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 چکیده

٣اَؼ ةؼ ةٌالن قاؼط  ٠1399ؼداد٠اه  21، در جاریط 794ق١اره  رأی وصغت روی٥
٤٠غرج در ٚؼارداد اٌّای جـ٧یالت ةا٣کی ٣ـاتث ةا٥ ؿا٨د ٠اازاد ةاؼ ٠نا٨ةات ةا٣ا  
٠ؼکؽی مادر قغ. ٠حْاٚب آن، ؿ٨اٝی ة٥ اداره کٜ ص٨ٛٚی ٨ٚه ٚىایی٥ وامٜ قغ ٠ت٤ی 

جیِ جـا٨ی٥ قاغه و یاا ٦ای جـا٧یال، آیا پؼو٣غه794رأی وصغت روی٥ةؼ ای٤ک٥ ةؼ اؿاس 
٦ا مادر قغه اؿث، ٚاةٞیث اؿح١اع یا رؿایغگی دّاوی ک٥ صکٟ ٌْٚی در ظن٨ص آن

 «اٝاٖ»را دار٣غ یاظیؼ، ک٥ پاؿط اداره ص٨ٛٚی در دو ة٤غ ةیان قغ. ة٤غ  ٠سغد در دادگاه
٣ُاؼ از ٠عح٠٨ا٥ قاغن یاا  ٣ـتث ة٥ ٠ازاد، ماؼ  ةا ٤ّایث ة٥ ةٌالن قؼوط ٣ؼخ ؿ٨د

 ؿا٨د ٣اؼخ اواا٥ٗ قاؼط جـ٧یالجی در ةا٣ ، ا٠کان ًؼح د٨ّای اةٌاال٣كغن پؼو٣غه 
٦ا را ٠کٖٞ ةا٥ رؿایغگی ةاؼ اؿااس اواٗی را ٠ساز و دادگاه ٠تٞٓ اؿحؼداد و جـ٧یالت

 رأی وصغت رویا٥ةا اؿح٤اد ة٥ ا٣نؼا   « »ک٤غ. و در ة٤غ ٨٤ّان ٠ی رأی وصغت روی٥
و  ن٨ص آن مادر قغه اؿثکٟ ٌْٚی در ظاز پؼو٣غه ٦ای جـ٨ی٥ قغه و دّاوی ک٥ ص

ایا٢ دو دؿاح٥ را ٚاةاٜ اؿاح١اع  ٣یؽ اٚحىای ٣ُٟ ٠٨١ّی اٚحنادی، دّااوی ٣ااَؼ ةا٥
دا٣غ. ک٥ جضٞیٜ ٣ُؼی٥، صاکی از آن اؿث ک٥ اوالً ٚاةٞیث ز١ِ ةی٢ اصکاام ٤٠اغرج  ١٣ی

٣یؽ  « »ة٥ ة٤غ« اٖٝ»در آن وز٨د ٣غارد و دا٣یاً ٣ـتث صکٟ و اؿحغالل ٤٠غرج در ة٤غ 
رؿاغ  ٣ُؼ ٠ای ٥ة گؼدد. در ٧٣ایثاو٨ٝیث و صک٠٨ث یکی ةؼ دیگؼی ةؼرؿی ٠یاز ٤٠ُؼ 

، پؼو٣اغه جـا٧یالجی ظا٨د را رأی وصاغت رویا٥ةح٨ان گ٘ث کـا٣ی ک٥ پیف از مغور 
ایكاان ٠ت٤ای ةاؼ اةٌاال ا٣غ و ٣یؽ اٗؼادی کا٥ د٨ّةغون ٠ؼاز٥ْ ة٥ دادگاه جـ٨ی٥ ٨١٣ده

ج٨ا٤٣اغ در دادگااه ٣ـتث ة٥ ٠ازاد، ةا صکٟ ٌْٚی رد قغه اؿث، ٣یؽ ٠ی قؼط ٣ؼخ ؿ٨د
 ةؼای اؿحؼداد وز٨ه اواٗی پؼداظحی، اٚغام ١٣ای٤غ.

، قؼط ؿا٨د ٠اازاد ةاؼ ٠نا٨ةات 794ق١اره رأی وصغت روی٥ ٍاشگاىکلیذی:

، ٣ُاٟ ٦ای جـ٧یالجی اداره ص٨ٛٚی ٨ٚه ٚىایی٥، پؼو٣غه ةا٣  ٠ؼکؽی، ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی

٠٨١ّی.
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 مقدمه

رای ٠حْارض،  ، ةؼ اؿاس یکی از قئ٨ن ظ٨د پؾ از وم٨ل دودی٨ان ّاٝی کك٨ر 
در ظن٨ص ج٨اٗٙ ةا٣  ةا ٠كحؼیا٣ف ةؼظال  ٨٠ازی٢ اّال٠ی  21/5/1399در جاریط 

ةاا ٨٠وا٨ع  794قا١اره رویا٥رأی وصاغت از ؿ٨ی ةا٣  ٠ؼکؽی، اٚغام ةا٥ ماغور 
ةٌالن قؼط ٤٠غرج در ٚؼارداد اٌّای جـ٧یالت ةا٣کی ٣ـاتث ةا٥ ؿا٨د ٠اازاد ةاؼ "

قاؼط ٤٠اغرج در ٚاؼارداد اٌّاای ٨١٣د. ةؼ اؿاس ای٢ رای،  "٠ن٨ةات ةا٣  ٠ؼکؽی
 اّالم قغ.جـ٧یالت ةا٣کی ٣ـتث ة٥ ؿ٨د ٠ازاد ةؼ ٠ن٨ةات ٠ػک٨ر ةاًٜ 

٦ای جـ٧یالجی کا٥ جـا٨ی٥ در ظن٨ص پؼو٣غه ٠حْاٚتاً در ؿ٨اٝی از اداره ص٨ٛٚی
رأی ا٣غ ؿا٨ال قاغه اؿاث کا٥ آیاا ةاؼ اؿااس ٦ا ٠عح٥٠٨ قغهیا دّاوی ٣اَؼ ةؼ آن

٦ا ماٝش ة٥ رؿیغگی ة٥ د٨ّای اةٌال قؼط ٠ازاد و صکٟ ة٥ ، دادگاه794وصغت روی٥
٦اای اؿحؼداد وز٥ اوا٥ٗ ٦ـح٤غ یا ظیؼ ک٥ ةا ج٨زا٥ ةا٥ قای٨ه ٣گاارش و اؿاحغالل

در پاؿط اداره ص٨ٛٚی، ای٢ ٣ُؼیا٥ ٠كا٨رجی ٦اٟ از ٤٠ُاؼ  قاکٞی و ٦اٟ از  ٤٠غرج
 ٤٠ُؼ ٠ا٨٦ی ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗح٥ اؿث.

٦اا و ٠یؽان ؿ٨د جـا٧یالت در ةا٣ا  ی ٨٠و٨ع ةایغ دا٣ـثظن٨ص پیكی٥٤ در
٨٠ؿـات اّحتاری ٨١٦اره یکی از ٨٠و٨ّات جْیی٢ ک٤٤اغه در ٠ْاا٠الت و ٠اؼاودات 

٦اا ؿث. جْیی٢ ٣ؼخ ؿ٨د جـ٧یالت در واِٚ اةاؽاری ةاؼای ةا٣ا پ٨ٝی و ةا٣کی ة٨ده ا
٣ض٨ی ک٥ ٤٠ْٕث وؿا٨د ةا٣ا  ٣یاؽ در  ٥ةؼای زٞب ٠حٛاویان جـ٧یالت ة٨ده اؿث ة
٦اای جؼ، ٠یؽان ؿ٨د جـ٧یالت ذیٜ ؿیاؿثای٢ راة٥ٌ ٠ض٨٘ظ ة١ا٣غ. در ٣گا٦ی کالن

پا٨ٝی  ٦اایپ٨ٝی و ةا٣کی کك٨ر و ةاؼای ج٤ُایٟ ٣ُاٟ اٚحناادی در ٚاٝاب ؿیاؿاث
(. ٝکا٢ در 1385،133)٣ٛا٨ی و ٌٝ٘ای، قا٨دا٣ٛتاوی و ا٣تـاًی دوٝث جْؼیٖ ٠ای

ز٣ی ٠یان ًؼٗی٢ اؿاث کا٥ ؿا٨د ٤٠اغرج در ٚاؼارداد اٌّاای ١ّٜ ای٢ ٚغرت چا٥٣
در ٠ٛاةٜ ٠كحؼیا٣ف در ٨٠ْٚیاث  زایی ک٥ ةا٣ ک٤غ و از آنجـ٧یالت را جْیی٢ ٠ی

٦ا و ٨٠ؿـات اّحتاری ةا٥ رداد٦ای ةا٣ ةؼجؼ اٚحنادی ٚؼار دارد، در أٞب ٨٠ارد، ٚؼا
ٗؼض و ةا ؿْی ةؼ اٗؽایف ٣ؼخ ؿ٨د جـ٧یالت ٤٠ْٛاغ ٣ض٨ی اٝضاٚی و ةا قؼوط پیف

ق٨د. ١٦ی٢ ا٠ؼ ؿتب قغه اؿث جا ةا٣  ٠ؼکؽی ة٥ ٨٤ّان ٧٣ادی صااک١یحی کا٥ ٠ی
ذؼ ٣اؼخ ؿا٨د ج٤ُیٟ و ٣ُارت ةؼ ةازار پ٨ل را ةؼ ٧ّغه دارد ٣ـتث ةا٥ جْیای٢ صاغاک
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ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ پاؾ از اّاالم ؿاٖٛ ؿا٨د جـا٧یالت  اٚغام ١٣ایغ.جـ٧یالت 
٦ا و ٨٠ؿـات اّحتاری اٚغام ة٥ اٌّای جـ٧یالت ، ةؼظی از ةا٣ ج٨ؿي ةا٣  ٠ؼکؽی

٨١٣د٣غ ک٥ صـب ٨٠رد در ٠ضاکٟ ٣یاؽ ةاا ةا ٣ؼخ ؿ٨د٦ای ةاالجؼ از ٠یؽان اّال٠ی، ٠ی
 یاٗح٤غ.اّحتار ٚىایی ٠یٚا٨٣ن ٠غ٣ی،  10اؿح٤اد ة٥ آزادی ٚؼاردادی و ٠اده

 رأی وصاغت رویا١٦٥ی٢ ا٠ؼ ؿتب قغه اؿث جا ة٥ دٝیٜ مغور آرای ٠ح٤ااٚه، 
ماادر قا٨د. در  کكا٨ر  ّاٝی  ٠٨١ّی دی٨ان  ٦یأتاز ؿ٨ی  ٨٠21/5/1399رخ  794

ٚا٨٣ن پ٨ٝی و ةا٣کی کكا٨ر  37و  14، 11، ٠10ـح٘اد از ٨٠اد  "ای٢ رای آ٠غه اؿث: 
ٚاا٨٣ن ١ّٞیاات ةاا٣کی  20ةا امالصات و اٝضاٚات ةْغی و ٠اده  ٠18/4/1351ن٨  

ةاا اماالصات ةْاغی و ٠ااده واصاغه ٚاا٨٣ن جأؿایؾ  8/6/1362ةغون رةاا ٠نا٨  
و دیگاؼ ٠ٛاؼرات ٠ؼةا٨ط، ةا٣ا  ٠ؼکاؽی  ٦21/1/1379ای ٔیؼدوٝحی ٠نا٨   ةا٣ 

ک٤٤غه ٣ُام پ٨ٝی و اّحتاری کك٨ر و ٣ااَؼ ةاؼ صـا٢  ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان ج٤ُیٟ
٦ا  زؼای آن اؿث و ٠ن٨ةات ةا٣  ٠ػک٨ر رازِ ة٥ صغاٜٚ و صغاکذؼ ؿ٧ٟ ؿ٨د ةا٣ ا

و ٠ؤؿـات اّحتاری اّٟ از دوٝحی و ٔیؼدوٝحی ز٤ت٥ آ٠ؼه دارد. ة٤اا ةا٥ ٠ؼاجاب و ةاا 
٦ای ١ّا٠٨ی و ا٣ٛاال  در ا٠ا٨ر ٠اغ٣ی  ٚا٨٣ن آیی٢ دادرؿی دادگاه ٤ّ6ایث ة٥ ٠اده 

جـ٧یالت ةا٣کی ٣ـتث ة٥ ؿ٨د ٠ازاد  ، قؼط ٤٠غرج در ٚؼارداد اٌّای٠1379ن٨  
ک٥ رای ٠ػک٨ر ةا وز٨د ا٣حٛاداجی ک٥ از صیخ ٣ا٨ع  " ..ةؼ ٠ن٨ةات ٠ػک٨ر ةاًٜ اؿث.
(، از صیاخ صکاٟ، ٠اح٢ٛ و ٚاةاٜ 93، 1399ؿیاه ةیغی، ) اؿحغالل ةغان قغه اؿث

 رؿغ. ٣ُؼ ٠ی ٥دٗاع ة
در  رأی وصاغت رویا٥ٝک٢ در رای ٠ػک٨ر ٣ـتث ة٥ قؼوًی ک٥ پیف از ماغور 

٦ا و ٠كحؼیان وز٨د داقح٥ و ةغان ١ّٜ قغه اؿاث ٚؼارداد٦ای جـ٧یالت ٠یان ةا٣ 
و پؼو٣غه جـ٧یالجی ٠عح٥٠٨ قغه اؿث، جْیی٢ جکٞیٖ ٣كغه اؿث. ةغی٢ ٤ْ٠ای کا٥ 
اگؼ ة٥ آن قؼطِ ةاًٜ، ١ّٜ قغه و ؿ٨د ٠ازاد ٦اٟ جـا٨ی٥ قاغه ةاقاغ، آیاا ا٠کاان 

و یاا ای٤کا٥ اگاؼ در ظنا٨ص اةٌاال  اؿحؼداد از ًؼیٙ ًؼح د٨ّا وز٨د دارد یاظیؼ؟
قؼط ٠ازاد، د٨ّایی ٠ٌؼح قغه ةاقغ و صکٟ ٌْٚی ٦ٟ درةاره آن مادر قغه ةاقاغ، 

 وز٨د دارد؟ رأی وصغت روی٥آیا ا٠کان ًؼح ٠سغد آن ٠تح٤ی ةؼ مؼاصث 
١٦ی٢ ٨٠و٨ع در ؿ٨اٝی از اداره کٜ ص٨ٛٚی ٨ٚه ٚىایی٥ ٠ا٤ْکؾ قاغه اؿاث. در 

. ٣اَؼ ة٥ جـ٧یالجی اؿث ک٥ ةا٣  ًٞب ظا٨د را ةاغون ؿ٨ال.. ":٠ح٢ ؿ٨ال آ٠غه اؿث
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گیؼ٣غه وام را ةغون ٠ؼاز٥ْ ةا٥ دادگااه و  ٠ؼاز٥ْ ة٥ دادگاه دریاٗث کؼده و یا جـ٧یالت
ًؼح د٨ّی و اظػ رأی جـ٨ی٥ کاؼده و پؼو٣اغه جـا٧یالجی ٠عح٠٨ا٥ قاغه اؿاث  ا٠اا 

اٝت٥ وزا٨ه اوااٗی ٦ایی جضث ٨٤ّان اةٌال ٚؼارداد و ٠ٌ ٠سغد پؼو٣غه  گیؼ٣غه جـ٧یالت
رأی ک٤اغ آیاا  ةاةث اؿحی٘اء ٣اروا ٠ازاد ةؼ ٣ؼخ ٠ن٨  ق٨رای پا٨ل و اّحتاار ٠ٌاؼح ٠ی

 "ةاقغ؟  یاد قغه ٠س٨زرؿیغگی ٠سغد ة٥ ٚؼارداد٦ای جـ٨ی٥ قغه، ٠ی وصغت روی٥
ٜ از دو ةعاف اراها٥ اؿط ة٥ اؿحْالم ٠ػک٨ر پاؿاعی ٠حكاکاداره ص٨ٛٚی ٣یؽ در پ

ةاا  -اٝاٖ ":آ٠غه اؿث ٨٠15/10/1399رخ  ٨١٣7/99/1003ده اؿث. در ٣ُؼی٥ ق١اره 
٦یاأت ١ّا٠٨ی  ٨٠21/5/1399رخ  794ک٥ وٗٙ رأی وصغت روی٥ ق١اره  ج٨ز٥ ة٥ ای٢

٦ا  دی٨ان ّاٝی کك٨ر، ٠ن٨ةات ةا٣  ٠ؼکؽی رازِ ة٥ صغاٜٚ و صغاکذؼ ؿ٧ٟ ؿ٨د ةا٣ 
ج٨ا٤٣اغ  ٦اا ١٣ی دوٝحی و ٔیؼدوٝحی ز٤ت٥ آ٠ؼه دارد  ٝػا ةا٣ و ٠ؤؿـات اّحتاری اّٟ از 

کا٥ ةاؼ ظاال  ایا٢ ٠ٛاؼرات ؿا٨د اوااٗی از   ةؼ ظال  آن ١ّٜ ک٤٤اغ و در ما٨رجی
جـ٧یالت اٌّایی دریاٗث ک٤٤غ، ٣ـتث ة٥ ؿا٨د ٠اازاد، ةاًاٜ و در ما٨رت پؼداظاث، 

ؼخ ؿا٨د ٚاةٜ اؿحؼداد اؿث. ة٤اةؼای٢ در ٗؼض ؿاؤال، دّا٨ای اةٌاال قاؼط اواا٥ٗ ٣ا
٣ُؼ از ٠عح٥٠٨ قغن یا ٣كغن پؼو٣اغه اٌّاای   جـ٧یالت و اؿحؼداد ٠تٞٓ اواٗی، مؼ 

جـ٧یالت در ةا٣  یا ٠ؤؿـ٥ اّحتاری، ٚاةٜ اؿح١اع اؿث و دادگاه ٠کٞاٖ اؿاث ةؼاةاؼ 
ذکؼ اؿث ک٥ ٠تٞآ اوااٗی  انرأی وصغت روی٥ ٠ؽة٨ر، جن١یٟ ٠ٛحىی اجعاذ ک٤غ. قای

ٚاا٨٣ن ٠اغ٣ی  266غ و١ا٣ث ازاؼا( ٨٠وا٨ع ٠ااده ٨ٗق از ق٨١ل ج٧ْغات ًتیْی )ٗاٚ
٦یاأت  ٠21/5/1399ا٨رخ  794رأی وصغت رویا٥ قا١اره  - ظؼوج ٨٠و٨ّی دارد. 

گیؼ٣غگان در  ٦ا و جـا٧یالت ٠٨١ّی دی٨ان ّاٝی کك٨ر در ظن٨ص اظحال  ٠یان ةا٣ 
ظن٨ص ٣ؼخ ؿا٨د جـا٧یالت اٌّاایی اؿاث و ٠ضاٜ و ٨٠واِ ماغور آن رازاِ ةا٥ 

٦ای جـ٧یالجی جـا٨ی٥  ی جـ٨ی٥ قغه ٣ت٨ده اؿث  ٝػا قا٠ٜ پؼو٣غه٦ای جـ٧یالج پؼو٣غه
ق٨د  ص٘اٍ  ٦ا رأی ٌْٚی مادر قغه اؿث، ١٣ی ٦ایی ک٥ در ظن٨ص آن قغه و پؼو٣غه

 ".٣ُٟ ٠٨١ّی اٚحنادی ٣یؽ اٚحىای ای٢ ا٠ؼ را دارد
کا٥ ذکاؼ قاغ ةؼرؿای و ٣ٛاغ ٣ُؼیا٥ پؾ از اِقؼا  ةؼ پیكی٥٤ ٨٠وا٨ع، چ٤اان

 پػیؼد.ؿاظحار و ٠ضح٨ا م٨رت ٠ی ٠ك٨رجی از دو ٤٠ُؼ
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 نقد ساختار)شکلی(

و   اراها٥ قاغه  اٖٝچ٥ ٠الص٥ُ قغ، پاؿط اداره کٜ ص٨ٛٚی در دو ةعف چ٤ان
ک٥ ة٥ دو ؿ٨ال جٛـیٟ ق٨د، در ٚاٝاب و ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ؿ٨ال، ةغون آن اؿث

ج٨ا٣اغ ظا٨د ٣٘ـا٥ ٠ایی  ز٥ٞ١ ؿ٨اٝی ٠ٌؼح قغه اؿث. اٝتح٥ ک٥ ی  ؿا٨ال ٗای
٠كح١ٜ ةؼ چ٤غ ؿ٨ال ةاقغ ٝک٢ ج٨ز٥ ة٥ ؿ٨ال ٠ٌؼح قغه صااکی از آن اؿاث کا٥ 

 "ؿ٨ال و ی  ٠ـا٥ٝ ة٨ده اؿث وآن ای٤کا٥  آ٣چ٥ ٨٠رد پؼؿف ٚؼار گؼٗح٥ اؿث، ی 
آیا رأی وصغت روی٥ یاد قغه ٠س٨زرؿیغگی ٠ساغد ةا٥ ٚؼارداد٦اای جـا٨ی٥ قاغه، 

   "ةاقغ یا ظیؼ؟  ٠ی
٦اای ٠عحٞاٖ اراها٥ اٝتح٥ ةایغ ج٨ز٥ ٨١٣د، مِؼ  ای٢ ٨٠و٨ع ک٥ پاؿاط در ةعاف

چ٥ ةـا ای٤ک٥ ةا اؿح٘اده از ای٢ روش، ة٥ ا٨٣اع ٗؼوض ٠عحٞاٖ  ،گؼدد ٗاٚغ اقکال اؿث
ا٠ا ای٢ ٨٠وا٨ع ز٠اا٣ی ا١٦یاث ظا٨د را   در ی  ؿ٨ال ة٥ ٣ض٨ جؼجیتی پاؿط داده ق٨د

 پارچگی و ا٣ـاسام الزم ةاقاغ اٚغ ی د٦غ ک٥ ازؽای پاؿط ة٥ ٝضاظ ٠غ٨ٝل، ٣ٗكان ٠ی
آٗؼی٢ ظ٨ا٦غ ة٨د لِ واصغ ٠كک٦ٜا ةا ؿ٨او در ٣حیس٥ راة٥ٌ ٠یان ازؽای آن و ج٤اَؼ آن

ک٥ در ٚـ١ث ٣ٛغ ٠ا٨٦ی ةغان پؼداظح٥ ظ٨ا٦غ قغ. ٝػا در ظنا٨ص ؿااظحار، از١ااالً 
ج٨ان گ٘ث ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی، ی  ٨٠و٨ع را در دو ةعاف، ٠كا٨١ل ٠ی

 رؿغ.دو صکٟ ٠ح٘اوتِ ٠ا٣ْةاٝس١ِ ٚؼار داده اؿث، ٚاةٜ ا٣حٛاد ة٤ُؼ ٠ی

 )ماويی( نقد محتيا

ک٥ ا٣حٛاد٦ایی ة٥ ؿاظحار ٣ُؼی٥ وارد ة٨د و ةیان گؼدیغ، ٝک٢ آ٣چ٥ در ةا وز٨د آن
٦ای ای٢ ٨٣قحار ةیف از ؿاظحار ٣ُؼی٥ ٠غ٣ُؼ اؿث، ٠ضح٨ا و اصکام ٤٠غرج در ةعف

٠یان دو ٚـ١ث  ؼ ای٢ اؿاس، اةحغا ةا ةؼرؿی ٣ـتثة ٠عحٖٞ ٣ُؼی٥ و ٨ٝازم آن اؿث.
٦اای ذکاؼ چ٤ی٢ اؿحغاللق٨د  ٦ٟپؼداظح٥ ٠ی ٦ا٣ُؼی٥، ة٥ ةؼرؿی ٚاةٞیث ز١ِ آن

قغه در ة٤غ٦ای ٠عحٖٞ ٣ُؼی٥ ٣یؽ ٠ض١ٞی ةؼای ا٧َار٣ُؼ در ظن٨ص ا٠کان ٌّاٖ 
ة١ا ؿتٙ قغن ٣ُؼی٥ و قت٥٧ اصح١اٝی جْارض اٝحؽام ة٥ صکٟ ٣ُؼی٥ ةاا ٚاّاغه ّاغم 

 ٚاةٞیث اؿح١اع ا٠ؼ ٠عح٨م ظ٨ا٦غ ة٨د. 
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جؼی٢ ٨٠و٨ع در ظن٨ص ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی، ٣ـتث صکٟ ةعف اول و دوم آن ٧٠ٟ 

ا٣اغ. در ٚـا١ث چ٥ ذکؼ ظ٨ا٦غ قغ، در جْارض ةا یکغیگؼ ةیان قاغهاؿث ک٥ چ٤ان

ةؼ آ٠ؼه ة٨دن ٠نا٨ةات  جأکیغو ةا  794 رأی وصغت روی٥راؿحا ةا ، ٦ٟاز پاؿط «اٖٝ»

٧یالت، ٦ؼگ٣٨ا٥ ج٨اٗاٙ ةا٣  ٠ؼکؽی در ظن٨ص جْیی٢ دا٥٤٠ ٠ساز ٣اؼخ ؿا٨د جـا

ظال ، ةاًٜ و د٨ّی اةٌال و اؿحؼداد وز٥ اواا٥ٗ، ماؼ٤ُٗؼ از ٠عح٠٨ا٥ قاغن یاا 

 ق٨د.٣كغن پؼو٣غه جـ٧یالجی، ٚاةٜ اؿح١اع ٨٤ّان ٠ی

ةا٥ دو را  ٦اای جـا٧یالجیدو دؿاح٥ از پؼو٣اغهدر ٠ٛاةٜ، در ةعف   از پاؿط،  

٦اای جـا٧یالجی کا٥ پؼو٣اغه (1ک٤اغ: ظارج ٠ی «اٖٝ»از ذیٜ صکٟ اوٝی٥ ة٤غ  دٝیٜ

٦اا صکاٟ ٦ای جـ٧یالجی کا٥ در ظنا٨ص آن( پؼو٣غه2ا٣غ و جـ٨ی٥ و ٠عح٥٠٨ قغه

چ٤ا٣چ٥ ذکؼ قاغ در ج٨زیا٥ ظاارج ١٣ا٨دن ایا٢ دو  ٌْٚی دادگاه مادر قغه اؿث.

 ٨٤ّان قغه اؿث:  دو دٝی٣ٜیؽ  رأی وصغت روی٥و  «اٖٝ»گؼوه از ذیٜ صکٟ ة٤غ 

، در ٨٠واِ جْیای٢ جکٞیاٖ رأی وصاغت رویا٥ ی  ای٤ک٥ دی٨ان در ز٠ان مغور

٦ا و جـ٧یالت ٦ای ٠عح٥٠٨ ٣ت٨ده ةٞک٥ ٣ـتث ة٥ اظحال  ٠یان ةا٣ ٣ـتث ة٥ پؼو٣غه

ٝػا ا٠کان جـاؼی   گیؼ٣غگان در ٨٠و٨ع ٣ؼخ ؿ٨د جـ٧یالت اّالم ٨٠وِ ٨١٣ده اؿث

ر ٦ا رای ٌْٚی ماد٦ایی ک٥ دادگاه در آنصکٟ ة٥ پؼو٣غه ٦ای جـ٨ی٥ قغه یا پؼو٣غه

، ّغم ا٠کان ، ٠ٛحىای صٍ٘ ٣ُٟ ٠٨١ّیِ اٚحنادیةاقغ. و دوم آ٣ک٨١٣٥ده اؿث ١٣ی

ی ٠اازاد ةاؼ ٣اؼخ اّال٠ای اؿح١اع د٨ّا و ٣یؽّغم ا٠کان اؿحؼداد ٠تاٝٓ پؼداظث قغه

 ةاقغ.ةا٣  ٠ؼکؽی ٠ی

رأی وصاغت ٦ای جـا٧یالجی را ٣ـاتث ةا٥ اَقکال ذیٜ ة٥ ظ٨ةی ووْیث پؼو٣غه

از ٣ُؼی٥ ک٥ ٠ضٜ ةضاخ ٦ـاح٤غ  ” “٠نؼح در ة٤غ  ٨٠رد دود٦غ و ، ٣كان ٠یروی٥

 ٣یؽ در آن ٠كعل قغه ا٣غ:
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9ٍضؼیتتعَیِحیثازتعْیالتپرًٍذُهختلفاًَاع

 
9دػَااقاهِحیثازتعْیالتهختلفاًَاع

جـ٧یالجی ک٥ 
وازغ قؼط 
٠ازاد ؿ٨د ةؼ 
٠ن٨ةات ق٨رای 
پ٨ل و اّحتار 
 اؿث

پؼو٣غه جـ٧الجی 
قؼوع قغه 
اؿث 

جـ٧یالت،اٌّا )
و ةازپؼداظث آن 
قؼوع قغه 
(اؿث  

ةْغ از مغور 
رای قؼوع قغه 

 اؿث

٠ك٨١ل رای 
وصغت روی٥ 
 اؿث

ٚتٜ از مغور 
رای قؼوع قغه 

 اؿث

ٚتٜ از مغور 
رای جـ٨ی٥ قغه 

 اؿث
 ٠ضٜ ةضخ

ةْغ از مغور 
رای ٣ـ٨ی٥ قغه 

ک٥ ة٤اؿث یا 
 جـ٨ی٥ ق٨د

٠ك٨١ل رای 
وصغت روی٥ 
 اؿث

٨٤٦ز پؼو٣غه 
جـ٧یالجی 
قؼوع ٣كغه 

جا ک٨٤ن )اؿث
اٌّای 
جـ٧یالت 
م٨رت ٣گؼٗح٥ 

(اؿث  

ٌْٚاً ٠ك٨١ل 
رای وصغت 
 روی٥ ظ٨ا٦غ ة٨د

جـ٧یالجی ک٥ وازغ 
قؼط ٠ازاد ؿ٨د ةؼ 
٠ن٨ةات ةا٣  
 ٠ؼکؽی ٦ـح٤غ

پیف از مغور رای 
وصغت روی٥ در 
ظن٨ص اةٌال قؼط 
٣ـتث ة٥ ٠ازاد، ًؼح 
 د٨ّا قغه اؿث

پیف از جاریط مغور 
رای وصغت روی٥، 
رای ٌْٚی مادر 
 قغه اؿث

 ٠ضٜ ةضخ

پیف از جاریط مغور 
رای وصغت روی٥، 
٨٤٦ز رای ٌْٚی 
. ٣كغه اؿث  

 ٠ك٨١ل رای وصغت 

 روی٥ اؿث

پیف از مغور رای 
وصغت روی٥ در 
ظن٨ص اةٌال قؼط 
٣ـتث ة٥ ٠ازاد، ًؼح 
 د٨ّا ٣كغه اؿث

در م٨رت ًؼح د٨ّا 
٠ك٨١ل رای وصغت 
 روی٥ اؿث 
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٣ض٨ی ک٥ ٦ؼ ٚـا١ث ٚاةاٜ  ٥ًتْاً اگؼ ةح٨ان ج٘ـیؼی از دو ةعف پاؿط داقث ة
ز١ِ ةا دیگؼی ةاقغ ةؼ جؼزیش یکی ةؼ دیگؼی یا رِٗ ٦ؼ دو، اوٝی اؿاث. ٠اؤدؼجؼی٢ 

ی ک٥ ةعف ٣عـث را ٚاّغه و اماٜ جٞٛاقی٨ه در ٠ٛام ز١ِ ٠یان ای٢ دو، آن اؿث 
کؼده و ةعف دوم را جعنینی ةؼ آن ةغا٣یٟ ک٥ ةاؼ اؿااس ٠نااٝش و ٣ُاٟ ١ّا٠٨ی 

ج٨ا٣غ در اؿث. ٦ؼچ٤غ ک٥ ای٢ ٣ض٨ه از ج٘ـیؼ، ٠ی قغهاٚحنادی از ذیٜ صکٟ اؿحذ٤ا 
٧٣ایث ی  صکٟ ةؼای ٨٠و٨ع ؿ٨ال اراها٥ ١٣ایاغ، ٝکا٢ جناؼیضات ٨٠زا٨د در ة٤اغ 

از پاؿط، ٠ت٤ی ةؼ ّغم ج٘اوت در ٠عح٥٠٨ قغن یا ٣كغن پؼو٣غه جـا٧یالجی و  «اٖٝ»
 ٦اای ٠عح٠٨ا٥ و دؿاح٨ر ةا٥در ٦ؼ م٨رت، جکٞیٖ دادگاه ةا٥ رؿایغگی ةا٥ پؼو٣اغه

ٝاػا در ٠ٛاام جضٞیاٜ  ١٣ایاغ.ؼش ای٢ ج٘ـیؼ را دق٨ار ٠ایاؿحؼداد ٠تاٝٓ اواٗی، پػی
٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی چاره ای ٔیؼ از ا٣حعا  ی  ةعف از ٣ُؼی٥ ةا٥ ٤ّا٨ان زاؽء ارزاش 

 ٦ای ٠ٌؼح قغه اؿث.٣ع٨ا٦یٟ داقث ک٥ آن ٦ٟ در گؼوی جضٞیٜ اؿحغالل

ّایهطرحشذُدرًظریِهشَرتیتحلیلاظتذالل

ذکؼ قغ، دو اؿحغالل در ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی ةیان قغه اؿاث کا٥ جضٞیاٜ  چ٥چ٤ان
٠ضح٨ایی ٣ُؼی٥، ٠ـحٞؽم ةؼرؿی ای٢ دو اؿحغالل اؿاث. اؿاحالل ٣عـاث، ٣ااَؼ ةاؼ 
٨٠و٨ع ؿ٨ال ارزاع قغه ة٥ دی٨ان ّاٝی اؿث ک٥ ٤٠ناؼ  از ٚاةٞیاث رؿایغگی ةا٥ 

ی ٣ُاٟ د٨ّای اةٌال قؼط ٣ـتث ٠اازاد، ةا٨ده اؿاث و اؿاحغالل دوم، ٣یاؽ ٠ٛحىاا
٠٨١ّی اٚحنادی اؿث ک٥ صاک١یث را از پػیؼش د٨ّای اؿؼداد وز٨د ٠ازاد ةؼ جاؼخ 

 دارد.٠ن٨ ، ةاز ٠ی

تبایيهَضَػیرایدیَاىػالیٍظَالٍاصـلِبـِادارُحقـَقیقـَُ(الف

قضاییِ

 "٨٠وا٨عِ"اؿحغالل اول اداره ص٨ٛٚی ةؼای اظؼاج صکٟ ٦ؼ دو ٨٠و٨ع ٣اَؼ ةاؼ  
مادره اؿث. ةاؼ اؿااس  رأی وصغت روی٥ؿ٨ال ارزاع قغه ة٥ دی٨ان ّاٝی و ٠حْاٚتاً 

مؼٗاً ٣اَؼ ةؼ ةٌالن قؼوط ٠ٕایؼ ةاا ٠ٛاؼرات ةا٣ا   رأی وصغت روی٥ای٢ اؿحغالل، 
ی اةٌاال ایا٢ قاؼوط اّاالم ٠ؼکؽی اؿث و در ظن٨ص ٚاةٞیث رؿیغگی ةا٥ دّااو
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گیؼ٣اغگان، ٦اا و جـا٧یالتک٤غ  ةٞک٥ در ٠ٛام ٗنٜ ظن٠٨ث ٠یان ةا٣  ٨٠وِ ١٣ی
و جنؼیش ة٥ آ٠ؼه ة٨دن و ةٌالن ج٨اٗٛات ظال  ةا٣ا   د٦غای ٚا٣٨٣ی اراه٥ ٠یواة٥ٌ

را ٤٠ناؼ  از  رأی وصاغت رویا٠٥ؼکؽی ٣یؽ در ١٦ی٢ ٨٠و٨ع ةیان قغه اؿث. ٝاػا 
 دا٣غ. جـ٨ی٥ قغه ٠ی ٦ای جـ٧یالجیپؼو٣غه

ؿث ک٥ ةؼ ٗؼض پػیؼش ای٢ اؿحغالل، ٠سغداً ةا جْارض ٠اػک٨ر در ا زا٣کح٥ آن
پاؿط اداره ص٨ٛٚی ٨٠از٥ ظ٨ا٦یٟ ة٨د کا٥ ماؼاصحاً ةا٥ ّاغم ج٘ااوت در  «اٖٝ»ة٤غ 
اقااره قاغه  رأی وصاغت رویا٦٥ای جـ٨ی٥ قغه و جـ٨ی٥ ٣كغه در جتْیث از پؼو٣غه

ازؽای ٣ُؼی٥ ، صکٟ « »و « اٖٝ»ز٥ ة٥ مؼاصث ة٤غ چ٥ ذکؼ قغ ةا ج٨اؿث و چ٤ان
 رؿغ.  ٚاةٜ ز١ِ ة٥ ٣ُؼ ١٣ی
و  "ةاًاٜ"صٛا٨ٚی ٝ٘اٍ  ٨ان ّاٝی کك٨ر ةا ٤ّایاث ةا٥ ٤ْ٠اایّالوه ةؼ آن ک٥ دی

ادؼات آن ٠تادرت ة٥ اؿح٘اده از آن ٨١٣ده اؿث. ةٌالن قؼط در ٚاؼارداد ةا٥ ٤ْ٠ای از 
کار ا٣غاظح٢ یا پایان صیات ص٨ٛٚی آن ٣یـث  ةٞک٥ ة٥ ٤ْ٠ی آن اؿث کا٥ ایا٢ قاؼط 

(. ٝػا ةؼ 322، 2، ج1399)کاج٨زیان،  گاه صیات ص٨ٛٚی و ادؼ ص٨ٛٚی ٣غاقح٥ اؿث٦یر

٦ؼچ٤غ ورودِ دی٨ان ةا٥ ٨٠وا٨ع ةا٥ دٝیاٜ ٗناٜ ظنا٠٨ث و  ت روی٥رأی وصغاؿاس 
یی ک٥ مادر ١٣ا٨ده اؿاث ةا٥ رأ وٝی ،گیؼ٣غه ة٨ده اؿثاظحال  ٠یان ةا٣  و جـ٧یالت

ک٤غ. زیؼا ةٌالن ٣حیس٥ ٧ٚؼی دٝیٜ ةار ٤ْ٠ایی ةٌالن، الزؼم ة٥ پیف از آن ؿؼایث ٠ی
د  ٦ؼچ٤اغ ١٠کا٢ اؿاث در جساوز از ٨ٚا٣ی٢ آ٠ؼه اؿث و ٣یاازی ةا٥ اّاالم آجای ٣اغار

 رأی وصغت رویا٥چ٥ در ٨٠و٨ّی ةٌالن آن درظ٨اؿث و ٠حْاٚتاً اّالم ق٨د، ٠ا٤٣غ آن
 رؿغ. م٨رت گؼٗح٥ اؿث ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ج١ییؽ ٠ٛام دت٨ت و ادتات روق٢ ة٤ُؼ ٠ی

ب(ًظنػوَهیاقتصادی

٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی اداره ص٨ٛٚی اٚحىاای ٣ُاٟ ١ّا٠٨ی  « »اؿحغالل دوم از ة٤غ  

قا٨د. از ٤٠ُاؼ اٚحنادی اؿث ک٥ در واِٚ ٚـ١ی از اٚـام ٣ُٟ ٠٨١ّی ق١ؼده ٠ای

 ٣ُاٟ و ؿیاؿای ٠٨١ّی ٣ُٟ ٚـٟ دو ة٥ کٞی ٨ًر ة٥ ٠٨١ّی ١ُٟٞٚ٣ؼو و ًتیْث، 

 ١ّا٠٨ی ٣ُاٟ ( 57-51مال ،1390 م٘ایی،. )اؿث قغه جٛـیٟ اٚحنادی ٠٨١ّی

 ص١ایاث و زا٠ْا٥ اؿاؿی ٧٣اد٦ای ة٥ قغن وارد وؼة٥ از ز٨ٞگیؼی ٦غٗف ؿیاؿی

ق٨د ک٥ اقاعاص، . ٣ُٟ ٠٨١ّی ؿیاؿی، ٠ا٣ِ از آن ٠یاؿث ٗؼد و ظا٨٣اده دوٝث، از
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در ٚؼارداد٦ای ظن٨می ظ٨د ة٥ ٧٣اد٦ای اؿاؿی زا٥ْ٠ و صاک١یث جسااوز ک٤٤اغ و 

و  ای از ٚؼارداد٦ااهی ٣ُٟ، ٠اا٣ِ ازاؼای پاارج٨ا٤٣غ ة٥ اؿح٤اد ای٢ چ٧ؼهدادرؿان ٠ی

، دوٝث در پی آن اؿث ک٥ اٚحناد را ر٦تؼی ک٤غ و قؼوط را ق٣٨غ. در ٣ُٟ اٚحنادی

ٚؼارداد٦ای ظن٨می را ة٥ ٨٤ّان ّا٠ٜ ج٨زیِ دؼوت، در ٣ُارت ظ٨د ةگیؼد پاؾ ٣ا٥ 

ک٤غ، گااه آزادی پی١اان ةـاح٢ یاا  ٦ا را ة٥ ٨ًر ا٠ؼی جْیی٢ ٠ی ای٢ پی١انج٧٤ا آدار 

از گیؼد. ة٥ ١٦ی٢ ز٧ث، ٣ُاٟ ١ّا٠٨ی اٚحناادی، از اقعاص ٠ی ظ٨دداری از آن را

ة٧ؼه اؿاث. در ٣ُاٟ ١ّا٠٨ی اٚحناادی دوٝاث  دتات ٣ـتی ٣ُٟ ٠٨١ّی ؿیاؿی ةی

ؿْی دارد، جا ارقاد اٚحنادی را ةا ٦غایث ٚؼارداد ١٦ؼاه ؿازد. ٨ٚا٣ی٢ ةا٣کی و جْیی٢ 

، ٨1399زیاان، )کاج ٣ؼخ ة٧ؼه از ز٥ٞ١ ٨ٚاّغی اؿث ة٥ ای٢ ٨ُ٤٠ر ووِ قاغه اؿاث

 و ص١ایحی اٚحنادی ٠٨١ّی ٣ُٟ ٚـٟ دو ة٥ ظ٨د اٚحنادی، ٠٨١ّی ٣ُٟ (.168، 1ج

 از ص١ایاث ٦اغ ، ص١اایحی، اٚحناادیِ ١ّا٠٨ی ٣ُاٟ در ٠یكا٨د، جٛـایٟ ارقادی

 ًتیْحاا ٠اا، ةضاخ ٨٠و٨ع در ک٥ ةاق٤غ وْیٖ اٚحنادی ٝضاظ ة٥ ک٥ اؿث ًتٛاجی

 ةا٣ا  از ةااالجؼ ؿا٨د٦ای ٣اؼخ ةا٥ گیؼ٣غه جـ٧یالت ٨٤ّان ة٥ ک٥ ٦ـح٤غ اقعامی

 .ا٣غ داده ج٢ ای، صؼ٥ٗ و ٨ٚی اٚحنادی ة٤گاه ک٥ ٦ا ةا٣  ٠ٛاةٜ در ٠ؼکؽی،

 ةاؼای ٚا٣٨٣گاػار ز٠ا٥٣، اٚحىای ة٥ ة٤ا ک٥ اؿث ارقادی اٚحنادی، ٣ُٟ دوم ٚـٟ

 ؿا٨د ٣اؼخ آن ٠ناغاق ةاارز کا٥ ٠یؽ٣اغ ٠عحٞاٖ ٠ٛؼرات ووِ ة٥ دؿث آن، صٍ٘

٣ُاٟ  ةاا آن ارجتااط و جـا٧یالت ؿ٨د ٣ؼخ ک٥ اؿث واوش پؼ .اؿث ةا٣کی جـ٧یالت

 ٠ا٨ازی٢ در ٠کاؼرا آ٣کا٥ ةاؼ ّاالوه. ک٤اغاٚحىا ٠ی را ٨ٚاّغ ای٢ ة٨دن آ٠ؼه ٠٨١ّی،

 1.اؿث قغه کیغجأ ٨٠و٨ع ای٢ ةؼ ٠ؼکؽی ةا٣  اّال٠ی

(. کا٥ در 169)١٦اان،  اؿاث "٣ُٟ ٠٨١ّی ٚىایی"یکی از اٚـام ٣ُٟ ٠٨١ّی، 

٠٨١ّی اٚحناادی ٚاةاٜ ج١ـا  اؿاث. ةاؼ اؿااس ٣ُاٟ  ٠عاٝ٘ث ةا اؿح٤اد ة٥ ٣ُٟ

٠٨١ّی ٚىایی، ٥١٦ ةایغ صٙ ای٢ را داقح٥ ةاقا٤غ کا٥ ٤٦گاام ةاؼوز ؿاحٟ از ٠ٛاام 

٦اای جا٨زیزا٨یی و کی٤ا٥ٚىایی دادظ٨ا٦ی ک٤٤غ جا از جساوز اٗؼاد ة٥ ٦ٟ، و ا٣حٛاام

ظن٨می ازح٤ا  گؼدد. جالٚی ای٢ ٨٠و٨ع ةا ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی در زایی ک٥ اؿث کا٥ 

                                                           
 ةا٣ا  ٦ای ٣ا٠ا٥ ةعف و دؿح٨ر٦ا ٣غا ٠کٖٞ ٦ا ةا٣  "رةا : ةغون ةا٣کی ١ّٞیات ٚا٨٣ن ٣5ا٥٠ ٗنٜ  آیی٢ 7 . ٣ُیؼ ٠اده1

 .  " .ةگػار٣غ ازؼا ٨٠ِٚ ة٥ گؼدد ٠ی مادر آن ة٥ ٠حکی ٦ای ٣ا٥٠ آیی٢ و ٨ٚا٣ی٢ ٨٠زب ة٥ ک٥ را ٠ؼکؽی
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از ةاالجؼی٢ ٠ؼزِ ٚىایی کكا٨ر ماادر قاغه و ماؼیضاً صکاٟ ةا٥  رأی وصغت روی٥

٣ُؼیا٥  «اٝاٖ»ةٌالن ج٨اٗٛات ٠ٕایؼ ةا ٠ن٨ةات ةا٣  ٠ؼکؽی ٨١٣ده اؿث و در ة٤اغ 

٦اا صااکی از ٠تاادالت ٣ادرؿاث و ق٨د، کا٥ ١٦ا٥ آن٣یؽ ١٦ی٢ ٨٠و٨ع جنؼیش ٠ی

اٚحىاای ٣ُاٟ ١ّا٠٨ی ٣اةضٛی اؿث ک٥ یا م٨رت گؼٗح٥ یا ة٤اؿث ما٨رت پاػیؼد. 

٦ا ٠ك٨١ل صکاٟ واصاغ گؼد٣اغ و دّا٨ای اؿاحؼداد ٚىایی ای٢ اؿث ک٥ ٦ؼ دوی آن

، آن دؿح٥ « »وز٨ه اواٗی در دادگاه ٚاةٜ اؿح١اع جٞٛی ق٨د  در صاٝی ک٥ در ة٤غ 

از ٠تادالت ٣اصٙ را ک٥ ة٥ ٨ًر کا٠ٜ جـ٨ی٥ قغه اؿث و آن دؿح٥ از آرای ٚىایی را 

 ؿث، از ق٨١ل آن ظارج کؼده اؿث.ک٥ ة٥ اقحتاه مادر قغه ا

 ٚا٨ا٣ی٢ اٚحناادی، ة٤گااه یا  ک٥ زایی در اٚحنادی ٠٨١ّی ٣ُٟ ة٥ اؿح٤اد ٝػا
 ة٤ُاؼ ٨٠زا٥ گػارد، ٠ی زیؼپا آ٠ؼه، ٨ٚاّغ ةارز ٠نغاق ٨٤ّان ة٥ را ٠ؼکؽی ةا٣  آ٠ؼه
 ٠ؼکؽی ةا٣  ٠ن٨ةات ٠عاٖٝ ٚؼارداد٦ای ج٤ُیٟ ٣ح٨ا٣یٟ اگؼ آ٣ک٥ ظن٨ما رؿغ، ١٣ی
 ةاؼ کاار ای٢ ص١ٜ ک٤یٟ، ای جٞٛیصؼ٥ٗ 1ة٥ ٨٤ّان جازؼان ٦اةا٣  ٣یثءؿ٨ ةؼ دال را

واِٚ ای٤ک٥ جكعیل ای٢ ا٠اؼ کا٥ ٠نا٨ةات ةا٣ا   . درة٨د ظ٨ا٦غ دق٨ار ٣یث صـ٢

٦اا  آیغ ةؼای ةا٣  ـ٧یالت از ٥ٝ٨ٛ٠ ا٠ؼی ة٥ ق١ار ٠ی٠ؼکؽی در ز٠ی٥٤ ؿ٨د و ة٧ؼه ج
و کارق٤اس ای٢ ٨٠و٨ع ة٥  ٣عت٥ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ّؼ  ظاص ای٢ ٨٠و٨ع ٦ـح٤غ و 

آی٤غ روق٢ اؿث. ة٤اةؼای٢ ةایغ ةؼای ةا٣  کا٥ کارقا٤اس و ظتاؼه اؿاث  صـا  ٠ی
دا٣غ ک٥ ٠ن٨ةات ةا٣  ٠ؼکاؽی در ایا٢ ز٠ی٤ا٥ از ٗؼض ّٟٞ ةؼٚؼار کؼد، ةؼ ای٤ک٥ ٠ی

گ٥٣٨ آ٠ؼه اؿث. از ای٢ رو ٠عاٝ٘ث ةا٣  ةا ای٢ ٠ٛؼره ةا٣  ٠ؼکاؽی در ٚاٝاب قاؼط 
اً رٗحاری ٠عاٖٝ ةا صـ٢ ٣یث اؿث. چ٨ن صـ٢ ٣یث را اگؼ ٤ْ٠اا ةا٥ ٚؼاردادی ٌْٚ

 7/6793ز٧ٜ ک٤یٟ، در ای٢ زا ةؼای ةا٣  ةایغ ٗؼض ّٟٞ جٞٛی ٨١٣د. ٣ُؼی٥ ق١اره 
٦ا ة٥  ةا٣ »دارد: اداره ص٨ٛٚی ٨ٚه ٚىایی٥ ٣یؽ در ای٢ ز٠ی٥٤ مؼیش اؿث ک٥ ةیان ٠ی

را در قا١ار ٠ْاا٠الت اماٞی  ٚا٨٣ن جسارت ک٥ ١ّٞیات ةاا٣کی ٠2اده  7اؿح٤اد قٙ 

جساری ذکؼ کؼده اؿث، چ٥ دوٝحی ةاق٤غ و چ٥ ٔیؼ دوٝحای از ٠ناادیٙ ج١اام ّیاار 
 «.آی٤غ ٝػا از ام٤ا  ةازرگان ة٥ صـا  ٠یرو٣غ  جازؼ ة٥ ق١ار ٠ی

                                                           
اش ٦ؼ ٚـٟ ١ّٞیاات ماؼاٗی و  قعنی ک٥ قٕٜ ٨١ْ٠ٝیةیان قغه اؿث ، ٚا٨٣ن جسارت 2 از ٠اده 7. ة٤غ 1

 ق٨د.ةا٣کی ةاقغ جازؼ جٞٛی ٠ی
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در ٠ٛام جكؼیش ةؼظی ٠نادیٙ ٣ُٟ ٠٨١ّی در ةـیاری از ٨٠ارد ةا ٨٧٘٠م ٠نٞضث 
و در جاییغ ارجتاط ج٤گاج٤گ ٣ُٟ ١ّا٠٨ی  جؼ٦ی کالنیٟ ة٨د. در واِٚ در٣گا٨٠از٥ ظ٨ا٦

و ٠ناٝش زا٥ْ٠، ةایغ دا٣ـث ٨٧٘٠م ٣ُٟ ٠٨١ّی ةا٥ ٤ّا٨ان ٧٘٠ا٠٨ی ٚاةاٜ ا٣ٌْاا  و 
یاةاغ و در جؼی جضث ٨٤ّان ٠نٞضث و ٤٠ْ٘ث زا٠ْا٥ ٤ْ٠اا ٠ایذیٜ ٨٧٘٠م ّام ،٠ت٧ٟ

اصحاؼام ةا٥ گیؼ٣غ، ةا ٠ناٝضی کا٥ واِٚ ٠ٛایـ٥ ٠ناٝضی ک٥ دٝیٜ ووِ ٚا٨٣ن ٚؼار ٠ی
ک٤٤غ، در ٧٣ایث ٤٠سؼ ة٥ جْیی٢ صاغود آزادی اراده و ٠حْاٚتااً آزادی اراده را ایسا  ٠ی

، ٦ؼ چ٤غ ة٤اا ةا٥ ٠ا٦یاث (.180-151)١٦ان، ا٠ؼی یا جک١یٞی ة٨دن ٚا٨٣ن ظ٨ا٦غ قغ
٦ای م٨رت گؼٗح٥ ةؼای اراه٥ واة٥ٌ ٠كعل ةؼای ٣ُٟ ٠٨١ّی چ٤غان ٨٠ٗاٙ جالش
٤ْ٠ا ٣یـث ک٥ ٣ُٟ ٠٨١ّی و دایؼه ٠٨٧٘٠ی آن ةا٥ ًا٨ر اؿث، ٝک٢ ای٢ ةغان  ٣ت٨ده

٦ای کٞی ٗاٚغ واة٥ٌ یا جضغیغ صغود اؿث  ةٞک٥ در ٨٠ارد ٠حْغدی ٣ُیؼ ٠ضغودیث
اّالم قغه ج٨ؿي ٨ٚا٣ی٢ ا٠ؼی، صغود ٣ُاٟ ١ّا٠٨ی در ةؼظای صا٨زه ٦اا از ز١ٞا٥ 

 1ّغل و صٙ ٠ت٤ای ةؼ اّحتاری و پ٨ٝی ٣ُام ٠ٛؼرات ةا٣  ٠ؼکؽی و ةا ٦غ  اؿحٛؼار
 جؼؿیٟ قغه اؿث.

چ٤ا٣ک٥ در ٣ُٟ ٚىایی دیغه قاغ اّاٟ ٝػا ةایغ گ٘ث اوالً ٨٧٘٠م ٣ُٟ ٠٨١ّی، ٦ٟ
از ٣ُٟ اٚحنادی ٠نؼح در ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی اؿث و ١٠ک٢ اؿث اٚحىای ٣ُٟ ٠٨١ّی 
کا٥ اٚحنادی در ٨٠اردی ةا اٚحىای ٣ُٟ ٠٨١ّی ٚىایی در جْارض ةاقغ. ّالوه ةؼ آن

ای ٗؼاجاؼ گػاقاث و  نٞضث پا را از ٠ناٝش دْٗای و ٝضُا٥ةایغ در جْیی٢ ٠ٛحىای ٠
٣ُؼیا٥  « »٠ناٝش ٠٨١ّی در ة٤ٞغ ٠غت را٣یؽ ٝضاظ کاؼد. اگاؼ دٝیاٜ ماغور ة٤اغ 

٠ك٨رجی، ٣گؼا٣ی از ًؼح مغ٦ا ٦ؽار د٨ّای اةٌال قؼط و اؿحؼداد وز٥ اؿاث، ةایاغ 
آن  ٣گؼان ایساد قت٥٧ ة٥ ٠كؼوّیث صاک١یحی ٣یؽ ة٨د کا٥ ةااالجؼی٢ ٠ؼزاِ ٚىااییِ

ظ٨ا٣اغ ةاغون  اش را از اةحاغا ةاًاٜ ٠ای ٨اٗٛات ةؼظال  ٠ن٨ةات ةا٣  ٠ؼکؽیکٞی٥ ج
آ٣ک٥ ةؼای ٠حىؼری٤ی ک٥ در ادؼ اقحتاه دادرس، ة٥ ٨٤ّان ١٣ای٤غه صاک١یث ة٥ صکاٟ 
ٌْٚی ٤٠سؼ قغه اؿث و یا ة٥ ٨ًر کا٠ٜ جـ٨ی٥ قغه اؿث، صاٙ ةازؿاحا٣غن ٠تااِٝ 

 قغه اؿث را ة٥ رؿ١یث ةك٤اؿغ.٦ا  اواٗی ک٥ ٨٠زب داراقغن ةالز٧ث ةا٣ 

                                                           
اؿاحٛؼار ٣ُاام   - 1 :ا٦غا  ٣ُام ةا٣کی ّتارج٤غ از  - ٠1اده   "ٚا٨٣ن ١ّٞیات ةا٣کغاری ةغون رةا:  1. ٠اده 1

ج٤ُیٟ گؼدش مضیش پ٨ل و اّحتاار  ةا و٨اةي اؿال٠ی( ة٥ ٨ُ٤٠ر پ٨ٝی و اّحتاری ةؼ ٠ت٤ای صٙ و ّغل )
 " ...اٚحناد کك٨ر  در ز٧ث ؿال٠ث و رقغ
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٠اازاد، پایف  اؿحؼداد ؿ٨د ةؼای ک٥ اؿث ای گیؼ٣غه جـ٧یالت ٠یان ج٘اوجی چ٥
 اما٨الً ای٤ک٥ اّٝا اؿث، ٣کؼده ک٥ دیگؼی و کؼده د٨ّا اٚا٥٠ ،رأی وصغت روی٥از مغور
 ٣ُاام ا٠اؼوز و داقاح٥ ةیكاحؼی ا١٦یحای اؿث ٨١٣ده د٨ّا اٚا٥٠ اوک٥ ةؼای  ٨٠و٨ع
 ازصاٙ ٠ضؼوم دادرؿی، ٗؼآی٤غ در اقحتاه و٤١ی ة٥ اّحؼا  ةا وز٨د را وی دادرؿی،
 صٙ چ٤ان وازغ٦ٟ اؿث داقح٥ ٠كاة٧ی ووِ ک٥ را دیگؼی و ک٤غ٠ی اّالم دادرؿی
 ٠یغا٣غ؟! دادرؿی

ال و حاغایساد ٣ُاٟ و اّ ٠نٞضث در ٤ْ٠ای امٌالصی ة٥ د٣تالدرؿث اؿث ک٥ 
ٝک٢ در ای٢ زاا ٣یاؽ ةضاث ا٦اٟ و ٧٠اٟ و  (16)جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژی ص٨ٛق، اؿثرِٗ ٣ٛل 

ی٤ْی ٠ناٝش ا٦ٟ ةؼ ٠ناٝش ٧٠ٟ صاکٟ ظ٨ا٦غ ةا٨د. از   ٦ا ةؼٚؼار اؿثراة٥ٌ ٠یان آن
( جتْاً 334-330)ا٨٘ٝاهغ،  ةاق٤غ. كان ٠یاصکام جاةِ ٠ناٝش و ٠٘اؿغ در ٠حًْٞٛؼٗی 

ک٤اغ. ةاؼظال  ٠ناٞضث اگؼ ٠نٞضث یا ٠٘ـغه جٕییؼ کؼد، صکٟ آن ٣یؽ جٕییؼ ٠ای
)ماااةؼیان،  ٦ااا داةااث اؿااث ٦ااا و ٠کااان داةااث ٠نااٞضحی اؿااث کاا٥ در ج١ااام ز٠ان

 جٛغیٟ ا٦ٟ ةؼ ٧٠ٟ ٥٣ ج٧٤ا ٠الک قؼّی داقح٥ ةٞک٥ ریك٥ ّٛال٣ی دارد 1(.1385،60
از ًاؼ  دیگاؼ   (71مااةؼیان، ) و قاایغ ةحا٨ان آن را از ٠ـاحٛالت ّٛٞیا٥ قا١ؼد.

اره زا٥ْ٠ اؿاال٠ی جكعیل ا٦ٟ و ٧٠ٟ و جؼزیش ا٦ٟ ةؼ ٧٠ٟ، یکی از ٤ّامؼ ٧٠ٟ اد
ی ة٥ زا٥ْ٠ وارد ظ٨ا٦اغ زتؼان ٣اپػیؼ، در ةْىی از ٨٠ارد وؼةات اؿث ک٥ ةغون آن

٨١٣د. ةؼ ای٢ اؿاس اگؼ صٍ٘ ٣ُام را از اوزب وازتات ةغا٣یٟ و ّغم جتْایه ٠یاان 
االجتاع زا٥ْ٠ اؿال٠ی ٠حض١ٜ ظـاارت ال  ٨ٚا٣ی٢ الزم٠ؼد٠ا٣ی ک٥ ة٥ ٣اصٙ و ةؼ ظ

٦ای صٍ٘ ٣ُاام و ٠كاؼوّیث  ا٣غ را از ز٨ٞه اقی از پؼداظث ؿ٨د٦ای اواٗی گكح٣٥
ازح١اّی آن ةغا٣یٟ، اٌّای صٙ اٚا٥٠ د٨ّا ة٥ اٗؼادی ک٥ ازی٢ ًؼیٙ ٠حض١اٜ واؼر 

 ا٣غ اٚغا٠ی گؽا  ٣ع٨ا٦غ ة٨د.قغه

رٍیِرأیٍحذتاهکاىػطفبواظبقشذى

گ٘حا٥  از ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی«  »و  «اٖٝ»١٠ک٢ اؿث در ٠ٛام ا٣حعا  ةی٢ ةعف 
اؿاث. ةا٥ ایا٢  رأی وصغت رویا٥ق٨د ٨٠و٨ع داهؼ٠غار ا٠کان ٌّٖ ة١ا ؿتٙ قغن 

                                                           
، ٞضث و زایگاه آن در صک٠٨ث اؿاال٠یماةؼان، ّٞیؼوا، ٠نةؼای ٠كا٦غه اد٥ٝ وز٨د ٠ناٝش ٠حٕیؼ .رک: . 1

 .60، ص1385، 10دی٢ و ؿیاؿث، ؿال ؿ٨م، ق١اره
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ارزاش اؿاث و اگاؼ  «اٖٝ»ٌّٖ ة١اؿتٙ ةك٨د ةعف  رأی وصغت روی٤ْ٠٥ا ک٥ اگؼ 
ة٨د. ةاؼ ایا٢ ٠ت٤اا از ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی ارزش ظ٨ا٦غ  « »ٌّٖ ة١ا ؿتٙ ٣ك٨د ةعف 

 ج٨ز٥ ة٥ چ٤غ ٠ـا٥ٝ وؼوری اؿث.
جْاارض "ة٥ ٨ًر کٞی ةؼرؿی ٚاةٞیث ٌّٖ ة١ا ؿاتٙ قاغن ٚاا٨٣ن، در ٨ٛ٠ٝا٥ 

ق٨د. ٠تاصخ جْارض ٨ٚا٣ی٢ در ز٠ان ةؼ ٠ضا٨ر قاؼایٌی ٠ٌؼح ٠ی "٨ٚا٣ی٢ در ز٠ان
ق٨د. ای٢ در صاٝی اؿث کا٥ اؿث ک٥ در ی  کك٨ر ٚا٣٨٣ی زغیغ جن٨یب و ازؼا ٠ی

کؼده اؿث و ٚا٣٨٣گػار صکٟ پیكی٢ ظ٨د را جٕییؼ  آن ٣یؽ ٚا٣٨٣ی صک٠٨ث ٠ی پیف از
آیاغ ةی٢ دو ٚا٨٣ن، جْارض ة٥ وز٨د ٠ای د٦غ جا گا٠ی ة٥ ؿ٨ی ٣ُٟ زغیغ ةؼدارد. ٠ی

ٝک٢ در ظنا٨ص ٣ُؼیا٥   (.18، 1375)کاج٨زیان، ا٣سا٠غو ة٥ ٣ـط ٚا٨٣ن پیكی٢ ٠ی
چؼاکا٥ ة٤اا ةا٥   ٠ك٨رجی، ٨٠و٨ع، ٤٠نؼ  از ٠تاصخ جْارض ٨ٚا٣ی٢ در ز٠ان اؿاث

جْؼیٖ، ٠ت٤ای جْارض ٨ٚا٣ی٢ در ز٠ان وز٨د دو ٚا٨٣ن ٠حْارض در ی  ةاازه ز٠اا٣ی 
در صااٝی کا٥ در  ،ی ز٠ا٣ی ٠ضٜ ؿ٨ال ظ٨ا٦غ ة٨داؿث ک٥ ٚا٨٣ن صاکٟ در آن دوره

ؿیؾ ٚا٨٣ن زغیاغ و ٠حْاارض ةاا ٚا٨ا٣ی٢ پیكای٢ جأ رأی وصغت روی٥ةضخ صاوؼ 
، رأی وصاغت رویا٥ةغی٢ ج٨ویش کا٥   ٣یـث، ةٞک٥ اّالم وم٘ی از ٚا٨٣ن ٚتٞی اؿث

دارد. ٝاػا ؿا٨ال اماٞی، ٚاةٞیاث  ومٖ ا٠ؼی ة٨دن ٨٠ازی٢ ةا٣  ٠ؼکؽی را اّالم ٠ی
صک١ای  رأی وصغت رویا٣٥یـث، زیؼا اؿاؿاً  رأی وصغت روی٥ٌّٖ ة١اؿتٙ قغن 

کام ْٗٞی ٣غارد جا در ظن٨ص ٚاةٞیث ٌّٖ ة١اؿتٙ قغن آن ةضاخ قا٨د. ٠ٕایؼ اص
٦اای  )پؼو٣اغه ٦ای جـا٧یالجی ٝیٜ اؿحذ٤ا ٨١٣دن ةؼظی از پؼو٣غهةٞک٥ ؿ٨ال امٞی د
٦ا ک٥ صکٟ ٌْٚی دادگاه در ظن٨مكان مادر قغه اؿاث( اؿاث  جـ٨ی٥ قغه یا آن

 ک٥ در ٚـ١ث دوم ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی ةغان اقاره قغه اؿث.
را صاوی اٝؽا٠ی ةؼای دادرؿان و دؿحگاه ٚىا  رأی وصغت روی٥ز٨د، اگؼ ةا ای٢ و

ةغا٣یٟ ک٥ پیف از آن ٨٠ز٨د ٣ت٨ده اؿث، ١٠ک٢ اؿث ةضخ جْارض ٨ٚا٣ی٢ در ز٠ان 
ج١اا٠ی دادرؿاان  رأی وصغت رویا٠٥سغداً ٠ٌؼح ق٨د و آن ای٢ ک٥ از ز٠ان مغور 

در صااٝی کا٥  ،غه ةار ١٤٣ای٤غا٣غ ک٥ ٦یر ادؼی ةؼ ج٨اٗٛات ٠ٕایؼ ٨٠ازی٢ اّالم ق٠ٞؽم
جا پیف از آن چ٤ی٢ ٣ت٨ده اؿث و مغور آرای ٠عحٖٞ ٣یؽ ٠ؤیاغ آن اؿاث. در واٚاِ 

٠ٛؼره زغیغی ٣ـاتث ةا٥ ٠ٛاؼرات  رأی وصغت روی٥در ای٢ ٣گاه ٠كعل اؿث ک٥ 
وٝی اٚحىای اّالم ا٠ؼی ة٨دن ٠ن٨ةات ةا٣  ٠ؼکاؽی، ایسااد اٝؽا٠ای  ،پیكی٢ ٣یـث
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پیف از آن وز٨د ٣غاقح٥ اؿث. ٝػا ةایغ دا٣ـث آیاا ایا٢  ةؼای دؿحگاه ٚىا اؿث ک٥
در ایا٢  "ٌّٖ ة١اؿتٙ قاغن"اٝتح٥ اؿح١ْال  ق٨د یا ظیؼ؟اٝؽام ٌّٖ ة١اؿتٙ ٠ی

٨٠رد از ةا  ٠ـا٠ض٥ اؿث زیؼا در واِٚ، ٠ض١اٜ اؿاح٘اده از ٌّاٖ ة١اؿاتٙ قاغن 
ق٨د  در صاٝی ک٥ در ٠اا٣ض٢  ٣٨٣ی ٣ت٨ده اؿث و ةْغاً ایسادز٠ا٣ی اؿث ک٥ صک١ی ٚا

وز٨د داقح٥ اؿث ٝک٢، در ةؼظی ٠ا٨ارد ةا٥ اقاحتاه، از آن  "اٝؽام"ٗی٥، در صٛیٛث، 
را ٗاٚاغ  رأی وصاغت رویا٥جا٨ان قغه اؿث. ا٠ا از ًؼ  دیگؼ ٣یاؽ ١٣ایجتْیث ١٣ی

 ٦ؼگ٥٣٨ ادؼ در ّاٟٝ ص٨ٛق دا٣ـث. 
ا٣غ ةایغ گ٘اث در چ٥ ةؼظی ٠حػکؼ قغهة٥ ٦ؼ صال  در پاؿط ة٥ ای٢ پؼؿف، چ٤ان

ةایاغ از اما٨ل کٞای صٛا٨ٚی و ٠تاا٣ی ؿیاؿاث  ةازه ز٠ا٣ی صاک١یث ٚا٨٣ن،جكعیل 
 جاؼ از ج٘ـایؼ ٚا٨ا٣ی٢ ؿااظثداظٞی دوٝث یاری گؼٗث و دا٥٤٠ ا٧َاار ٣ُاؼ را وؿایِ

زـاث. ز٠اا٣ی  "اّالم"(. ةؼ ای٢ اؿاس پاؿط ای٢ پؼؿف را ةایغ در ٠ا٦یث 23)١٦ان،
  اوالً ةایغ ةغا٣یٟ ک٥ ایا٢ اّاالم، یا  یاا چ٤اغ دٝیاٜ ک٥ ؿع٢ از اّالم ا٠ؼی ٠یک٤یٟ

داقح٥ اؿث و ای٢ دٝیٜ در ةضخ صاواؼ واواش ٣تا٨دن وماٖ ا٠اؼیِ ٠ٛاؼرات ةا٣ا  
ای ک٥ ا٠ؼی ة٨دن آن ٠ضاؼز و ٠ؼکؽی ةؼای دادرؿان اؿث و اّٝا اّالمِ ا٠ؼی ة٨دن ٚاّغه

٨ّی ٌّاٖ واوش اؿث، کاری ٨ٕٝ و ّتاخ ظ٨ا٦اغ ةا٨د. دا٣یااً  اّاالم در ذات ظا٨د ٣ا
در ١٦ی٢ اؿث. در واِٚ ٨٠وا٨ع  جأؿیؾة١اؿتٙ قغن را دارد و اؿاؿا ج٘اوت اّالم ةا 
یاةغ ک٥ امٜ ّاغم ا٠کاان ی ٤ْ٠ا ٠یجأؿیـا٠کان ٌّٖ ة١اؿتٙ قغن مؼٗاً در ٨ٚاّغ 

در (، 28)١٦اان،  و صـب ٨٠رد در ٨٠اردی ای٢ ا٠کاان جسا٨یؽ قاغه اؿاث 1آن اؿث
صاٝی ک٥ ٌّٖ ة١ا ؿتٙ قغن در ٠ا٨رد ٨ٚاّاغ اّال٠ای، از آن صیاخ کا٥ اّال٠ای 

 ٦ـح٤غ، ام٨الً ٤ْ٠ا ٣غارد.  
ا٣غ  مادر و ٌْٚی قغه رأی وصغت روی٥ر در ظن٨ص آرایی ٣یؽ ک٥ پیف از مغو

ک٤٤غه صٙ اؿث ٥٣ ٨٠زغ آن کا٥ قات٥٧  رای دادگاه ة٥ ٨ًر ٠حْار  اّالم ةایغ گ٘ث
ةا صکٟ ٌْٚی دادگاه ایساد ق٨د. ةؼ ای٢ اؿاس، دادگااه در  رأی وصغت روی٥جْارض 

٠ٛام اّالم صٛی در گػقح٥ اقحتاه ٨١٣ده اؿاث کا٥ اصاؼاز ایا٢ اقاحتاه ةاؼ اؿااس 
کار دق٨اری ٣یـث و ١٦ی٢ ٨٠و٨ع ةؼای جس٨یؽ رؿیغگی  رأی وصغت روی٥مؼاصث 

                                                           
 ادؼ ٚا٨٣ن ٣ـتث ة٥ آجی٥ اؿث و ٚا٨٣ن ٣ـتث ة٥ ٠ا ٚتٜ ظ٨د ادؼ ٣غارد ٠گاؼ ای٤کا٥ درٚا٨٣ن ٠غ٣ی:  4. ٠اده 1

 .ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع اجعاذ قغه ةاقغ، ٠ٛؼرات ظامی ٣ـتث ٚا٨٣ن
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  ٚا٨٣ن آیای٢ دارؿای کی٘اؼی در ةاا 477و  ٠474سغد کاٗی ظ٨ا٦غ ة٨د. در ٨٠اد 
٦ایی کا٥ ٠كا٨١ل اّاده دادرؿی ٣یؽ ا٠کان ٚا٣٨٣ی رؿیغگی ٠سغد ٚىایی ة٥ پؼو٣غه

ا٠ؼ ٠عح٨م ٦ـح٤غ ٗؼا٦ٟ قغه اؿث و ای٢ ج٧١یغ و٢١ در ٣ُؼ گؼٗح٢ ٝؽوم جتْیاث 
از امٜ ا٠ؼ ٠عح٨م در دادرؿی م٨رت گؼٗح٥ اؿث و دٝیٜ آن ٦ٟ ٗٞـ٥٘ دادرؿای و 

ق٨د ٦یچ امٞی یارای ٠ٛاة٥ٞ ٠یصکٟ ة٥ صٙ اؿث ک٥ در ز٠ا٣ی ک٥ ظال  آن ٠ضؼز 
 ةا آن را ٣غارد  ١٦چ٤ا٣ک٥ در ٨٠ارد اّاده دادرؿی ای٤گ٥٣٨ صکٟ قغه اؿث. 

١٦ی٢ ٨٠از٥٣ در ةعف   از ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی ٣یؽ ٚاةٜ ًاؼح اؿاث. ص٘اٍ ٣ُاٟ 
وٝی ٥٣ آ٣ٛغر ک٥ ٠ناٝش ١٧٠حؼ و از ٥١٦ ١٧٠حؼ، ٗٞـ٥٘  ٠٨١ّ1ی اٚحنادی ٧٠ٟ اؿث
و صحی ٗؼاجؼ از آن، ٣ُام ص٨ٛٚی ک٥ ٗنٜ ظنا٠٨ث ةا٥  و ٦غ  امٞی ٣ُام دادرؿی

 ( را ٠ضک٨م ک٤غ. 1398، 187)کاج٨زیان، ش ّغل و ّغاٝث اؿث
٦ا، ّالوه ةؼ آ٣چ٥ ذکؼ قغ ةایغ گ٘ث، صحی کـاا٣ی کا٥  در ظن٨ص آرای دادگاه

ٌْٚی قغه ةاقغ، ووِ ٚا٨٣ن زغیغ ةا٥ دٝیاٜ  ا٣غ در م٨رجی ک٥ صکٟ مادره ٠ْحٛغ
صکٟ ة٥ گػقح٥، ٠ا٣ِ از ًؼح ٠سغد د٨ّا ظ٨ا٦غ ة٨د، ةا ج٘کیا  ّغم ٚاةٞیث جـؼیِ 

ی ٣عـث را ٚاةٜ صک٠٨اث ةاؼ گػقاح٥ در و ٔیؼ آن، دؿح٥ "ج٘ـیؼی"٠یان ٨ٚا٣ی٢ 
دا٤٣غ. ٠ؼاد از ٚا٨٣ن ج٘ـیؼی، ٚا٣٨٣ی اؿث ةا٥ ٤٠ُا٨ر رٗاِ اة٧اام از ٦ؼ قؼایٌی ٠ی

ةسای ووِ ٚاّاغه ٣ا٨، ةا٥ ق٨د و ة٥ ای٢ اّحتار ک٥ ٚا٣٨٣گػار ٨ٚا٣ی٢ گػقح٥ ووِ ٠ی
 قااا٨د یاااغه ٠ااایج٘ـااایؼ ٚااا٨ا٣ی٢ گػقاااح٥ پؼداظحااا٥ اؿاااث، ج٘ـااایؼی ٣ا٠

 (.  182،ش1369)کاج٨زیان،
 )کاج٨زیاان، در ای٤ک٥ ٨ٚا٣ی٢ ج٘ـیؼی ة٥ گػقح٥ ٣یؽ اداؼ دارد، جؼدیاغ ٣كاغه اؿاث

گاه ٗؼض ک٥ در ٠ا٦یث اّالم ذکؼ قغ، ٦یچ( و ّٞث، آن اؿث ک٥ ١٦چ٤ان1375،102
رو٣اغ ةٞکا٥ ٚاا٨٣ن ٨ن گػقح٥ و ٚا٨٣ن ج٘ـیؼی ٠ٌْا٨  ةا٥ آن ١٣ایجْارض ٠یان ٚا٣

یاةاغ کا٥  ٟ اؿث. ای٢ ٨٠و٨ع ز٠ا٣ی ا١٦یاث ٠ایج٘ـیؼی، ٠تی٢ّ و زؽهی از ٚا٨٣ن ٚغی
ای ٠كااة٥ ةغا٣یٟ آرای دی٨ان ّاٝی در ٠ٛام ر٦تؼی روی٥ ٚىایی، ٨٣ّاً ٠ا٦یاث و وَی٘ا٥

٤غ، ٚاّغه صٛا٨ٚی ٣یـاث  ةٞکا٥ کچ٥ جٕییؼ ٠یٚا٨٣ن ٣٘ـیؼی دارد، زیؼا در ٦ؼ دو آن

                                                           
 . اٝتح٥ ای٢ ٨٠و٨ع ةؼ ٗؼض آن اؿث ک٥ ٠ٛحىای ٣ُٟ ٠٨١ّی اٚحنادی، ّغم اؿح١اع دّااوی ٠ؼةا٨ط ةا٥ 1

اؿاث  قاغه ماادر ٌْٚای رأی ٦اا آن ظن٨ص در ک٥ ٦ایی پؼو٣غه و قغه جـ٨ی٥ جـ٧یالجی ٦ای پؼو٣غه

 ٣یاز٤٠غ ادتات ةاقغ.ج٨ا٣غ ٠ضٜ ؿ٨ال و ةاقغ، در صاٝی ک٥ ١٦ی٢ ٨٠و٨ع ٣یؽ ٠ی ٠ی
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٨ن و آن ٦اٟ ٚاا٣٨٣ی ج٘ـایؼی قی٨ه ج٘ـیؼ آن اؿث ٝػا اگؼ رای دی٨ان را در صکٟ ٚا٣
 ایٟ.٦ا ةغا٣یٟ، ةیؼا٥٦ ٣ؼٗح٥ حیسحاً آن را صاکٟ ةؼ ٥١٦ پؼو٣غهو ٣ ةغا٣یٟ
صحی ةؼ اؿاس دکحؼی٢، ؿؼایث ٚا٨٣ن ج٘ـیؼی ةؼ گػقح٥، ةیف از ٚا٣٨٣ی اؿث کا٥  

ة٥ ٨ًر مؼیش ٌّٖ ة٥ گػقح٥ اؿث. زیؼا اگؼد٨ّی در ٠ؼص٥ٞ ٗؼزا٠ی ةاقغ، دی٨ان ّااٝی 
ج٨ا٣غ صک١ی را ک٥ ٠ٌاةٙ ٚا٨٣ن ز٠ان مغور آن مادر قغه اؿث، ةا٥ اؿاح٤اد ٚاا٨٣ن ١٣ی

قغه ٣ٛه ک٤اغ  در صااٝی کا٥ ٣ٛاه صکاٟ ةا٥ زغیغی ک٥ ة٥ گػقح٥ ٣یؽ ؿؼایث داده 
(. ١٦ی٢ ا٠ؼ اؿث کا٥ ةعاف دوم ٣ُؼیا٥ 109)١٦ان،  اؿح٤اد ٚا٨٣ن ج٘ـیؼی ا٠کان دارد
ک٤غ. چؼا ک٥ ة٤ا ةا٥ ٠ا٦یاث ج٘ـایؼی آرای دیا٨ان، اما٨الً ٠ك٨رجی را ةا ا٣حٛاد ٨٠از٥ ٠ی

 ٦ا و٨ٝ ة٥ صکٟ ٌْٚی رؿیغه ةاق٤غ ٣یؽ جس٨یؽ قغه اؿث. ٣ٛه پؼو٣غه

تؼارضباقاػذُػذمقابلیتاظتواعاهرهختَمشبِْ

در ظنا٨ص آن دؿاح٥ از  از ٣ُؼیا٥، ”اٝاٖ“در م٨رت پاػیؼش صاک١یاث ة٤اغ 
ایا٢ ؿا٨ال  ،٦ا رای ٌْٚی مادر قغه اؿث٦ای جـ٧یالت ک٥ در ظن٨ص آن پؼو٣غه

ق٨د ک٥ پػیؼش دّاوی اؿحؼداد وز٥ و اةٌال قؼط، در ٠ٕاایؼت ةاا اماٜ ٠ٌؼح ٠ی
ع ا٠ؼ ٠عح٨م اؿث. ٠ؼاد از ا٠ؼ ٚىاوت قغه یا ا٠ؼ ٠عح٨م آن اؿث ّغم ٚاةٞیث اؿح١ا

ؿیغگی ٠سغد ة٥ آن اظاحال  ق٨د رک٥ وٚحی صکٟ دادگاه درةاره اظحالٗی مادر ٠ی
(. ٠ت٤ای اّحتار ا٠اؼ ٚىااوت 471،1381)ق١ؾ، ١٣ایغاالم٨ل ٔیؼ١٠ک٢ ٠ی را، ّٞی

ص٨ٛٚاغان ٠كا٨٧ر  "جیا٥پ٨"قغه را اکذؼ ٨٣یـ٤گان ٚا٨٣ن ٠غ٣ی ٗؼا٣ـ٥، ةا پیؼوی از 
 (  26،1396)کاج٨زیان،  ا٣غ دا٣ـح٥ "٠ٌاةٛث اصکام ةا صٛیٛث" ٗؼا٣ـ٨ی، ا٠اره ٚا٣٨٣ی

در ای٢ ةاره ٣یؽ کی٘یث ٨٠از٥٧ ١٦ان اؿث ک٥ در ظن٨ص ٣ُٟ اٚحناادی ةیاان 
ةا٣ا  ٠ؼکاؽی  قغ. ةغی٢ ٤ْ٠ی کا٥ وا٢١ پاػیؼش ا٠اؼی ةا٨دن ٠ا٨ازی٢ اّال٠ای

ةایغ گ٘ث، ٠ت٤ای آ٠ؼه ا٣گاقح٢ ای٢ دؿث از ٨ٚاّغ، ایسااد و  (1399،173)کاج٨زیان،
صٍ٘ ٣ُٟ ٠٨١ّی ة٨ده اؿث ک٥ ةا جار و پ٨د ٨٧٘٠م ٠نٞضث و ٤٠اِٗ ازح١اّی گاؼه 

ک٤اغ ازاازه ٣اغ٦یٟ وٚحای در ظ٨رده اؿث. ةؼ ای٢ ٠ت٤ا ١٦ان ٤٠ٌٛی ک٥ ایسا  ٠ی
٨٠وا٨ع ٠ؼزِ ٚىایی کك٨ر، صک١ی ة٥ ٌْٚیث رؿیغه اؿث، دوةااره ةاؼای ١٦اان 
قا٨د ٠ٌؼح ق٨د، در زایی کا٥ ةا٥ اؿاح٤اد ةااالجؼی٢ ٠ؼزاِ ٚىاایی ٠كاعل ٠ای

٠اٝی ٣ا٠كؼوّی، آن ٦ٟ ة٥ دٝیاٜ اقاحتاه دادس رخ داده اؿاث ةا٥ ًؼیاٙ ی  ٠ؼاوده
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١٣ایاغ. ٠ت٤اای اوٝی صکٟ ة٥ ٚاةٞیث پػیؼش ای٢ دّاوی در ٣ُام دادرؿای کكا٨ر ٠ای
دّااوی واصاغ اؿاث ٣ا٥ اماؼار ةاؼ  ٚاّغه ایؼاد ا٠ؼ ٠عح٨م، ز٨ٞگیؼی از ًؼح چ٤غةاره

ازؼای صک١ی ک٥ اقحتاه دادرس در ٠ٛاام ماغور رای ٠ضاؼز اؿاث. در واٚاِ ةایاغ در 
ظن٨ص ارجتاط ٨٠و٨ع ٠ا٣ض٢ ٗی٥ و قت٥٧ جْارض آن ةاا ٚاّاغه ا٠اؼ ٠عحا٨م گ٘اث، 
صحی ٨٠و٨ع ای٢ دو ةا ٦ٟ ٠حضغ ٣یـث چؼا ک٥ ةضخ ٚاّاغه ا٠اؼ ٠عحا٨م، ٠تح٤ای ةاؼ 

٨د اؿاث و در صاٝی ک٥ ای٢ ٗؼض در ای٢ زا ٠٘ٛا  ق٨دح ٠یاّحتار و مضث صکٟ ٠ٌؼ
یی اؿث ک٥ ١٣ای٤غه صاک١یث ةؼ اؿاس جعٌی از ٨ٚا٣ی٢ آ٠اؼه اؿاؿاً ٨٠و٨ع ٣اَؼ ة٥ رأ

مادر ٨١٣ده و ٨٠زب اوؼار ة٥ اٗؼاد قغه اؿث. پػیؼش ٧٣اد اّااده دادرؿای در ٠ا٨ارد 
 كحؼی ةیان قغ.٠حْغد ٣یؽ ٠ؤیغ ١٦ی٢ ؿع٢ اؿث ک٥ در ةعف ٚتٜ، ةا ج٘نیٜ ةی

در پاؿط ة٥ ادّای ٠عاٝ٘ا٣ی ک٥ ا٠ؼ ٠عح٥٠٨ را ٠ا٣ِ از ؿؼایث ٚا٨٣ن ج٘ـیؼی ة٥ 
اداؼ ةا٨دن ٚاا٨٣ن  ةایدا٤٣اغ ةایاغ گ٘اث، دٝیاٜ واْٚایِ پؼو٣غه ٦ای ٠عح٨م ٚتٞی ٠ی

ج٘ـیؼی در دّاوی ٠عح٥٠٨، زٞا٨گیؼی از اٗاؽایف دّااوی و ٠الصُاات ازح١ااّی 
ث. ٣ُارت ة٥ آی٤غه در ًتیْث ٦ؼ ٚاا٣٨٣ی ٧٣٘حا٥ ٠ؼة٨ط ة٥ اصحؼام ة٥ آرای ٧٣ایی اؿ

اؿث. ٚا٨٣ن ج٘ـیؼی ٣یؽ ٣اَؼ ة٥ آی٤غه اؿث، زؽ ای٤کا٥ ٠ْیاار گػقاح٥ و آی٤اغه در 
ازؼای ای٢ ٚا٨٣ن جاریط پایان یاٗح٢ ظن٠٨ث و د٨ّی اؿث، ٥٣ قؼوع و پایان راةٌا٥ 

 ج٨ا٣اغ ةاؼظال  َاا٦ؼ و ًتیْاث ایا٢ گ٣٨ا٥ص٨ٛٚی. ة٥ ١٦ی٢ ز٧ث ٚا٣٨٣گػار ٠ای
٨ٚا٣ی٢، ٚا٨٣ن ج٘ـیؼی را درةاره دّاوی پایان یاٗح٥ ٣یؽ ازؼا ک٤غ و ٠ضاکٟ را ٨٠َاٖ 

 (.  110، 1375کاج٨زیان،) ؿازد ک٥ رؿیغگی را از ؿؼ گیؼ٣غ و اراده او را ةکار ة٤غ٣غ
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 گیرینتیجه

٨٠از٧یٟ ک٥  رأی وصغت روی٥در ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی اداره ص٨ٛٚی ةا ٨٣ّی ج٘ـیؼ از 
رأی وصغت ؿ٨ ةا ٦ٟ «اٖٝ»ؿث. از ًؼٗی در ة٤غ ا در ظ٨د ةا جْاروی الی٤ضٜ روةؼو

ةؼ آ٠ؼه ة٨دن ٠ن٨ةات ةا٣  ٠ؼکاؽی در ظنا٨ص جْیای٢ دا٤٠ا٥  جأکیغ، و٢١ روی٥
٠ساز ٣ؼخ ؿ٨د جـ٧یالت، ٦ؼگ٥٣٨ ج٨اٗٙ ظال ، ةاًٜ و د٨ّی اةٌال و اؿحؼداد وز٥ 

ا ٣كغن پؼو٣غه جـ٧یالجی، ٚاةاٜ اؿاح١اع ٤ّا٨ان ٣ُؼ از ٠عح٥٠٨ قغن ی اوا٥ٗ، مؼ 
ا٣اغ و ٦ای جـا٧یالجی کا٥ جـا٨ی٥ قاغه، پؼو٣غه« »ق٨د. از ًؼ  دیگؼ در ة٤غ ٠ی

ا٣اغ را ، ٤٠سؼ ة٥ مغور رای ٌْٚای قاغهرأی وصغت روی٥دّاوی ک٥ پیف از مغور 
١٣ایغ. ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ؿ٨ال پؼؿیغه قاغه از اداره صٛا٨ٚی، واصاغ اؿحذ٤ا ٠ی

ا ةاا وٝی پاؿط اداره ص٨ٛٚی در دو ة٤اغ ٠ساؽ ،ة٨ده و ازؽای ٠عحٖٞ ٣یؽ ٣غاقح٥ اؿث
چ٥ ةیان قغ ة٥ دٝیٜ ّغم ٚاةٞیث ز١ِ ةی٢ ة٤ا ةؼ آن اصکام ٠ح٘اوت ةیان قغه اؿث.

٦اا ظا٨ا٦یٟ ةا٨د کا٥ در گاؼوی دو ٚـ١ث ٣ُؼی٥، ٣اچار ة٥ ا٣حعا  ٠یان یکی از آن
. دو دٝیٜ ةاؼای زاغا کاؼدن صکاٟ ة٤اغ ٦ای ٤٠غرج در ٣ُؼی٥ اؿثجضٞیٜ اؿحغالل

٦اای از پؼو٣غه رأی وصغت روی٥ةیان قغ. ی  ا٣نؼا   «اٖٝ»از صکٟ ّام ة٤غ  « »
و  ٦ا صکاٟ ٌْٚای ماادر قاغه اؿاثن٨ص آنجـ٨ی٥ قغه و پؼو٣غه ٦ایی ک٥ در ظ

٦اا، در ٧٣ایاث دیگؼی ٠ٛحىای ٣ُٟ ٠٨١ّی اٚحنادی  ک٥ ة٤ا ةا٥ جضٞیاٜ اؿاحغالل
ة٥ ١٦ان کی٘یث ّاام کا٥  «اٖٝ»، ة٤غ « »و« اٖٝ»یان ة٤غ روق٢ قغ، در ٚیاس ٠

 ظ٨ا٦غ ة٨د. « »٨٤ّان قغه اؿث ٚاةٜ پػیؼش و صاکٟ ةؼ ة٤غ 
ؿا٨د، ٣ـاتث رؿغ ةایغ ا٠کان ًؼح د٨ّا ة٥ ظ٨اؿح٥ اةٌال قؼط ٣ؼخ ٣ُؼ ٠ی ٥ٝػا ة

 ا٣اغ ٗاؼا٦ٟ٦ای جـ٧یالجی ک٥ ةغون ٠ؼاز٥ْ ة٥ دادگاه جـ٨ی٥ قغه ة٥ ٠ازاد، ةؼای پؼو٣غه

٣ـتث ة٥ مغور صکٟ اٚغام ق٨د و دا٣یاً ا٠کان ًاؼح  رأی وصغت روی٥ق٨د و ةؼ اؿاس 
ا٣اغ ٣یاؽ ة٥ صکٟ ٌْٚی ظاج٥١ یاٗح٥ رأی وصغت روی٠٥سغد دّاوی ک٥ پیف از مغور 

ة٥ رؿ١یث ق٤اظح٥ ق٨د. اٝتح٥ ًتیْی اؿث پػیؼش ٠سغدِ آن دؿح٥ از دّاوی ٨٠زا٥ 
صکاٟ  رأی وصاغت رویا٥ی ةؼ ظال  ٠٘اد ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ در ز٠ان رؿیغگی اوٝی٥، ٚاو

 د٨ّی را مادر ٨١٣ده ةاقغ و اّٝا ورود ٠سغد، ٗاٚغ وزا٦ث ظ٨ا٦غ ة٨د.
اگؼ ٣ُٟ ٠٨١ّی ک٥ ٨٠رد جنؼیش پاؿط اداره ص٨ٛٚی ٚؼارگؼٗح٥ اؿث و یاا ٗؼاجاؼ 
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اال٠ؼ، صکا٠ی ق٨د ک٥ در ٣٘ؾؿث ٠ا٣ِ ازؼای اا از آن، ٠٘ا٦ی١ی ٣ُیؼ ٠نٞضث، ة٤ا
ی ٧٘٠ا٨م ٣ُاٟ ١ّا٠٨ی و ٠ناٞضث و ٦ـح٤غ، ج١ام ٨٠و٨ع ةا٥ گـاحؼهاالجتاع  الزم

گؼدد. ای٢ ٨٣قحار درمغد جْیی٢ صغود و د٨ٕر ای٢ ٠٘اا٦یٟ ٣یـاث و٨اةي آن ةاز٠ی
، آن اؿاث کا٥ ٠اؼاد قا٨دٝک٢ ٚغر ٠حی٢ٛ آن، ک٥ ٠ـح٧ُؼ ة٥ درک ّٜٛ ةیان ٠ای

ی و ای ٣یـث، چا٥ ةـاا ةحا٨ان گ٘اث ٣ُاٟ ١ّا٠٨ٚا٣٨٣گػار ٠نٞضث دْٗی و ٝض٥ُ
ق٣٨غ و ة٥ ٨٤ّان ٠٘اا٦ی١ی ظن٨ماً ٠نٞضث در ذات ظ٨د در ةـحؼ ز٠ان جْؼیٖ ٠ی

ق٨د. ٝػا در ٤٠ِ ٠ؼد٠ی ٠كک ، جْاٝی ةیكحؼقان در گؼوی اٗٛی ة٤ٞغجؼ ا٣گاقح٥ ٠ی
ا٣اغ ٦ا پؼداظاث کاؼدهک٥ ة٥ ٣اصٙ و ةؼ اؿاس قؼًی ةاًٜ ٠تإٝی ة٥ ٣اروا، ة٥ ةا٣ 

٨زاغ ٦ا ٦ؽار پؼو٣اغه ةا٥ دؿاحگاه ٚىاا، ٠ی ده٨ًر ک٥ روا٥٣ قغن اصح١اٝةایغ ١٦ان
اّح١ادی ٠ؼدم ة٥ ٠كؼوّیث صااک١یحی کا٥ داّای  صٙ و ةی ٣گؼا٣ی اؿث  ٠ٌاٝت٥ ة٥

٦ا ةا٥ اًالّی ةا٣  ک٥ ادّای ةیدؼ ةاقغ. ة٥ ویژه آنّغل و ّغاٝث را دارد ٣یؽ ٠ضٜ ا
تْیاث از ٨٤ّان ٠نغاق ازٞی واجّٟ جازؼ در ٣ُام ص٨ٛٚی ٠ا، از آ٠ؼه ةا٨دن و ٝاؽوم ج
ی رویا٥ ٠ٛؼرات ةا٣  ٠ؼکؽی ة٥ ٨٤ّان ٧٣اد ةاالدؿاحی آن پاػیؼٗح٤ی ٣ع٨ا٦اغ ةا٨د.

٦ای دوٝحی در جتْیث از ٨٠ازی٢ اّال٠ی ةا٣  ٠ؼکؽی ٣یؽ ٠ؤیغی ةاؼ ایا٢ ٔاٝب ةا٣ 
گیؼ٣اغگان، ةا٥ ٣٘اِ ٠غّا اؿث. ٝػا ّغم ازؼای ٚا٨٣ن در اؿاحؼداد ا٠ا٨ال جـا٧یالت

٣یاث،  ٨یف ؿ٨ءاؿح٘اده ٨١٣ده و ةغون صـا٢ی ظجازؼی ک٥ از ٨٠ْٚیث ةؼجؼ اٚحناد
 رؿغ.ةؼظال  ٨٠ازی٢ ةا٣  ٠ؼکؽی ١ّٜ ٨١٣ده اؿث ٨٠ز٥ ة٥ ٣ُؼ ١٣ی
حیسا٥ ایا٢ ٨٣قاحار، ةا وز٨د آ٣ک٥ در ؿای٥ ٨٠ازی٢ ص٨ٛٚی و ٠ناٝش ا٦ّٟ ّا٠ا٥، ٣

یؼ ٦ای جـ٧یالجی اؿث کا٥ ٠ٕاا و٣غهی وصغت روی٥ ةؼ ج١ا٠ی پؼپػیؼش صاک١یث رأ
ا٣غ، ٝک٢ ةایغ از جغاةیؼ الزم ةؼای ٨٠از٥٧ دؿحگاه  ٠ؼکؽی ج٤ُیٟ گكح٠٥ٛؼرات ةا٣  

ٚىا ةا صسٟ زیاد دّاوی اصح١ااٝی کا٥ ةا٥ ١٦ای٢ ٤ّا٨ان در دؿاحگاه ٚىاا ٠ٌاؼح 
ک٥ در زٞـ٥ ةا٣ا  ٠ؼکاؽی و کاا٨٣ن کارق٤اؿاان چ٤انظ٨ا٤٦غ قغ، ٔاٜٗ ٣كغ  ٦ٟ

غیؼیث دّااوی ای ةا٥ ٤٠ُا٨ر ٠ا٣ا٠ا٥رؿ١ی دادگـحؼی، ق٨رایی ةؼای جغوی٢ آیای٢
 جكکیٜ قغه اؿث. 794رأی وصغت روی٥ةؼظاؿح٥ از 

ج٨ان گ٘ث اگؼ مغور آرای وصغت روی٥ ةا ٤ّایاث ةا٥ آداار ة٥ ٨٤ّان پیك٧٤اد ٠ی
١ّٞی ٣اقی از ازؼای آن مادر گؼدد و صحی ا١ٝٛغور ٣ـتث ة٥ آداار آن ٣یاؽ جْیای٢ 

جٞٛای  صٛا٨ٚیرأیی ٠ٌاةٙ ةا ٨٠ازی٢ و اما٨ل  794ٌْٚاً رای  جکٞیٖ م٨رت گیؼد.



 27پژو٦كگاه ٨ٚه ٚىایی٥ /   ____________________________________ 

٦اای ٠عح٠٨ا٥ قاغه و ق٨د و پؼواوش اؿث ک٥ ة٥ ٠ضه مغور، ووْیث پؼو٣اغه٠ی
ای از اة٧اام ٚاؼار ٠یگیاؼد. ٚاةٞیث ًؼح د٨ّا ٣ـتث ة٥ ؿ٨د ٠ازاد در دادگاه، در ٦ا٥ٝ

چ٤ی٢ قأ٣یث دی٨ان و ٦غ  ٔایی آن در ازح٤ا  از اظحال  روی٥ و ایساد وصغت ٦ٟ
وا٢١  غت روی٥ در اٗاٙ ة٤ٞاغجؼی ما٨رت گیاؼد وروی٥، اٚىا دارد، مغور آرای وص
٣گؼی ةیكحؼی ١٦ؼاه ةاقاغ جاا پایف از ایسااد ؿا٨االت صٍ٘ اجٛان ٨٠ز٨د، ةا کالن
ظ٨ا٤٦اغ ةا٨د،  ء٦ایی ک٥ ظ٨د ٠ضٜ اة٧ام و ؿ٨ال وجكاحث آرا٠حْاٚب و اصیا٣اً پاؿط

٨ان ةاؼای ّاغم صکٟ ٨٠و٨ع را جْیی٢ ١٣ایغ  اٝتح٥ ک٥ در ای٢ ٠یان، ٠ضاغودیث دیا
 و ّغم ورود ة٥ ص٨زه ج٤ٛی٢، ٚاةٜ درک و ٠ضحؼم ظ٨ا٦غ ة٨د. عٌی از ٠ٛام ج٘ـیؼج
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