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 چکيدٌ
 ثشای سا آى ارشای ای ًطذُ ثیٌی پیص ٍ هختلف حَادث است هوکي ثیى، داد لشاس اًًمبد اص پس

 ايالم دلیل ثِ حوي پشداخت دس خشیذاس ًبتَاًی سبصد؛ هوکي غیش یب دضَاس هَلت غَست ثِ یب ّویطِ

 م.ق 053 هبدُ استجبـ. اٍست افالس م.ق 053 هبدُ تًجیش ثِ یب ٍ يمذ اًًمبد اص پس ٍی ٍسضکستگی

 هبدُ هَسد دس فمْب ٍ حمَلذاًبى ًهش ثشسسی ثِ سپس. پشداخت خَاّین ت. ق 200 ٍ 203 هَاد ثب

 ایي دس سا رذیذی ًهشیِ ثًذاصآى. دّین هی لشاس تحلیل ٍ تزضیِ هَسد سا آى ٍ پشداصین هی م.ق 053

 هی تأهل لبثل ٍ است گشدیذُ اسائِ شهًبغ حمَلذاًبى اص ثشخی تَسف کِ کٌین هی هكشح صهیٌِ

 . کشد خَاّین هطخع سا م.ق 053 هبدُ للوشٍ. ًوبیذ

 فسخ حك تمذم، حك رس، حك ، ايسبس افالس، ٍسضکستگی، خیبستفلیس، :يديکل ياژگان

 

 ممدمٍ

 تعریف خيار تفليس   -1

هتبيی سا ثفشٍضذ ٍسپس حکن افالس  هذًی(ّشگبُ کسی-تفلیس ثِ هًٌی)فمِ( غبدس ًَهذى حکن افالس کسی. خیبس تفلیس)فمِ 

 خشیذاس غبدس گشدددس ایي غَست ثبیى هتبو اختیبس فسخ ثیى ٍاستشداد هتبو خَد)ثبسدحوي(سادس غَستی کِ ًضد خشیذاس ثبضذ داسد ٍهیتَاًذ اص

حمَق هذًی است هكبلًِ حك فسخ هزکَس استفبدُ ًکٌذ ٍرضءغشهبء ثبضذ . ثب فشؼ پزیشش، ثبیذ آى سا دس السبم خیبسات کِ اص هَؾَيبت 

کشد، حبل آى کِ همشسات ٍسضکستگی دس حمَق ایشاى اص حمَق کطَسّبی اسٍپبیی التجبس ضذُ، ٍ صیش هزوَيِ حمَق تزبست هی ثبضذ. اص 

ایي سٍ ثحج اص خیبس تفلیس دس حمَق ٍسضکستگی، ضبیذ دس ثبدی اهش، هَرت ضگفتی ضَد. اضبسُ ثِ ساثكِ ٍ تأحیش حمَق هذًی دس حمَق 

 .ًذ دس تجییي ایي هَؾَو هإحش ثبضذتزبست هی تَا

دس حمَق ایشاى، ًهشیِ ٍحذت حمَق خػَغی پزیشفتِ ًطذُ، دس ًتیزِ حمَق تزبست، هزضا اص حمَق هذًی است. ثِ سغن رذایی 

است. ثِ يٌَاى ًوًَِ,  ایي دٍ ضًجِ اص حمَق خػَغی، تأحیش هتمبثل آًْب دس یکذیگش ٍ ٍاثستگی حمَق تزبست ثِ حمَق هذًی، اًکبس ًبپزیش

، همشسات هشثَـ ثِ تًْذات ٍ لشاسدادّب دس لبًَى هذًی لجالً ثِ تػَیت سسیذُ ثَد، لبًَى 1011چَى ثِ ٌّگبم تػَیت لبًَى تزبست هػَة

ظ، همشسات گزاس ؾشٍستی ثِ ٍؾى همشسات هطبثِ دس لبًَى تزبست احسبس ًکشد, لزا دس هَسد تًْذات ٍ لشاسدادّبی تزبسی، رض دس هَاسد خب

لبًَى هذًی حبکن است. ثشای هخبل, هْوتشیي هًبهلِ ای کِ دس تزبست اًزبم هی ضَد ثیى است دس حبلی کِ ایي يمذ، تبثى همشسات لبًَى 

 هذًی است

  فمٍ در تفليس خيار -2
. ًوَد هشارًِ مْیف هتَى دس فمْب آسای ثِ ثبیذ آى ضٌبخت ثشای سٍ ّویي اص ٍ است فمِ دس تفلیس خیبس هٌطأ ضذ گفتِ کِ چٌبى

 اروبل ثِ سا آى آحبس ٍ افالس حکن غذٍس ضشایف ٍاطگبى، تًشیف اص پس کشدُ، هكبلًِ خیبسی چٌیي يٌَاى ٍرَد دس اثتذا اسبس، ّویي ثش
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 1ميثم لىدالی فرد

 ، ایشاىضبّشٍد تحمیمبت ٍ يلَم داًطگبُ خػَغی، حمَق اسضذ کبسضٌبسی التحػیل فبسٌ 1

 ًَیسٌذُ هسئَل7ویل ًبم ٍ ًطبًی ای
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 صرَا یب ثَدى فَسی ثِ ًیض اًتْب دس ٍ ضَد هی ضوشدُ خیبس ایي ايوبل اسکبى ضذُ، هًٌب تفلیس خیبس لسوت، ّویي دس. هی کٌین ثشسسی

 . هی کٌین اضبسُ فسخ دس تأخیش

 ّفت, يالهِ ٍ هحمك چَى فمْبیی اص پیشٍی ثِ اًػبسی ضیخ هخبل، ثشای. دٌّذ ًوی هستمل يٌَاى خیبستفلیس ثِ فمْب، ثشخی

 بسات،خی سبیش يیت، ٍ سؤیت حوي، تأخیش غجي، ضشـ، حیَاى، هزلس، خیبسات رض ایطبى، ًهش قجك. اًذ داًستِ هستمل يٌَاى داسای سا خیبس

 خیبس کِ است ضذُ ًبهجشدُ ّن خیبس چْبسدُ تب فمْی کتت ثشخی دس حبل ایي ثب(. 114ظ, 1د7 1041 اًػبسی،) ًذاسًذ هزضا يٌَاى استحمبق

 ًجَدُ، آى ٍرَد هٌکش اًذ ًذادُ هستمل يٌَاى تفلیس خیبس ثِ کِ فمْبیی(. 133ظ7 ق1111 ضْیذاٍل،) ضَد هی دیذُ آًْب هیبى دس تفلیس

 (. 266ظ, 11د7 1115 يبهلی، حسیٌی. )کٌٌذ هی ثحج حزش، ثبة دس خیبس ایي اص

 دلیل ثِ کِ گَیٌذ سا کسی( همذس ٍصى ثش) هفلس ٍ ثبضذ دادُ دست اص سا اهَالص يوذُ کِ است کسی( هحسي ٍصى ثش) هفلس

 ٍ ًبهٌذ هی اِفالس سا حکن ایي. ثبضذ دُدا حکن اٍ حزش ثش ضشو حبکن ٍ ثپشداصد سا خَد دیَى ًتَاًذ داسایی، کفبیت يذم یب هبل ًذاضتي

 (. 213ظ7 ّوبى يبهلی، حسیٌی ؛ 143ظ, 12د7 1061 ًزفی،) است حکوی چٌیي غذٍس هًٌبی ثِ تفلیس

اغَل هحبکوبت(غفت هفلس است،دس ق.ت ثزبی افالس)ًسجت ثِ غیش ثبصسگبى( يٌَاى ٍسضکستگی ثِ کبس سفتِ است -افالس)فمِ

 (735 تشهیٌَلَطی حمَق ،ظ1054ق.م (.)لٌگشٍدی، 1132ستگی ٍافالس اص ّن رذا ضذُ است)هبدُ دس ق.م ّن گبّی ثًٌَاى ٍسضک

 دیَى سشسسیذ حبًیبً. سسذ احجبت ثِ هحکوِ دس ضخع ثَدى هذیَى ثبیذ اٍال7ً است ؾشٍسی ضشـ افالس،چْبس حکن غذٍس ثشای

 سا حکن غذٍس تمبؾبی ثبیذ اٍ قلجکبساى ساثًبً. ًٌوبیذ سا دیًَص پشداخت کفبف اهَالص، یب ًذاضتِ هبل هذیَى حبلخبً. ثبضذ سسیذُ فشا ضذُ احجبت

 . ثبضٌذ ًوَدُ حبکن اص

 اٍل ضشـ ثِ آى ثبصگطت چَى کِ ضَد هی دیذُ چْبسگبًِ ضشٍـ کٌبس دس هستمل ضشـ يٌَاى ثِ ثَدى هذیَى الَال، ثشخی دس

 (. 215ظ7 ّوبى يبهلی، حسیٌی ؛146ظ7 ّوبى ًزفی،) است هَسد ثی هستمل، ضشـ يٌَاى ثِ آى رکش است

 است ثذیْی. ثبضذ هی قلجکبساى هیبى دس هفلس داسایی تمسین ٍ اهَال فشٍش رولِ آى اص کِ است هتشتت آحبسی افالس حکن ثش

 ضذُ تملهٌ هفلس ثِ هبلی ثیى، چَى يمذی سجت ثِ اگش اهب. ًوبیذ هستشد سا آى تَاًذ هی ثبضذ، هفلس اهَال هیبى دس کسی هبل يیي اگش کِ

 ایطبى چَى گطتِ، غشهب دس داخل هًبهلِ، فسخ ثذٍى یب داسد هستشد سا هبلص ٍ کٌذ فسخ سا هًبهلِ کِ است هخیش ثبضذ، هَرَد آى يیي ٍ

 . ًبهٌذ هی «تفلیس خیبس» هًبهلِ صدى ّن ثِ دس سا هًبهلِ قشف اهتیبص(. 266ظ7 ّوبى يبهلی، حسیٌی ؛162ظ7 ّوبى ًزفی،) ثشد ًػیت

 7 است هتکی سکي سِ ثش تفلیس، خیبس اِيوبل ثب هبل، استشداد

 داضتي سغن ثِ هطتشی، ایي سٍاگش اص. ثبضذ هتًزس فلس، ٍاسكِ ثِ ضَد، هی خَاًذُ هًبهلِ حوي ثیى، دس کِ يَؼ تحػیل ثبیذ اٍالً

 حبکن اص حوي پشداخت ثِ سا اٍ الضام ىتَا هی ٍ ًیست خیبس ايوبل هحل فمْب، اص ثشخی ًهش ثشخالف کٌذ، خَدداسی حوي پشداخت اص هبلی، تَاى

 ًذاسد ٍرَد هًبهلِ فسخ اهکبى ثبضذ، ًشسیذُ حوي پشداخت سسیذ سش اگش ّوچٌیي. ًوَد هكبلجِ

 ًیض خالف لَل ّشچٌذ ثبضذ، استشداد لبثل ٍ هَرَد ثبیذ هطَْس، ًهش ثٌبثش ضَد، هی خَاًذُ هجیى ثیى، دس کِ هًبهلِ هًَؼ حبًیبً

 . لبئل اًذ تفلیس خیبس اص استفبدُ ثب سا هًبهلِ فسخ اهکبى هًَؼ، تلف فشؼ ثش کِ داسد ٍرَد صهیٌِ ایي دس

 خالف ثش خلى قالق یب ًکبح يمذ دس پس. ثبضذ داضتِ ٍرَد يمذثیى، هبًٌذ گشدیذُ، اًتمبل سجت کِ هحؿی هًبٍؾِ ثبیذ حبلخبً

 (. 331ظ 7ّوبى يبهلی، حسیٌی) آیذ ًوی ٍرَد ثِ تفلیس خیبس هًبٍؾِ، یب اربسُ

 اکتفب لذسهتیمي ثِ ثبیذ ثَدُ، هًبهالت لضٍم اغل خالف هًبهلِ، فسخ حك صیشا, داسًذ تفلیس خیبس ثَدى فَسی ثش ًهش فمْب ثشخی -1

 ثِ ًهش هطَْس، ٍلی(. 331ظ7 ّوبى) ًوبیذ هی ایزبة سا فَس ّن احتیبـ. کٌذ هی حکن چٌیي ًیض قلجکبساى حمَق سيبیت. ًوَد

 فسخ دس سا تشاخی ّشچٌذ خویٌی اهبم(. 165ظ, 12د7 1061 ًزفی،) داًذ هی هزبص سا تشاخی ػحبة،است اغل ٍ ادلِ اقالق

 حبکن، ضَد، قلجکبساى هبًذى ثالتکلیف هَرت تأخیش، اگش ایطبى، لَل ثٌبثش. داًٌذ ًوی ربیض سا تأخیش دس افشاـ اًذ، پزیشفتِ

 ًوبیذ هی هحسَة قلجکبساى، رضء سا اٍ تػوین، اتخبر اص یخَدداس غَست دس ٍ ثگیشد تػوین تب کٌذ هی هخیش سا رٍالخیبس

 (.136ظ7 تب ثی خویٌی، هَسَی)

 جایگاٌ خيار تفليس در حمًق مًضًعٍ  -3
اًذ اص7  لبًَى هذًی پیص ثیٌی ضذُ است. قجك هبدُ هضثَس، دُ خیبس داسای يٌَاى هی ثبضٌذ کِ يجبست 063السبم خیبسات دس هبدُ 

بس ضشـ، خیبس تأخیش حوي، خیبس سؤیت ٍ تخلف ٍغف، خیبس غجي، خیبس يیت، خیبس تذلیس، خیبس تجًؽ غفمِ خیبس هزلس، خیبس حیَاى، خی

 ٍ خیبس تخلف ضشـ. چٌبًکِ هطَْد است خیبس تفلیس دس هیبى خیبسات هزکَس، يٌَاى هستمل ًذاسد. ثب ایي حبل، اکخش لشیت ثِ اتفبق حمَق

کِ هطتشی هفلس ضَد ٍ يیي هجیى ًضد  دسغَستی»هذًی، خیبس تفلیس است. قجك ایي هبد7ُ لبًَى  053داًبى هًتمذًذ کِ هٌطأ حکن هبدُ 

 «. تَاًذ اص تسلین آى اهتٌبو کٌذ سا داسد ٍ اگش هجیى ٌَّص تسلین ًطذُ ثبضذ هی اٍ هَرَد ثبضذ ثبیى حك استشداد آى
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 دامىٍ اجراي خيار تفليس در حمًق مًضًعٍ  -4

لبًَى  1013ق، افالس ثِ هًٌی ضشيی هَسد تَرِ لبًَى گزاس لشاس گشفت. دس سبل1016َة ثب تػَیت لبًَى اغَل هحبکوبت هػ

ايسبس ٍ افالس اص تػَیت گزضت کِ دس آى ايسبس ثِ يٌَاى پذیذُ رذیذ دس کٌبس افالس، سسویت یبفت. لبًَى ايسبس ٍ افالس ثِ هَرت لبًَى 

اص »لبًَى ايسبس7  06س ثِ کلی اص همشسات حزف گشدیذ. ثش اسبس هبدُ ًسخ ضذ ٍ اص ایي تبسیخ، تأسیس لؿبیی افال 1010ايسبس هػَة 

الجتِ ثًذّب لبًَى گزاس يٌَاى افالس ٍ هفلس سا دس «. تبسیخ ارشای ایي لبًَى دیگش ديَایی ثِ يٌَاى ديَی افالس پزیشفتِ ًخَاّذ ضذ

ص سَْ للن داسد ٍ ثبیذ دس اغالحبت ثًذی هَسد تَرِ استفبدُ کشد کِ ًطبى ا 1011لبًَى هذًی هػَة  1132ٍ 1131همشساتی چَى هَاد 

 لشاس گیشد . 

 هی حجس حك اص خبغی غَست ثیبى همبم دس سا هذًی لبًَى 053 هبدُ هطَْس، ًهش خالف ثش هذًی، حمَق ًَیسٌذگبى اص ثًؿی

 حجس حك ثبیى حوي، ثَدى هإرل غَست دس کِ ایي ٍ آى ضشایف ثیبى ٍ حجس حك تًشیف اص پس( هٌػَسالسلكٌِ) يذل هػكفی. داًٌذ

 ضذُ همشس هَيذی حوي تأدیِ ثشای اگش7 »ًَیسذ هی ضوشدُ، هزکَس ضشـ ثش استخٌب هطتشی، افالس غَست دس سا هذًی لبًَى 053 هبدُ ًذاسد،

 اگش ٍ یذًوب حجس سا هجیى کِ داضت خَاّذ حك حوي، تأدیِ ثشای هَيذ ثَدى ٍرَد ثب … ثبیى ضَد هفلس تأدیِ اص لجل هطتشی ٍلی ثبضذ

 «…داسد هی همشس هذًی لبًَى 053 هبدُ چٌبًکِ کٌذ هستشد سا آى تَاًذ هی ثبضذ هَرَد آى يیي ٍ ثبضذ کشدُ تسلین حوي اخز ثذٍى

 هذًی لبًَى 053 هبدُ دس همٌي هًتمذًذ کِ ضَد هی دیذُ ًیض تزبست حمَق هإلفیي اص ثشخی آحبس دس دیذگبُ ایي(. 101ظ7 1040 يذل،)

 فشٍضٌذُ ثشای هًبهلِ هَسد حجس حك هَرت سا افالس هزشد ثبضذ، ضذُ لبئل حوي تسلین ثَدى حبل یب هإرل هیبى ختالفیا ایٌکِ ثذٍى

 کِ داسد ایي ثش داللت( هذًی لبًَى 053) هبدُ نبّش7 »فشهبیٌذ هی هذًی حمَق اسبتیذ چٌبًکِ ٍلی(. 126ظ7 1043 غمشی،) است داًستِ

 هٌطأ ّن چٌبى کِ حجس، حك اص استفبدُ غشفبً ًِ است هًبهلِ فسخ ثش هجتٌی اٍ، آى اص استشداد یب هفلس خشیذاس ثِ هجیى تسلین اص خَدداسی

 لبًَى 053 هبدُ دٍم ثخص کِ ًیض اسبتیذ اص ثًؿی(. 123ظ, 0د7 1051 ضْیذی،) «است ضذُ ًبهیذُ تفلیس خیبس فمِ، دس هضثَس حکن

 ارشای اص ضذى هًبف ٍ يمذ صدى ثشّن ثش هجتٌی تسلین، اص خَدداسی دس سا هزکَس كح هًٌبی اًذ، ضوشدُ حجس حك اص خبغی چْشُ سا هذًی

 (. 150ظ, 1د7 1030 کبتَصیبى،)  داًٌذ هی تًْذ

    تجارت لاوًن در تفليس  خيار -5
 پیص تزبست لبًَى 202 _ 215 هَاد دس کِ استشداد ديَی ثِ هشثَـ ثخص دس تَاى هی سا ٍسضکستِ تبرش ثب هًبهلِ فسخ حك

 یب اسٌبد هبلک ،216 ٍ 215 هبدُ دس. ًذاسًذ ٍاحذی هجٌبی ثخص، ایي دس ٍسضکستِ تبرش اص اسٌبد یب اهَال استشداد. ًوَد رستَرَ ضذُ، یٌیث

 استشداد تزبست، لبًَى 201 _ 203 هَاد دس کِ آى حبل ثبضذ، هی است تبرش ًضد کِ خَد اهَال یب اسٌبد يیي استشداد خَاّبى التزبسُ، هبل

 تبرش کِ ّبیی التزبسُ هبل7 »ًوبیذ هی همشس تزبست لبًَى 203 هبدُ رولِ اص. است ضذُ هًبهلِ لجالً کِ ثبضذ هی تمبؾب هَسد یاهَال

 کسی قشف اص اال ٍ فشٍضٌذُ قشف اص ثبضذ ًطذُ پشداختِ آى لیوت اگش است هَرَد آى يیي ٍ کشدُ خشیذاسی دیگشی حسبة ثِ ٍسضکستِ

 . «است استشداد لبثل ضذُ ذاسیخشی هبل آى اٍ حسبة ثِ کِ

 فشٍضٌذُ، حسبة قشف کِ آًزب اص حبًیبً کشدُ، هًبهلِ دیگشی حسبة ثِ اٍالً چَى است؛ کبس الًول حك هزکَس، هبدُ فشؼ دس تبرش

 ثِ ٍلی خَد اسن ثِ کِ است کسی کبس الًول حك» تزبست لبًَى 024 هبدُ ٍقجك است گشفتِ اًزبم هًبهلِ خَد ًبم ثِ پس اٍست، خَد

 .« داسد هی دسیبفت الًول حك همبثل دس ٍ کشدُ هًبهالتی( آهش) دیگشی حسبة

 تفلیس خیبس ّوبى فسخ، حك ایي ٍ ًذاسد هًٌب ثیى فسخ قشیك اص رض تزبست، لبًَى 203 هبدُ دس فشٍضٌذُ قشف اص اهَال استشداد

 دلیل ثِ ٍ است ًکشدُ دسیبفت سا آى يَؼ کِ لیحب دس ثیٌذ هی ٍسضکستِ تبرش اهَال هیبى دس سا هبلص يیي فشٍضٌذُ چَى است؛

 ارشای. ًوبیذ هستشد سا هبلص هًبهلِ، فسخ ثب دادُ حك اٍ ثِ لبًَى گزاس گطتِ، هتًزس کبالیص ثْبی اخز کبس، الًول حك تبرش ٍسضکستگی

 قشف حمَق حفم رْت صیشا است؛ هوکي اٍلی قشیك ثِ کشدُ هًبهلِ خَد حسبة ٍ ًبم ثِ ٍسضکستِ تبرش کِ ربیی دس هبدُ ایي حکن

 . ًذاسد تفبٍتی دیگشی یب خَد ثشای تبرش ٍسیلِ ثِ آى اًزبم هًبهلِ،

 سا آى داسد هذًی لبًَى 053 هبدُ آخش لسوت ثب تزبست لبًَى 200 هبدُ هفبد کِ ضجبّتی دلیل ثِ هذًی حمَق اسبتیذ اص ثًؿی

 دس(. 152ظ, 1د7 1030کبتَصیبى،) اًذ ًوَدُ هحسَة ًکشدُ سضکستٍِ تبرش تسلین سا هجیى ٌَّص کِ حبلتی دس فشٍضٌذُ، فسخ حك هإیذ

 تبرش خَد ثِ ًِ رٌس آى ٌَّص لیکي ٍ فشٍختِ ٍسضکستِ تبرش ثِ ای التزبسُ هبل کسی ّشگب7ُ »است ضذُ همشس تزبست، لبًَى 200 هبدُ

 التزبسُ هبل تسلین اص ًگشفتِ سا آى ٍرِ کِ ای اصُاًذ ثِ تَاًذ هی کس آى, ثیبٍسد اٍ حسبة ثِ کِ دیگش کسی ثِ ًِ ٍ ضذُ تسلین ٍسضکستِ

 .« کٌذ اهتٌبو

 لبًَى 200 هبدُ دس لبًَى گزاس کِ سسذ هی ًهش ثِ چٌیي ٍ ًوبیذ هی غحیح لبًًَی، هبدُ ایي اص هزکَس ثشداضت اٍل، ًگبُ دس

 فشٍضٌذُ هَسد دس است ضٌبختِ فًلی، خشیذاس ثِ هجیى تسلین اص لجل فشٍضٌذُ، ثشای هذًی لبًَى دس کِ سا حمی ّوبى است خَاستِ تزبست،

 تَاًذ هی تػفیِ هذیش لجل، هبدُ دٍ هَسد دس7 »داسد هی اضًبس کِ لبًَى ّوبى 201 هبدُ ثِ تَرِ ثب اهب. کٌذ سيبیت ًیض ٍسضکستِ تبرش ثِ کبال
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 چٌبى ٍ «ثپشداصد است ضذُ همشس ٍسضکستِ تبرش ٍ فشٍضٌذُ ثیي کِ سا لیوتی ثبیذ ٍلی ًوبیذ تمبؾب سا التزبسُ هبل تسلین ًبنش يؿَ اربصُ ثب

 ثَدُ، حجس حك ثِ استٌبد ثب تزبست، لبًَى 200 هبدُ دس التزبسُ هبل تسلین اص اهتٌبو اًذ، فشهَدُ تػحیح ثًذی آحبس دس ایطبى ّن کِ

 ًیست لبًًَی خیبسات استٌبد ثِ هلِهًب فسخ ثب هٌبفی هزکَس، هبدُ ٍؾى الجتِ(. 121ظ7 1041 کبتَصیبى،) ًذاسد هًبهلِ فسخ ثِ استجبقی

 (.156ظ7 1042 ضْیذی،)

  يرشکستگی در تفليس خيار شرایط -6
 صیش ضشح ثِ خیبس ایي استٌبد ثِ ٍسضکستِ تبرش ثب هًبهلِ فسخ ضشایف ٍسضکستگی، ٍؾًیت دس تفلیس خیبس رشیبى پزیشش ثب

 7 است

 چٌیي «ثبضذ هَرَد اٍ ًضد هجیى يیي ٍ ضَد هفلس هطتشی کِ غَستی دس7 »ًوبیذ هی همشس هذًی لبًَى 053 هبدُ کِ آًزب اص 1

 ٍسضکستگی حکن غذٍس اص پس هًبهلِ اگش کِ هًتمذًذ ثشخی الجتِ. گشدد ٍسضکست هًبهلِ، اًزبم اص پس ثبیذ تبرش کِ ضَد هی استٌجبـ

 دس تبرش ٍسضکستگی ثِ هًبهلِ قشف کِ شقیض ثِ هزکَس، هبدُ استٌبد ثِ ثبضذ، ثبلی ٍسضکستِ تبرش داسایی هیبى دس هبل يیي ٍ ضَد اًزبم

 (. 31ظ7 1051 ثبسیکلَ،) ًوبیذ هستشد ضذُ هبلک فسخ، ثب کِ سا هبلی ٍ کٌذ فسخ سا هًبهلِ تَاًذ هی ًیض ثبضذ ربّل هًبهلِ اًزبم صهبى

 ثِ یب افالس اص پس کِ ای هًبهلِ فسخ حك ثش داللتی هبدُ نبّش چَى است؛ اًتمبد لبثل هذًی، لبًَى 053 هبدُ اص اخیش ثشداضت

 ثیٌی پیص لبًَى دس ٍسضکستگی یب افالس اص هًبهلِ قشف رْل ٍ يلن هیبى تفکیک کِ ایي يالٍُ. ًذاسد گیشد هی اًزبم ٍسضکستگی تًجیشی

 تبرش ثب آى ايالى ٍ ٍسضکستگی حکن غذٍس اص پس کِ کسی ٍ ثبضذ هی ايالًی احکبم رضء ٍسضکستگی، حکن ّوچٌیي. است ًطذُ

 (. 150ظ7 1023 تْشاًی، ستَدُ) دّذ لشاس هبل استشداد دلیل يٌَاى ثِ سا خَد رْل تَاًذ ًوی کٌذ هی هًبهلِ ٍِسضکست

 کِ آى اٍل7 است هكشح لَل سِ ثبضذ خجش ثی هَؾَو ایي اص هًبهلِ قشف ٍ ضَد اًزبم افالس اص پس هًبهلِ اگش ًیض فمْب ًهش دس

 ًخست لَل دٍ کِ است هفلس هالئت تب هًبهلِ قشف غجش سَم، ٍ داسد فسخ حك هًبهلِ، قشف کِ آى دٍم. ضَد غشهب دس داخل هًبهلِ، قشف

 (. 231ظ, 11د7 1115 يبهلی، حسیٌی) است ضذُ ضوشدُ ؾًیف

 لَل پزیشش ثب ٍ ًذاسد خَد هبلی اهَس دس هذاخلِ حك تزبست لبًَى 151 هبدُ استٌبد ثِ ٍسضکستِ تبرش چَى سسذ هی ًهش ثِ

 قلجکبساى، ٍ تػفیِ هذیش اص غیش اًذ گفتِ ّشچٌذ. ًوَد هستشد سا هًبهلِ هَسد تَاى هی ٍسضکستگی، حکن غذٍس اص پس ٍا هًبهالت ثكالى

 دس سا هًبهلِ اثكبل دسخَاست است گشفتِ غَست ٍسضکستگی حکن غذٍس اص پس آًْب ثب تبرش هًبهلِ کِ ایي غشف ثِ تَاًٌذ ًوی سبیشیي

 (. 113ظ7 1042 ّبًی،فشا همبم لبئن) کٌٌذ هكشح دادگبُ

 فشؼ ثش ٍ ثبضذ الزهِ فی کلی یب هًیي يیي هبل، ایي کِ کٌذ ًوی تفبٍتی. ثبضذ ضذُ تبرش تسلین ًجبیذ هًبهلِ هَسد هبل 1

 ثبیذ يَؼ اخز ثبثت هًبهلِ قشف ضَد، تلف یب دادُ، اًتمبل غیش ثِ سا هبل تبرش، اگش پس. ثبضذ هَرَد تبرش، ًضد هًبهلِ هَسد يیي ثبیذ تسلین،

 . ًیست هشاد ٍ ثَدُ احش فبلذ ٍسضکستگی حکن غذٍس تبسیخ اص پس دیگشی ثِ هبل اًتمبل است ثذیْی. گشدد غشهب داخل

 تبرش سَی اص ٍسضکستگی اص پس کبال ثْبی پشداخت. ثبضذ ضذُ پشداخت هًبهلِ قشف ثِ ٍسضکستگی اص لجل ًجبیذ هبل يَؼ 0

 هًبهلِ، فسخ اص رلَگیشی ثشای یبفتِ، افضایص هبل لیوت کِ هَسدی هبًٌذ قلجکبساى، غجكِ تسيبی ثشای تػفیِ هذیش اگش ٍلی است احش ثی

  کٌذ؟ الذام فسخ ثِ تَاًذ هی ّوچٌبى هًبهلِ قشف آیب کٌذ پشداخت سا حوي

 

 ثب ٍ دادُ دست اص سا هًبهلِ هَسد ٍی صیشا, است ضذُ ٍؾى هًبهلِ قشف ؾشس اص رلَگیشی ثشای تفلیس خیبس سسذ هی ًهش ثِ

. ضَد هی هٌتفی است ؾشس ّوبى کِ خیبس هجٌبی فسخ، اص لجل يَؼ، دسیبفت ثب. گشدد هی هتًزس آى يَؼ دسیبفت قشفص، ٍسضکستگی

 دس ًذاضتِ، ٍاحذی سٍیِ صهیٌِ ایي دس لبًَى گزاس الجتِ. است فسخ اص هبًى لیوت، تفبٍت پشداخت ًیض تزبست لبًَى 111 هبدُ دس کِ ّوچٌبى

 هغجَى سا خَد قشف کِ کسی اگش7 »داسد هی همشس ٍ دادُ تشریح هًبهلِ قشف ثشای سا خیبس استػحبة هذًی، لبًَى 111 هبدُ شثشاث غجي خیبس

 «. … ضَد ًوی سبلف غجي خیبس ثذّذ سا لیوت تفبٍت است کشدُ

 1 ثٌذ کِ چٌبى گشدد هی هٌتمل هًبهلِ قشف ثِ هًبهلِ، اًزبم هحؽ ثِ ثبضذ، هًیي يیي هًبهلِ، هَسد اگش تولیکی يمَد دس 1

 ثب هًبهلِ قشف ایٌکِ ثشای پس. «ضَد هی حوي هبلک ثبیى ٍ هجیى هبلک هطتشی ثیى، ٍلَو هزشد ث7ِ »داضتِ همشس هذًی لبًَى 031 هبدُ

 کِ ضَد هی اضتثشد هذًی لبًَى 030 هبدُ هفَْم اص ًکتِ ایي. ثبضذ الزهِ فی کلی هًبهلِ، هَسد يَؼ ثبیذ ًوبیذ فسخ سا هًبهلِ ثتَاًذ تبرش

 خَاّذ سا يیي آى هكبلجِ حك دیگش قشف ضَد هفلس هتًبهلیي احذ آى تسلین اص لجل ٍ ثَدُ هًیي يیي هجیى یب حوي اگش7 »داضتِ همشس

 . «داضت

 ٍاسكِ ثِ سسیذُ، حوي پشداخت هَيذ کِ ارشاست لبثل غَستی دس تفلیس خیبس کِ آًٌذ ثش دیگش ضشـ يٌَاى ثِ اسبتیذ اص ثًؿی

 ًزفی،) است فمْی آسای اص ثشگشفتِ گَیٌذ هی ایطبى ّن چٌبًکِ ضشـ، ایي(. 215ظ, 1د7 1042 اهبهی،) ًجبضذ هوکي تأدیِ ،افالس
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 ٍسضکستگی حکن کِ ّویي7 »تزبست لبًَى 111 هبدُ استٌبد ثِ صیشا, است هَسد ثی ٍسضکستگی دس ضشـ ایي لحبل(. 166ظ, 12د7 1061

 . «ضَد هی هجذل حبلّ لشٍؼ ثِ هذت ثِ ًسجت همتؿیِ فبتتخفی سيبیت ثب هإرل لشٍؼ ضذ غبدس

 

  يرشکستگی در تفليس خيار للمري -7
 حمَق دس آى سا للوشٍ هًبهلِ، قشف ثشای ٍسضکستگی غَست دس تفلیس خیبس پزیشش سغن ثِ هذًی، حمَق اسبتیذ اص ثشخی

 ای التزبسُ هبل کِ هَسدی دس تزبست، لبًَى 202 _ 200 هَاد ثِ استٌبد ثب ایطبى، ًهش ثِ. اًذ ًوَدُ اسصیبثی هذًی حمَق اص هحذٍدتش تزبست

 ثشای ربًجِ یک فسخ حك کِ تفلیس خیبس ٍ کٌذ فسخ سا لشاسداد تَاًذ ًوی هذیشتػفیِ هَافمت ثذٍى ثبیى ضذُ، فشٍختِ ٍسضکستِ تبرش ثِ

 هبدُ استٌبد ثِ است ٍسضکستِ تبرش اربسُ دس بلیه کِ فشؾی دس ّوچٌیي. ًیست حبثت ثبیى ثشای هزکَس هَسد دس کٌذ هی ایزبد خیبس غبحت

 (. 033ظ, 1د7 1051 غفبئی،) ًیستٌذ لبئل هَرش ثشای سا تفلیس خیبس تزبست، لبًَى 211

 لبًَى 201 ٍ 200 هبدُ کِ چشا ًجبضذ پزیشش لبثل تفلیس، خیبس للوشٍ تحذیذ رْت هزکَس، لبًًَی استٌبدات سسذ هی ًهش ثِ

 کِ ًیض لبًَى ّوبى 202 هبدُ. است حجس حك اص استفبدُ ثِ هشثَـ ٍ داسد هَؾَيی خشٍد هًبهلِ، فسخ استٌبد ثِ ،اهَال استشداد اص تزبست

 استوبو اص پس هحکوِ, اختالف غَست دس ٍ ًوبیذ لجَل سا استشداد تمبؾبی ًبنش يؿَ تػَیت ثب تَاًذ هی هذیشتػفی7ِ » ًوبیذ هی همشس

 سسن ثِ استشدادی اهَال ایٌکِ اص اين کٌذ، هی ثیبى کلی قَس ثِ سا اهَال استشداد ضکلی همشسات, «دّذ هی سا همتؿی حکن ًبنش يؿَ يمیذُ

 . ثبضذ گطتِ خبسد تبرش هلکیت اص هًبهلِ فسخ ثب یب ٍ ثبضذ ضذُ سپشدُ اٍ ثِ فشٍش ثشای یب ثبضذ ٍسضکستِ تبرش ًضد اهبًت

 ًحَی ثِ اربسُ اثمبی یب فسخ دس هذیشتػفیِ ثبضذ ٍسضکستِ تبرش ربسُا دس اهَالی ّشگب7ُ »داسد هی همشس تزبست لبًَى 211 هبدُ

 تب کِ ای االربسُ هبل ثبثت اص هستبرشُ اهَال غبحجبى ضذُ اربسُ فسخ ثش تػوین اگش. کٌذ هی تػوین اتخبر ثبضذ قلجکبسّب هٌبفى هَافك کِ

 دادُ هَرش ثِ ًبهِ اربسُ هَرت ثِ سبثمبً ّن تأهیٌبتی ٍ ثَدُ ربسُا اثمبی ثش تػوین اگش, ضًَذ هی هٌهَس غشهب رضء اًذ ضذُ هستحك تبسیخ آى

 هذیشتػفیِ تػوین ثب غَستیکِ دس. ثبضذ کبفی ثبیذ ضَد هی دادُ ٍسضکستگی اص پس کِ تأهیٌبتی اال ٍ ضذ خَاّذ اثمب تأهیٌبت آى ثبضذ ضذُ

 . «داضت ًخَاّذ سا تأهیي هكبلجِ حك ًطَد فسخ ثِ ساؾی هَرش اربسُ فسخ ثش

 211 هبدُ. ًیست هًلَم هزکَس هبدُ دس هَرش تکلیف گیشد، هی اربسُ اثمبی ثش تػوین تأهیي، دادى ثذٍى هذیشتػفیِ کِ فشؾی دس

 رْت ثِ ٍ تفلیس خیبس ثِ هشثَـ همشسات قجك هَرش، سسذ هی ًهش ثِ. ًذاسد داللت هَرش تَسف اربسُ فسخ اهکبى يذم ثش تزبست لبًَى

, 1د7 1030 کبتَصیبى،) خَسد هی چطن ثِ ًیض هذًی حمَق اسبتیذ آسای دس دیذگبُ ایي. کٌذ فسخ سا اربسُ َاًذثت خَد، صیبى اص رلَگیشی

 کٌذ، فسخ سا اربسُ لشاسداد تَاًذ هی هَرش هستأرش، ٍسضکستگی غَست دس7 »است آهذُ ّن سَئیس تًْذات لبًَى 133 هبدُ دس(. 153ظ

 (. 63ظ7 1045 ٍاحذی،) «ضَد دادُ تؿویي اٍ ثِ آیٌذُ، السبـ ٍ ثْب اربسُ َلِهً السبـ ثشای هٌبست، هْلتی دس ایٌکِ، هگش

 هی همشس کِ تزبست لبًَى 201 هبدُ اخیش لسوت استٌبد ثِ هَرش تَسف سا هستأرشُ يیي استشداد تزبست حمَق يلوبی اص ثشخی

 اسکیٌی،) اًذ داًستِ هوکي «است استشداد لبثل ثبضذ َدهَر ٍسضکستِ تبرش ًضد دس کِ دیگشی ثِ هتًلك هبل ّش يیي کلی قَس ث7ِ »... داسد

 لبًَى 211 هبدُ قجك تػفیِ هذیش کِ غَستی دس صیشا, ًذاسد ٍرْی هضثَس هبدُ ثشای اهبًت کٌبس دس اربسُ هخبل رکش ٍلی(. 143ظ7 1042

 .ًیست هوکي هستأرشُ يیي استشداد ٍ اربسُ فسخ ثذّذ، هَرش ثِ ّن کبفی تؿویٌبت گشفتِ، اربسُ اثمبی ثش تػوین تزبست،

                                                                                                                                                                          ٍسضکستگی دس قلجکبساى حمَق ٍ تفلیس خیبس -5

 

. است ایطبى حمَق تسبٍی اغل خالف ثش ٍ گشدد هی قلجکبساى سبیش صیبى هَرت, اٍ ٍسضکستگی غَست سد تبرش اص اهَال استشداد

 هی ساؾی تبرش ثب ايتجبسی هًبهلِ اًزبم ثِ اضخبظ اسبس، ّویي ثش ٍ ًوبیذ هی داللت تبرش نبّشی هالئت ثش است تبرش تػشف دس کِ اهَالی

 ّوِ حك هتًلك ثبیذ ٍسضکستگی اص پس تبرش اختیبس دس اهَال پس. اٍست دیَى پشداخت ٍحیمِ تبرش، رولِ اص ضخع، ّش اهَال صیشا, ضًَذ

 هبل يیي ٍرَد ثب حتی ضَد، هی هَارِ اٍ ٍسضکستگی ثب هًبهلِ حوي دسیبفت اص لجل ٍ کٌذ هی هًبهلِ تبرش ثب کِ کسی. گیشد لشاس قلجکبساى

 دس تفلیس خیبس استٌبد ثِ هًبهلِ فسخ حك پزیشش ًَيی ثِ پس. ًذاسد قلجکبساى دیگش ثش تشریحی تبرش، اهَال هیبى دس هًبهلِ هَسد

 (. 123ٍ125غع7 1043 غمشی،) ثبضذ هی قلجکبساى حمَق تسبٍی اغل خالف ٍسضکستگی،

 ٍ داسد يیٌی حك هبلص ثش کبال غبحت صیشا, ًیست ٍاسد است، تبرش ًضد کِ دیگشاى اهَال استشداد هَسد دس اضکبل ایي است ثذیْی

 ّویي ثِ. ًوبیذ هی هستشد سا آى ٍسضکستگی، اص پس ثبضذ اهبًت تبرش دست دس کسی هبل اگش. ًوَد هحسَة تبرش قلجکبس سا اٍ َاىًوی ت

 يمذ تولیکی احش سخي، دیگش ثِ. ضَد هٌتمل تبرش ثِ آى ثْبی پشداخت اص پس کبال هبلکیت کِ کٌٌذ هی ضشـ کبال فشٍضٌذگبى اسٍپب دس رْت

 است، هَسَم( clause de reserve de propriete)  «هبلکیت حك حفم ضشـ» ثِ کِ ضشـ ایي. ًوبیٌذ هی هًلك کبال ثْبی پشداخت ثِ سا

 (. 131ظ7 1043 غمشی، ؛143ظ7 1042اسکیٌی،) ضَد هی خشیذاس ٍسضکستگی غَست دس فشٍضٌذُ حمَق حفم هَرت



 90-04، ص 5935بهار جلد دوم، ،  5، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 هذًی لبًَى 13 هبدُ قجك ّشچٌذ ٍ است سایذ ًیض ایشاى دس آى، ثْبی پشداخت ثِ هًبهالت دس کبال هبلکیت اًتمبل ًوَدى هطشٍـ

 ٍسضکستگی احتوبل ثب ضشقی، چٌیي ثِ سا تزبسی هًبهالت ًوَدى هطشٍـ تزبست، حمَق اسبتیذ اص ثًؿی ٍلی گشفت خشدُ آى ثش تَاى ًوی

 اسکیٌی،) اًذ ًوَدُ اسصیبثی کستگیٍسض همشسات ثب هخبلف رْت ایي اص داًستِ، اٍ قلجکبساى حمَق تسبٍی اغل خالف هًبهلِ، قشف تبرش

 (. 144ظ7 1042

 هٌفسخ هًبهلِ حوي، پشداخت اص پیص خشیذاس، ٍسضکستگی غَست دس کِ کٌذ ضشـ خَد حمَق حفم ثشای فشٍضٌذُ است هوکي

 . است ٍاسد آى ثش قلجکبساى، حمَق تسبٍی سيبیت يذم ثِ هشثَـ اضکبل ّوبى ٍلی ًذاسد لبًًَی هٌى فبسخ، ضشـ ایي آٍسدى ّشچٌذ. گشدد

 هفلس، ضخع اهَال کِ ّستٌذ تفلیس خیبس ثِ لبئل غَستی دس فمْب اص ثشخی. داسد قشفذاساًی ّن فمِ دس قلجکبساى، حمَق حفم

 ضَد ًوی دیذُ ضشقی چٌیي هبل، استشداد رْت فمْب، اکخش لَل دس ٍ است اللیت دیذگبُ ایي ّشچٌذ. کٌذ کفبیت دیًَص، پشداخت رْت

 اختالف حبلت ایي دس. کٌذ فَت حوي پشداخت اص لجل هطتشی کِ است غَستی دس ٍؾى ایي ضجیِ(. 266ظ, 11د7 1115 يبهلی، حسیٌی)

 دس هًتمذًذ داًٌذ، ًوی ضشـ سا هفلس اهَال کفبیت تفلیس، خیبس دس کِ فمْبیی اص ثشخی ٍلی( 13ظ7 ق1065 ضْیذحبًی،) داسد ٍرَد ًهش

 استشداد حك گشدیذُ، هَارِ هطتشی فَت ثب ٍ ًکشدُ دسیبفت سا آى حوي کِ کبالیی فشٍضٌذٓ یذًٌوب سا هیت دیَى کفبیت تشکِ، کِ غَستی

 ٍ هفلس خػَظ دس حکن اختالف يلت(. 141ظ7 تب ثی خویٌی، هَسَی) است قلجکبساى ّوِ حمَق حفم ثش هجتٌی دیذگبُ ایي. ًذاسد

 ٍ هبًذ هی ثبلی ًطذُ، پشداخت کِ ٌّگبهی تب است هفلس رهِ شث کِ دیًَی ٍلی سٍد هی ثیي اص فَت ثب هیت رهِ کِ است آى ًیض هیت

 (. 164ظ, 12د7 1061ًزفی،) داسد ٍرَد آیٌذُ دس دیًَص پشداخت ًتیزِ دس ٍ اٍ هالئت احتوبل

 هذیَى داسایی کفبیت ثِ هطشٍـ تفلیس، خیبس ثب هًبهلِ فسخ ایشاى، دسحمَق کطَسّب، دیگش سٍیِ ٍ هزکَس ًهشی هجبحج سغن ثِ

 هخیش ٍی صیشا, است دادُ تشریح دیگشاى ثش یبثذ، هی هذیَى اهَال هیبى دس سا هبلص يیي کِ سا قلجکبسی لبًَى گزاس، دیگش، يجبست ثِ. ًیست

 ًهیش داسد؛ استخٌبءّبیی لبًًَی ًػَظ دس ٍ ًیست هكلمی اغل ًیض قلجکبساى حمَق تسبٍی اغل. است غشهب دس ٍسٍد یب هبل استشداد دس

  گیشی ًتیزِ. اًذ ضذُ ًبهجشدُ تػفیِ اداسُ لبًَى 25 هبدُ دس کِ تمذم حك ثب قلجکبساى

 هی ضَد هَارِ خَد هًبهلِ قشف افالس ثب ضخػی اگش آى هَرت ثِ کِ است هذًی لبًَى 053 هبدُ حکن هجٌبی تفلیس خیبس

 لبًَى هَرت ثِ افالس همشسات ًسخ ثب. ًوبیذ تشدهس سا هبلص ثبضذ، گشفتِ غَست تسلین اگش ٍ کٌذ اهتٌبو کبال تسلین اص هًبهلِ فسخ ثب تَاًذ

 خیبس هجٌبی کِ ایي اص ًهش غشف حمَلذاًْب، آسای قجك. است هكبلًِ لبثل ٍسضکستِ یب هًسش ضخع هًبهالت دس خیبس ایي پیذایص ايسبس،

 خَد داسایی دس دخبلت اص هفلس تهوٌَيی یب يمال ثٌبی يمذ، قشفیي لػذ حجس، حك اص ای چْشُ پشداخت، دس تأخیش تسلین، تًزس سا تفلیس

  ًیست. تشدیذی ثذاًین، دیًَص روًی تػفیِ ٍ
   

                                                                                                                                                                     

 7 وتيجٍ

ِ هكبلت گفتِ ضذُ هی تَاى ایي گًَِ ثیبى کشد کِ ًهش هطَْس دسفمِ ٍ هیبى حمَلذاًبى خیبس تفلیس است ٍ آًْب اضبسُ ثب تَرِ ث

ثِ ایي هكلت داضتٌذ کِ رض ثب خیبس ٍ حك فسخ ًوی ضَد دس ثیًی کِ ٍالى ضذُ هجیى سا هتسشد ًوَد . ایي ّب ثِ رکش ضذى خیبس تفلیس دس 

ق .م کِ ثیبى هی کٌذ ثبیى کِ هجیى سا تحَیل دادُ ٍ تسلین کشدُ حك استشداد هجیى سا  045ّوچٌیي هبدُ فمِ ثِ يٌَاى خیبس هستمل ٍ 

ق.م سا کِ دٍ هبدُ ثًذ آهذُ ٍ ایي حك سا ثشای ثبیى داًستِ، ًبنش ثش حك  053ًخَاّذ داضت هگش ثِ هَرت فسخ دس هَسد خیبس ، لزا هبدُ 

 فسخ ٍ خیبس تفلیس هی داًٌذ.

تِ ًیض ؾشٍسی است کِ ثًؿی ّب هخل دکتش هػكفی يذل اص حك حجس ثشای ایي هبدُ ًبم ثشدُ اًذ . اهب ًهش رذیذی رکش ایي ًک

ق.ت آهذُ است سا  203ق. م ّوبًٌذ آًچِ دس هبدُ  053کِ هكشح ضذ هی تَاًذ ًهش لبثل تَرْی دس ایي صهیٌِ ثبضذ ، ایي ًهش غذس هبدُ 

کٌذ کِ ایي هبدُ غشفبً ثِ فشٍضٌذُ اربصُ استشاد کبال سا رْت ايوبل حك تمذم دس فشٍش ٍ استیفبء  هتؿوي خیبس تفلیس ًوی داًذ ٍ ثیبى هی

ق.ت هتؿوي حك حجس هی داًٌذ کِ دس غَست يذم پشداخت حوي  200ق.م ًیض ّوسَ ثب هبدُ  053قلت هی دّذ . ٍ لسوت اخیش هبدُ 

یل ثِ حك تمذم هی داًٌذ ٍ یب حتی ثش ایي ًهش ّستٌذ کِ ایي لسوت اص هبدُ ق.ت لبثل تجذ 201هًبهلِ تَسف هذیش تػفیِ ثِ استٌبد هبدُ 

هتؿوي حك حجس ٍ حك تمذم ثِ غَست ّن صهبى است کِ الجتِ ايوبل حك تمذم ساهٌَـ ثِ يذم پشداخت حوي اص سَی هذیش تػفیِ هی 

 س ٍاسد است.داًٌذ.ثْش حبل ثِ ًهش هی سسذ ثب تَرِ ثِ اًتمبدی کِ ثِ ًهش حك فسخ ٍ خیبس تفلی
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