است ،لاتل استطزاز است هگط ايٌىِ زض اجطاي يمس الظهي تِ اٍ تسلين ضسُ تاضس .اهيي هيتَاًس تا اجاظُ
لاؾي ًانط ،هالي ضا وِ تماؾاي استطزاز آى ضسُ است تِ هاله يا ًوايٌسُ لاًًَي اٍ ضز وٌس .زض غَضت
تطٍظ اذتالف هتماؾي هيتَاًس نطف هْلت زُ ضٍظ ًعز زازگاُ غازضوٌٌسُ ضأي اظ ايي تػوين لاؾي ًانط
ضىايت وٌس».
زض هازُ  966اليحِ جسيس لاًَى تجاضت ،يثاضت «هگط ايٌىِ زض اجطاي يمس الظهي تِ اٍ تسلين ضسُ
تاضس» افعٍزُ ضسُ ٍ تططيفات استطزاز ييي هال هتًلك تِ زيگطي وِ ًعز تاجط هتَلف هَجَز است ،تياى
ضسُ است .تِ ّط حال ،هازُ  530ق.ت ٍ هازُ  966اليحِ جسيس لاًَى تجاضت اضتثاقي تا ذياض تفليس
ًساضًس .ظيطا تفليس زض هَضز هالي هكطح هيضَز وِ قثك لطاضزاز تِ ضرع هفلس اًتمال يافتِ تاضس ٍ
اًتمالزٌّسُ تِ استٌاز تفليس هٌتملإليِ زضغسز استطزاز آى تاضس.
ّوچٌيي ،هازُ  1093اليحِ جسيس لاًَى تجاضت (هػَب  1390وويسيَى لؿايي ٍ حمَلي هجلس
ضَضاي اسالهي) وِ همطض هيزاضزّ« :طگاُ توام يا لسوتي اظ اهَالي وِ تطاي فطٍش تِ تاجط ٍضضىستِ
زازُ ضسُ است هًاهلِ ضَز ٍ ٍجِ آى تِ ّيچ ًحَي تيي ذطيساض ٍ تاجط ٍضضىستِ احتساب ًطسُ تاضس ،اظ
قطف ذطيساض لاتل استطزاز است»؛ اضتثاقي تا ذياض تفليس ًساضز .ظيطا ذطيساض هال ذطيساضي ضسُ ضا تا
پطزاذت حوي آى اظ تاجط ٍضضىستِ تحَيل هيگيطز ٍ چٌيي ًيست وِ هالي ضا تِ تاجط ٍضضىستِ فطٍذتِ
تاضس ٍ ترَاّس تِ زليل يسم تأزيِ حوي اى اظ سَي تاجط ،ييي آى ضا هستطز وٌس.
تايس تَجِ زاضت وِ اگط هثيى ًعز هطتطي هفلس ييثي پيسا وطزُ تاضس ،يليضغن اذتالف ًهط فمْا تايس
تِ فطٍضٌسُ حك زاز وِ ييي هثيى ضا تِ استٌاز هازُ  380ق.م اظ هطتطي استطزاز ًوايس ٍ ًسثت تِ «اضش»
زض ضزيف غطها لطاض گيطز .الثتِ تا تَجِ تِ ايٌىِ اضش غطفاً زض غَضت تحمك ضطايف ذياض يية لاتل ايوال
است وِ زض ايي هَضز هحمك ًيست ،تا ايي ٍجَز ايي ذساضت ضا هيتَاى اظ تاب هسؤٍليت هسًي (اتالف يا
تسثية) اظ هطتطي هفلس تا ايوال ذياض تفليس هكالثِ ًوَز ٍ ها زض ايٌجا غطفاً اظ «اضش» تِ هًٌاي هكلك
حمَلي آى «يًٌي ًسثت تفاٍت تيي اضظش غحيح ٍ هًية يه جٌس» ًهط زاضتِاين.
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 -3هاّیت ٍ شزايط اعوال خیار تفلیس
زض ايي گفتاض ،هاّيت ٍ ضطايف ايوال ذياض تفليس تا زض ًهط گطفتي هثاًي فمْي ٍ همطضات لاًَى هسًي
تطضسي هيضَز ٍ ًيع هازُ  380ق.م ٍ هَاضزي وِ هوىي است زض ايوال ايي ذياض تطزيس ٍجَز زاضتِ تاضس،
هَضز هكالًِ لطاض هيگيطز.
 -1-3هاّیت خیار تفلیس
ذياض تفليس ضا ًويتَاى ضطـ تًليمي تط يمس ًالل هحسَب زاضت .تِ يثاضت زيگطٍ ،جَز ايي ذياض
تطاي ضرػي وِ هالي ضا تِ هًسط يا ٍضضىستِ اًتمال زازُ ،تسيي هًٌا ًيست وِ تحمك يمس ًالل ،هًلك تِ
هَلي تَزى هٌتمل إليِ اظ حيج تَاًايي ٍي تط ايفاي حوي تاضس .زض ٍالى ،ذياض تفليس اذتياض فسري است وِ
ضاضو تطاي ًالل ييي لايل ضسُ تا زض غَضت تحمك ضطايف آى ايوال ًوايس يا تطاي هكالثِ حوي ٍاضز
غطهاي هٌتمل إليِ گطزز .وواايٌىِ ايي ذياض زض فطؼ تلف هال هٌتمل ضسُ يا اًتمال آى تِ حالج لاتل ايوال
ًيست.
تا ايي تَؾيحاتً ،ويتَاى ذياض تفليس ضا زاضاي هاّيتي هطاتِ تا ًْازي زاًست وِ زض حمَق
وطَضّايي ّوچَى آلواى ،فطاًسِ ٍ اًگليس تا يٌَاى «ضطـ شذيطُ هالىيت ( ;Retention of Title

 )Romalpa Clauseضٌاذتِ هيضَز .هازُ  455لاًَى هسًي آلواى زض تياى هاّيت ايي ًْاز حمَلي
انْاض هيزاضزّ« :طگاُ تايى هالىيت هال هٌمَلي ضا تا تأزيِ واهل حوي تطاي ذَز حفم وٌس ،زض حالت
تطزيس ،چٌيي تَافمي تِ هًٌاي اًتمال هالىيت ،هًلك تط ضطـ تًليمي وِ يثاضت است اظ زفى واهل حوي،
ّوطاُ تا حفم حك فسد يمس زض غَضتي وِ هطتطي زض تأزيِ تأذيط ًوايس ،تلمي ذَاّس ضس» (تطجوِ هازُ
تِ ًمل اظ :سًيسي ٍ يعزاًي.)59 ،1389 ،
زض حمَق اًگليس ضطـ شذيطُ هالىيت ،لايسُاي لسيوي ٍ تسيْي تلمي گطزيسُ وِ تِ هَجة آىً ،ثايس
تا ظهاًي وِ آذطيي ترص حوي پطزاذت ًطسُ ،هالىيت هثيى تِ ذطيساض هٌتمل گطزز ( & McEntire

 .)Crossley, 1895, 457ايي لايسُ ،تا تًسيلّايي وِ هٌاسة تجاضت تَزُ ٍاضز ترص  )1( 19لاًَى
تيى  1979تطيتاًيا ضسُ است (.)Snead, 2005, 290

ّسف اظ ٍجَز ضطـ شذيطُ هالىيت آى است وِ اهىاى زاضز ،هثيى تسٍى پطزاذت حوي تحَيل هطتطي
گطزيسُ تاضس .اظ ايي ضٍ تايس تِ تايى حك زاز وِ تتَاًس زض ضطايكي ّوچَى ايساض يا ٍضضىستگي هطتطي،
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هثيًي ضا وِ هالىيت ٍي (تايى) اظ آى ٌَّظ سلة ًطسُ ،هستطز ًوايس ( .)Yeo, 1995, 250زض پطًٍسُ
ضاّثطزي ضٍهالفا ( )Aluminium, 1976,176لايسُ شذيطُ هالىيت اظ آى جْت تَسًِ زازُ ضس وِ تايى،
ًِ تٌْا ًسثت تِ وااليي وِ فطٍذتِ ٍ حوي آى ضا زضيافت ًىطزُ ،تلىِ ًسثت تِ فطآٍضزُّايي وِ تا استفازُ
اظ هَاز اٍليِ فطٍذتِ ضسُ اظ سَي ٍي ساذتِ ضسُ ،تا ظهاى پطزاذت واهل حوي ،حفم هالىيت هيوٌس .زض
تحليل ضاتكِ ،اظ جولِ استسالل ضسُ وِ تا ظهاى ايفاي واهل حوي ،يه ضاتكِ اهاًي ( Fiduciary
 )relationshipتيي قطفيي ضىل هيگيطز وِ هطتطي هىلف تِ ضيايت حسٍز ٍ آحاض آى است( De

 .)Lacy, 1995,. 254ايي احط زض تطذي اظ پطًٍسُّاي اًگليسي زيگط ًيع هَضز پصيطش لطاض گطفتِ است
(.)Borden (UK) Ltd v. Scottish Timber Products Ltd [1981] Ch 25
تٌاتط آًچِ گفتِ ضس ،زض فمِ ضيًِ ٍ تِ تثى آى حمَق وطَضهاى ،ذياض تفليس هغايطتي تا توليىي تَزى
يمَزي ّوچَى تيى ًساضز ٍ تِ هحؽ ٍلَو يمس ،اًتمال هَضز هًاهلِ تِ قطف هماتل هحمك هيضَز (هازُ
 362ق.م) ٍ تفليس ،فمف ٍؾًيتي است وِ تِ ضرػي وِ هاتِ اظاي هَضز هًاهلِ (زض تيى ،حوي) ضا زضيافت
ًىطزُ ،حك فسد يمس ٍ استطزاز هثيى هيزّس.
 -2-3شزايط اعوال خیار تفلیس
هازُ  380ق.م همطض هيزاضز« :زضغَضتي وِ هطتطي هفلس ضَز ٍ ييي هثيى ًعز اٍ هَجَز تاضس تايى
حك استطزاز آى ضا زاضز ٍ اگط هثيى ٌَّظ تسلين ًطسُ تاضس ،هيتَاًس اظ تسلين آى اهتٌاو وٌس» .چٌيي يثاضتي
تِ ضىل زيگط تَسف ضْيس اٍل شوط ضسُ ٍ تَسف ضْيسحاًي زض وتاب زيي تططيح گطزيسُ است« :اگط
هالىي واالي ذَز ضا پيص اظ ايالم هحجَضيت هفلس تِ فطٍذتِ تاضس ٍ حوي آى ضا ًگطفتِ تاضس زض غَضت
ٍجَز ييي هال هيتَاًس هًاهلِ ضا فسد ٍ هال ضا پس تگيطز» (ضْيسحاًي.)25 ،2 ،1410 ،
ّطچٌس ناّط لسوت اٍل يثاضت فَق هكلك است ٍ چٌيي تطهيآيس وِ ضاهل توام هَضز يًٌي حتي
هَاضزي وِ ييي هال ضرػي تسٍى ايٌىِ تيًي ٍالى ضَز ـ هخالً تا يمس اهاًت يا ٍزيًِ يا اجاضُ ـ ًعز
زيگطي است ،هيضَز؛ تا ايي حال ،لسوت زٍم آى وِ «حوي» ضا شوط ًوَزُ است ،ناّطاً آى ضا تِ يمس تيى
هحسٍز هيساظز .تِ ّويي زليل ،هازُ  380ق.م ًيع اظ لفم «هثيى» استفازُ وطزُ است.
ايٌىِ فطٍضٌسُ هيتَاًس ييي هال (هثيى) ضا اظ هطتطي أذص ًوايس ،حاٍي ًىات ظيط است:
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 .1فطٍضٌسُ زض غَضتي هيتَاًس ييي هثيى هتًلك تِ ذَيص ضا اظ هطتطي هستطز ًوايس وِ آى ييي ًعز
اٍ هَجَز تاضس .هازُ  380ق.م ٍ يثاضت ضْيسيي (تِ يٌَاى فمْايي وِ ذياض تفليس ضا تِ يٌَاى ذياض
هستمل تطضسي وطزُاًس) ،تِ ايي اهط اضاضُ هيوٌس .هثٌاي «لعٍم هَجَز تَزى هثيى تطاي اهىاى استطزاز آى
اظ هطتطي هفلس» ايي است وِ يمس تيى ،لطاضزاز الظهي هيتاضس ٍ تِ ّويي زليل زض زٍ حالت اهىاى
استطزاز ييي هثيى ٍجَز ًساضز:
الف .زض غَضتي وِ هطتطي آى ضا تِ يمس الظم يا جايع تِ زيگطي هٌتمل وطزُ تاضس :زض ايي غَضت،
چَى ييي هصوَض هتًلك حك غيط لطاض گطفتِ ،زض حىن هَضزي است وِ تلف ضسُ ٍ اهىاى استطزاز آى ٍجَز
ًساضز ٍ ايي تا لعٍم يمس تيى ّواٌّگي زاضز؛ زض ايي حالت ،فطٍضٌسُ جعء غطهاي هفلس لطاض هيگيطز.
ب .ييي هثيى ًعز هطتطي هفلس تلف ضسُ تاضس :زض ايي حالت ًيع چَى يمالً اهىاى استطزاز ٍجَز
ًساضز ،فطٍضٌسُ تٌْا حك ٍضٍز زض غطهاي هطتطي هفلس ضا زاضز ٍ حك زيگطي تطاي ٍي ايجاز ًويضَز .اظ
اييضٍ وِ يمس تيى تِ هجطز ٍلَو هَجة اًتمال هالىيت هثيى تِ هطتطي هيضَز ٍ اٍ ضا هستحك تْطُهٌسي
اظ ييي ٍ هٌافى هثيى هيساظز؛ حتي اگط حوي ضا تِ ّط زليل تِ فطٍضٌسُ پطزاذت ًىطزُ تاضس (تٌس ( )1هازُ
 362ق.م).
 .2تا تَجِ تِ اغل لعٍم لطاضزازّا (هازُ  219ق.م)ّ ،طگًَِ تفسيطي اظ ّط ًَو ذياض ،اظ جولِ ذياض
تفليس تايس زض جْت هحسٍز ًوَزُ للوطٍ ضَل آى اًجام ضَز؛ اظ اييضٍ:
يکّ .واىگًَِ وِ هازُ  380ق.م تػطيح ًوَزُ است ،ذياض تفليس ضاهل هَضز تلف حوي ًويضَز .تا
ايي ٍجَز ،تا تَجِ تِ هثٌاي ذياض تفليس وِ تطضسي هيضَز ،اهىاى زاضز ايي زيسگاُ تمَيت ضَز وِ
ذػَغيتي زض هثيى ٍجَز ًساضز وِ زض غَضت هفلس ضسى هطتطي ٍ ييي تَزى آى ،فطٍضٌسُ تتَاًس آى ضا
تسلين ًىٌس يا زض غَضت تسلين ،استطزاز وٌس .لصا اگط حوي ًيع ييي هًيي تاضس ،توام لَايس هطتَـ تِ ايوال
ذياض تفليس ـ زض غَضتي وِ تايى هفلس ضَز ٍ لازض تِ تسلين هثيى ًثاضس ـ اجطا ذَاّس ضس .ايي ًهط
هرػَغاً زض هَاضزي وِ هثيى ،ولي ٍ حوي ييي هًيي است (تيى سَلن) ٍ هطتطي هفلس هيضَز ،هٌكمي ٍ
هَافك تا اغَل ٍ لَايس حمَلي ٍ فمْي تِ ًهط هيضسس.
دٍ .تٌاتط هفَْم هرالف هازُ  380ق.م ،زض غَضتيوِ حوي ييي هًيي ًثاضس ٍ ولي تاضس ،ذياض تفليس
هَؾَييت ًساضز ٍ لاتل ايوال ًرَاّس تَز .لثل اظ تَؾيح ايي ليس تايس تِ ايي اهط پطزاذتِ ضَز وِ زض
ذػَظ ذياض تفليس تفاٍتي تيي هثيًي وِ ييي هًيي است ٍ هثيًي وِ ولي زض هًيي استٍ ،جَز ًساضز؛
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ظيطا ،ولي زض هًيي ًيع ترطي اظ يه هجوَيِ هًيي است وِ تا تسلين زليماً هًيي هيگطزز ٍ اظ اييضٍ ،اگط
ييي ًعز هطتطي هفلس هَجَز تاضس ،فطٍضٌسُ حك استطزاز آى ضا زاضز.
زض هازُ  1089اليحِ جسيس لاًَى تجاضت (هػَب  1390/10/06وويسيَى لؿايي ٍ حمَلي هجلس
ضَضاي اسالهي) وِ ٌَّظ الظماإلجطا ًطسُ ،تػطيح گطزيسُ وِ «زض تيى حال هثيى هطرع ،چٌاًچِ
هطتطي لثل اظ پطزاذت حوي ٍضضىستِ ضَز ٍ ييي هثيى ًعز اٍ هَجَز تاضس ،تايى حك استطزاز آى ضا زاضز».
ايي هازُ غطيحاً تط ايي اهط زاللت زاضز وِ ذياض تفليس تٌْا زض ذػَظ ييي هًيي (هثيى هطرع) لاتل
اجطا است ٍ سايط تًْسات ضا ضاهل ًويضَز.
زض هَضز هثيى «ولي» وِ يثاضتست اظ «هفَْهي وِ لاتل اًكثاق تط افطاز هتًسز تاضس» (ضْيسي،
 ،)236 ،299 ،1377هخل يه ويلَ قالي  18يياض ٍ ايٌىِ چطا ذياض تفليس زض هَضز آى لاتل ايوال ًثاضس،
هيتَاى ًهطياتي ضا اضايِ ًوَز:
اٍل .تِ ايتماز تطذي اظ حمَلساًاى هًاهلِ ولي ،يمس توليىي ًويتاضس تلىِ يمس يْسي هحسَب
هيگطزز (ضْيسي .)24 ،43 ،1377 ،اظ اييضٍ تطذالف هَضزي وِ هثيى هًيي تِ هطتطي هفلس تسلين ضسُ،
زض هَضزي وِ هثيى ولي است هيتَاى هًتمس گطزيس وِ چَى لثل اظ تسلين هثيى ولي تِ هطتطي ،حمي تطاي
ٍي تِ ٍجَز ًويآيس ،لصا فطٍضٌسُ هيتَاًس اظ تسلين هثيى اهتٌاو ًوايس ٍ لصا ًياظي تِ ايوال ذياض تفليس
ٍجَز ًساضز .اضايِ ايي ًهط تا ايي اضىال هَاجِ است وِ ّطچٌس تا لسوت زٍم هازُ  380ق.م تكاتك زاضز،
ٍلي ضاُحلي تطاي حالتي وِ هثيى ولي تَزُ ٍ تِ هطتطي تسلين ضسُ تاضس ٍ هطتطي هفلس گطزز ،اضايِ
ًويًوايس .اظ سَي زيگط ،تًس اظ ايفاي تًْس زضذػَظ آى حمي تطاي هطتطي هفلس ايجاز هيضَز ،لصا
ًوي تَاى تِ ايي زليل وِ يمس تيى ولي ،يمسي يْسي است ،هثيى ضا اظ اٍ هستطز ًوَز ،هگط تِ زليلي تْتط ٍ
لَيتط چَى ذياض تفليس.
دٍم .هوىي است تتَاى هًتمس گطزيس وِ فطؼ حالتي وِ هثيى ولي تَزُ ٍ هطتطي لثل اظ پطزاذت
حوي هفلس ضسُ تاضس ،هٌتفي است .ظيطا اگط اظ اتتسا ّن هثيى ٍ ّن حوي ولي تاضس ،زض آى غَضت تيى هصوَض
تيى والي تِ والي ٍ تاقل ٍ حطام است .هخل ايٌىِ فطٍش هيَُ آيٌسُ تاغي هًيي تِ سثعيجات تستاًي
هطرع وِ زض آيٌسُ لاتل تسلين است ،اًطاء ضَز وِ زيسگاُ اوخطيت تط تكالى ٍ حطهت چٌيي هًاهلِاي
هيتاضس.
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تا اييحال ،فطؼ هَضز اهىاىپصيط هيتاضس ٍ هحال ًيست .ظيطا اگط حوي حال تاضس ٍ تِ تايى تسلين
ًطسُ تاضس ٍ لثل اظ تسلين تا ٍجَز تحَيل گطفتي هثيى ولي هفلس ضَز ،آًچِ هيتَاًس ايوال هازُ 380
ق.م ضا هفطٍؼ ًوايس ،هحمك هيضَز.
ًْايتاً تايس ًهطي وِ هٌكك حمَلي آى ضا تپسٌسز زض ذػَظ هَضزي وِ هثيى ولي تاضس ٍ لثل يا تًس
اظ تسلين آى هطتطي هفلس ضسُ تاضس ،تًييي تىليف ًوَز وِ زض ايٌجا تايس تا تَجِ تِ هَضز ،لايل تِ
تفىيه ضس:
ـ زض غَضتي وِ هطتطي تًس اظ تحَيل گطفتي هثيى ولي ٍ لثل اظ تسلين حوي هفلس ضَز ،فطٍضٌسُ
هيتَاًس تا ايوال ذياض تفليس هصوَض زض هازُ  380ق.م توام حمَق ذَيص ضا هحفَل زاضز .ظيطا يْسي
تَزى تيى ولي وِ هَافك اغَل حمَق لطاضزازّاست هاًى اظ ايي ًيست وِ تًس اظ تسلين هثيى ولي وِ يطفاً
هاّيت آى ضا تِ قَض جعئي هطرع گطزيس ،تِ زليل يسم الثاؼ حوي تِ تايى اظ سَي ضرع اذيط ،آًچِ
تسلين ضسُ لاتل استطزاز ًثاضس.
ـ اگط هطتطي لثل اظ لثؽ هثيى ٍ لثل اظ الثاؼ حوي هفلس ضَز ،تا تَجِ تِ اقالق لسوت زٍم
هازُ  380ق.م ٍ ايٌىِ لثل اظ تسلين هثيى ولي تِ زليل يْسي تَزى ،ايي حك تطاي هطتطي تِ ٍجَز
ًويآيس وِ تماؾاي استطزاز هال هًيٌي ًوايس ،فطٍضٌسُ هيتَاًس اظ تسلين اهتٌاو ًوايس.
لاًًَگصاض زض هازُ  380ق.م ،فطٍضٌسُ ضا هريط ًوَزُ است وِ اظ تسلين هثيى لثل اظ گطفتي حوي اهتٌاو
ًوايس يا اگط تسلين ًوَزُ آى ضا هستطز وٌس .لصا زض ّط زٍ غَضت ،فطٍضٌسُ هيتَاًس تا تَجِ تِ لعٍم يمس تيى
ٍ ايٌىِ ايي يمس تِ هجطز ٍلَو ،هَجة اًتمال هلىيت هثيى ٍ حوي زض ضاتكِ قطفيي يمس هيضَز ،اظ پس
گطفتي هثيى هًيٌي وِ تِ هطتطي هفلس تسلين ضسُ ،ذَززاضي ًوايس يا زض ضطايف هصوَض ،ييي هثيى ضا تِ
ٍي تسلين ًوايس وِ زض ّط زٍ غَضت زاذل زض غطهاي هطتطي هفلس ذَاّس گطزيس.
اظ آًچِ گفتِ ضسً ،ىاتي تِ زست هيآيس وِ تِ آًْا اضاضُ هيضَز:
يک .ذياض تفليس هاًٌس اوخط ذياضات زاضاي زٍ جٌثِ است؛ يا ايوال حك فسد ٍ پاياى ترطيسى تِ
لطاضزاز يا يسم زذالت زض ايوال ايي حك ٍ اجاظُ استوطاض حيات لطاضزازي وِ غحيحاً زض يالن ايتثاض ٍالى
ضسُ است.
زض ايٌىِ آيا لسوت زٍم ،يًٌي يسم زذالت زض هسيط قثيًي ايتثاض لطاضزاز اظ قطيك ايوال ذياض ٍ تسيي
قطيك ،تساٍم حيات ايتثاضي يمس ،جعء ذياض فطٍضٌسُ است يا ًِ هيتَاى گفت وِ ّطچٌس سىَت (حالت
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اًفًالي ٍ يسم السام) فطٍضٌسُ ،استوطاض حيات يمس ضا اهىاىپصيط هيساظز؛ ٍلي اظ آىضٍ وِ ٍي تا يسم ايوال
حك فسد ذَيص ايي اهط ضا تايج هيضَز ،تايس آى ضا زاذل زض ذياض ٍ حك فطٍضٌسُ زاًستّ .واىگًَِ وِ
تٌاتط هفَْم هازُ  380ق.م ،اگط هثيى ٌَّظ تسلين ًطسُ تاضس ،تايى هيتَاًس آى ضا ـ يليضغن افالس هطتطي
ـ تسلين ًوايس وِ ايي تسلين ،زض ٍالى هَافمت تا استوطاض يمس اظ قطيك فًل تايى هيتاضس.
احط تحج زض هَضزي است وِ تسلين هثيى اظ سَي فطٍضٌسُ زض فطؼ اذيط «ًاآگاّاًِ» تاضس وِ تِ ًهط
هيضسس زض ايي غَضت ٍي هيتَاًس تا توسه تِ اقالق لسوت اٍل هازُ  380ق.م ،زض غَضتي وِ ييي
هثيى ًعز هطتطي هَجَز تاضس ،آى ضا هستطز ًوايسٍ .لي اگط تا يلن تِ افالس هطتطي ،هثيى ضا تِ ٍي تسلين
ًوايس ،حمي تطاي استطزاز ًساضز .ظيطا يالواً اظ ايوال ذياض ذَز هٌػطف ضسُ ٍ تا ايي السام وِ اسماـ ؾوٌي
ذياض تفليس هيتاضس ،تايى تايس تطاي حوي زض ضزيف غطها لطاض گيطز.
دٍ .تِ ًهط هيضسس وِ اگط تايى زض تيى ولي تِ لسوت زٍم هازُ  380ق.م استٌاز وٌس ،زض آى غَضت
ايي اهط ايوال ذياض تفليس ًرَاّس تَز .ظيطا غطاحت ٍ ٍؾَح «تماتل تًْسّا» زض هَضزي وِ يه ًفط تِ
هَجة يمس يْسي تط اهطي تًْس ًوايس ،ايجاب هيوٌس وِ ٍي زض غَضتي وِ قطف هماتل تط يْسُ ذَز تِ
زليل افالس يا ّط زليل زيگطي يول ًٌوايس ،زاضاي ايي حك تاضس وِ تِ تًْس ذَز پايساض ًثاضس ٍ ايي لايسُ
تط ّط ذياضي اظ جولِ ذياض تفليس ًيع تمسم زاضزّ .طچٌس وِ پصيطش آى زض ًهام حمَق هسًي وطَضهاى ،تا
تَجِ تِ هَاز هغايط تا آى ،تِ ضست تًيس تِ ًهط هيضسس.
 .3تسٍى تطزيس «ضطـ اهىاى استطزاز هثيى ايي است وِ فطٍضٌسُ قلثىاض حوي تاضس ٍ زض ًتيجِ ووثَز
زاضايي هفلس ًتَاًس تِ آى زست ياتس» (واتَظياى .)1059 ،349 ،1376 ،لصا زض هَضزي وِ فطٍضٌسُ ،حوي ضا
تِ قَض واهل اظ ذطيساض زضيافت ًوَزُ تاضسٍ ،اؾح است وِ ٍضضىستگي يا افالس ضرع اذيط ًثايس
تْاًِ اي تطاي اهىاى استطزاز هثيى تِ زليل ايطازي تاضس وِ تط هًاهلِ فطٍضٌسُ اظ ًهط ضرع ٍي ٍاضز است؛
اظ جولِ ايٌىِ فطٍضٌسُ تِ آى هثيى ًياظ پيسا وٌس يا تطذالف هتًاضف ،تػَض وٌس وِ هغثَى ضسُ است.
 -4اعوال خیار تفلیس در هَارد تزديد
زض غَضت ًياظ فطٍضٌسُ تِ هثيًي وِ حوي آى اظ سَي هطتطي تِ ٍي تسلين ضسُ استّ ،ط الساهي زض
جْت استطزاز هجسز آى تايس تِ ضىل هًاهلِ هجسز ٍ تا تَافك تستاًىاضاى ضرع اذيط تاضس؛ ظيطا
ييي هصوَض هتًلك حك قلثىاضاى لطاض گطفتِ ٍ هطتطي تِ زليل افالس اظ زذالت زض آى هال هحجَض است.
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اگط فطٍضٌسُ هسيي غثي ضَز ،زليلي ٍجَز ًساضز وِ تا احثات غثي ذَيص (تا ضيايت هَاز  416تِ تًس
ق.م)ً ،تَاًس هًاهلِ ضا فسد ًوايس .ظيطا استفازُ اظ ذياض غثي هحسٍز تِ حالت هالئت ًيست ٍ اظ سَي زيگط
جلَگيطي اظ غثي ،لايسُ آهطُ ٍ هكاتك تا هٌافى يوَهي است .الثتِ تايى زض غَضتي وِ غثي ذَيص ضا زض
هًاهلِ احثات ًوايس ،تٌْا زض غَضت تاظگطزاًسى حوي ذَاّس تَاًست هثيى ضا اظ هطتطي هفلس هستطز ًوايس.
تا تَجِ تِ هالن آًچِ گفتِ ضس ،ايوال سايط ذياضات ًهيط يية ،حيَاى ،ضطـ ٍ ،..ذَاُ حوي تسلين
ضسُ يا ًطسُ تاضس ،زض تطاتط هفلس تا ّيچ هاًًي ضٍتطٍ ًويتاضس.
ًىتِاي وِ تطضسي آى الظم تِ ًهط هيضسس ايي است وِ اگط هطتطي هفلس تٌْا لسوتي اظ حوي ضا تِ
فطٍضٌسُ پطزاذتِ تاضس ،ايا تايى ذَاّس تَاًست هتوسه تِ «ذياض تثًؽ غفمِ» ضَز ٍ تيى ضا تِ قَض واهل
فسد ًوايس .زض ايي ذػَظ ،حىن لؿيِ ضا تايس تا تحليل تطذي اظ هَاز لاًَى هسًي يافت .زض ايٌجا تايس
گفت ،هسلواً فطٍضٌسُ تايس ذياض تفليس ضا ايوال ًوَزُ ـ يًٌي ترطي اظ يمس ضا تِ ايتثاض يسم تسلين ترطي
اظ حوي فسد وطزُ ـ تاضس تا تحج استفازُ اظ حك فسد ًاضي اظ تثًؽ غفمِ پيص آيس.
زض ذػَظ ايي هسألِ تِ ًهط هيضسس ،اظ آىضٍ وِ اهىاى ايوال ذياض تثًؽ غفمِ زض فطٍؾي وِ
يمس «هٌفسد» ٍ ًِ تاقل ضسُ تاضس ،زض تطذي اظ هَاز لاًَى هسًي ،اظ جولِ هَاز  384 ٍ 483پصيطفتِ ضسُ
ٍ زض هازُ  452ق.م ًيع اظ فسد لطاضزاز تَسف يىي اظ قطفيي آى تِ «اًفساخ» ياز ضسُ است ،لصا تايس هًتمس
گطزيس وِ ّطچٌس تطزيسي زض اهىاى ايوال ذياض تثًؽ غفمِ زض حالت فسد يا اًفساخ لطاضزاز ًسثت تِ
لسوتي اظ آى ٍجَز ًساضز ،تا ايي ٍجَز تِ تػطيح هازُ  441ق.م «ذياض تثًؽ غفمِ ٍلتي حاغل هيضَز
وِ يمس تيى ًسثت تِ تًؽ هثيى تِ جْتي اظ جْات تا قل تاضس  ،»..لصا ضاهل هَضز حوي ًويضَز .اظ اييضٍ،
فطٍضٌسُ زض غَضت توايل تِ ايوال ذياض تفليس زض هَاضزي وِ ذطيساض هفلس تٌْا ترطي اظ حوي ضا
پطزاذتِ تاضس ،تايس:
الف .اگط هثيى لاتل تجعيِ تاضس ،تِ همساض حوٌي وِ پطزاذت ضسُ ،هثيى ضا زض اذتياض ذطيساض لطاض زّس ٍ
تميِ ضا استطزاز ًوايس يا ايٌىِ اگطتسلين ًطسُ ،تِ هيعاًي وِ حوي آى ضا اظ ضرع هفلس زضيافت ًىطزُ ،اظ
تسلين اهتٌاو ًوايس.
ب .اگط هثيى غيط لاتل تجعيِ تاضس ،تايس تِ فطٍضٌسُ ايي حك ضا زاز وِ تطاي احتطاظ اظ ؾطض وِ تا يوَم
لايسُ الؾطض ًفي گطزيسُ است ،اظ تاظگطزاًسى آى ترص اظ حوي وِ زضيافت ًوَزُ تتَاًس هثيى ضا اظ ذطيساض
هفلس هستطز ًوايس يا اگط تسلين ًىطزُ ،اظ تسلين آى تِ ٍي اهتٌاو وٌس .ظيطا لايل ضسى تِ ايي فطؼ وِ
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ذطيساض تتَاًس تميِ حوي ضا تسلين ًوَزُ ٍ هثيى ضا ًگِ زاضز ،گصضتِ اظ ايٌىِ اهىاى آى تا تَجِ تِ ًاتَاًي
هالي ذطيساض تًيس هيتاضس ،تا ايي اضىال ضٍتطٍ است وِ هطتطي هفلس ،حك تػطفات هالي ـ اظ جولِ
پطزاذت تالي حوي ـ ضا تِ زليل تًلك حك تستاًىاضاى تِ اهَال ذَيص ضا ًساضز .الثتِ اظ سَي زيگط تِ ًهط
هيضسس تستاًىاضاى ًيع هيتَاًٌس تا پطزاذت آى ترص اظ حوي وِ هطتطي اظ تسلين آى زضهاًسُ استً ،سثت
تِ گطفتي هثيى اظ فطٍضٌسُ ،زض فطؾي وِ تسلين ًطسُ يا ًگِ زاضتي آى زض فطؾي وِ تِ هطتطي تسلين
ضسُ ،السام ًوايٌس.
هازُ  534لاًَى تجاضت ًيع هؤيس ايي ًهط است .ظيطا ايي هازُ همطض هيزاضز ،زض فطؾي وِ هالالتجاضُ
تِ زليل يسم پطزاذت تْاي آى اظ سَي غاحة آى زض ضُطف استطزاز است يا تسلين ًطسُ ،هسيط تػفيِ
هيتَاًس تا اجاظُ يؿَ ًانط تسلين هالالتجاضُ ضا تماؾا ًوايس وِ زض ايي غَضت «تايس ليوتي ضا وِ تيي
فطٍضٌسُ ٍ تاجط ٍضضىستِ همطض ضسُ است ،تپطزاظز».
تا زض ًهط گطفتي هازُ  363ق.م وِ حالتي يىس لسوت اذيط هازُ  380ق.م ضا هكطح ًوَزُ است ٍ
اهىاى زاضز زض تحليل حمَلي آى اضىاالتي ايجاز ضَز ،تايس هًتمس گطزيس وِ اگط حوي ،ييي هًيي تَزُ ٍ
فطٍضٌسُ تًس اظ زضيافت حوي هفلس ضسُ تاضس ،هطتطي حك ذَاّس زاضت وِ آى ضا هستطز ًوايس ٍ اگط حوي
هًيي تِ فطٍضٌسُ تسلين ًطسُ تاضس ،ذطيساض هيتَاًس اظ تسلين آى اهتٌاو ًوايس .ضٍضي است وِ ايي فطؼ زض
جايي است وِ هطتطي هثيى ضا زضيافت ًىطزُ تاضس.
فطؼ هازُ  380 ٍ 363ق.م ضا تِ ضطح ظيط هيتَاى اظ ّن تفىيه ًوَز:
هازُ  363ق.م ،ضاهل هَاضزي است وِ:
 .1هثيى ييي هًيي تَزُ ٍ فطٍضٌسُ هفلس ضسُ تاضس ،زض ييي حال ،ذطيساض حوي ضا تِ ٍي پطزاذتِ
تاضس يا زضغسز تسلين آى تاضس :زض ايي غَضت ،هطتطي حك هكالثِ ييي هثيى ضا اظ تايى ذَاّس زاضت.
ضٍضي است وِ چَى تِ هجطز يمس ،هطتطي هاله هثيى ٍ تايى هاله حوي هيضَز (تٌس  1هازُ  362ق.م)؛
غطف ييي هًيي تَزى هثيى تطاي اهىاى هكالثِ آى اظ سَي هطتطي وافي است ٍ ايٌىِ حوي تسلين ضسُ يا
ًِ ،تأحيطي زض ايي حك ًرَاّس زاضت.
 .2حوي ييي هًيي تَزُ ٍ ذطيساض هفلس ضسُ تاضس وِ ّواًٌس ضطايف فَقالصوط ،تايى تِ تػطيح هازُ
 363ق.م حك هكالثِ آى ضا ذَاّس زاضت.
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ّ .3ن حوي ٍ ّن هثيى ييي هًيي تاضس ٍ ّن هطتطي ٍ ّن ذطيساض هفلس ضسُ تاضس وِ زض ايي
غَضت ،هطتطي حك هكالثِ هثيى ٍ تايى حك هكالثِ حوي ضا تا تَجِ تِ اقالق هازُ  363ق.م ذَاٌّس
زاضت.
هطىل اغلي زض فطؼ سَم پيص هي آيس؛ ظيطا اگط هطتطي هفلس ضَز ،تايى ـ تا تَجِ تِ اقالق هازُ
 380ق.م ـ حتي اگط ذَز هفلس ضسُ تاضس ،حك توسه تِ هازُ  380يًٌي ايوال ذياض تفليس ضا ذَاّس
زاضت ٍ ّويي اهط ،ايي ًتيجِ هٌكمي ضا احثات هيوٌس وِ يسم ضٌاسايي حك فسد زض فطؼ سَم تطاي
هطتطيِ هفلس ،تِ زليل يسم تسلين هثيى هًيي اظ سَي تايىِ هفلسًْ ،ايت تييسالتي ذَاّس تَز ٍ ايي اهط،
ؾطٍضت ضٌاسايي ذياض تفليس ضا زض فطؼ هكلمي وِ حوي ضرػي (ييي هًيي) تاضس ،احثات هيوٌس.
هازُ  380ق.م ،زض هَاضزي ايوال هيضَز وِ:
 .1هطتطي هفلس ضَز ٍ ييي هثيى ًعز اٍ تاضس وِ تايى حك استطزاز آى ضا زاضز يا اگط تسلين ًىطزُ
تاضس ،هيتَاًس تسلين ًىٌس.
 .2تايى هفلس ضَز ٍ ييي حوي ًعز اٍ تاضس وِ هطتطي حك استطزاز زاضز يا اگط تسلين ًٌوَزُ،
هيتَاًس اظ ايي واض اهتٌاو ًوايس.
زض گفتاض سَم وِ تِ هثٌاي ذياض تفليس اذتػاظ زاضز ،اظ جولِ تِ ايي هَؾَو هيپطزاظين وِ آيا ايي
ذياض هرػَظ يمس تيى هيتاضس يا زض غَضت تحمك ضطايف ،زض سايط يمَز ًيع لاتل ايوال ذَاّس تَز؟
 -5هبٌاي خیار تفلیس
ذياض تفليس ٍ ايجاز ايي حك تطاي قطف هماتل وِ زض غَضت هفلس ضسى قطف لطاضزاز تتَاًس يمس ضا
فسد ًوَزُ ٍ ييي هثيى ضا هستطز ًوايس يا آى ضا تحَيل ًسّس ،زاضاي هثٌاي فمْي است؛ اظ اييضٍ ّط
تَجيْي زض ذػَظ هثٌاي آى تايس تا هالحهِ هٌاتى فمْي تِ يول آيس.
هفلس زض فمِ اسالهي« ،ضرػي است وِ زاضاي زيًَي است ٍ هالي تطاي ايفاي آى زيَى ًساضز ٍ
ضاهل وسي وِ هالص وفاف زيًَص ضا ًويزّس ٍ وسي وِ هالي ًساضز ،هيضَز» 1.ايي تا هًٌاي لغَي
هفلّس يًٌي «وسي وِ جٌس ّاي هطغَب ٍي اظ زستص ذاضد ضسُ ٍ غطفاً اهَال ًاهطغَب ٍي تالي هاًسُ
ٍ اهَالص ًاهكلَب گطزيسُ است» 1،تفاٍت چٌساًي ًساضز.
 ٍ« .1شسعاً :هي عليه ديَى ٍ ال هال له يفي تها ٍ هَ شاهل لوي قصس هاله ٍ هي ال هالَ له ( »..کسکي.)223 ،1441 ،
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زض فمِ ،تحج هستملي زض ذػَظ هثٌاي ذياض تفليس تِ يول ًياهسُ است .تا ايي ٍجَز« ،هطَْض تيي
اغحاب ايي است وِ ّطوس ييي هالص ضا ًعز هفلّس تياتس هريط است وِ آى ضا هكالثِ ًوايس ً ٍ ...يع حك
زاضز وِ ذَاُ ٍفاي تِ هال غَضت گيطز يا ًِ ،زاذل زض غطهاي ٍي ضَز» 2.زض ّط حال ،هيتَاى هثاًي ظيط
ضا تطاي ذياض تفليس اضائِ ًوَز.
 -1-5قاعدُ الضزر
تط هثٌاي ايي تَجيِ ،فطٍضٌسُ واال تِ ضرػي وِ تا ًازاضي ضٍتطٍ ضسُ است ،تِ ايي زليل حك استطزاز
آًچِ زازُ است ضا پيسا هيوٌس وِ اگط ٍي ضا هسحك استطزاز ييي يا يسم تحَيل آى ًساًين ،هتؿطض هيضَز.
ايي زض حالي است وِ لايسُ يام الؾطضّ ،طگًَِ ؾطضي ضا ضفى هيوٌس.
حك ايكايي تِ تايى تِ ايي زليل است وِ هطتطي ًويتَاًس حوي ضا زض لثال ييي هًيٌي وِ هَضز
هًاهلِ لطاض گطفتِ تِ تايى تپطزاظز ٍ تَزى يا زازى ييي تِ اٍ هستلعم ؾطض تِ تايى است؛ تسييًحَ وِ اٍ ضا
هجثَض هي ساظز وِ زض ضزيف غطها لطاض گيطز ٍ هوىي است چيعي تطاي اٍ حاغل ًطَز.
استفازُ اظ لايسُ الؾطض تِ يٌَاى هثٌاي ذياض تفليس تا اضىاالت ظيط ضٍتطٍ هيضَز:
يک .هالظهِ تيي ذياض ٍ جلَگيطي اظ ؾطض يا يسم ذياض ٍ ٍضٍز ؾطض هسلن ًيست؛ ظيطا تيى يمس الظهي
است وِ تِ هجطز ٍلَو هَجة توليه هيضَز ٍ ايٌىِ تِ هَجة لطاضزاز هططٍو ،ضرػي وِ زاضاي حسي-
ًيت تَزُ (هط تطي) ،تَاًايي پطزاذت حوي ضا ًساضز؛ هجَظي تطاي استٌاز تِ لايسُ الؾطض ًرَاّس تَز .اظ
قطف زيگطٍ ،ضٍز زض زستِ غطها هوىي است تايى ضا تِ حك ذَز (ول حوي) تطساًس ٍ اظ ايي جْت ،پيص اظ
احثات ًاتَاًي هسيَى اظ پطزاذت تواهي زيَى ذَزً ،ويتَاى گفت وِ تِ قلثىاضاى ٍي ـ وِ تايى ًيع يىي اظ
ايطاى هيتاضس ـ ؾطضي ٍاضز ضسُ است.
دٍ .تطفطؼ پصيطش ايي هثٌاً ،اضسايي آى زض تطذي اظ هَاضز آضىاض است؛ تطاي هخال ،آًچِ وِ لسوت
اذيط هازُ  380هثٌي تط حك تايى تِ «يسم تسلين هثيى» هوىي است تا هثٌا لطاض زازى لايسُ الؾطض ،ايوال

« .1الوفلس لغه :هي ذهة جيد هاله ٍ تقي زديه ٍ صاز هاله فلَساً ٍ شيَفاً» ،هواى.222 ،
« .2الوشهَز تيي األصحاب زضَاى اهلل عليهن أى هي ٍجد هٌهن عيي هاله کاى له أخرها ٍ إى لن يکي سَاها ٍ له أى يضسب
تديٌه هع الغسهاء سَاء حصل في الوال ٍفاء أم ال»( ،تحساًي.)333 ،1413 ،
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ذياض هحسَب ًگطزز ٍ «حك حثس» هحسَب ضَز؛ زض حاليوِ زض گفتاض چْاضم ذالف ايي اهط تِ احثات
ذَاّس ضسيس.
تٌاتط آًچِ گفتِ ضس ،تايس تِ زًثال هثٌايي تْتط ـ اظ حيج حمَق ٍ تًْسات قطفيي لطاضزازّاي الظم ٍ
فلسفِ ٍجَزي ايي يمَز ـ تَز تا تتَاى تحليل هٌكميتطي تطاي تواهي هَاضزي وِ يىي اظ قطفيي لطاضزاز،
تا اضازُ يا لْطاً اظ اًجام تًْسات ذَيص استٌىاف هيٍضظز ،يافت .ايي ٍالًيت ها ضا تِ يه تأسيس ٍ اغل زض
حمَق لطاضزازّا يًٌي «اغل تماتل تًْسّا» ضٌّوَى هيضَز.
 -2-5اصل تقابل تعْدّا
زض وتة فمْي غطيحاً تِ ايي اغل پطزاذتِ ًطسًُ« ،اييٌي زض پاسد ضيد اًػاضي وِ اًتهاض تساٍي
تيي زٍ يَؼ ضا «زايي» هًاهلِ هيزاًس ٍ هؤحط ًويضواضز ،هيًَيسس وِ زايي يا اًگيعُ ًَيي ليس تطاؾي
است ٍ زاذل زض التعام هيضَز» (واتَظياى ،877 ،59 ،1376 ،ظيطًَيس ش  .)1زض تطذي وتة (ّواى،
 ٍ )877 ،58 ،1359هماالتي وِ حمَلساًاى ًَضتِاًس (تطاي ًوًَِ ،ض.ن :.ضيطٍي71 ،1377 ،ـً ،)49يع تِ
ايي اغل پطزاذتِ ضسُ است؛ ّسف ها اظ قطح ايي فطاظ ،پطزاذتي تِ ايي ًىتِ است وِ اغل هصوَض ،اغلي
تٌيازيي زض حمَق لطاضزازّا ٍ زاضاي جٌثِ يام است.
زض تططيح اغل تايس گفت ،زض يمَز هًَؾي وِ هثتٌي تط هساهحِ ًيست ،هاًٌس تيى ،اجاضُ ،هعاضيِ ٍ
هسالات ٍ ..اضراظ تِ ايي زليل تًْس تط اهطي هيًوايٌس وِ قطف هماتل ًيع هتماتالً تًْسي هيًوايس.
تطاي هخال زض يمس تيى يه ذَزضٍ هًيي ،تًْس تايى آضىاضا تِ زليل تًْس قطف هماتل تِ پطزاذت حوي تِ
هثلغ هًيي استٍ ،گطًِ زليلي تط اًطاي تيى ٍجَز ًساضت ٍ تايى هيتَاًست تا اًطاي يمسي چَى «ّثِ»
هجاًاً هالي ضا تِ قطف هماتل توليه ًوايس .تِ ّويي زليل ،يمل ٍ يطف ها ضا تِ سَي ايي زيسگاُ هتوايل
هيساظز وِ «زايي» يوسُ زض يمَز هًَؼِ غيطهساهحِ ،زستطسي تِ يَؼ است؛ تِ گًَِاي وِ اگط يمس
هًَؼ هصوَض ضا تِ تطاظٍ تطثيِ وٌينّ ،طيه اظ يَؾيي زض وفِاي اظ آى لطاض زاضز وِ اگط يىي اظ وفِّا تِ
ًحَ ًاهتًاضفي ٍظى ووتطي زاضتِ تاضس ،تطاي هخال حوي يطفاً ووتط اظ هثلغي تاضس وِ تايس هيتَز ،زض آى
غَضت حك فسري تا يٌَاى «غثي» تطاي هتؿطض (تايى) تِ ٍجَز هيآيس ٍ ايجاز آى زض يىس ايي ٍؾًيت
تطاي هطتطي ًيع غازق است (هازُ  416ق.م).
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حال تػَض وٌيس وِ تًس اظ يمس هًلَم هيضَز وِ يىي اظ وفِّا تِ ّط زليلي ،اظ جولِ افالس يىي اظ
قطفيي لطاضزاز ،ذالي است؛ هٌكمي وِ حمَق ًيع تساى پايثٌس است التؿا هيوٌس وِ قطف هماتل ًيع تا
ايوال حمي وِ لاًَى هىلّف تِ ايكاي آى است اظ تًْسات ذَيص ضاًِ ذالي وٌس؛ ظيطا تماتل تًْسّا اظ
تيي ضفتِ ٍ تطاظٍي يمس هًَؼ ،هْوتطيي ضوي يًٌي «يَؼ» ٍ زض ًتيجِ «تًازل يطفي» ضا تِ ّوطاُ
ًساضز.
پصيطش اغل تماتل تًْسّا ٍ استفازُ اظ آى تطاي تحليل ذياض تفليس زاضاي آحاض حمَلي ظيط است:
يک .ذياض تف ليس ،ذياضي يام ٍ لاتل ايوال ًِ فمف زض ذػَظ هثيى ،تلىِ حوي ٍ ًِ فمف هثيى
هًيي وِ حتي هثيى ٍ حوي ولي ًيع هيتاضس.
دٍ .زليلي تط اًحػاض ذياض تفليس تِ «يمس تيى» ًرَاّس تَز ٍ ايي ذياض تِ يمَزي وِ ضطايف تماتل
يمس تيى ضا زاضًسً ،هيط اجاضُ تسطي پيسا ذَاّس وطز .چٌاًچِ غاحة لَايس ٍ ضاضح آى ًيع لؿيِ ضا تِ حالت
افالس هستأجط حيَاى تسطي زازُ ٍ اهىاى فسد ضا پصيطفتِاًس (وطوي.)266 ،1408 ،
سِ .زض حالتي وِ تايى ٌَّظ هثيى ضا تِ هطتطي هفلس تسلين ًىطزُ تاضس ،اهتٌاو اظ تسلين «حك
حثس» هحسَب ًرَاّس ضس؛ تلىِ ايوال ذياض ٍ فسد هًاهلِ هيتاضس؛ الثتِ لثل اظ ايوال فسد ،قلثىاضاى
حك زاضًس تِ زليل ايجاز هالىيت تِ هجطز اًًماز يمس ،تا پطزاذت حوي ،هثيى ضا اظ تايى هكالثِ وٌٌس.
چْار .تا پصيطش اغل تماتل تًْسّا تِ يٌَاى هثٌاي ذياض تفليسًْ ،ايتاً حاتت ذَاّس ضس وِ ّطچٌس
هازُ  380ق.م زض تاب هطتَـ تِ ذياضات ًياهسُ ،تا ايي ٍجَز غطيحاً تِ ذياض هستملي زض وٌاض سايط ذياضات ٍ
تا ضطايف هطرع ٍ حسٍز هًيي اضاضُ زاضز وِ «ذياض تفليس» ًاهيسُ هيضَز.
زض گمتاض تًس ،ايي ذياض تا تطذي ًْازّاي حمَلي وِ تا آًْا ضثاّتّايي زاضز ،همايسِ هيضَز.
 -6هقايسِ خیار تفلیس با ًْادّاي حقَقی هشابِ
زض ايي گفتاض تِ همايسِ ذياض تفليس تا ذياض تًصض تسلين ،حك حثس ٍ زياٍي استطزاز هصوَض زض لاًَى
تجاضت هيپطزاظين.
 -1-6خیار تفلیس ٍ خیار تعذر تسلین
ذياض تًصض تسلين ًيع هاًٌس ذياض تفليس تِ قَض غطيح زض لاًَىهسًي شوط ًطسُ است؛ تا ايي ٍجَز هَاز
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 488 ٍ 476ق.م زض تاب اجاضُ ضا هيتَاى اظ هَاضزي زاًست وِ زض آى تًصض تسلين هَجة حك فسد تطاي
هستأجط زض غَضت تحمك توام ضطايف هيگطزز.
هياى ايي زٍ ذياض ضثاّتّايي ٍجَز زاضز .زض ذياض تفليس تِ زليل يسم اهىاى پطزاذت ٍ زض ذياض تًصض
ًيع تِ زليل يصض ،هتًْس ًويتَاًس ايفاي تًْس وٌس .تِ زليل ّويي ضثاّتّاست وِ ضيد اًػاضي ذياض
تفليس ضا ٍاجس يٌَاى هستملي زض تاب ذياضات ًويزاًس.
تفاٍت ذياض تًصض تسلين ٍ ذياض تفليس زض ايي است وِ ًاتَاًي يىي اظ قطفيي يمس زض حالتي وِ هَضز
هًاهلِ ييي هًيي تاضس يا زض هَضز هًاهلِ ولي ،زض غَضتي وِ تًصض فطاگيط تاضس ،اگط تِ زليل ذاضجي ٍ
احتطاظًاپصيط تاضس ٍ ًتَاى ضفى هاًى ًوَز ،هَجة ذياض تًصض تسلين است؛ يًٌي اجطاي تًْس تطاي هخال اظ
سَي تايى ييي هًيي تِ ايي زليل اًجام هيضَز وِ تِ زليل افتازى ييي زض زضيا اهىاىپصيط ًيستٍ .لي زض
ذياض تفليس ،اغَالً تطاي هتًْس تِ ييي هًيي ،اهىاى تسلين ٍجَز زاضز؛ لىي تِ زليل ضيايت حك اٍ زض
هَضزيوِ قطف هماتل تِ زليل ًاتَاًي هاليً ،ويتَاًس ايفاي تًْس ًوايس ،تِ هتًْس اجاظُ زازُ ضسُ است وِ
اظ تسلين ييي هًيي هَضز هًاهلِ اهتٌاو ًوايس يا اگط آى ضا تسلين ًوَزُ است ،استطزاز آى ضا ترَاّس.
 -2-6خیار تفلیس ٍ حق حبس
چٌاًچِ پيطتط تطضسي ضس ،لحي لسوت زٍم هازُ ً ٍ 380يع هازُ  377ق.م هوىي است هَجة الماي
ايي تػَض تاضس وِ تايى حك حثس ـ ًِ ذياض ـ زاضز .لسوت زٍم هازُ هصوَض همطض هيزاضز « :اگط هثيى ٌَّظ
تسلين ًطسُ تاضس [تايى] هيتَاًس اظ تسلين آى اهتٌاو ًوايس» .تا ايي ٍجَز« ،ناّط هازُ زاللت تط ايي زاضز وِ
ذَززاضي اظ تسلين هثيى تِ ذطيساض هفلس يا استطزاز آى اظ ٍي ،هثتٌي تط فسد هًاهلِ است ًِ غطفاً استفازُ
اظ حك حثسّ ،وچٌاىوِ هٌطأ حىن هعتَض زض فمِ ،ذياض تفليس ًاهيسُ ضسُ است» (ضْيسي،156 ،1382 ،
 .) 92لصا اهتٌاو تايى اظ تسلين ييي هثيى يا هكالثِ آى تًس اظ تسلين اظ هطتطي هفلس،وِ حوي ضا تأزيِ ًٌوَزُ
است ،هثتٌي تط فسد هًاهلِ اظ سَي تايى هيتاضس.
تسيْي است ،زض غَضتي وِ تايى لػس فسد هًاهلِ ضا ًساضتِ تاضس ٍ تا ايي ٍجَز اظ تسلين هثيى اهتٌاو
ًوايس يا آى ضا هكالثِ وٌس ،فسد تِ ايي زليل ٍالى ًويضَز وِ «ايماو» آى اظ سَي فطٍضٌسُ اًطاء ًطسُ
است .زض ايي هَضز ًيع تا تَجِ تِ ايٌىِ لاًًَگصاض ،فَضي تَزى ذياض تفليس ضا غطاحتاً همطض ًٌوَزُ است تايس
تِ حىن اغل استػحاب لايل تِ تماي ذياض تَز (ويايي .)454 ،1376 ،لصا تايى لازض تِ ايوال غحيح ذياض
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زض هستي تًس ًيع ذَاّس تَز .هگط ايٌىِ حاتت ضَز وِ ذياض ذَز ضا سالف ًوَزُ است وِ زض ايي غَضت ،حك
استطزاز هثيى ضا اظ هطتطي ًرَاّس زاضت ٍ تايس تطاي حوي زض ضزيف غطهاي هفلس لطاض گيطز.
ايوال حك حثس وِ لاًًَگصاض غطيحاً زض هازُ  377ق.م زض تاب تيى ٍ هازُ  1085ق.م زض تاب ًىاح
تِ آى اضاضُ ًوَزُ استّ ،واىقَض وِ سياق هَاز هصوَض ًيع زاللت زاضز تِ هًٌاي فسد ٍ تطّن ظزى تيى ٍ
ًىاح ًيست ٍ غطفاً حمي است وِ لاًَى تِ قطفيي لطاضزاز ايكا ًوَزُ تا ٍسيلِاي تطاي اجثاض قطف هماتل
تِ اجطاي تًْس ذَيص زاضتِ تاضس.
تِ يالٍُ ،تسلين هثيى تِ هطتطي اظ سَي تايى هَجة سمَـ حك حثس ٍي هيضَز ،هگط ايٌىِ تايى
احثات وٌس وِ تسلين تحت اجثاض تَزُ است .حال آًىِ فطؼ تط ايي است وِ «تسلين واال زض اجطاي هازُ
( 380ق.م) تِ اجثاض غَضت ًگطفتِ است ،لصا ًويتَاى حك استطزاز هٌسضد زض آى ضا حك حثس تِ ضواض
آٍضز» (هيطظاًژازجَيثاضي.)106 ،1385 ،
 -3-6خیار تفلیس ٍ حق استزداد
لسوت ًسثتاً هفػلي اظ تاب هطتَـ تِ ٍضضىستگي زض لاًَى تجاضت اظ هَاز  528تا  535تِ تحج
«زيَاي استطزاز» اذتػاظ زازُ ضسُ است .لسوت اذيط هازُ  531ق.ت زض حىوي ولي همطض هيزاضز:
«  ٍ .. .تِ قَض ولي ييي ّط هال هتًلك تِ زيگطي وِ زض ًعز تاجط ٍضضىستِ هَجَز تاضس ،لاتل
استطزاز است» .تِ ًهط هيضسس وِ ايي لايسُ اذتػاظ تِ زياٍي تجاضي ًساضز ٍ اگط اضراغي غيط اظ تجاض
ًيع هالي ًعز تاجط ٍضضىستِ زاضتِ تاضٌس ،حك استطزاز آى ضا زاضًس .اظ قطف زيگط ،تِ ًهط هيضسس وِ چَى
حىن اهَالي وِ تِ هٌاسثت لطاضزاز زض اذتياض تاجط ٍضضىستِ لطاض هيگيطز زض هَاز لثل ٍ تًس هازُ هصوَض
تياى ضسُ است ،ايي تٌس ضا تايس اذتػاظ تِ هَاضزي زاًست وِ اهَال تِ هَجة يمَز اشًي ًهيط ٍزيًِ،
ياضيِ ٍ حك اًتفاو زض اذتياض تاجط ٍضضىستِ لطاض زاضز؛ الثتِ همػَز ٍزيًِاي است وِ تِ هٌهَض فطٍش
ًيست ٍگطًِ هطوَل هازُ  529ق.ت ذَاّس تَز.
آًچِ تِ ًهط هيضسس ٍ تِ اذتػاض هيتَاى گفت ايي است وِ زياٍي استطزاز ،ايوال حمَق زاضًسگاى
اهَال ٍ اسٌاز (هازُ  528ق.ت) ًعز تاجط ٍضضىستِ است وِ زض هَاضزي هيتَاًس چٌساى تا ذياض تفليس
هطتثف ًثَزُ ٍ اظ هياى ًْازّاي حمَق هسًي تا «حك حثس» لطاتت زاضتِ تاضس .چٌاًچِ هازُ  533ق.ت
همطض هيزاضزّ« :طگاُ وسي هالالتجاضُ تِ تاجط ٍضضىستِ فطٍذتِ ٍ ليىي ٌَّظ آى جٌس ًِ ترَز تاجط
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ٍضضىستِ تسلين ضسُ ٍ ًِ تِ وسي زيگط وِ تِ حساب اٍ تياٍضز آى وس هيتَاًس تِ اًساظُاي وِ ٍجِ آى
ضا ًگطفتِ اظ تسلين هالالتجاضُ اهتٌاو وٌس»ّ .واًكَض وِ گفتِاًس ،تطذالف لحي هازُ  533وِ ناّطاً لايسُ
همطض زض آى ضا هحسٍز تِ «هالالتجاضُ» ساذتِ است؛ هفاز ايي هازُ «چيعي جع تًثيط زيگطي اظ حك حثس
هفاز هازُ  377ق.م ًيست وِ تا وليت ذَز ضاهل ّط يمس تيى ،اين اظ ايٌىِ هثيى آى هالالتجاضُ يا غيط آى
تاضس ،هيگطزز» (ضْيسي135 ،1369 ،ـ.)134
تِ هَجة هازُ  534ق.ت ،حتي اگط قطف هًاهلِ تا تاجط ٍضضىستِ «تِ اًساظُاي وِ ٍجِ آى ضا ًگطفتِ
اظ تسلين هالالتجاضُ اهتٌاو وٌس» ،هسيط تػفيِ هيتَاًس تا اجاظُ يؿَ ًانط تسلين هالالتجاضُ ضا ترَاّس وِ
زض ايي غَضت تايس ليوت همطض تيي فطٍضٌسُ ٍ تاجط ٍضضىستِ ًمساً تأزيِ گطزز .ايي زضحالي است وِ اگط
ايوال هازُ  533ق.ت زض ٍالى استفازُ اظ ذياض تفليس هيتَزً ،ثايس چٌاى حمي زض هازُ تًسي تِ هسيط تػفيِ
زازُ هيضس؛ تِ ًهط هيضسس ايي ٍؾًيت تا تَجِ تِ ايٌىِ هسيط تػفيِ هىلف تِ تأهيي حمَق تستاًىاضاىِ
ضرع هتَلف ٍ ضيايت «اغل تساٍي قلثىاضاى» زض حسٍز همطضات لاًًَي هيتاضس ،لاتل تَجيِ است.
 -4-6خیار تفلیس ٍ خیار تأخیز ثوي
تِ هَجة هازُ  402ق.مّ« ،طگاُ هثيى ييي ذاضجي ٍ يا زض حىن آى تَزُ ٍ تطاي تأزيِ حوي يا تسلين
هثيى هتثايًيي اجلي هًيي ًطسُ تاضس ،اگط سِ ضٍظ اظ تاضيد تيى تگصضز ٍ زض ايي هست ًِ تايى هثيى ضا تسلين
هطتطي ًوايس ٍ ًِ هطتطي توام حوي ضا تِ تايى تسّس ،تايى هرتاض زض فسد هًاهلِ هيضَز» .تٌاتطايي ،زض ايي
هازُ ،ييي هًيي يا ولي زض هًيي تَزى هثيى اظ جولِ ضطايف ايجاز ذياض تأذيط حوي ايالم ضسُ است.
تِيالٍُ ،ايي ذياض ظهاًي ٍجَز زاضز وِ هثيى ٍ حوي ّط زٍ حال تَزُ ٍ نطف سِ ضٍظ اظ تاضيد تيى ،هطتطي
حوي ضا تسلين ًىطزُ تاضس .زض حاليوِ ،چٌاًچِ پيطتط تطضسي ضس ،اٍالً زليلي تط يسم اجطاي ذياض تفليس زض
هَضز هثيى ولي ٍجَز ًساضز .حاًياً ،ايوال ذياض تفليس هٌَـ تِ قي هْلت ذاغي اظ ظهاى يمس تا ظهاى يسم
پطزاذت حوي تَسف هطتطي (آىگًَِ وِ زض ذياض تأذيط حوي تًييي ضسُ)ً ،ويتاضس .حالخاً ،تطذالف ذياض
تأذيط حوي ،حتي اگط هثيى تا اضازُ تايى تِ هطتطي تسلين ضسُ تاضس ٍ سپس تايى تِ ًاتَاًي ٍي زض پطزاذت
حوي يلن پيسا وٌس ،اهىاى استطزاز آى تا ايوال ذياض تفليس ٍجَز ذَاّس زاضت.
ّوچٌيي «تا تَجِ تِ هفَْم ٍ هٌكَق هازُ  378لاًَى هسًي زض غَضتيوِ تايى تا توايل ذَز لثل اظ
اذص حوي ،هثيى ضا تِ هطتطي تسلين ًوَزُ تاضس ،حك استطزاز آى ضا [تِ استٌاز ذياض تأذيط حوي] ًرَاّس
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زاضت» (ضأي ضواضُ 5300ـ ،1378/03/03ضًثِ  1006زازگاُ يوَهي تْطاى) ٍ تٌْا هيتَاًس يليِ هطتطي
قطح زيَا وطزُ ٍ التعام ٍي ضا تِ پطزاذت حوي هًاهلِ ذَاستاض ضَز.
زض ييي حال ،ايي زٍ ذياض ،يه ًمكِ اضتطان هْن زاضًس؛ ايٌىِ ّطگاُ تايى ،زض حاليوِ ذياض تأذيط
حوي زاضز يا تا اقالو اظ افالس هطتطي ـ زض حاليوِ هثيى ضا تسلين ًىطزُ ،تِ تسلين هثيى اجثاض ضَز ،حسة
هَضز ،ذياض تأذيط حوي يا ذياض تفليس تايى سالف ًويضَز .تِ يثاضت زيگط ،ضؾايت غطيح يا ؾوٌي تايى زض
تسلين هثيى تطاي سمَـ ّط زٍ ذياض هصوَض ضطـ هيتاضس ٍ زض غيط ايي غَضت ،تماي ّط زٍ ذياض
استػحاب هيضَز.

ً -7تیجِگیزي
ّطگًَِ تحليلي اظ ذياض تفليس ٍ ضيَُ ايوال آى تط پايِ «اغل تماتل تًْسّا» ،وِ ّواىگًَِ وِ
گفتِ ضس ،ضٍش تحليلي جاهًي تطاي زض تطگطفتي توام اتًاز لؿيِ است ،ها ضا تِ يه تأسيس حمَلي يام
لاتل ايوال زض تواهي ذياضات ٍ سايط ًْازّاي هطتثف تا تًازل لطاضزازّاي هًَؼ ضٌّوَى هيضَز ٍ آى
ّن «يسالت هًاٍؾي» استّ .طجا وِ ايي يسالت تِ ًحَ فاحطي زسترَش ذسضِ گطزز يا اساساً هَجَز
ًثاضس ،حسة هَضز ذياضاتي چَى غثي ،يية ،تثًؽ غفمِ ٍ تفليس ٍجَز پيسا ذَاّس وطز .هسلواً تَجيِ
تطذي زيگط اظ ذياضات اظ جولِ «ذياض ضطـ» تط ايي هثٌا اًجام ًرَاّس گطفت .هططٍـ تط ايٌىِ تا جَّطُ
يسالت هًاٍؾي زض اضتثاـ ًثاضس؛ اها حتي تا زض ًهط گطفتي هفَْهي يام تطاي ايي تأسيس هيتَاى «ذياض
تأذيط حوي» ضا تحت ضوَل آى زضآٍضز .زض ايٌىِ ذياض حيَاى ٍ ذياض هجلس وِ هستٌس تِ ضٍايات ٍ ًع
است ٍ ّيچ اضتثاقي تا يسالت هًاٍؾي ًساضز ـ ظيطا تطاي هخال يية ٍ ًمع حيَاى ،ضطـ ذياض تطاي
هطتطي ًيست ـ تطزيسي ٍجَز ًساضز ٍ اظ اييضٍست وِ ايي ذياضات تايس زض ّواى هحسٍزُ همطض زض هٌاتى
فمْي تفسيط ضًَس.
فْزست هٌابع
هٌابع فارسی:
 -1اهاهي ،سيسحسي ،)1385( ،حمَق هسًي ،اًتطاضات اسالهيِ ،جلس اٍل ،تْطاى ،چاج تيست ٍ ضطن.
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 -2سًيسي ،هحوسيلي ٍ يعزاًي ،غالهطؾا ،)1389( ،تطضسي تكثيمي ضطـ شذيطُ هالىيت ،فػلٌاهِ آهَظُّاي
حمَلي ،ضواضُ  ،14پاييع ٍ ظهستاى.
 -3ضْيسي ،هْسي ( ،)1369تفسيطي پيطاهَى هازُ  533لاًَى تجاضت ،هجلِ واًَى ٍوال ،ضواضُ 151ـ ،150تْاض ٍ
تاتستاى.
 -4ضْيسي ،هْسي ،)1377( ،تطىيل لطاضزازّا ٍ تًْسات ،اًتطاضات حمَلساى ،تْطاى ،چاج اٍل.
 -5ضْيسي ،هْسي ،)1377( ،سمَـ تًْسات ،اًتطاضات حمَلساى ،تْطاى ،چاج چْاضم.
 -6ضْيسي ،هْسي ،)1382( ،حمَق هسًي ،جلس سَم :آحاض لطاضزازّا ٍ تًْسات ،اًتطاضات هجس ،تْطاى ،چاج اٍل.
 -7ضيطٍي ،يثسالحسيي ،)1377( ،فسد لطاضزاز زض غَضت اهتٌاو هتًْس اظ اًجام تًْس زض حمَق ايطاى ،هجلِ هجتوى
آهَظش يالي لن ،سال اٍل ،ضواضُ اٍل ،ظهستاى.
 -8غفايي ،سيسحسيي ،)1383( ،زٍضُ همسهاتي حمَق هسًي ،لَايس يوَهي لطاضزازّاً ،طط هيعاى ،پاييع ،جلس زٍم،
تْطاى ،چاج زٍم.
 -9قالةاحوسي ،حثية ،)1383( ،ذياض تفليس ٍ حمَق قلثىاضاى زض ٍضضىستگيً ،اهِ هفيس ،ضواضُ  ،43هطزاز ٍ
ضْطيَض.
 -10يويس ،حسي ،)1384( ،فطٌّگ فاضسي يويس ،هَسسِ اًتطاضات اهيط وثيط ،تْطاى ،چاج سي ٍ ًْن.
 -11واتَظياىً ،اغط ،)1376( ،حمَق هسًي ،لَايس يوَهي لطاضزازّا ،جلس پٌجن ،ضطوت سْاهي اًتطاض تا ّوىاضي
تْويتطًا ،تْطاى ،چاج زٍم.
 -12واتَظياىً ،اغط ،)1387( ،يمَز ،هًيي تْطاى ،جلس اٍل ،ضطوت سْاهي اًتطاض ،تْطاى ،چاج زّن.
 -13ويايي ،يثساهلل ،)1376( ،التعاهات تايى ٍ هطتطي لثل ٍ تًس اظ تسلين هَضز هًاهلِ ،اًتطاضات لمٌَس ،تْطاى،
چاج اٍل.
 -14هيطظاًژاز جَيثاضي ،اوثط ،)1385( ،تأهلي تاظُ زض هازُ  380لاًَى هسًي ،پژٍّص حمَق ٍ سياست ،ضواضُ ،18
تْاض ٍ تاتستاى.
هٌابع فقْی:
 -15اًػاضي ،ضيد هطتؿي ،)1412( ،وتاب الوىاسة ،جلس چْاضم (الرياضات) ،اًتطاضات زاضالحىوِ ،لن ،چاج اٍل.
 -16تحطاًي ،ضيد يَسف ،)1413( ،الحسائك الٌاؾطُ في احىام يتطُ الكاّطُ ،الجعء  ،20زاضاألؾَاء ،چاج زٍم.
 -17حسيٌيياهلي ،سيسهحوسجَاز ،)1418( ،هفتاح الىطاهِ في ضطح لَايس الًالهِ ،زاض التطاث ،تيطٍت ،چاج اٍل.
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 -18وطوي ،يلي تي حسيي (هحمك حاًي) ،)1408( ،جاهى الوماغس في ضطح المَايس ،جلس پٌجن ،اًتطاضات هؤسسِ آل
تيت يليِ السالم إلحياء التطاث ،لن ،چاج اٍل.
 -19ياهلى ،ضْيسحاًى ،ظييالسيي تي يلى ،)1410( ،الطٍؾِالثْيِ في ضطح اللوًِ السهطميِ (الوحطّى والًتط)10 ،
جلس ،وتاتفطٍضى زاٍضى ،لن ،ايطاى ،جلس  ،4چاج اٍل.
ً -20جفي ،هحوسحسي ،)1394( ،جَاّط الىالم في ضطح ضطايى االسالم ،الجعء  ،25زاضالىتة اإلسالهيِ ،تْطاى،
چاج ضطن.
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