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 چكيذٌ  
١٘بٛغٞض ٠ً ٗي زاٛيٖ حبً٘يت ٝ ٗـّٞ تكٌيالت ائربٛبٙ زض ايطاٙ اظ ازٝاض ٢ٖٗ ٝ ؾطٛٞقت ؾابظ تابضيد اياٚ ًكاٞض     

 ٗحؿٞة ٗي قٞز.

ُطكت٠ ٗي قس اظ ٝيػُي٢بي ذبني ثطذٞضزاض ثٞز اظ ؾٞيي ضيك٠ زض آزاة ٝ ضؾإٞ   ٛظبٕ ٗبٓيبتي ٠ً زض ايٚ زٝضٟ ث٠ ًبض

ًٞچطٝيي زاقت ٠ً اظ آٙ ٠٘١ ٗطزٕ ٗٔعٕ ث٠ پطزاذت آٙ ثٞزٛس. اظ ؾٞي زيِط ثب ٝضٝز ث٠ ايطاٙ ٝ ٗ٘بٓي زيِط ، ؾاٜت  

آ٢ٛب ضا تؤٗيٚ ٗي ًاطز ثا٠    ١ب ٝ ضٝـ ١بي ٗبٓيبتي ْٗٔ ٗـٔٞة زض ثيٚ آٛبٙ ٗٞضز پصيطـ ٝاهغ قسٟ ٝ تب ربيي ٠ً ٜٗبكغ

 ًبض ُطكت٠ ٗي قس.

ًتبة ٛع٠١ آؤٞة تؤٓيق ح٘سا... ٗؿتٞكي هعٝيٜي احطي اؾت ٠ً ث٠ عٞض زهين ٝ ٗلهْ زض ضاثغ٠ ثب ٗيعاٙ ٗبٓيابت ١اب ٝ   

هاطاض زاقات٠ ٝ ثا٠     چِِٞٛي اذص آ٢ٛب ٗغبٓجي ضا ثيبٙ ٛ٘ٞزٟ اؾت. ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ ح٘سا... ٗؿتٞكي ذٞز زض ٗهسض اٗٞض

ٝي ثطاي ٗب اظ ا١٘يت ظيبزي ثطذٞضزاض اؾت ٗوبٓا٠ حبراط    ُعاضـ ١بي ٓصازٝٓتي زؾتطؾي زاقت٠ كبتط ٝ ُعاضـ ١بيز

 ًٜس ثب تؤًيس ثط ٗغبٓت ٛع٠١ آؤٞة ث٠ ثطضؾي ٛظبٕ ٗبٓيبتي ائربٛبٙ ثپطزاظز.تالـ ٗي

 ٗؿتٞكي هعٝيٜي، ٗبٓيبت -ٛع٠١ آؤٞة ح٘سا... -ائربٛبٙ-ايطاٙ :ٝاغُبٙ ًٔيسي 
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 مقذمٍ :

زض ضاثغ٠ ثب ٛظبٕ ٗبٓيبتي ٗـّٞ ٝ ائربٛبٙ ٜٗبثغ ػهط ٗـّٞ ٗغبٓجي ضا ث٠ اذتهبض ٝ چا٠ ثا٠ تلهايْ    

ض ثاٞزٟ ٝ  ثيبٙ ًطزٟ اٛس. زض ايٚ ٗيبٙ ٜٗبثؼي ثطاي ٗب ٢ٖٗ ٗي ثبقٜس ٠ً ٗؤٓق آٙ ذٞز زض  ٗهسض ًاب 

اقت٠ ثبقس. ًتبة ٛع١ا٠  ٗبٓيبتي ٝ چِِٞٛي اذص آ٢ٛب اعالػبت ًبكي ز يب ث٠ اعالػبت ٝ ُعاضـ ١بي

آؤٞة ح٘سا... ٗؿتٞكي رعٝ آٙ زؾت٠ ًتبة ١بيي اؾت ًا٠ اعالػابت زؾات اّٝ ٝ ذاٞثي ضا زض     

ر٢ت ٗيعاٙ ٗبٓيبت ١ط يي اظ ايبالت زض زٝضٟ حبً٘يت ائربٛبٙ ٝ حتي ٗوبيؿ٠ ثب هجْ اظ اياٚ زٝضٟ  

٠ً اظ ػٜٞاٛف ٗكارم   ث٠ ٗب ٗي ز١س. ٗؤٓق ايٚ احط ٛيع يؼٜي ح٘سا... ٗؿتٞكي هعٝيٜي ١٘بٛغٞضي

اؾت ًؿي ثٞز ٠ً زض ٗهسض ًبض هطاض زاقت٠ ٝ ذٞز ٝ ٛيبًبٛف ث٠ قـْ ٗؿتٞكي ُطي ٠ً ١٘بٛب ٛظٖ 

ٝ ٛؿن ثركيسٙ ث٠ اٗٞض ٗبٓيبتي ًكٞض ايطاٙ ٗي ثبقس ٗكـّٞ ثٞزٛس ، زض ٛتيز٠ اعالػبت ايكابٙ زض  

ٗياعاٙ ٝ   -اع ٗبٓيابت ١اب  ايٚ ظٗي٠ٜ ثطاي ضٝقٚ قسٙ ١ط چ٠ ثيكتط ظٝايبي ايٚ ٗٞرٞع اظ ر٠ٔ٘ اٛٞ

چِِٞٛي اذص آٙ ذئي ٢ٖٗ ٗي ثبقس ، هؿ٘ت آؿبظيٚ ايٚ ٗوب٠ٓ ث٠ ١٘يٚ اٗط پطزاذت٠ قاسٟ يؼٜاي   

زض ايٚ هؿ٘ت ث٠ قطح ظٛسُبٛي ح٘سا... ٗؿتٞكي ثب تٌي٠ ثط ٛوف ٝي زض اٗٞض حٌاٞٗتي ٝ زياٞاٛي   

ظ ٛعزيٌابٙ  پطزاذت٠ قسٟ اؾت ٝ ٗكرم ٗي قٞز ٠ً ٗؿتٞكي تب ؾابّ ١ابي آذاط ظٛاسُي ذاٞز ا     

 ذٞار٠ ضقيسآسيٚ كضْ ا... ث٠ ق٘بض آٗسٟ ٝ ث٠ ًبض١بي زيٞاٛي ٝ ٗبٓي ٗكـّٞ ثٞزٟ اؾت.

زض هؿ٘ت زٕٝ ٗوب٠ٓ ث٠ ٛظبٕ ٗبٓيبتي ٗـٞالٙ پطزاذت٠ قسٟ ثب تؤًيس ثط اٛٞاع ٗبٓيبت ١بيي ًا٠ زض اياٚ   

 زٝضٟ اظ ضػبيب ُطكت٠ ٗي قس.

ث٠ ثطضؾاي ٗبٓيابت ٝ ٛحاٟٞ اذاص ٝ ٗياعاٙ آ٢ٛاب        زض ثرف پبيبٛي ٛيع ثب تؤًيس ثط ًتبة ٛع٠١ آؤٞة

پطزاذت٠ قسٟ زض ايٚ ثرف ؾؼي قسٟ اؾت زاليْ ٛوهبٙ يب ثيكتط قسٙ ٗبٓيبت ١ب ٛيع ثاب تٞرا٠ ثا٠    

 اعالػبت ح٘سا... ٗؿتٞكي هعٝيٜي ٗٞضز ثطضؾي ٝ تحٔيْ هطاض ُيطز.

ايبالت ٝ ٗياعاٙ اذاص   زض پبيبٙ ٗوب٠ٓ ٛيع رسٝٓي تٜظيٖ قسٟ ٝ زض ايٚ رسّٝ ثب شًط اؾبٗي ق٢ط١ب ٝ 

ٗبٓيبت ١ب ث٠ ثطضؾي ؾيط تغٞض ٝ تحّٞ ٗبٓيبت ١ب زض هجْ ٝ ثؼس اظ حبً٘يت ائربٛبٙ پطزاذت٠ قاسٟ  

 اؾت.
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 ضزح سوذگاوي حمذا... مستًفي با تكيٍ بز وقص يی در امًر حكًمتي ي ديًاوي ي آثار ي مؤلفات بٍ جا ماوذٌ اس ايطان

ٛي ح٘سا... ٗؿتٞكي رع آٛچ٠ ذاٞز اٝ ٝ زض را٘ٚ آحابضـ    زض ثبة قطح احٞاّ ٝ ؾٞاٛح ايبٕ ظٛسُب

 ثيبٙ زاقت٠ ٗغٔت هبثْ اػتٜبي زيِطي اظ ٜٗبثغ زيِط چ٠ ١٘عٗبٙ ٝ چ٠ ٗتؤذط اٝ زض زؾت ٛيؿت.

ٛبٕ ًبْٗ ٗٞضخ ٛبٗساض هطٙ ١لتٖ ٝ ١كتٖ ثٜب ث٠ هّٞ ٗك٢ٞض ػجبضت اؾت اظ : ح٘اسا... ححم٘اسب ثاٚ    

س ححم٘سب ثٚ اٗيٚ آسيٚ اثي ٛهط ٗؿاتٞكي هعٝيٜاي. ٝي اظ   تبد آسيٚ ، اثي ثٌط ثٚ ظيٚ آسيٚ اح٘

ٗتؼاسز  زض ٗٞاراغ ح٘اسا... اػضبي ذبٛساٙ ٗك٢ٞض ٗؿتٞكيبٙ هعٝيٚ اؾت ٠ً ٛؿجكبٙ ث٠ تهطيح ذٞز

ضؾس.حٗؿااتٞكي هعٝيٜي،تاابضيد ثاا٠ حااط ثااٚ يعيااس ضياابحي ؾااطزاض ٗكاا٢ٞض ٝ آظازٟ ػااطة ٗااي    

 ب1387/811ُعيسٟ

ثاط ٗتبثؼات ًابض آثاب ٝ     »زض ٗوس٠ٗ ًتبة ٛع٠١ آؤٞة اظ رٞاٛي ح٘سا... ٗؿتٞكي ٛيع ثٜب ث٠ هّٞ ٝي 

/ثيؿات ٝ  1336ارساز يؼٜي قيٟٞ ػْ٘ پيكِي اقتـبّ ٗي زاقت.ح ٗؿتٞكي هعٝيٜي، ٛع٠١ آؤاٞة، 

 ؾ٠ب

هاعٝيٚ ،  »١ا ث٠ كطٗبٙ ذٞار٠ ضقيس آسيٚ كضْ ا... ١٘ساٛي ث٠ پيكٌبضي اٗٞض ٗبٓي  711اٝ زض ؾبّ 

هٞة ُطزيس. اُط چ٠ زضثبضٟ ٜٗبنت ٝ تزبضة زيِاط ٛٞيؿاٜسٟ آُاب١ي    ٜٗ« ظٛزبٙ ، اث٢ط ٝ عبضٗيٚ

ضٝقٜي زض زؾت ٛيؿت ، اٗب ثط پبي٠ اعالػبت ٗٞرٞز ح٘سا... ٗؿتٞكي توطيجاب  تاب ؾابّ ١ابي آذاط      

ظٛسُي اظ ٛعزيٌبٙ ذٞار٠ ضقيس آسيٚ كضْ ا... ١٘ساٛي ٝ كطظٛسـ ؿيبث آسيٚ ٗح٘س ٝظيط ثٞز ٝ 

توطياط  »١بي ٢ٖٗ ٗبٓي چٞٙ تٜظيٖ ربٗغ آحؿبة ٗ٘بٓي ائربٛي ٝ زض زؾتِبٟ ائربٛي ، ٗؤٗٞضيت 

 ب1336/30يبكت.ح ٛع٠١ آؤٞة،١٘بٙ،« اٗٞاّ ثـساز

-ٗاي «  ٗراسٕٝ ؾاؼيس قا٢يس   »اضتجبط ح٘س ا... ٗؿتٞكي ثب ذٞار٠ ضقيس آسيٚ كضْ ا... ًا٠ ٝي ضا  

زض تؤٓيلابت ٢ٗاٖ    ب ، ث٠ ٠ُٛٞ اي اؾت ٠ً ػاالٟٝ ثاط اٗاٞض زياٞاٛي    562ذٞاٛسحتبضيد ُعيسٟ، ١٘بٙ 

 تبضيري ٝ رـطاكيبيي ٛيع ٗٞرت پيطٝي ٗؿتٞكي اظ اٝ قسٟ اؾت.

ؾلط١بي ٛٞيؿٜسٟ ث٠ ق٢ط١بي ٢ٖٗ هٔ٘طٝ ائربٛبٙ ٗبٜٛس تجطيع ، قيطاظ ، ثـساز  ٝ انل٢بٙ ثط تزبضة 

 ٝ زاٛف اٝ اكعٝز.

اياطاٙ ثاٞزٟ ٝ   ح٘سا... ٗؿتٞكي اظ قؼطا ٝ ٜٗكيبٙ ٗغٔغ ظثبٙ كبضؾي ٝ اظ ػاله٠ ٜٗساٙ ث٠ ٝعٚ ذٞز 

اظ رٞاٛي قٞم ٗلطط ث٠ تحهيْ اعالػبت تبضيري ٝ ٗجبحخ٠ ثب كضال زاقت٠ ٝ ؿبٓجب  ثب ايكبٙ آٗياعـ  
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ٗي ًطز ، ٗرهٞنب  زض زؾتِبٟ ذٞار٠ ضقيس آسيٚ ٠ً ٗطًع ارت٘بع ايٚ ر٘بػت ثٞزٟ اظ ٗهبحجت 

يد ٝ رـطاكياب ٝ قاؼط   ايكبٙ ت٘تغ ثؿيبض ثط ٗي ُطكت٠ اؾت ٝ اظ اٝ ؾ٠ ًتبة ٗؼتجط ث٠ كبضؾي زض تبض

 ثبهي اؾت. ٠ً ١ط ؾ٠ اظ ٜٗبثغ ثب اضظـ تبضيد ٝ رـطاكيبي ايطاٙ ث٠ ق٘بض ٗي ضٝٛس.

١ا تؤٓيق ُطزيسٟ ٝ ػ٘اسٟ ٗغبٓات اياٚ     730ٛرؿتيٚ تؤٓيق ٢ٖٗ اٝ يؼٜي تبضيد ُعيسٟ ٠ً زض ؾبّ 

ثبقس.حػجبؼ اهجابّ،  تبضيد ػ٘ٞٗي ٗجتٜي ثط اذجبض ٝ ُعاضـ ١بي ضقيس آسيٚ زض ربٗغ آتٞاضيد ٗي 

 ب1365/524

 735زٝٗيٚ احط ٜٗظ٠ٗٞ اي اؾت تحت ػٜٞاٙ ظلطٛب٠ٗ ٗكتْ٘ ثط ١لتبز ٝ پٜذ ١عاض ثيت ٠ً زض ؾابّ  

١زطي ثؼس اظ ات٘بٕ تبضيد ُعيسٟ ث٠ اٛزبٕ ضؾيسٟ اؾت. ايٚ ٜٗظ٠ٗٞ ، حبٝي تابضيد اياطاٙ اظ ظ٢اٞض    

 ب1363/155اؾالٕ تب ظٗبٙ ٗؤٓق اؾت.حػعيعا... ثيبت، 

ّ   nozhatol golubح احط ح٘سا... ٛع٠١ آؤاٞة  ؾٞٗيٚ ١زاطي ه٘اطي    740ب اؾات ًا٠ آٙ ضا زض ؾاب

تؤٓيق ًطزٟ ٠ً ٗكتْ٘ اؾت ثط يي ٗوس٠ٗ ٝ ؾ٠ ٗوب٠ٓ ٝ يي ذبت٠٘ ٗوسٗا٠ ًتابة حابٝي ٗغابٓجي     

 ب156زضثبضٟ اٛؿبٙ ٝ حيٞاٛبت ٝ ٛجبتبت ٝ ر٘بزات اؾت.حثيبت، ١٘بٙ،

ٗي ًٜس ، ٗوب٠ٓ اذتهابل ثا٠ اٛؿابٙ زاضز ٝ ٗوبٓا٠ ؾإٞ      ٗوب٠ٓ اّٝ اظ ٗؼبزٙ ٝ ُيبٟ ٝ حيٞاٙ ثحج 

ذبل رـطاكيبؾت ٠ً چ٢بض هؿ٘ت زاضز ؛ اٝٓي اظ ٠ٌٗ ٝ ٗسي٠ٜ ؾرٚ ٗي ُٞياس : زٝٗاي اظ اياطاٙ    

ُلت ٝ ُٞ ٗي ًٜس ، ؾٞٗي اظ اهغبض ٗزبٝض ايطاٙ ٠ً ضٝظُبضي ٗغيؼ٠ آٙ ثٞزٟ اؾات ٝ چ٢ابضٗي اظ   

ٜس. زض پبيبٙ ٗؤٓق اظ ػزبيت ٛٞاحي ٗرتٔق ر٢بٙ ٜٗبعوي ٠ً ١طُع ٗغيغ ايطاٙ ٛجٞزٟ اؾت ثحج ً

ثحج ٗي ًٜس. كهْ زٕٝ اظ ٗوب٠ٓ ؾٕٞ ٗطثٞط ث٠ ايطاٙ اظ ٠٘١ هؿ٘ت٢بي زيِط پط اضظقتط اؾت ظياطا  

ٗجٜبي آٙ ت٢ٜب ثط ٜٗبثغ ٛٞقت٠ قسٟ ٛيؿت ث٠ٌٔ ٗكاب١سات قرهاي ٛياع را٘ٚ ؾالط١بي ازاضي زض      

 ب1379/311.حًطاچٌٞكؿٌي،ٛٞاحي ٗرتٔق ايطاٙ ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت٠ اؾت

ٗغبٓت ايٚ ثرف ٗطثٞط ث٠ رـطاكيبي ٗلهْ ايطاٙ ٝ ٗتهطكبت ائربٛابٙ اؾات. ٗغابٓجي ضا ًا٠ زض     

ٗٞضز رـطاكيبي اهتهبزي ايطاٙ ٛٞقت٠ اؾت ثيكتط ٗطثٞط ث٠ ظٗبٙ ذٞز ٗؤٓق اؾت ٜٗجاغ اعالػابت   

ضتجا٠ ثا٠ آ٢ٛاب زؾتطؾاي      ٝي ثيكتط زكبتط ٗبٓيبتي ائربٛبٙ ثٞزٟ ٠ً ذٞز ٗؤٓق ث٠ ؾ٘ت ٗؤٗٞض ػبٓي

 ب156زاقت٠ اؾت.حثيبت، ١٘بٙ، 
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ثرف رـطاكيبي ثالز ايطاٙ زض ٛع٠١ آؤٞة ضا ٗي تٞاٙ زائطٟ آ٘ؼبضف ككاطزٟ اي زضثابضٟ ايابالت ٝ    

ق٢ط١بي ايطاٙ زاٛؿت ٠ً ثط اؾبؼ ٜٗبثغ ٗؼتجط ُصقت٠ ٝ ثطضؾي ١ب ٝ آُب١ي ١بي قرهي ح٘اسا...  

 ٗؿتٞكي تٜظيٖ يبكت٠ اؾت.

ٗؿتٞكي ثب تٞر٠ ث٠ ؾبثو٠ عٞالٛي حضٞض ذٞز ٝ ذابٛٞازٟ اـ زض زؾاتِبٟ حٌاٞٗتي راع      ح٘سا... 

آُب١تطيٚ اكطاز ظٗبٙ زضثبضٟ ٗؿبئْ ٗطثٞط ث٠ توؿاي٘بت ًكاٞضي ٝ چِاِٞٛي اٝرابع ارت٘ابػي ٝ      

 اهتهبزي ٝاليبت ٝ ق٢ط١ب ث٠ ق٘بض ٗي ضكت٠ اؾت.

ٝ قٜٞز ٗي پطزاذتا٠ ٝ اعالػابت    اٝ ث٠ اػتجبض ٛٞقت٠ ١بيف ثب ٗؿئٞالٙ ٝ ذجطُبٙ حٌٞٗتي ث٠ ُلت

 الظٕ ضا ر٘غ آٝضي ٗي ًطزٟ اؾت.

 

 وظام مالي ي مالياتي مغًالن

ب زض زٝضٟ 680-740ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ ثيكتطيٚ زٝضاٙ ظٛاسُبٛي ح٘اسا... ٗؿاتٞكي هعٝيٜاي ح             

      ّ ٗاي   ٗـٞالٙ ٝ ائربٛبٙ ؾپطي قسٟ اؾت . ٓصا اثتسا ثا٠ ثطضؾاي ٛظابٕ  ٗابٓي ٝٗبٓيابتي زٝضٟ ٗـاٞ

پطزاظيٖ. ٗـٞالٙ زض ايطاٙ ػاله٠ چٜساٛي ث٠ تٜظيٖ ٗبٓيبت ٛساقت٠ ٝ ثا٠ ٗبٜٛاس كبتحابٙ هجاْ اظ ذاٞز      

ذٞيف ضا حبًٖ ثط ػبيسات ٌٗ٘ٔت ٗي زاٛؿتٜس ٝ ث٠ ٝرغ ٗبٓيبت ١بي زّ ثرٞا١ي ثط ٗاطزٕ ٗاي    ،

ذٞاؾاتٜس  پطزاذتٜس. ١يچ ١٘ب١ِٜي زض تكٌيالت ٗبٓيبتي ائربٛبٙ ٝرٞز ٛساقت ٝ ١ط اٛساظٟ ٠ً ٗي 

ٗبٓيبت ضا اكعايف ٗي زازٛس ٝ ١٘يك٠ زض نسز ثٞزٟ تاب ٗاطزٕ ضا ١اط چا٠ ثيكاتط ثسٝقاٜس.حٓ٘جتٞٙ،       

 ب1372/218

ٛتيز٠ ُطكت٠ ٗي قٞز ٠ً ٛظبٕ ٗبٓيابتي ٗـاّٞ ثا٠ ٗبٜٛاس ٛظابٕ حٌاٞٗتي آٙ اظ ضٝـ ١ابي ائاي ٝ         

ٝـ ١ابي ٗبٓيابتي   چبزضٛكيٜي قٌْ ُطكت٠ ثٞز. اٗب ثب ٝضٝز ث٠ ايطاٙ ٝ ٗ٘بٓي زيِط ، ؾاٜت ١اب ٝ ض  

ْٗٔ ٗـٔٞة زض ثيٚ آٛبٙ ٗٞضز پصيطـ ٝاهغ قسٟ ٝ تب ربيي ٠ً ٜٗبكغ آ٢ٛب ضا تؤٗيٚ ٗي ًطز ثا٠ ًابض   

 ُطكت٠ ٗي قس.

ثبض تٞٓس زضثبضٟ اػ٘بّ ٝ ضكتبض ٗؤٗٞضاٙ ٗبٓيبتي ، چٜايٚ ٛتيزا٠ ٗاي ُياطز ًا٠ ػٔات كواط ٝ                  

يٟٞ ٝنّٞ آٙ ثٞزٟ اؾات ظياطا ١ايچ تضا٘يٜي     ٝيطاٛي ، اكعايف كٞم آؼبزٟ ٗبٓيبت ١ب ٛجٞزٟ ث٠ٌٔ ق

ٝرٞز ٛساقت ٠ً ٗجبٓؾ پطزاذتي تٞؾظ ا١بٓي ثبض زيِط اظ ١٘بٙ ٗبٓيبت ز١ٜاسُبٙ ٗغبٓجا٠ ٝ ٝناّٞ    
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ٛكٞز. ظيطا ٝرٟٞ ٗبٓيبتي ث٠ ذعا٠ٛ اضؾبّ ٛ٘ي ُكت ٝ زض ٛتيز٠ زٝٓت ، ٗحْ ٗعثٞض ضا رع  ٛوبعي 

ت ػٞاْٗ زيِط اظ ر٠ٔ٘ عٔجٌبضاٙ ذعا٠ٛ ٗي ٠ً ٗبٓيبت آ٢ٛب ٝانْ ٛكسٟ ٗحؿٞة ٗي ًطزٟ ٝ ث٠ زؾ

 ب1358/289ؾپطز تب اظ آٙ ٗحْ عٔت ذٞز ضا ٝنّٞ ًٜٜس.حثبضتٞٓس،

ؾپؽ ٛتيز٠ ٗي ُيطيٖ ٠ً ثط ؾط ٝنّٞ ٗبٓيبت تٞؾظ ػ٘ابّ ٝ ًابضُعاضاٙ حٌاٞٗتي ١ايچ              

تي ثا٠  ٠ُٛٞ ٛظبٕ ٝ هبٛٞٛي ٝرٞز ٛساقت ٝ ت٢ٜب ػٌ٘ٔطز ٝ ذٞز ؾطي ١بي ٗؤٗٞضاٙ ٝ ػ٘بّ حٌاٞٗ 

ػٜٞاٙ ػٌ٘ٔطز نحيح ٗٞضز هضبٝت هطاض ٗي ُطكت ػغب ٗٔي رٞيٜي ٛيع ًا٠ احاطـ ثاطاي ٗاب زض     

ر٢ت ٗغبٓؼ٠ ٝ تحوين پيطاٗٞٙ ػهط ٗـاّٞ ٝ ائربٛابٙ اظ اضظـ ظيابزي ثطذاٞزاض اؾات زض اياٚ       

 اضتجبط ٗي ٛٞيؿس :

ٙ حٌٖ ًطزي ث٠ ١ط ًزب ٠ً ضؾيسي ٝ ُصض ايكبٙ ثٞزي ر٘بػتي ٠ً ايْ قسٛسي ٗبٓي ثطز ا١بٓي آ»

ٝ ٗٞرؼي ٠ً ثجؤؼ ٝ هتبّ ثِطكتٜسي ا١بٓي آٙ ضا ث٠ قٌٜز٠ ػوٞثت ٗي ًطزٛاسي تاب آٛاچ زاقاتي     

 ب.1382/269رٞيٜي، «حثسازي

ٛتيز٠ ايٚ ٠ُٛٞ ؾيبؾت٢بي ٗبٓيبتي ٗـٞالٙ ؾجت ٗي قس تب رٔٞي ١ط ٠ُٛٞ ضقس ٝ ُؿتطـ           

طزٕ ثيكتط ق٢ط١ب اظ ر٘ؼيات كؼابّ   ضا ُطكت٠ ٝ ٗٞرت ؾوٞط ٝ ظٝاّ اهتهبزي ق٢ط١ب ٗي ُكت. ٗ

ت٢ي ، نٜبيغ اظ ضٝٛن اكتبزٟ ٝ زيِط هبزض ٛجٞزٛس ٗبٓيبتي ٗؼبزّ آٙ چ٠ ضا ٠ً ثيكتط پطزاذت ٗي قاس  

 ب1368/310كطا١ٖ ًٜٜس.حاقپٞٓط، 

ايٚ حٞازث ٝ ذطاثي٢ب ٝ ٛبثؿبٗبٛي٢ب زض احط ح٘سا... ٗؿتٞكي ٛياع ثا٠ ذاٞثي ٗاٜؼٌؽ قاسٟ                

احط ذٞز ٗؿتٞكي پؽ اظ ٗوبيؿ٠ ٝاليبت ٝ قا٢ط١ب ثاب زٝضاٙ هجاْ اظ حبً٘يات     اؾت. زض هؿ٘تي اظ 

قي ٛيؿت ٠ً ذطاثاي ًا٠ زض ظ٢اٞض زٝٓات ٗـاّٞ      »ٗـّٞ ٝ ؾپؽ تؿٔظ ٗـٞالٙ ٛتيز٠ ٗي ُيطز. 

اتلبم ٗي اكتس ٝ هتْ ػبٗي ٠ً زض آٙ ظٗبٙ ضكت اُط تب ١عاض ؾبّ زيِط ١ايچ حبزحا٠ ٝاهاغ ٛكاسي ،     

ٙ ثب آٙ حبّ اّٝ ٛطكتٜي ٠ً پيف اظ آٙ ٝاهؼ٠ ثٞز.حٗٞؾاتٞكي، ٛع١ا٠   ١ٜٞظ تساضى پصيط ٛجٞزي ٝ ر٢ب

 ب65آؤٞة/ ١٘بٙ،
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 ماليات َا ي اقسام ي اوًاع آن در ديرٌ مغًالن ي ايلخاوان

زض ضاثغ٠ ثب اهؿبٕ ٗبٓيبت ١ب ٛظط ٝاحاس ٝ تلؿايط يٌؿابٛي زض ٜٗابثغ ٗكاب١سٟ ٛ٘اي قاٞز ٝ                

ٛي ًبضثطزي ٝ ٛحٟٞ ارطا ٝ ر٘غ آٝضي ٗبٓيبت ١ب زض اث٢بٗبتي زض ذهٞل ثطذي انغالحبت ٝ ٗؼب

 ظٗبٙ ١ب ٝ ٌٗبٙ ١بي ٗرتٔق ٝرٞز زاضز.

زاليْ ايٚ اٗط ضا ٗي تٞاٙ زض زٝ ٗؿئ٠ٔ زاٛؿت اثتسا اث٢ابٕ ٜٗابثغ ٝ ٛبضؾاب ثاٞزٙ آ٢ٛاب ٝ زٕٝ               

 ب1357/688تلبٝت ١بي ٗؼٜبيي يي انغالح زض ظٗبٙ ١ب ٝ ٌٗبٙ ١بي ٗرتٔق.حپغطٝقلؿٌي، 

اكطاز  ٗي ثبقس.« هجچٞض يب هپچٞض»يٌي اظ ٗبٓيبت ١بيي ٠ً ثؼس اظ ؿٔج٠ ٗـٞالٙ زض ايطاٙ ضايذ قس 

 ايٚ ٗبٓيبت ضا زض هجبّ چطاي زا٢ٗبي ذٞز زض چطاُبٟ ١ب پطزاذت ٗي ًطزٛس.

ٗيعاٙ آٙ ٛيع ثٜب ث٠ قطح اثٚ ػجطي اظ ١ط نس ضأؼ زإ يي ضأؼ اظ ١٘بٙ رٜؽ ُطكت٠ ٗي قس ٝ اظ 

 ب1377/362ط اظ نس ضأؼ زاقتٜس چيعي ٛ٘ي ُطكتٜس.حاثٚ ػجطي، ًؿبٛي ٠ً ً٘ت

ٓ٘جتٞٙ اذص ٗبٓيبت تحت ػٜٞاٙ هپچٞض ضا ثؿيبض ظبٓ٘ب٠ٛ ٗي زاٛس ظياطا اٝال  ثايف اظ يٌجابض زض ؾابّ     

اذص ٗي قسٟ ٝ حبٛيب  زض ١ط ظٗبٛي ٠ً هپچٞض انٔي ًلبف ٛ٘ي زاز ٝ ٛيبظ١بي رسيسي پيف ٗي آٗاس  

 قس.هپچٞض١بي زيِطي تح٘يْ ٗي

ح٘سا... ٗؿتٞكي ٛيع زض احط ذٞز تبضيد ُعيسٟ اذص ايٚ ٛٞع ٗبٓيبت ١اب ضا ارحابف زض حان ٗاطزٕ ٝ     

ػبٗٔي ر٢ت ترطيت ٝ ٝيطاٛي ق٢ط١ب ٗي زاٛس ٝ ٠ٛٞ٘ٛ اي ضا ٛيع شًط ٗي ًٜس ٝ ٗاي ٛٞيؿاس چاٞٙ    

 اًخط ثالز ػطام ػزٖ ث٠ ٝاؾغ٠ ٗوطضي هٞثچٞض ذطاة قسٟ ثٞز ٝ ٗطزٕ رالي ٝعٚ ًطزٟ ثا٠ ٗطتجا٠  

اي ٠ً زض هعٝيٚ ٛ٘بظ ر٘بػت ر٘ؼ٠ حبنْ ٛ٘ي قس ذٞار٠ ٛهيطآسيٚ حنسض ر٢بٙب هٞثچاٞض اظ  

ق٢ط١ب ثطزاقت ٝ ت٘ـب ٗوطض ًطزٟ اظ ايٚ تسثيط ٗبّ ٗضبػق حبنْ ٗي قس ٝ ٗاطزٕ زض آؾابيف ٝ   

 ب604ضا٢١ب اي٘ٚ قس.حٗٞؾتٞكي، تبضيد ُعيسٟ، ١٘بٙ 

ّٞ اذص ٗي قس ٝ ح٘سا... ٗؿتٞكي ٛيع زض احاط ذاٞز   يٌي زيِط اظ ٗبٓيبت٢بيي ٠ً زض ظٗبٙ ٗـ          

ٛع٠١ آؤٞة ث٠ آٙ اقبضٟ ًطزٟ اؾت ٗبٓيبتي تحت ػٜٞاٙ ت٘ـب ٠ً ٗبٓيبت ػ٘سٟ اي ثٞز ٠ً اظ ق٢ط١ب 

ٗؤذٞش ٗي قس ٝ يٌي اظ ػٞاياس ٝ زضآٗاس١بي ٛواسي ٝ ٢ٗاٖ ذعاٛا٠ زٝٓات زض ػ٢اس ٗـاّٞ ثاٞزٟ          

 ب1373/1448اؾت.ح١٘ساٛي، 
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ٗبٓيبت ، اظ ًبضُبٟ ١بي نٜؼتي ٝ ثبظضُبٛي ٝ اٛٞاع ٗهٜٞػبت ق٢طي ، ذطيس ايٚ ٛٞع ٗبٓيبت قبْٗ 

 ٝ كطٝـ ٝ ١ط آٛچ٠ ضا ثطاي ػطر٠ زٝٓت زض ق٢ط ٗي آٝضزٛس، ثٞزٟ اؾت.

ايٚ ٛٞع ٗبٓيبت زض ثؼضي اظ ايبٕ ث٠ ربي ٗبٓيبت ثط ؾطٗبي٠ ث٠ ًبض ٗي ضكت٠ اؾات.حٓ٘جتٞٙ، ٗبٓاي ٝ   

 ب1377/178ظاضع،

زيٜبض يي  120زيٜبضيي زيٜبض ٝ ثؼس١ب اظ ١ط  240ٝضٝز ٗـٞالٙ ث٠ ايطاٙ اظ ١ط  ٗيعاٙ ت٘ـب زض اثتساي

زيٜبض ر٘غ آٝضي ٗي قس. زض پبيبٙ كتٞحبت ٗـٞالٙ ٛطخ ت٘ـب زٟ زضنس اضظـ ١ط ٗؼب٠ٔٗ تزابضي ٝ  

زض ػ٢س ؿبظاٙ ذبٙ زض ثطذي ق٢ط١ب ث٠ ٛهق ايٚ ٗيعاٙ ضؾايس ٝ زض ثؼضاي زيِاط اظ قا٢ط١ب ٛياع      

 ب1368/158طاٛي ثطاي ٗستي حصف ُطزيس.حضقيسٝٝ، ثٞاؾغ٠ ذطاثي ٝ ٝي

ثبضتٞٓس ٗبٓيبت ت٘ـب ضا يٌي اظ ٜٗبثغ ػ٘سٟ زضآٗس ذعا٠ٛ زٝٓت زاٛؿات٠ ًا٠ ثيكاتط ثاط قا٢طٝٛساٙ ٝ      

يٌزبٛكيٜبٙ ٝرغ قسٟ ثٞز. ثٜبثطايٚ چكٖ پٞقي ٝ ٜٗؿٞخ ًطزٙ اياٚ ٗبٓيابت اظ ؾاٞي ٗـاٞالٙ ضا     

 ب297ثؿيبض ٛب ٗحتْ٘ ٗي زاٛس.حثبضتٞٓس،١٘بٙ 

ٗبٓيبت ١بي زيِطي ٠ً زض ظٗبٙ ٗـّٞ ٗطؾٕٞ قسٟ ٝ اظ هجْ آٙ ٝر١ٞابتي اظ ٗاطزٕ چا٠ ثهاٞضت     

 ٛوسي ٝ چ٠ ث٠ نٞضت رٜؿي اذص ٗي قس ك٢طؾت ٝاض ػجبضت ثٞز اظ :

ٙ ، زض ٜٗبثغ زٝضٟ ٗـّٞ اعالػبت قرهي ٝ زٝٓتي زض ايٚ ضاثغ٠ ٗٞرٞز ٛيؿت اظ ٌٗبتجابت  هال -1

يبتي ثٞزٟ ٠ً اظ ر٢ت ٗربضد اٗطاي ٓكٌطي زض ٓكٌطًكي ١ب ضقيسي ٗي تٞاٙ زضيبكت ٠ً هالٙ ٗبٓ

 ب122-1364/23ٝ ريبكت ١ب اذص ٗي ُطزيس.ح١٘ساٛي، ٌٗتٞثبت ضقيسي، 

ثطات ، اربظٟ ٛب٠ٗ ١بيي ثٞز ٠ً ث٠ قب١عازُبٙ ٝ ذبتٞٛبٙ ٝ اٗيطاٙ ٝ ٗؤٗٞضاٙ ٗـٞٓي زازٟ ٗي قس  -2

 ايبالت ٝ ٝاليبتر٢ت ٝنّٞ ٗٞارت ٝ ٗؿت٘طي ذٞيف اظ ٗحْ ٗبٓيبت ١بي 

عطح ، ًبضثطز١بي ٗرتٔلي زاقت٠ اؾت اظ ٠٘١ ٢ٖٗ تط ذطيس ٛوسي ؿالت ٝ زيِاط ٗحهاٞالت    -3

اٛجبض١ب ٝ ٗربظٙ زٝٓتي ث٠ هي٘تي ٠ً ٗوبٗبت زٝٓت تؼييٚ ٗي ًطزٛاس.حپغطٝ قلؿاٌي، تابضيد اياطاٙ     

 ب1366/504ً٘جطيذ،

ائ٘ي ثٞزٟ اٛس ٝ ثطاي تؤٗيٚ ٗربضد اذطاربت ، ُط١ٝي اظ ٗبٓيبت ١ب اؾت ٠ً ثطذي اظ آ٢ٛب ٛيع ز -4

ٝ ٢ِٛساضي ػ٘بّ ٗرتٔق زؾتِبٟ زٝٓت ٝ پطزاذت ١عي٠ٜ ٗؿبكطت ١بي ايكابٙ اظ ضػبياب ٝ تٞؾاظ    

 ب123زٝٓت ٝ يب اٗيطاٙ ٗحٔي اذص ٗي قسٟ اؾت.ح پغطٝ قلؿٌي،ًكبٝضظي، ١٘بٙ/ 
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ياْ رٜاَ ٝ   ػٞاضو ، ٗبٓيبت ذبل زيِطي ثٞز ٠ً ث٠ ٜٗظٞض تؤٗيٚ ٗرابضد كاٞم آؼابزٟ اظ هج    -5

 ب121ركٚ ١ب ٝ تكطيلبت ذبٛٞازُي ٝ زضثبضي ٝ ٗبٜٛس آٙ اذص ٗي قسٟ اؾت.ح١٘ساٛي ٌٗتٞثبت / 

ػٔل٠ ٝ ػٔٞك٠ ، انغالح ٗبٓيبتي زيِطي ثٞزٟ اؾت ٠ً ث٠ ٗؼٜي ُطزآٝضي آشٝه٠ ٝ ػٔٞكا٠ ثاطاي    -6

 ؾطًطزُبٙ ٓكٌطي ٝ ؾپبٟ ٗـٞٓي زض ١ط ٛبحي٠ اي ٠ً حضٞض ٗي يبكتٜس ثٞزٟ اؾت.

ض ، ٗبٓيبت ثط زضذتبٙ ثبضٝض ٝ ٗتطازف ٗبٓيبت ثبؽ ق٘بضٟ ٠ً زض زؾتٞض آٌبتت اظ آٙ يبز قسٟ ح٘ب -7

اؾت. ضقيس آسيٚ كضْ ا... زض ٌٗبتج٠ ذٞز ث٠ كطظٛسـ حبًٖ ذٞظؾتبٙ ح٘بض ضا زض ًٜبض ت٘ـب آٝضزٟ 

 ٠ً ث٠ نٞضت ٛوسي زضيبكت ٗي قسٟ اؾت.

 ث٢طٟ ث٠ ٝؾي٠ٔ ًبض ثٞزٟ اؾت. زض ٛظبٕ ٗبٓيبتي ٗـّٞ ٛٞػي اظ پطزاذت« ثيـبض» -8

 ٠ً زض ًٜبض پطزاذت ث٢طٟ ث٠ نٞضت ٗحهّٞ اظ ضػبيب اذص ٗي قس.

ث٠ ٗؼٜبي پيكٌف ارجبضي ثٞزٟ اؾت. ضػبيب ٗٔعٕ ثٞزٛس زض ثسٝ ٝضٝز ائربٙ ، اػضبي « ؾبٝضي» -9

 ًٜٜس. ذبٛساٙ اٝ ، اػيبٙ ٝ ثعضُبٙ ، حٌبٕ ٝ ٗؤٗٞضاٙ ػبٓي ضتج٠ ٓكٌطي ٝ ًكٞضي ، ١سايبيي توسيٖ

« حن اهبٗت يب ٛعٝٓا٠ »زض ايٚ ٗيبٙ ؾرت تطيٚ ٛٞع تح٘يالت ٗبٓيبتي ث٠ ضػبيبي ق٢طي ٝ ضٝؾتبيي 

ثٞزٟ اؾت. ٗطزٕ ٗحجٞض ثٞزٛس اظ نبحجبٙ ٜٗبنت ٓكٌطي ٝ ًكٞضي ، ائچيبٙ اٗاطا ، ثاب ؾاوبهبٙ ٝ    

احبحيا٠ زض  ثعضُبٙ ٝ اعطاكيبٙ ايكبٙ ثطاي ٗست ٛبٗؼٔٞٗي زض ذب٠ٛ ذٞيف پاصيطايي ًٜٜاس ٝ ٜٗاعّ ٝ    

 اذتيبض ايكبٙ ثِصاضٛس ٝ ١ط ٠ُٛٞ ٝؾبيْ آؾبيف ٝ ذٞقي ايكبٙ ضا كطا١ٖ ؾبظٛس.

ايٚ ثطاي ٗطزٕ ٗهيجتي ٝاهؼي ث٠ ق٘بض ٗي ضكت. ثؼضي ايبٕ نس ١ب ذب٠ٛ ضا اقـبّ ٗي ًطزٛس         

٠ ٝ اٗٞاّ نبحت ذب٠ٛ ضا ؿبضت ٗي ٛ٘ٞزٛس تب ربيي ٠ً ٗطزٕ ٛبچبض ٝ ث٠ ػ٘س ذب٠ٛ ١بي ذاٞز ضا ثا  

حااابّ ٛي٘ااا٠ ٝياااطاٙ ِٛااابٟ ٗاااي زاقاااتٜس تاااب ٗااابٛغ ٝضٝز اٗياااط ٝ اعطاكيااابٙ اٝ زض آٙ ٜٗاااعّ  

 ب361-1363/62قٞٛس.حپيِٞٓٞؾٌبيب،

ٗبٓيبت ١بي زيِطي ٛيع تٞؾظ ٗـٞالٙ اظ ٗطزٕ اذص ٗي قاس چاٞٙ ػ٘ٞٗيات ٛساقات٠ ٝ اظ ا١٘يات      

 ً٘تطي ثطذٞضزاض اؾت زض ايٜزب شًطي اظ آ٢ٛب ٛكسٟ اؾت.

يبت ٛيع ٗطثٞط ث٠ زٝضٟ ٗـّٞ ٛجٞزٟ ث٠ٌٔ اظ هجْ اظ ٗـّٞ زض ايطاٙ ضايذ ٝ ٗتساّٝ يي ٛٞع ٗبٓ         

ثٞز ٠ً ث٠ زٝ نٞضت رٜؿي ٝ ٛوسي اظ ضػبياب اذاص   « ذطاضد يب ٗبٓيبت اضري»ثٞزٟ ٠ً ػجبضتؿت اظ 

ٗي قس. ايٚ ٛٞع ٗبٓيبت ٜٗجغ ػ٘سٟ ١عي٠ٜ اٗپطاتٞضي ٗـاٞالٙ ثاٞز ًا٠ زض ػ٢اس ػجبؾايبٙ ٛياع ضٝاد       
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عاٙ آٙ ١ٖ زض حس يي ز١ٖ حػكطب تب يي ثيؿتٖ حٛهت ػكطب ثٜب ث٠ تٞاٙ ٗبٓيبت ز١ٜاسٟ  زاقت ، ٗي

 ب159ٝ ًيليت اضاري تؼييٚ ٗي ُطزيس.حضقيسٝٝ،١٘بٙ/

 ماليات ايزان ي ضُزَای آن بز اساس اطالػات ي دادٌ َای وشٍَ القلًب حمذا... مستًفي

ٛٞيؿاٜسٟ ٛع١ا٠ آؤاٞة هاطاض ُطكتا٠      ٗٞرٞع ٢ٗ٘ي ٠ً زض كهْ ١بي ٗرتٔق ٗاٞضز تٞرا٠           

 ٗبٓيبت ايطاٙ ٝ ايبالت ٝ ق٢ط١بي آٙ ٗي ثبقس.

ح٘سا... ٗؿتٞكي ٗبٓيبت ضا يٌي اظ قبذم ١بي ٢ٗاٖ اضظيابثي آثابزاٛي ٝ ضٝٛان ظٛاسُي زض              

١ااب ثاب ًؿاط     694-703ايطاٙ ٗي زاٛس. ثط پبي٠ ُعاضـ اٝ حوٞم زيٞاٛي ايطاٙ ظٗيٚ تب زٝضٟ ؿبظاٙ ح

ثٞز.حٗٞؾاتٞكي،ٛع٠١   )بيیص از هديذه هیلیيوى دینيار     ي ١عاض ٝ ١لتهس ٝ چٜس تٞٗابٙ  ذطاؾبٙ ي

 ب216-17بح ٝ ٓ٘جتٞٙ، تسإٝ ٝ ١٘بٙ /27ٝ28آؤٞة، ١٘بٙ /

ايٚ ٗيعاٙ ث٠ زٓيْ ػسّ ؿبظاٙ ٠ً ٗٞرت آثبزاٛي ٝاليبت قس ث٠ ٗجٔؾ زٝ ١عاض ٝ نس تٞٗابٙ ٝ          

 ب28يس.ح١٘بٙ /ًؿطي حثيف اظ ثيؿت ٝ يي ٗئيٞٙ زيٜبضب ضؾ

زض ايٜزب الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً اعالػبت ٝ اذجبض هبثاْ تٞرا٠ ٛع١ات آؤاٞة ٗطثاٞط ثا٠ تٞنايق        

 اٝربع ثالز ايطاٙ زض زٝضٟ ائربٛي ث٠ ٝيػٟ زض ٛي٠٘ ٛرؿت ؾسٟ ١كتٖ ١زطي اؾت.

ثرف ثٜسي ثالز ايطاٙ زض ٛع٠١ آؤٞة زض ثيؿت ثابة ٗجتٜاي ثاط توؿاي٘بت ًكاٞضي زٝضاٙ             

ٛبٙ اؾت. يٌي اظ ٢ٗ٘تاطيٚ اٗتيابظات ٛع١ا٠ آؤاٞة اضائا٠ ًبٗاْ تاطيٚ توؿاي٘بت ايابالت ٝ          ائرب

ٝاحس١بي ًٞچٌتط ؾيبؾي ٝ ازاضي زض هٔ٘طٝ ائربٛبٙ اؾت ٠ً ثب توؿيٖ ًكٞضي ٝ كطؾتبزٙ حٌابٕ  

 ب3/ 1366ٝ ٝآيبٙ زض ايٚ زٝضٟ ١٘ب١َٜ اؾت.حػجبؼ ظضيبة ذٞيي / 

س١بي ًٞچي تط زض ثؿيبضي اظ ٜٗبعن توطيجب  ١٘بٙ توؿاي٘بت  توؿي٘بت زاذٔي ايبالت ث٠ ٝاح       

ثطذٞضز ٗاي ًٜايٖ. ايابالت ػاطام     « تٞٗبٙ»هجْ اظ ٗـّٞ اؾت ، اٗب زض ثطذي ايبالت ث٠ ٝاحس رسيس 

ؿاتٞكي،  حٗػزٖ ث٠ ٠ٛ تٞٗبٙ، آشضثبيزبٙ ث٠ ٠ٛ تٞٗبٙ ٝ ٗبظٛسضاٙ ث٠ ١لات تٞٗابٙ توؿايٖ ٗاي قٞٛس.    

 ب 197، 85ٝ 51ٛع٠١ آؤٞة ،١٘بٙ/ 

تٞٗبٙ ث٠ ٗـٞٓي ث٠ ٗل٢ٕٞ زٟ ١عاض اؾت ٠ً زض ٓكٌط ث٠ ٗؼٜي زٟ ١عاض ؾاپب١ي ٝ زض اٗاٞض ٗابٓي ثا٠     

ٗؼٜي زٟ ١عاض زيٜبض اؾت. اٗب زض توؿي٘بت رـطاكيبيي ضٝقٚ ٛيؿت ٝ قبيس ٛٞػي توؿيٖ ثاط ٗجٜابي   

 ب29آٗبض ٝ ٗبٓيبت ثبقس.حظضيبة ذٞيي، ١٘بٙ / 
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 ب52ؿتٞكي ، ٛع٠١ آؤٞة/ حٗبٙ ثٞز.زض ػطام ػزٖ ، انل٢بٙ ٝ تٞاثغ آٙ زٝ تٞٗ

تٞٗبٛيٚ انل٢بٙ قبْٗ ؾ٠ ق٢ط انل٢بٙ ، كيطٝظاٙ ٝ كبضكب آٙ ٝ ١كت ٛبحي٠ ٝ چ٢بضناس پابضٟ زيا٠    

 ب52ٝ54اؾت.ح١٘بٙ/

ٗؿتٞكي ٝاحس١بي ًٞچٌتط ١ط ايبالت ٗبٜٛس ٝاليبت ٝ ق٢ط١ب ضا ثب ثيبٙ زاض آ٘ٔي آٙ آؿبظ ٗي ًٜاس  

 اؾبؼ تطتيت حطٝف آلجب ٗي پطزاظز. ٝ ؾپؽ ث٠ ثوي٠ ق٢ط١ب ٝ ٝاليبت ثط

كوظ زض ايبالت ػطام ػطة اثتسا اظ ًٞك٠ قطٝع ٗي ًٜس ٝ ؾپؽ ثا٠ ثيابٙ ثـاساز ًا٠ زاض آ٘ٔاي آٙ      

چٞٙ ًٞك٠ زاض آ٘ٔاي ٝ ٗاسكٚ   «ايبالت زض زٝضٟ ائربٛي ثٞز ٗي پطزاظز ٝ زض ايٚ ثبضٟ ٗي ٛٞيؿس : 

 ب31حضطت اٗيط آ٘ؤٜٗيٚ ػٔي ٗطتضي حضرغب اؾت.ح١٘بٙ / 

اٝٓزبيتٞ اٝربع ٗابٓي ؾاط ٝ ؾابٗبٙ     –ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ زض زٝضٟ ؾالعيٜي ٗبٜٛس ؿبظاٙ ذبٙ          

پيسا ٗي ًٜس ٝ اذص ٗبٓيبت٢ب ٛيع ٗتؼبزّ قسٟ ٝ ٗاطزٕ ٛياع آٛچٜابٙ زض ككابض ٝ ؾارتي ٛجٞزٛاس ٝٓاي        

ٗطٍ اثٞؾؼيس ١اب زٝضاٙ آقلتِي ايطاٙ پؽ اظ  740ثبيسيبزآٝض قٞيٖ ٠ً ظٗبٙ تؤٓيق ٛع٠١ آؤٞة ح

ٝ اًٜٞٙ ١٘بٙ ٛي٠٘ آٙ ٛجبقس چ٠ اًخط »ائربٛي ٗي ثبقس. زض ايٚ اضتجبط ح٘سا... ٗؿتٞكي ٗي ٛٞيؿس 

ؿاتٞكي/ ٛع١ا٠ آؤاٞة/    حٗٝاليبت اظ تحٌ٘بت ٝ تطزز ٓكٌط١ب ثط اكتبز ٝ زؾت اظ ظضع ثابظ زاقتٜس. 

28 ٙ ر٘اغ حؿابة ٌٗ٘ٔات     ب ؾپؽ ث٠ ٗوبيؿ٠ ٗبٓيبت زٝضٟ ٗـّٞ ثب هجْ اظ آٙ ٗي پطزاظز ٝ ثب ثياب

ٕب ٗوبضٙ ظ٢ٞض اؾالٕ ، چ٢بضنس ثابظ   590-628ؾبؾبٛي ٠ً زض ؾبّ ١زس١ٖ پبزقب١ي ذؿطٝپطٝيعح

١عاض ٝ ١عاض ٝ ثيؿت ١عاض زيٜبض ظض ؾطخ ٗؼبزّ ١كاتبز ١اعاض ٝ چ٢بضناس تٞٗابٙ ظٗابٙ ٛٞيؿاٜسٟ       

 ح١كتهس ٗئيٞٙ ٝ ر٢بض ١عاض زيٜبضب ثٞز.

ٝ زضثبضٟ آتيبٕ ٛبپاصيطي  ب »28ايٚ هيبؼ ٗي تٞاٙ ًطز.ح١٘بٙ/ذطاثي ٝ آثبزاٛي ر٢بٙ اظ »ٗي ٛٞيؿس : 

ذطاثي ١ب ٛبقي اظ ح٠ٔ٘ ٗـّٞ ٝ پطيكبٛي ايطاٙ زض اٝاذط زٝضٟ ائربٛي ٝ ظٗبٙ تاسٝيٚ ًتابة ٗاي    

ٝ قي ٛيؿت ٠ً ذطاثي ٠ً زض ظ٢ٞض زٝٓت ٗـّٞ اتلبم اكتبز ٝ هتْ ػبٗي ٠ً زض آٙ ظٗابٙ  »ٛٞيؿس : 

يچ حبزح٠ ٝاهغ ٛكسي ١ٜٞظ تساضى پصيط ٛجٞزي ٝ ر٢بٙ ثاب آٙ حابّ   ضكت ، اُط تب ١عاض ؾبّ زيِط ١

 اّٝ ٛطكتي ٠ً پؽ اظآٙ ٝاهؼ٠ ثٞز ػٔي آرهٞل زض ايٚ ظٗي٠ٜ اظ ًخطت ٝهٞع حسحبٙ :

 ١ط ؾبّ ٠ً ٛٞ قٞز ذٞقب ؿبضت پبض ١ط ضٝظ ٠ً ثِصضز ذٞقب اٛسٟٝ زي 

 ب28ٝ ضز ذالين ثبقس.ح١٘بٙ/ 
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ُب٠ٛ هٔ٘طٝ ائربٛي ٛيع زض ٗوس٠ٗ ١ط ثرف ثا٠ ثيابٙ ٗياعاٙ    ح٘سا... ٗؿتٞكي زض قطح اثٞاة ثيؿت 

حوٞم زيٞاٛي ايبالت ٗي پطزاظز ٝ زض ثطذي ايبالت ثب ٗوبيؿ٠ ٗياعاٙ ٗبٓيابت ٝ حواٞم زياٞاٛي آٙ     

ايبٓت زض زٝضٟ تسٝيٚ ًتبة ، ثب زٝضٟ اػتالي ػ٢س ائربٛي يب زٝضٟ ١بي هجْ ، ػسّ ضا ٗبيا٠ آثابزاٛي   

 ٗبٓيبتي زيٞاٙ ٗي ق٘بضز. ٝ ػ٘طاٙ ٝ اكعايف زضآٗس١بي

ث٠ ١ط ضٝي آٙ ٠ُٛٞ ٠ً ُلت٠ قس يٌي اظ اٗتيبظات ٢ٖٗ ٛع٠١ آؤٞة اعالػبت ٛؿجتب  زهيان ٝ           

اضظقٜ٘س آٙ زضثبضٟ ٗبٓيبت ٝ حوٞم زيٞاٛي ايبالت هٔ٘طٝ ائربٛي ٝ ٝاحس١بي ًٞچي تط آٙ ٗبٜٛاس  

ـبّ اٝ زض ٗكابؿْ ٗابٓي ٝ اؾاتيلب ٝ    ق٢ط١ب ٝ ٝاليبت ٗرتٔق اؾت. اعالػبت ٛٞيؿٜسٟ ث٠ ؾجت اقت

آقٜبيي ثب زؾتِبٟ زيٞاٛي ٝ ٗبٓي زضثبضٟ ٗبٓيبت ٝ حوٞم زيٞاٛي ٛاٞاحي قا٢ط١ب ٝ ٛاٞع ٗبٓيابت ١اب      

 زاضاي اضظـ ثؿيبضي اؾت.

ثطذي اعالػبت اٝ زضثبضٟ ٗبٓيبت ايبالت زض زٝضٟ ١بي پيكيٚ ٗجتٜي ثط آضقيٞ ٝ اؾاٜبز ٗابٓي            

 ب ٝ اظ اضظـ ٝيػٟ اي ثطذٞضزاض اؾت.1383/90يسٝٙ/ ايبالت اؾتحا٢ٔٓيبضي كط

ث٠ عٞض ٠ٛٞ٘ٛ زضثبضٟ ثـساز ٠ً ٗستي ٛٞيؿٜسٟ ٜٗهت توطيط اٗٞاّ آٙ ضا ثط ػ٢اسٟ زاقات٠ اؾات ٗاي     

ٝ ٗٚ زض ثـساز ث٠ ٝهت آ٠ٌٛ توطيط اٗٞاّ آٛزب ٗي ًطزٕ ٛؿر٠ هبٛٞٛي زياسٕ ًا٠ زض ػ٢اس    »ٛٞيؿس : 

 ب.30ٛع٠١ آؤٞة،١٘بٙ/ؿتٞكي/ ح ٗ«ٛبنط ذٔيل٠ ٛٞقت٠ قسٟ ... 

ٗحتٞاي ٛع٠١ آؤٞة ٝ اعالػبت آٙ زضثبضٟ ٗبٓيبت ايبالت ٗرتٔق هٔ٘طٝ ائربٛي ٛكبٙ ٗاي          

ز١س ٠ً ٛٞيؿٜسٟ زض ثطذي ايبالت ثب زهت ثيكتطي ث٠ ٗيعاٙ ٗبٓيبت ٝاحس١بي ًٞچي تاط آٙ ايبٓات   

 ٗبٜٛس ق٢ط١ب ٝ ٝاليبت پطزاذت٠ اؾت.

٢ط١ب ٝ ٝاليبت ػطام ػزٖ ، آشضثبيزبٙ ، ضٕٝ ، اضٜٗؿتبٙ ٝ زيابض ثٌاط ٝ   اعالػبت اٝ زضثبضٟ ق       

ضثيؼ٠ تب حسٝزي زهيوتط اظ ؾبيط ايبالت اؾت ظيطا زض ايٚ ايبالت ث٠ قطح رعياي تاط ٝ زهيان تاطي     

زضثبضٟ ٗبٓيبت ق٢ط١بي ٗرتٔق ٝ تٞاثغ آ٢ٛب ٗي پطزاظز. ث٠ ٝيػٟ زض ثبضٟ ٛٞع ٗبٓيبت ق٢ط١ب ٗكرم 

ز ثيؿت ٝ يي ق٢ط اظ ق٢ط١بي ايطاٙ ، ٛٞع ٗبٓيبت ٝ حوٞم زيٞاٙ ثا٠ ناٞضت   ٗي ًٜس ٠ً زض حسٝ

ٛٞػي ٗبٓيبت ثاط ٗابّ آتزابضٟ ٝ ذاسٗبت ثاٞز ًا٠       « ت٘ـب»ثٞز. ١٘بٛغٞض ٠ً هجال  اقبضٟ قسٟ « ت٘ـب»

ب 223ٝ ٓ٘جتاٞٙ ف ١٘ابٙ/   1371/28ثبظضُبٛبٙ ٝ پيك٠ ٝضاٙ ق٢طي ٗي پطزاذتٜس.حزيٞياس ٗٞضُابٙ،   
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زضناس ثاط رابي ظًاٟٞ اؾاالٗي       5/2ٙ ثطاي اٝٓيٚ ثبض ٗتساّٝ ًطزٛس ٝ ثب ٛطخ ٗبٓيبتي ثٞز ٠ً ٗـٞال

 ب 62ٛكؿت٠ ثٞز.حپغطٝقلؿٌي، تبضيد ارت٘بػي، ١٘بٙ/

ثط پبي٠ ُعاضـ ٗؿتٞكي ، ايٚ ٛٞع ٗبٓيبت ثيكتط زض ق٢ط١بي ػاطام ػزاٖ ، ػاطام ػاطة ٝ              

ت٘ـاب ثاٞز ثا٠ عاٞض ٗزاعا راساي اظ       آشضثبيزبٙ ٗتساّٝ ثٞز. اؿٔت ٗبٓيبت ق٢ط١بيي ٠ً ث٠ نٞضت 

حوٞم زيٞاٛي ؾبيط زي٠ ١ب ٝ ٝاليبت تبثؼ٠ ُعاضـ قسٟ اؾات. اٗاب زض ثطذاي قا٢ط١ب ٗبٜٛاس هاٖ ،       

ًبقبٙ ٝ يعز ٠ً ٗبٓيبت آٙ ث٠ نٞضت ت٘ؼٜب ثٞز ر٘غ حوٞم زيٞاٛي قا٢ط ٝ تٞاثاغ زض ٗاتٚ ٛع١ات     

 ب84ٝ 75ٝ 74ؿتٞكي، ٛع٠١ آؤٞة،١٘بٙ/ح ٗآؤٞة شًط قسٟ اؾت.

ي ٗطاًع ق٢طي ٠ً زض ًٜبض ق٢ط١بي ٢ٖٗ ٝ ثعضٍ هطاض زاقتٜس ٝ ٗبٓيبت آ٢ٛب ثا٠ ناٞضت ت٘ـاب    ثطذ

ثٞز ، ٗبٓيبت آ٢ٛب زض نٞضت ت٘ـبي ق٢ط ثعضُتط ٗحبؾج٠ ٗي قس ٗبٜٛس كيطٝظاٙ ًا٠ زاذاْ ت٘ؼٜابي    

 ب38ب ٠ً زاذْ ت٘ـبي ثـساز ثٞز.ح١٘بٙ/56انل٢بٙ ثٞز ٝ اٛجبضح١٘بٙ/

ٝٓزبتيٞ ٝ اثٞ ؾؼيس ٠ً ٗبٓيبت آٙ ث٠ نٞضت ت٘ـب ثٞز ، ١ِٜبٕ تاسٝيٚ  ق٢ط ؾٔغبٛي٠ پبيترت ا        

زيٜابضب ٝ زض  300.000ٛع١ت آؤٞة ، اُط اضزٝ حضٞض زاقت ، ٗبٓيبت آٙ زض حاسٝز ؾاي تٞٗابٙ ح   

ب ٗؿتٞكي زض ٗٞضز 60زيٜبضب ثٞز.ح١٘بٙ/ ١200.000ِٜبٕ ػسٕ حضٞض اضزٝي ائربٛي ثيؿت تٞٗبٙ ح

ت٢ٜب ث٠ ثحج زضثبضٟ ٗبٓيبت آ٢ٛب پطزاذتا٠ اؾات. حواٞم زياٞاٛي ايبٓات      ؾبيط ايبالت هٔ٘طٝ ائربٛي 

هٞٗؽ ٝ عجطؾتبٙ زض زٝضٟ ائربٛي زاذْ ذطاؾبٙ ثٞز. ث٠ هّٞ ح٘اسا... ٗؿاتٞكي زض ظٗابٙ زٝٓات     

ٗـّٞ چٞٙ اًخط اٝهبت ٝظضا  ٝ ًتبة زيٞاٛي اػٔي ذطاؾبٛي ثٞزٟ اٛس ذطاؾبٙ ٝ ه٢ؿتبٙ ٝ هٞٗؽ ٝ 

ٌٔتي ػٔي٢سٟ ُطكت٠ اٛس ٝ حؿبثف رساُبٛا٠ ً٘تاط چياعي ثا٠ پبزقاب١بٙ      ٗبظٛسضاٙ ٝ عجطؾتبٙ ضا ٗ٘

ػطو ٗي ًطزٟ ٝ ثسيٚ حي٠ٔ ١ط ؾبّ ث٠ ٗسز ذطد ٓكٌط ذطاؾبٙ ثيؿت تٞٗبٙ اظ ايٚ ٝاليبت ٗاي  

ب ثط پبي٠ ُعاضـ اٝ ايٚ ٝرغ تب زٝضاٙ اثٞ ؾؼيس ازا٠ٗ زاقات ٝ زض اياٚ زٝضٟ   181ؾتسٟ اٛس.ح١٘بٙ/ 

ٛس ذٞار٠ ضقيسآسيٚ ث٠ تٜظيٖ ١عي٠ٜ ١بي ٓكاٌط ٝ اٗاٞض ٝ ٗهابٓح    ذٞار٠ ؿيبث آسيٚ ٗح٘س كطظ

ذطاؾبٙ ٝ ٗحبؾج٠ حوٞم زيٞاٛي آٙ ايبٓت زض ٝر٠ ذعا٠ٛ ٝ زاذْ ٗحبؾاجبت ًكاٞض پطزاذات اٗاب     

 ب.١181٘بٙ/ «حظٗبٙ اٗبٛف ٛساز ٝ ثطآٙ هطاض ٛ٘بٛس»
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 وتيجٍ گيزی :

يابثي آثابزاٛي ٝ ضٝٛان ظٛاسُي زض     ح٘سا... ٗؿتٞكي هعٝيٜي ٗبٓيبت ضا يٌي اظ قبذم ١بي ٢ٖٗ اضظ

ايطاٙ ٗي زاٛس. اضظـ احط ح٘سا... ٗؿتٞكي يؼٜي ٛع٠١ آؤٞة زض ايٚ اٗط ٢ٛلت٠ اؾت ٠ً ظٗبٙ تاؤٓيق  

١اب ٗهبزف ثب زٝضاٙ آقلتِي ايطاٙ پؽ اظ ٗطٍ اثاٞ ؾاؼيس ائرابٛي ٗاي ثبقاس ٝ ثا٠        740ًتبة ح

ٗوبيؿ٠ ًطز ٝ زض ايٚ ٗوبيؿ٠ ث٠ ذٞثي  اٝٓزبتيٞ -ذٞثي ٗي تٞاٙ ثب زٝضاٙ ؾالعيٚ هجٔي يؼٜي ؿبظاٙ

ٗكرم ٗي قٞز ٠ً چ٠ِٛٞ ٗطزٕ زض آٙ ظٗبٙ زض ضاثغ٠ ثب اذص ٗبٓيبت ١ب ضاحت ثٞزٟ ٝٓي زض ظٗبٙ 

تؤٓيق احط ٗطزٕ ثط احط ظٖٔ ٝ ارحبف ٗؤزيبٙ ٗبٓيبتي ٝ ثبال ضكتٚ ٗيعاٙ ٗبٓيبت ١ب زض ضٛاذ ٝ ػاصاة   

 ث٠ ؾط ٗي ثطٛس.

ٝ اًٜٞٙ ١٘بٛاب ٛي٘ا٠ آٙ ٛجبقاس چا٠ اًخاط ٝاليابت اظ       »ٗي ٛٞيؿس  ث٠ عٞضي ٠ً ح٘سا... زض احط ذٞز

 ب28تحٌ٘بت ٝ تطزز ٓكٌط١ب ثط اكتبز ٝ زؾت اظ ظضع ثبظ زاقتٜس.ح ٗٞؾتٞكي، ٛع٠١ آؤٞة/

 

 
* ٜٗجغ : ٗؿتٞكي هعٝيٜي ح٘سا... ، ٛع٠١ آؤٞة ث٠ تهحيح ٗح٘س زثيط ؾيبهي ، ت٢اطاٙ : اٛتكابضات   

 ب  حچبح ؾٕٞ 1388حسيج اٗطٝظ ، 

 

 دحه حقو  دیوانی در حال حا ر حقو  دیوانی در گ ضته نام ضهر 

  91ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت ٝ پٜزبٟ تٞٗبٙ اؾت  ذبٛي ؾي ٝ پٜذ تٞٗبٙ 305زض ؾبّ انل٢بٙ 

  ١94لتهس تٞٗبٙ  تٞٗبٙ ضي 

  96پبٛعزٟ تٞٗبٙ ٝ ي٢ٌعاض ٝ پبٛهس زيٜبض اؾت  ضي 

 ؾٔغبٛي٠ 
ث٠ ت٘ـب ثب ٝرٞز اضزٝ ؾي تٞٗبٙ ثسٝٙ اضزٝ ثيؿت 

تٞٗبٙ 
97  

  101ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت پٜذ تٞٗبٙ ٝٛيٖ  هعٝيٚ 

  104ث٠ ت٘ـب ٗوطضات ٝ زٝاظزٟ ١عاض زيٜبض  ظٛزبٙ 

 110ث٠ ت٘ـب ٝ چ٢بض تٞٗبٙ  هٖ 
اًخط آٙ ق٢ط اًٜٞٙ ذطاة اؾت اٗب ثب ضٝـ 

ثيكتط ثطربؾت. 

  111ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت يبظزٟ تٞٗبٙ ٝ ١لت ١عاض زيٜبض  ًبقبٙ 

  115ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت زٟ تٞٗبٙ ٝ ٛيٖ  ١٘ساٙ 
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 دحه حقو  دیوانی در حال حا ر حقو  دیوانی در گ ضته نام ضهر 

قيطاظ 
ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت ٝ چ٢بضنس ٝ پٜزبٟ ١عاض زيٜبض  

ر٘بٛي آٛزبؾت 
170  

  197ثيؿت ٝ قف تٞٗبٙ ٝ قف ١عاض ٝ پبٛهس زيٜبض زض ػ٢س ؾالرو٠ ثبالي زٝيؿت تٞٗبٙ ايٚ ظٗبٙ ثٞزٟ اؾت. قجبٌٛبضٟ 

 –ًطٗبٙ 

ٌٗطاٙ ١طٗٞظ 

قهت ٝ ١لت تٞٗبٙ  ٝ قف ١عاض ٝ پبٛهس زيٜبض زض ػ٢س ؾالرو٠ ١كتهس ١ٝكت ١عاض زيٜبض ثٞزٟ اؾت. 
200  

هٞٗؽ ٝ 

عجطؾتبٙ 

حوٞم زيٞاٛي آٛزب زاذْ ذطاؾبٙ اؾت  
228  

ريالٛبت 

حوٞم زيٞاٛي ١ط ريالٛي ثساٙ اٗيطي تؼٔن زاضز ٠ً  

حبًٖ آٛزبؾت اٗب آٛچ٠ ث٠ زيٞاٙ ٗـّٞ ٗي ز١ٜس 

زٝ تٞٗبٙ اؾت. 

230  

ذطاؾبٙ 

زض ظٗبٙ ؾبثن زاذْ ايطاٙ ثٞزٟ ٝ زض ػ٢س عب١طيبٙ هطيت ١عاض 

تٞٗبٙ ثٞزٟ اؾت زض ظٗبٙ زٝٓت ٗـّٞ چٞٙ اًخط اٝهبت ٝظضا  ٝ 

ًتبة زيٞاٙ اػٔي ذطاؾبٛي ثٞزٟ اٛس ذطاؾبٙ ٝ ه٢ؿتبٙ ٝهٞٗؽ 

ٝٗبظٛسضاٙ ٝعجطؾتبٙ ضا ٌٗ٘ٔتي ػٔي حسٟ ُطكت٠ ٝ حؿبثف 

رساُب٠ٛ ٠ٛ ً٘تط چيعي ثط پبزقب١بٙ ػطر٠ ٗيِطزٛس ٝ ث٠ ٗسز ذطد 

ٓكٌط ١ط ؾب٠ٓ ثيؿت تٞٗبٙ اظ ايٚ ٝاليبت ٗي ؾتبٛسٟ اٛس. 

 

311 

 

ٗبظٛسضاٙ 
١لت تٞٗبٙ اؾت ٝ حوٞم زيٞاٛيف زض ٌٗ٘ٔت  

ذطاؾبٙ اؾت. 
225  

 
 دحه حقو  دیوانی در حال حا ر حقو  دیوانی در گ ضته نام ضهر 

 128 ١عاض زيٜبض ثطضٝي زكبتط 85000 اضزثيْ 

 134نس ٝ ١كتبز ٝپٜذ ١عاض ٝ پبٛهس زيٜبض  تٞٗبٙ ٗطاؿ٠ 

 136چ٢ْ ١عاض ٝ ١كتهس زيٜبض  تٞٗبٙ ٗطٛس 

تٞٗبٙ اضاٙ 

ٝٗٞؿبٙ 

زضػ٢س اتبثٌبٙ ظيبزٟ اظ ؾيهس تٞٗبٙ ايٚ 

ظٗبٙ ثٞزٟ اؾت. 

ؾي تٞٗبٙ ٝ ؾ٠ ١عاض زيٜبض اؾت ٠ً ثط ضٝي زكتط 

آٗسٟ اؾت. 

138 

 141يبظزٟ تٞٗبٙ ٝؾ٠ ١عاض زيٜبض ثط ضٝي زكبتط اؾت. زض ػ٢س ذٞاٛين قطٝاٙ نس تٞٗبٙ قيطٝاٙ 

 

 دحه حقو  دیوانی در حال حا ر حقو  دیوانی در گ ضته نام ضهر 

ث٠ ظٗبٙ ؾبثن ثيف اظ ظ٢ٞض زٝٓت ٗـّٞ ً٘بثيف ُكتبؾلي 

نستٞٗبٙ ايٚ ظٗبٙ ثٞزٟ اؾت. 

 142نسٝ ١لسٟ ١عاض ٝ پبٛهس زيٜبض 

اٛزبظ ٝ 

ُطرؿتبٙ 

 143نس ٝ ثيؿت تٞٗبٙ ٝزٝ ١عاض زيٜبض زض ػ٢س ٗٔٞى آٛزب هطيت پبٛهس تٞٗبٙ ايٚ ظٗبٙ. 

اٗبًٚ ٗٔي 

زٕٝ 

زض ظٗبٙ ؾالرو٠ ظيبزت اظ يي ١عاض ٝ پبٛهس 

تٞٗبٙ ايٚ ظٗبٛي ثٞزٟ اؾت. 

 145ؾيهس ٝ ؾي تٞٗبٙ ثط ضٝي زكتط 

ؾ٠ تٞٗبٙ ؾطؾجيْ ريْ ذطاد ث٠ ايطاٙ ٗيس١ٜس. هطيت زٝيؿت ايٚ ظٗبٙ ثٞزٟ اؾت. ٝاليت اضٗٚ 

اًٜٞٙ ؾي ٠ٛٝ تٞٗبٙ اؾت. 

153 

زيبض ثٌطٝ 

ضثيؼ٠ 

زض ػ٢س اتبثٌبٙ تب ظٗبٙ ثسضآسيٚ ّٓٞ ٗجٔؾ يي 

١عاض تٞٗبٙ 

 156اًٜٞٙ نس ٝ ٛٞز ٝ زٝ تٞٗبٙ ٝ ٛيٖ 
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 دحه حقو  دیوانی در حال حا ر حقو  دیوانی در گ ضته نام ضهر 

ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت ثيؿت ٝ پٜذ  يعز 

تٞٗبٙ ٝ ي٢ٌعاض زيٜبض اؾت 

  

ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت، ١كتهس ٝ  تجطيع 

١لتبز تٞٗبٙ ٝ پٜذ ١عاض زيٜبض ثط 

ضٝي زكبتط زيٞاٛي حجت اؾت. 

125  

زض ظٗبٙ ؾٔي٘بٙ قبٟ ايٟٞ ًطزؾتبٙ 

هطيت زٝيؿت تٞٗبٙ ايٚ ظٗبٙ 

ثٞزٟ اؾت 

ثيؿت تٞٗبٙ ٝ يي ١عاض ٝ پبٛهس 

زيٜبض 

162  

زضظٗبٙ ذٔلب  ظيبزت اظ ذٞظؾتبٙ 

ؾيهس تٞٗبٙ ايٚ ظٗبٙ ثٞزٟ 

اؾت. 

ؾي ٝ زٝ تٞٗبٙ ٝٛيٖ ثطضٝي 

زكتط اؾت 

165  

زضػ٢س ػ٘ط ٝ حضطت ػٔي ٝ كبضؼ 

زيِط ذٔلب ث٠ ٗوبؾ٠٘ ثٞزٟ زض 

ػ٢س ٝاحن ؾي ٝ ؾ٠ ١عاض 

زض١ٖ ٝ نسٝ پٜزبٟ ١عاض ؿ٠ٔ 

 ػٔي ثٚ ػيٜي ث٠ 302زض ؾبّ 

كطٗبٙ ٗوتسض ذٔيل٠ آٙ ضا 

ذطاد ٗؼيٚ ٗوطض ُطزاٛيس. 

ٗجٔـف قهت ٝ ؾ٠ ثبض ١عاض 

١عاض زض١ٖ ٠ً ي٢ٌعاض ٝ پٜزبٟ 

تٞٗبٙ ايٚ ظٗبٙ اؾت. 

زٝيؿت ٝ ١كتبز ٝ ١لت تٞٗبٙ 

ٝي٢ٌعاض ٝ زٝيؿت زيٜبض ضايذ 

اؾت. 

١ٖ ثط ٝ ١ٖ ثحط زض ظٗبٙ آٓجٞي٠ پٜزبٟ ٝ  169

پٜذ ثبض ١عاض ١عاض زيٜبض حبنْ زاقت ٝ 

ايكبٙ ثب زاضآرالك٠ ١كت نس ١عاض زيٜبض 

حؿبة ًطزٛسي ٝاًخطاٝهبت ٛيع ٛسازٛسي 

زض ػ٢س ؾالرو٠ ر٢ت تطزز، ػؿبًط زض 

ًكٞضُكبيي تب ٗجٔؾ زٝثبض ١عاض ١عاض 

ٝؾيهس ٝ ؾي ٝ پٜذ ١عاض زيٜبض ضايذ ثٞزٟ 

٠ً ١ٖ ثساٙ ٛعزيي اؾت. 

 

 دحه حقو  دیوانی در حال حا ر حقو  دیوانی در گ ضته نام ضهر 

 ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت.  ًٞك٠ 

 ث٠ ت٘ـب ٗوطض اؾت ٝ توطيجب  ١كتبز تٞٗبٙ  ثـساز 

ثهطٟ 
چ٢ْ ٝچ٢بض تٞٗبٙ ٝ ي٢ٌعاض زيٜبض ضايذ  

اؾت. 

79-78 

ٝاليت 

ػطام 

ب ذبٛي ؾي ٝ پٜذ تٞٗبٙ ث٠ ربٗغ آحؿبة زضآٗس 305زض ؾبّ ح

ٝٛؿر٠ اي ث٠ ذظ پسض رسٕ ٗطحٕٞ اٗيٚ آسيٚ ٛهطٗؿتٞكي زض ػ٢س 

ؾالرو٠ زٝ ١عاض ٝ پبٛهس ٝ ثيؿت تٞٗبٙ 

ثب ترطيت ٝاليبت ث٠ ٠ٛ تٞٗبٙ اؾت ٝ 

زض آٙ چ٢ْ پبضٟ ق٢ط. 
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 مىابغ ي مآخذ :

ب، تبضيد ٗـّٞ زض ايطاٙ ، تطر٠٘ ٗح٘س ٗيط آكتابة ، اٛتكابضات ػٔ٘اي ٝ    1368اقپٞٓط ، ثطتٞٓس ح -1

 كط١ِٜي ، ت٢طاٙ .

چِٜيع تب تكٌيْ زٝٓات تي٘اٞضي حچابح    ب ، تبضيد ٗـّٞ اظ ح٠ٔ٘ 1365اهجبّ آقتيبٛي ، ػجبؼح -2

 قكٖب، اٗيط ًجيط ، ت٢طاٙ.

ب، ٗرتهط تبضيد آسّٝ، تطر٠٘ ػجسآ٘ح٘س آيتي،اٛتكابضات  1377اثٚ آؼجطي ، آِٞضيِٞ ضيٞؼح -3

 ػٔ٘ي ٝ كط١ِٜي ،ت٢طاٙ.

ب، ُعيسٟ ٗوبالت تحويوي ، تطر٠٘ ًاطيٖ ًكابٝضظ ، اٛتكابضات    1358ثبضتٞٓس، ٝاؾئي ٝالزي٘يطح -4

 جيط،ت٢طاٙ ،اٗيطً

 ،اٗيطًجيط ،ت٢طاٙ.1ب ، قٜبؾبيي ٜٗبثغ ٝ ٗآذص تبضيد ايطاٙ د1363ثيبت ، ػعيع ا...ح -5

ب ، تبضيد ارت٘ابػي ٝ اهتهابزي اياطاٙ زض زٝضٟ ٗـاّٞ ، تطر٘ا٠      1366پغطٝقلؿٌي ٝ زيِطاٙح -6

 يؼوٞة آغٛس ،اٛتكبضات اعالػبت، ت٢طاٙ.

بت اضري زض ايطاٙ ػ٢س ٗـّٞ ، تطر٠٘ ًطيٖ ب، ًكبٝضظي ٝ ٜٗبؾج1357پغطٝكؿٌي ، آي . پي ح -7

 ًكبٝضظ ،اٛتكبضات ٛيْ ،ت٢طاٙ.

 ، اٗيطًجيط، ت٢طا5ٙب،ٝ زيِطاٙ،تبضيد ايطاٙ ً٘جطيذ،تطر٠٘ يؼـٞة آغٛس،د1366پغطٝكؿٌيح -8

ب، تبضيد ايطاٙ اظ زٝضاٙ ثبؾتبٙ تب پبيبٙ ؾاسٟ ١زاس١ٖ ٗايالزي ،    1363پيِٞٓٞؾٌبيب ٝ زيِطاٙ ح -9

 ،اٛتكبضات پيبٕ ،ت٢طاٙ. تطر٠٘ ًطيٖ ًكبٝضظ

ب، ؾاوٞط ثـاساز ٝ زٝضاٙ حٌ٘طٝاياي ٗـاٞالٙ زض ػاطام ، تطر٘ا٠       1366ضقيسٝٝ ، پي ، ؼ ح -10

 اؾسا... آظاز، اٛتكبضات آؾتبٙ هسؼ ضرٞي ، ٗك٢س.

ب، تبضيد ٛٞقت٠ ١بي رـطاكيبيي زض ر٢بٙ اؾالٕ ، تطر٠٘ اثٞآوبؾٖ پبيٜسٟ 1379ًطاچٌٞكؿٌي ح -11

 ط١ِٜي ،ت٢طاٙ.، اٛتكبضات ػٔ٘ي ٝ ك

ب، ٗبٓاي ٝ ظاضع زض اياطاٙ ، تطر٘ا٠ ٜٗاٞچ٢ط اٗياطي ، اٛتكابضات ػٔ٘اي ٝ        1377ٓ٘جتٞٙ ، آٙح -12

 كط١ِٜي ت٢طاٙ.

 ب تسإٝ ٝ تحّٞ زض تبضيد ٗيب٠ٛ ايطاٙ ، تطر٠٘ يؼوٞة آغٛس ، ٛكط ٛي ، ت٢طاٙ.1372ٓ٘جتٞٙح -13
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 ٗيطًجيط ، ت٢طاٙ.ب ، ح٘سا... تبضيد ُعيسٟ ،اٛتكبضات ا1387ٗؿتٞكي هعٝيٜيح -14

ب ٛع١ت آؤٞة ، ث٠ ًٞقف ٗح٘ٞز زثياط ؾايبهي ، ًتبثربٛا٠    1366ٗؿتٞكي هعٝيٜي ، ح٘سا...ح -15

 ع٢ٞضي ، ت٢طاٙ

 ب ، ٗـ٢ٓٞب ، تطر٠٘ ػجبؼ ٗرجط ،ٛكط ٗطًع ، ت٢طاٙ.1371ٗٞضُبٙ ، زيٞيسح -16

ٗح٘اس قاليغ ،   بٌٗتٞثبت ضقيسي ، ث٠ ؾاؼي ٝ ا١ت٘ابٕ   ١1364٘ساٛي ، ضقيسآسيٚ كضْ ا... ح -17

 پٜزبة .

ب ربٗغ آتٞاضيد ، تهاحيح ، ٗح٘اس ضٝقاٚ ٝ ٗهاغلي     ١1373٘ساٛي ، ضقيسآسيٚ كضْ ا...ح -18

 ٗٞؾٞي ،ٛكط آجطظ ، ت٢طاٙ.

، 3ب، تبضيد ر٢بِٛكب ، ثط ؾؼي ٝ ا١ت٘بٕ ٗح٘س هعٝيٜاي د 1382رٞيٜي ، ػال  آسيٚ ػغب ٗٔي ح 19

 زٛيبي ًتبة، ت٢طاٙ.

اٙ ٝ ق٢ط١بي هٔ٘طٝ ائربٛي زض ٛع٠١ آؤٞة، ٛكطي٠ ًتبة ٗبٟ تابضيد ٝ  ا٢ٔٓيبضي، كطيسٝٙ، ايط -20

 90ب ، ل83رـطاكيب حتيط ٝ ٗطزاز 

ظضيبة ذٞيي ، ػجبؼ ، ؾبظٗبٙ ازاضي ايطاٙ زض ظٗبٙ حٌٞٗت ائربٛبٙ ، ٗز٠ٔ ثبؾتبٙ قٜبؾاي   -21

 1366ٝ تبضيد ، ؾبّ زٕٝ ـ اّٝ ، پبييع ٝ ظٗؿتبٙ 
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