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متگاٌ ومدی بر رأی صادرٌ از دیًان عالی کشًر در خصًص الا

 زيجٍ واشسٌ

 ظ٥ذ ٟٔذ٢ وبظ٣ٕ

 چى٥ذٜ

اؿػث کػ٥ قػعل در آ٣سػا  یاٚا٠حگاق ٦ؼ قعل ّتارت از ٠ضٞ ؼافیدر ص٨ٛؽ ا
 ؼیدر آ٣سا ةاقغ ك اگؼ ٠ضٜ ؿک٣٨ث قعل ٔ ؽیؿک٣٨ث داقح٥ ك ٠ؼکؽ ٧٠ٟ ا٨٠ر اك ٣

ظ٨ا٦ػغ  ٢یػیاز ٠ؼکؽ ٧٠ٟ ا٨٠ر اك ةاقغ، اٚا٠حگاق ةؼ اؿاس ٠ؼکؽ ٧٠ٟ ا٨٠ر قػعل جْ
 ٟیجٛـػ یك ا٣حعاة مازتار ،ماریاٚا٠حگاق را ة٥ ؿ٥ ٚـٟ اظح یص٨ٛٚ غگافـ٤یقغ. ٨٣
 مزػا ماٚا٠حگاق زف قػ٦٨ؼدار در دؿػح٥ اٚا٠حگػاق ازتػار اف،ی٠ ٢یا٣غ ک٥ در ا کؼدق
صاؿ در  ٢یاٚا٠حگاق زف ق٦٨ؼدار ٚا٣٨٣ان ١٦اف اٚا٠حگاق ق٦٨ؼ اكؿث. ةا ا ؼایز ؛ؼدیگ ی٠

كف اذف ١٦ـؼ ٤٠ؽؿ ٠كحؼؾ را جػؼؾ ک٥ ةغ ماٚا٠حگاق زف ق٦٨ؼدار ٢ییظن٨ص جْ
كزػ٨د  غگاقیػدا٣اف اظحالؼ د ص٨ٛؽ افیکؼدق اؿث، در ٠ اری٠ـحٜٛ اظح ٢گ٘ح٥ ك ٠ـک
٠ضػٜ  گؼ،ید ما را ک١اکاف ١٦اف اٚا٠حگاق ق٦٨ؼ ك پارق ٣اقؽق اٚا٠حگاق زكز٥ یدارد. ةؼظ
 ییّػ٨ازكج د رك، فی. در پؼك٣غق پدا٤٣غ ی٠ ماٚا٠حگاق ك ٨٤ّاف ة٥ زكز٥ را یؿک٣٨ث ْٗٞ

 ٢یػکػؼج ١٣ػ٨دق کػ٥ ا یصٛػ٨ٚ ی١ّػ٠٨دادگػاق  ٟیجٛغ ٢یجضث ٨٤ّاف اٝؽاـ ة٥ ج١ک
اؿث ک٥ زكج در آ٣سػا اٚا٠ػث  یاؿحغالؿ ک٥ اٚا٠حگاق زكز٥ ١٦اف ٠ضٞ ٢یةا ا ،دادگاق

 .غیػ١٣ا یة٤اب مادر ٠ػ یص٨ٛٚ یدادگاق ٠٨١ّ یـحگیة٥ قا ثیدارد، ٚؼار ّغـ مالص
ؿحغالؿ ک٥ زكج ٚت٨ؿ دارد ک٥ زكزػ٥ ٣كػ٨ز ا ٢یةا ا ٣یؽ ة٤اب یص٨ٛٚ یدادگاق ٠٨١ّ
اٚا٠حگػاق زكج  یٚػا٨٣ف ٠ػغ٣ 1005كٗػٙ ٠ػادق  ممػ٨رت، اٚا٠حگػاق ك ٢یا ردارد ك د

پؼك٣غق ة٥  .غی١٣ا ی٠ ثیکؼج اظحالؼ در مالص یص٨ٛٚ ی٣ع٨ا٦غ ة٨د، ةا دادگاق ٠٨١ّ
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در ٠ٛػاـ صػٜ کكػ٨ر  یّػاٝ ٨افیػك د قػ٨د یکك٨ر ارؿػاؿ ٠ػ یّاٝ ٨افید12قْت٥ 
 ٢یدادگاق ٠ضٜ ؿک٣٨ث زكز٥ ٣اقؽق دا٣ـح٥ اؿث. ا ثی٨و٨ع را در مالص٠اظحالؼ، 

 از ز٧ات ٠حْغد ٠ضٜ ٣ٛغ ك اقکاؿ اؿث. مرأ

، دادگػاق ظػا٨٣ادق، ٣كػ٨ز ،ی٠ضٞػ ثیمػالص ٢،یج١کػ مدّػ٨ا ٚاشٌبٖ و٥ّذ٢:

  .دادرؿی ظا٨٣ادق



 69/  ... کك٨ر در یّاٝ ٨افیمادرق از د مةؼ رأ م٣ٛغ

 

 رأ٢ٔؽخفبت 
 9109970907200563 ؼٕبرٜ داد٘بٔٝ:
 کك٨ر یّاٝ ٨افید 12ت٥ قْ (:٢رأوٙٙذٜ )ـذٚر ٔرجغ رظ٥ذ٣ٌ

 خمـٝ جر٤بٖ پرٚ٘ذٜ

آٚام اٖٝ.ـ. ةاكکاٝث آٚام ع.اٖٝ. كکیٜ پای٥ یک ٠ؼکؽ ا٨٠ر  7/5/1391در جاریط 
٤غ ة٥ اؿح٤اد جن٨یؼ٦ام ا٧َار٣ا٥٠ ك رك٨٣قث ٠نغؽ ؿ ٚىایی٠٥كاكراف ص٨ٛٚی ٨ٚق 

 ص٨زق دتحی ة٤اب دادظ٨اؿحی ة٥ ظ٨اؿح٥ مغكر 11/5/1381-17915ازدكاج ق١ارق 
صکٟ ة٥ ج١کی٢ ّاـ ك ظاص از ؿ٨م زكز٥ ة٥ ًؼٗیث ظا٣ٟ ز.د. ة٥ ٣كا٣ی ... جٛػغیٟ 

دارد ًتٙ رك٨٣قث ٠نغؽ ؿ٤غ ازدكاج پی٨ؿػث، در  ك آٚام كکیٜ ظ٨ا٦اف ا٧َار ٠ی
 25/10/1390ظ٨ا٣غق ة٥ ّٛغ دائٟ ظ٨ا٦اف درآ٠ػغق ك در جػاریط  11/5/1381جاریط 

ؿ ای٤سا٣ػب رٗحػ٥ اؿػث، ةػا جٛػغیٟ ةغكف ازازق، كؿی٥ٞ ظ٨د را ز١ِ کؼدق ك از ٤٠ػؽ
 دادگػاق 26 قػْت٥ ةػ٥ رؿػیغگی ةؼام پؼك٣غق. ق٨د دادظ٨اؿث جٛاوام رؿیغگی ٠ی

 18/5/1391 ٠ػ٨رخ اْٝػادق ٨ٗؽ كٚث در دادگاق گؼدد ٠ی ارزاع کؼج ص٨ٛٚی ٠٨١ّی
١ارق قػ رأم ًػی رؿػیغگی ظحٟ اّالـ ةا ك دادق زٞـ٥ جكکیٜ ًؼٗی٢ صى٨ر ةغكف
 در زكج کػ٥ اؿث ٠ضٞی ١٦اف زكز٥ اٚا٠حگاق ک٤غ ٠ی اؿحغالؿ 1059-22/5/1391
 ق٧ؼؿحاف در ظ٨ا٦اف ک٥ای٢ ك ٠غ٣ی ٚا٨٣ف 1005 ٠ادق اؿح٤اد ة٥ ك دارد اٚا٠ث آ٣سا

 صٛػ٨ٚی ٠٨١ّی دادگاق قایـحگی ة٥ را ظ٨د مالصیث ّغـ ٚؼار دارد، ؿک٣٨ث ة٤اب
ادگػاق ةػؼام رؿػیغگی ةػ٥ قػْت٥ اكؿ د کػ٥ دارد ٠ػی ارؿاؿ را پؼك٣غق ك مادر ة٤اب

 18/6/1391 ٠ػ٨رخ اْٝػادق ٨ٗؽ كٚث در دادگاق. گؼدد ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ة٤اب ارزاع ٠ی
 قػ١ارق رأم ًػی رؿػیغگی ظػحٟ ةػا ك دادق زٞـػ٥ جكػکیٜ ًػؼٗی٢ صى٨ر ةغكف
 دارد ٣ك٨ز زكز٥ ک٥ دارد ٚت٨ؿ زكج پؼك٣غق، در ک٤غ ٠ی اؿحغالؿ 758-18/6/1391 
 1005اٚا٠حگاق كم كٗٙ ٠ػادق ظا٥٣ ٠كحؼؾ از ؿ٨م زكز٥،  جؼؾ ك م٨رت ای٢ در ك

 آیػی٢ ٚػا٨٣ف 27 ك 26 -11ٚا٨٣ف ٠غ٣ی اٚا٠حگاق زكج ٣ع٨ا٦غ ة٨د ك ة٥ اؿح٤اد ٠ػ٨اد 
 ؿک٣٨ث ٠ضٜ دادگاق ٠ٌؼكص٥، د٨ّام ة٥ رؿیغگی ةؼام ماٝش دادگاق ٠غ٣ی دادرؿی
ـ مػالصیث ّػغ ٚػؼار مػغكر ةػا ةاقغ ٠ی کؼج ص٨ٛٚی ٠٨١ّی دادگاق ی٤ْی ظ٨ا٣غق،

اظحالؼ ة٥ دی٨اف ّاٝی کك٨ر ارؿاؿ ک٥ ةؼام رؿػیغگی ةػ٥ ایػ٢  پؼك٣غق را ةؼام صٜ
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 گػؽارش ٚؼائث از پؾ اؿث جكکیٜ ةاال جاریط در قْت٥ ٦یئث. گؼدد قْت٥ ارزاع ٠ی
  د٦غ: ٠ی رأم چ٤ی٢ ٨١٣دق ٠كاكرق پؼك٣غق اكراؽ ك ١٠یؽ ّى٨ ًیتی ا٥ٝ ٚغرت آٚام

 رأ٢ د٤ٛاٖ

ج ك ارؿاؿ ا٧َار٣ا٠ػ٥ مػغكر صکػٟ ج١کػی٢ د٨ّام ظ٨ا٦اف ة٥ اؿح٤اد رك٨٣قث ٠نغؽ ؿ٤غ ازدكا»
 ٠كػحؼؾ ٤٠ػؽؿ ازػازق ةغكف ظ٨ا٣غق گ٨یغ ٠ی د٨ّم قؼح در ك ةاقغ ٠ی ّاـ ك ظاص ّٞی٥ ظ٨ا٣غق

 ٤٠ػغرزات صـػب ًػؼٗی٢ ةػی٢. ظ٨ا٦ػغ ٠ی دادگػاق از را اك ةازگكث ك اؿث رٗح٥ ك کؼدق جؼؾ را
م ٠ٌؼكصػ٥ اًػالع كم از ؼ كز٨د دارد. ةؼام جغارؾ دٗاع ظ٨ا٣ػغق ٣ـػتث ةػ٥ دّػ٨ااظحال پؼك٣غق

ا٠ث ٠ضٜ ک٥ای٢ ة٥ ٣ُؼ ةاقغ ٨٠و٨ع آف ٠ی  کػؼج ق٧ؼؿػحاف جٛػغی١ی دادظ٨اؿث كٗٙ ظ٨ا٣غق ٚا
ا٠ث ٠ضٜ در ظ٨ا٣غق اظٌاری٥ اةالغ ك قغق جْیی٢  ٗػ٨ؽ، كمػٖ ةا ٤٠اِٗ جْارض ٝضاظ ة٥ ظ٨ا٦اف ٚا
٥، دادگػاق ظػا٨٣ادق از ای٢ رك دادگاق ماٝش ةؼام رؿیغگی ة٥ دّػ٨ام ٠ٌؼكصػ اؿث، ٚا٣٨٣ی آدار ٗاٚغ
 ١ّػ٠٨ی دادگػاق اكؿ قػْت٥ 18/6/1391-758 ق١ارق مالصیث ّغـ ٚؼار جلییغ ةا ك ةاقغ ٠ی کؼج

 «گؼدد. ٠ی اظحالؼ صٜ ة٤اب ص٨ٛٚی

 ٔمذٔٝ

ك اصکاـ ٣اقی از آف ة٥ ٨ًر ٨١ْ٠ؿ در صٛػ٨ؽ ٠ػغ٣ی اقػعاص  1از ٨٧٘٠ـ اٚا٠حگاق
ك ٠عحنات ٦ؼ قعل ًتیْی ةضخ قغق اؿث. زیؼا اٚا٠حگاق ة٥ ٨٤ّاف یکی از ١٠یؽات 

قػ٣٨غ  ركد ك ة٥ كاؿػ٥ٌ آف اؿػث کػ٥ اقػعاص از یکػغیگؼ ج١یػؽ دادق ٠ی ة٥ ق١ار ٠ی
(. ٦ؼچ٤غ ٨٠ارد ٠حْغدم ةؼام ا١٦یث اٚا٠حگػاق ك آدػار 88: 1390زادق،  )م٘ایی ك ٚاؿٟ

جػؼی٢ ( ٝػیک٢ ٧٠ػ121ٟ-120: 1390زادق،  ق٤اظث آف، ذکؼ قغق اؿث )م٘ایی ك ٚاؿٟ
ا٠  ج٨اف جْیی٢ دادگاق ماٝش در دادرؿی ٠غ٣ی دا٣ـػث. از ایػ٢ رك، حگاق را ٠یادؼ ٣اقی از ٚا

ج٨ا٣ػغ ةػ٥ قػ١ار ركد. در  ق٤اظث اٚا٠حگاق از ٠تاصخ ٧٠ٟ آیی٢ دادرؿی ٠ػغ٣ی ٣یػؽ ٠ی
 جتِ ةػ٦٥ام ازتػارم ٚػؼار دارد کػ٥  ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایؼاف، اٚا٠حگاق زكز٥ در ز٠ؼق اٚا٠حگاق

ک٥ زكز٥ در ٠ضٜ ؿػک٣٨ث زكج ؿػاک٢ ةاقػغ، گؼدد. در ٗؼوی  اٚا٠حگاق زكج ٠ْی٢ ٠ی
چ٤ػی٢ در ٗؼوػی کػ٥ زكزػ٥ ةػا  گیػؼد. ٦ٟ جْیی٢ اٚا٠حگاق كم ة٥ ؿادگی مػ٨رت ٠ی

ٚػا٨٣ف  1005روایث زكج یا صکٟ دادگاق اٚا٠حگاق ٠سؽایی اظحیػار کػؼدق ةاقػغ، ٠ػادق 

ام ک٥ ةػغكف روػایث  ٠غ٣ی صکٟ ٨٠و٨ع را ركق٢ ؿاظح٥ اؿث. ا٠ا در ظن٨ص زكز٥

                                                           
1. Domicile 
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٤ؽؿ ٠كحؼؾ را جؼؾ گ٘ح٥ ك ٠ضٜ ؿک٣٨ث دیگؼم ا٣حعاب کؼدق اؿػث ك ق٦٨ؼ ظ٨د ٠
٣ُؼ كزػ٨د ٣ػغارد ك  ةاقغ، در جكعیل اٚا٠حگاق كم اج٘اؽ ٠ی« ٣ك٨ز»امٌالصان در صاؿ 

دا٣اف ة٥ ركی٥ ٚىایی ٣یؽ ؿؼایث کؼدق اؿث. در یادداقػث پػیف اظحالؼ دیغگاق ص٨ٛؽ
دق ک٥ اٚا٠حگاق زكزػ٥ ٣اقػؽق را دی٨اف ّاٝی کك٨ر از دیغگا٦ی جتْیث ٨١٣ 12رك، قْت٥ 

ک٤٤غق ةػ٥  دا٣غ ك ة٤اةؼای٢ مالصیث دادگاق رؿػیغگی ١٦اف ٠ضٜ ؿک٣٨ث ْٗٞی كم ٠ی

د٨ّام ج١کی٢ را دادگاق ٠ضٜ اٚا٠ث ک٣٨٤ی زكزػ٥ جكػعیل دادق اؿػث. ةػؼ داد٣ا٠ػ٥ 
 مادرق از ز٧ات ٠حْغد ایؼاداجی كارد اؿث.

 ٔفْٟٛ البٔتٍبٜ ٚ العبْ آٖ .1

غ٣ی در جْؼیٖ اٚا٠حگاق، آف را ّتارت از ٠ضٞی کػ٥ قػعل در ٚا٨٣ف ٠ ٠1002ادق 
آ٣سا ؿک٣٨ث داقح٥ ك ٠ؼکؽ ٧٠ٟ اك ٣یؽ در آ٣سا ةاقغ، ٨٤ّاف داقح٥ اؿػث ك اگػؼ ٠ضػٜ 
ؿک٣٨ث ٠ح٘اكت از ٠ؼکؽ ٧٠ٟ ا٨٠ر ةاقغ، واة٥ٌ جكعیل را ةا ٠ؼکؽ ٧٠ٟ ا٨٠ر دا٣ـػح٥ 

یٖ ٣کؼدق اؿث، ةٞک٥ ٠ضٞی را اؿث. ةؼظی اؿاجیغ ّٛیغق دار٣غ ای٢ ٠ادق اٚا٠حگاق را جْؼ
ةػؼ ایػ٢  (.13: 1390ک٤ػغ )صـػ٤ی،  ک٥ اٚا٠حگاق قعل در آف ٚػؼار دارد، ٠ْػی٢ ٠ی

البٔتٍبٜ ٔح٣ّ اظت وٝ ٔمر حمـٛل٣  »ا٣غ:  اؿاس، اٚا٠حگاق را چ٤ی٢ جْؼیٖ کؼدق

« ٌـردد.  ؼٛد ٚ ٢ٚ ٥ٕٞؽٝ، لب٘ٛ٘بً در آٖ حبضر فرق ٣ٔ ؼخؿ ٔحعٛة ٣ٔ
ج٨اف صغاٜٚ در ٚـػٟ  رؿغ اٚا٠حگاق را ٠ی ب، ة٥ ٣ُؼ ٠ی( ة٥ ٦ؼ جؼجی13: 1390)صـ٤ی،

٠ضػٜ » کػ٥از ایػ٢ ٣ُؼ مػؼؼدا٣ـػث. زیػؼا  ٦1ػام ٚػا٣٨٣ی ازتارم آف، در ز٠ؼق ٗؼض
گػار ةؼام ا٣حُاـ ا٨٠ر ك جؼجػب  كاْٚی قعل در ّاٟٝ ٠ادم کسا ةاقغ، ٚا٨٣ف 2«ؿک٣٨ث

ای٢ ٠ضػٜ ١٠کػ٢  ک٤غ. آدار ٚا٣٨٣ی ةؼ آف، ٠ضٞی را ة٥ ٨٤ّاف اٚا٠حگاق قعل ٗؼض ٠ی
کػ٥ ٠ضٞػی اؿث ةا ١٦اف اٚا٠حگاق صٛیٛی ك كاْٚی قعل ٠ٌاةٛث داقح٥ ةاقغ یا ایػ٢

ٚػؼار « ٠٘ا٦یٟ اّحتارم»ٔیؼ از اٚا٠حگاق كاْٚی ٠ضـ٨ب ق٨د. ة٤اةؼای٢ اٚا٠حگاق در ز٠ؼق 
 دارد ك در جكعیل آف ةایغ ة٥ واة٥ٌ ٚا٣٨٣ی ٦ؼ ٣ُاـ ص٨ٛٚی ج٨ز٥ کؼد.

جٛـػیٟ قػغق اؿػث. « ا٣حعػاةی»ك « ازتارم»، «رماظحیا»اٚا٠حگاق ة٥ ؿ٥ ٚـٟ 
ک٤غ ك ٚاةٜ  اٚا٠حگاق اظحیارم ٠ضٞی اؿث ک٥ قعل ةؼام ٠ؼکؽ ٧٠ٟ ظ٨د اظحیار ٠ی

                                                           
1. Fictions 

2. Residence 
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جٕییؼ اؿث. ةؼظالؼ اٚا٠حگاق ازتارم ک٥ جْیی٢ آف ج٨ؿي ٚا٨٣ف ة٥ ٨ًر اؿحذ٤ایی ك 
(. 69: 1394گیػؼد )زْ٘ػؼم ٤ٝگػؼكدم،  ةؼظالؼ امػٜ صاک١یػث ارادق مػ٨رت ٠ی

اٗؼاد ك در ادؼ ٚؼارداد ٣ـتث ة٥ ةْىػی ا٠ػ٨ر در ٠ضػٜ حگاق ا٣حعاةی ٣یؽ ة٥ كؿی٥ٞ اٚا٠
، ٠ل٨٠راف 1(. اٚا٠حگاق ٠ضس٨ری41٢: 1390ق٨د )صـ٤ی، ٠ْی٤ی ا٣حعاب ك جْیی٢ ٠ی

 ٦ػام در ّػغاد اٚا٠حگاق« زف قػ٦٨ؼدار»ك در ٧٣ایػث  4، ظغ٠ػ3٥، اٗؼاد ٣ُا٠ی2دكٝحی

 ازتارم ٚؼار دارد.

 زٚجٝ ٚ ٔجٙب٢ حمٛل٣ آٖالبٔتٍبٜ اججبر٢  .2

البٔتٍبٜ زٖ ؼـٛٞردار ٕٞـبٖ البٔتٍـبٜ    »ٚا٨٣ف ٠ػغ٣ی:  ٠1005ٌاةٙ ٠ادق 

ٓ  ؼٛٞر اظت؛ ٔغ چٙـ٥ٗ   رِه ز٣٘ وٝ ؼٛٞر اٚ البٔتٍبٜ ٔؼ٣ّٔٛ ٘ذارد ٚ ٞـ

حذٜ اخت٥ـبر   ز٣٘ وٝ ثب رضب٤ت ؼٛٞر خٛد ٚ ٤ب ثب اجبزٜ ٔحىٕٝ ٔعىٗ ػ٣ّ

در ظنػ٨ص  «ؼـتٝ ثبؼـذ.  حذٜ ٥٘ـس دا  تٛا٘ذ البٔتٍبٜ ؼخف٣ ػ٣ّ وردٜ ٣ٔ

٠ت٤ام ای٢ صکٟ ك ٤٠ٌٙ صػاکٟ ةػؼ آف، در آدػار ٨٣یـػ٤غگاف صٛػ٨ٚی ٠ٌٞتػی ةػ٥ چكػٟ 
ظػا٨٣ادق  ک٥ ةؼظی ٨٣یـ٤غگاف ص٨ٛؽ ظا٨٣ادق، یکی از آدار ریاؿث زكج ةػؼظ٨رد زؽ ای٢ ١٣ی

ا٠حگاق كم ةػ٥ زكزػ٥ دا٣ـػح٥ ؛ کاج٨زیػاف، 134: 1395ا٣غ )مػ٘ایی ك ا٠ػا٠ی،  را جض١یٜ ٚا
 ؛125: 1393؛ زالٝػػػی، 107: 1393؛ ركقػػػ٢، 301: 1390؛ زْ٘ػػػؼزادق، 224: 1392
جػ٨اف ٠ت٤ػام  (. ة٤اةؼای٢ از ٣ُؼ ایػ٢ گػؼكق ٠ی242: 1392؛ یؽدم، 62: 1393رؿ٨ٝی، 

٣یػؽ ةػ٥ « امٜ كصغت ظا٨٣ادق»صکٟ را ریاؿث زكج ةؼ ظا٨٣ادق دا٣ـث. از ؿ٨م دیگؼ، 
ًؼح اؿث. ٠ٌػاةٙ ایػ٢ امػٜ،  ٨٤ّاف یکی از ٠تا٣ی جض١یٜ ٚا٣٨٣ی اٚا٠حگاق زكز٥ ٚاةٜ

٦ػام صٛػ٨ٚی ٨ٚاّػغ صػاکٟ ةػؼ آف را ةػ٥  ک٥ ظا٨٣ادق دچار ةضؼاف ٣ك٨د، ٣ُاـةؼام ای٢
ک٤٤غ. ای٢ ٨ٚاّغ ١٠ک٢ اؿث ةؼ اؿاس ٤ّنؼ جاةْیػث قػ٦٨ؼ  ریؽم ٠ی م٨رت كاصغ پی

كا٣گ٧ػی ایػ٢  (.159: ٣1390یػا،  یا اٚا٠حگاق ٠كحؼؾ زف ك ٠ؼد جْیػی٢ قػ٨د )صک١ث
                                                           

 «اٚا٠حگاق مٕیؼ ك ٠ضس٨ر ١٦اف اٚا٠حگاق كٝی یا ٚیٟ آ٧٣ا اؿث.» ٚا٨٣ف ٠غ٣ی: ٠1006ادق  .1

 «كٝحی، ٠ضٞی اؿث ک٥ در آ٣سا ٠ل٨٠ریث داةث دار٣غ.اٚا٠حگاق ٠ل٨٠ری٢ د»ٚا٨٣ف ٠غ٣ی:  1007. ٠ادق 2

 «اٚا٠حگاق اٗؼاد ٣ُا٠ی ک٥ در ؿاظ٨ٞ ٦ـح٤غ ٠ضٜ ؿاظ٨ٞ آ٧٣ا اؿث.»ٚا٨٣ف ٠غ٣ی:  1008. ٠ادق 3

ک٤٤غ در ٤٠ؽؿ کارٗؼ٠ػا  اگؼ اقعاص کتیؼ ک٥ ٨١ْ٠الن ٣ؽد دیگؼم کار یا ظغ٠ث ٠ی»ٚا٨٣ف ٠غ٣ی:  ٠1009ادق . 4

 «ةاق٤غ، اٚا٠حگاق آ٧٣ا ١٦اف اٚا٠حگاق کارٗؼ٠ا یا ٠عغكـ آ٧٣ا ظ٨ا٦غ ة٨د.یا ٠عغكـ ظ٨د ؿک٣٨ث داقح٥ 
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د دارد ک٥ ٗؼض ٚا٣٨٣گػار ٣اقی از ای٢ ٔٞت٥ ٨٣ّی ك ّؼٗی ةػ٨دق کػ٥ اصح١اؿ ٣یؽ كز٨
٠ضٜ ؿک٣٨ث ك ٠ؼکؽ ٧٠ٟ ا٨٠ر زكز٥ ٨١ْ٠الن ١٦اف اٚا٠حگاق ق٦٨ؼ اكؿػث. ة٤ػاةؼای٢ 

٨ًر ک٥ اٚا٠حگاق اقعاص كاةـح٥ ة٥ دیگؼم ١٦چ٨ف ٠ضسػ٨ری٢ ةایػغ اٚا٠حگػاق  ١٦اف
١٣ایغ. ای٢ اصح١ػاؿ در  جتْیث ٠ی٦ا ةاقغ، اٚا٠حگاق زكز٥ ٣یؽ از اٚا٠حگاق زكج فٚیٟ آ
قػ٨د ك ةػ٥ ًػ٨ر ١ْ٠ػ٨ؿ  ٦ام ص٨ٛٚی ک٥ ظا٨٣ادق ة٥ قکٜ ؿػ٤حی آف ادارق ٠ی ٣ُاـ

دارم ٠ك٨ٕؿ اؿث ك در ٠ضٜ ؿک٣٨ث زكج ؿػک٤ی دارد، از ٚػ٨ت  زكز٥ ة٥ ا٨٠ر ظا٥٣
٦ام ص٨ٛٚی ةا  ةیكحؼم ةؼظ٨ردار اؿث ك قایغ از ای٢ ركم ة٨دق اؿث ک٥ ةؼظی ٣ُاـ

ی ظا٨٣ادگی ك ر٣گ ةاظح٢ كاةـحگی زف ة٥ ٠ؼد، در امالصات اظیؼ جٕییؼ قکٜ ز٣غگ
ازتارم صػؼ ك در ز٠ػؼق اٚا٠حگػاق اظحیػارم  اٚا٠حگاق زكز٥ را از ّغاد اٚا٠حگاقظ٨د 

 (.106: 1395ا٣غ )٠ضـ٤ی،  ٠ضـ٨ب کؼدق

 البٔتٍبٜ زٚجٝ ٘بؼسٜ .3

در ٗؼوی ک٥ زكز٥ در ٠ضػٜ ؿػک٣٨ث زكج ؿػاک٢ ةاقػغ، جْیػی٢ اٚا٠حگػاق كم 
چ٤ی٢ در ٗؼوی ک٥ زكزػ٥ ةػا روػایث زكج یػا صکػٟ  گیؼد. ٦ٟ م٨رت ٠ی یؿادگ ة٥

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی صکٟ ٨٠وػ٨ع را  1005دادگاق اٚا٠حگاق ٠سؽایی اظحیار کؼدق ةاقغ، ٠ادق 
ام ک٥ ةغكف روػایث قػ٦٨ؼ ظػ٨د ٤٠ػؽؿ  ركق٢ ؿاظح٥ اؿث. ا٠ا در ظن٨ص زكز٥

ك امػٌالصان در ٠كحؼؾ را جؼؾ گ٘ح٥ ك ٠ضٜ ؿک٣٨ث دیگؼم ا٣حعػاب کػؼدق اؿػث 

كز٨د ٣غارد. ةؼظی اؿاجیغ  ٣ُؼ اج٘اؽةاقغ، در جكعیل اٚا٠حگاق كم  ٠ی« ٣ك٨ز»صاؿ 
دا٤٣غ كٝی دٝیٞی در ای٢ ظن٨ص ةیػاف  اٚا٠حگاق كم را ١٦اف ٠ضٜ ؿک٣٨ث زكز٥ ٠ی

در ٠ٛاةٜ ١ّغق ٨٣یـ٤غگاف اٚا٠حگاق زف ٣اقؽق را (. 219: 1391ا٣غ )ا٠ا٠ی،  ٣غاقح٥
 ؛124: 1390زادق،  دا٤٣ػغ )مػ٘ایی ك ٚاؿػٟ قػ٦٨ؼ ٠ی ک١اکاف ١٦ػاف اٚا٠حگػاق

 (.30: 1397؛ جػ٨کٞی، 171: ٣1389یػا،  ؛ ار662ِٗ: 1392؛ کاج٨زیاف، 64: 1390صـ٤ی، 
ای٢ جكحث دیغگاق ة٥ ركی٥ ٚىایی ٣یؽ ٨٘٣ذ کؼدق اؿث. در د٨ّام اٝؽاـ ة٥ ج١کی٢ ک٥ 

ث ک٥ زكز٥ ٤٠ػؽؿ ق٨د ك ٠غ٨ٝؿ ادّام ظ٨ا٦اف ای٢ اؿ ام٨الن از ؿ٨م زكج اٚا٥٠ ٠ی
ای٢ اة٧اـ ةؼام ٠ضػاکٟ  1را جؼؾ ٨١٣دق ك صاوؼ ة٥ ج١کی٢ ّاـ ك ظاص ٣یـث،٠كحؼؾ 

                                                           
. اٝتح٥ ١٠ک٢ اؿث د٨ّام اٝؽاـ ة٥ ج١کی٢ از ؿ٨م زكز٥ ًؼح ق٨د. زیػؼا زكج ٣یػؽ اگػؼ از ای٘ػام كَػایٖ 1
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ظا٨٣ادق كز٨د دارد ک٥ از صیخ مالصیث ٠ضٞی، دادگاق ماٝش ١٦اف ٠ضػٜ اٚا٠ػث 
ظ٨ا٦اف ی٤ْی زكج اؿث یا ٠ضٜ ؿک٣٨ث ک٣٨٤ی زكز٥ ٤٠اط جكػعیل مػالصیث 

اؿث زكز٥ ٤٠ؽؿ ٠كحؼؾ را جؼؾ  ةاقغ؟ ةغی٧ی اؿث در ٗؼوی ک٥ زكج ٠غّی ٠ی
ک٤ػغ ك ةػؼ ایػ٢ اؿػاس ٠ضػٜ  ٣کؼدق ا٠ا ة٥ كَایٖ ظاص ز٣اق٨یی ظ٨د ١ّٜ ١٣ی

١٣ایػغ،  اٚا٠ث ظ٨ا٣غق را در دادظ٨اؿث جٛغی١ی ١٦اف ٠ضٜ اٚا٠ث ظ٨د جْؼٗػ٥ ٠ی

جكعیل مالصیث ٠ضٞی دق٨ار ٣یـث ا٠ا در ٗؼض ٨١ْ٠ؿ کػ٥ ظ٨ا٦ػاف ٠ػغّی 
از ١٦ػػی٢ رك، ٣كػػا٣ی كم را در  جػػؼؾ ٤٠ػػؽؿ ٠كػػحؼؾ ج٨ؿػػي ظ٨ا٣ػػغق اؿػػث ك

دادظ٨اؿث جٛغی١ی در ق٧ؼ دیگؼم ٔیؼ از ٠ٛؼ دادگاق ٠ضٜ اٚا٠ث ظػ٨د ٠ْؼٗػی 
 ک٤غ، پاؿط ٠ـئ٥ٞ چیـث؟ ٠ی

 ٘مذ داد٘بٔٝ د٤ٛاٖ ػب٣ِ وؽٛر .4

در داد٣ا٥٠ ٨٠رد ةضخ، د٨ّام ج١کی٢ از ؿ٨م زكج ك ةا ادّام جؼؾ ٤٠ؽؿ ٠كحؼؾ 
ق٧ؼؿحاف کؼج قغق اؿػث. ظ٨ا٦ػاف ٠ٛػیٟ ج٨ؿي زكز٥ جٛغیٟ دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی 

ةاقغ. ةػغكان دادگػاق  ق٧ؼؿحاف ة٤اب ك ٠ضٜ ؿک٣٨ث ْٗٞی زكز٥ ٣یؽ ق٧ؼؿحاف کؼج ٠ی

ٝ  اظـت  ٔحّـ٣  ٕٞبٖ زٚجٝ البٔتٍبٜ»٠٨١ّی ص٨ٛٚی کؼج ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥   وـ

ٖ  وٝا٤ٗ ٚ ٔذ٣٘ لبٖ٘ٛ 1005 ٔبدٜ اظتٙبد ثٝ ٚ دارد البٔت آ٘جب در زٚج  خٛاٞـب

ٚؼار ّػغـ مػالصیث ةػ٥ قایـػحگی دادگػاق  ...«دارد  ظىٛ٘ت ٙبةث ؼٟرظتبٖ در

١٣ایغ. ؿپؾ دادگػاق اظیؼاٝػػکؼ ةػا ایػ٢ اؿػحغالؿ کػ٥  ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ة٤اب مادر ٠ی

خب٘ٝ ٔؽترن از  ترن ٚ ـٛرت ا٤ٗ در ٚ دارد ٘ؽٛز زٚجٝ وٝ دارد لجَٛ زٚج»

ٞـذ  لبٖ٘ٛ ٔذ٣٘ البٔتٍـبٜ زٚج ٘خٛا  1005ظ٢ٛ زٚجٝ، البٔتٍبٜ ٢ٚ ٚفك ٔبدٜ 

ةا دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی کؼج اظحالؼ در مالصیث ٨١٣دق ك پؼك٣ػغق را ز٧ػث « ... ثٛد

٦ػام ١ّػ٠٨ی ك  ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی دادگاق 27صٜ اظحالؼ ك در ازؼام جتنؼق ٠ادق 

 ةػ٥ دیػ٨اف ّػاٝی کكػ٨ر ارؿػاؿ داقػح٥ اؿػث.  1379ا٣ٛالب در ا٨٠ر ٠ػغ٣ی ٠نػ٨ب 

                                                                                                                       
گؼدد. ١٦چ٤ی٢ ١٠ک٢ اؿث زكج ٠غّی جؼؾ ٤٠ؽؿ ٠كحؼؾ از ؿ٨م  زكزیث ا٠ح٤اع ک٤غ، ٣اقؽ جٞٛی ٠ی

رٟٔ ز٣غگی ٠كحؼؾ ةا كم از ا٣ساـ ج١کػی٢ ظػاص ظػ٨ددارم  ٝیک٢ ا٧َار دارد زكز٥ ّٞیزكز٥ ٣تاقغ 

 ق٨د. ٥ٞ ٣اَؼ ةؼ ٨٠رد ٔاٝب ك رایر اؿث ك قا٠ٜ ای٢ ٨٠ارد ١٣یئک٤غ. ة٥ ٦ؼ صاؿ ٗؼض ٠ـ ٠ی
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ثرا٢ تـذارن دفـبع خٛا٘ـذٜ    »ؿ ک٥ دی٨اف ّاٝی کك٨ر ٣یؽ ةا ای٢ اؿحغال 12قْت٥ 

ٝ  ٘ظر ثبؼذ ٘عجت ثٝ دػٛا٢ ٔطرٚحٝ اطمع ٢ٚ از ٔٛضٛع آٖ ٣ٔ ٗ  ثـ ٝ ا٤ـ  وـ

ٗ  ورج ؼٟرظتبٖ تمذ٣ٕ٤ دادخٛاظت ٚفك خٛا٘ذٜ البٔت ٔحُ ٜ  تؼ٥ـ٥  ٚ ؼـذ

 ٚــف  ثب ٔٙبفغ تؼبرق ِحبظ ثٝ خٛاٞبٖ البٔت ٔحُ در خٛا٘ذٜ اخطبر٤ٝ اثمؽ

دگاق ٠٨١ّی صٛػ٨ٚی کػؼج ی٤ْػی ٠ضػٜ اٚا٠ػث دا «اظت ... لب٣٘ٛ٘ آثبر فبلذ فٛق،

 زكز٥ ٣اقؽق را ماٝش ة٥ رؿیغگی دا٣ـح٥ اؿث.
اؿحغالؿ دی٨اف ّاٝی کك٨ر ١ّغجان ٣اَؼ ةػ٥ ٠ـػئ٥ٞ اةػالغ ك ٝػؽكـ جػغارؾ دٗػاع 
ظ٨ا٣غق اؿث. در داد٣ا٥٠ ٨٠و٨ع ٣ٛغ، دی٨اف ای٢ دٔغ٥ٔ را دارد جا ة٥ ٝضػاظ جْػارض 

گػاق ةػ٥ ظ٨ا٣ػغق  ك دیگؼ اكراؽ ٚىایی ٦یچ٤٠اِٗ امضاب د٨ّم، اةالغ كٚث رؿیغگی 
ک٥ ٠ضٜ ؿک٣٨ث م٨رت ٣پػیؼد. زیؼا در م٨رت اةالغ اكراؽ ة٥ ٠ضٜ اٚا٠ث زكج ك ای٢

صٛیٛی زكز٥ در ق٧ؼ دیگؼم اؿث، ة٥ ٝضاظ قٛاؽ ةی٢ زكزی٢ ك ٠٘ارٚث زـ١ا٣ی 
رؿػغ  گاق اكراؽ ٚىایی را ة٥ اًالع زكز٥ ٣ع٨ا٦غ رؿا٣غ. ة٥ ٣ُػؼ ٠ی ایكاف، زكج ٦یچ

« اةالغ اكراؽ ٚىػایی»ك « مالصیث ٠ضٞی دادگاق»ر داد٣ا٥٠ ٨٠رد ةضخ، دك ٨٧٘٠ـ د
ا٣غ. ٦ؼچ٤ػغ ٠٘ػا٦یٟ یادقػغق ٦ػؼدك از آدػار جْیػی٢ اٚا٠حگػاق ٠ضـػ٨ب  ظٞي قػغق

ک٥ در آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، ٦غؼ از جلؿیؾ اةػالغ ایػ٢ گؼد٣غ ٝیک٢ ة٥ ٝضاظ ای٢ ٠ی
ةػالغ ةؼؿػغ، ٠ٛػ٢٤ ةػ٥ ٨٠زػب اؿث ک٥ اكراؽ ٚىایی در ٧٣ایث ة٥ اًالع ٠عاًب ا

٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛػالب در ا٠ػ٨ر ٠ػغ٣ی  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق ٠68ادق  2جتنؼق 

در ٔٛارد٢ وٝ زٖ در ٔٙسَ ؼٛٞر ظـىٛ٘ت  » ٠ٛؼر داقح٥ اؿػث: ٠1379ن٨ب 

ا٠ػا ایػ٢  «آ٤ذ. ٘ذارد، اثمؽ اٚراق در ٔحُ ظىٛ٘ت ٤ب ٔحُ وبر اٚ ثٝ ػُٕ ٣ٔ

٤٠ؽ٥ٝ جٕییؼ اٚا٠حگاق زكز٥ ٣اقؽق ٣یـث؛ ةٞک٥ دّػ٨م در كز٥ ة٥  جغةیؼ ٚا٣٨٣ی ة٥ ٦یچ
ك دادگػاق  1گػؼدد ١٦اف ٠ضٜ اٚا٠ث ٚا٣٨٣ی زكز٥ ی٤ْی ٠ضػٜ اٚا٠ػث زكج ًػؼح ٠ی

ظا٨٣ادق ٠ضٜ اٚا٠ث زكج مالصیث رؿیغگی ة٥ ٨٠و٨ع را ظ٨ا٦ػغ داقػث ا٠ػا اةػالغ 
در کػ٥ جٕییػؼم اكراؽ ةایغ در ٣كا٣ی ْٗٞی ك ک٣٨٤ی زكز٥ م٨رت پػػیؼد ةػغكف ایػ٢

اگؼچ٥ اٚا٠حگاق قعل ام٨الن ١٦ػاف »مالصیث دادگاق ایساد ١٣ایغ. ة٥ ّتارت دیگؼ، 

                                                           
د٨ّم ةایػغ در : »٦1379ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب در ا٨٠ر ٠غ٣ی ٠ن٨ب  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق 11. ٠ادق 1

 ...« ی اٚا٥٠ ق٨د ک٥ ظ٨ا٣غق، در ص٨زق ٚىایی آف اٚا٠حگاق دارددادگا٦
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زا م٨رت ةگیػؼد كٝػی ١٦ػ٨ارق ایػ٢ دك  ٠ضٞی اؿث ک٥ اةالغ اكراؽ ٣یؽ ةایغ در ١٦اف
یکی ٣یـث. اٚا٠حگاق ٚا٣٨٣ی اقعاص ك واة٥ٌ جْیی٢ آف، ١٦ػاف اؿػث کػ٥ در ٠ػ٨اد 

اؿث ك ١٦ی٢ اٚا٠حگاق اؿث کػ٥ ةػؼام  ةی٤ی قغق ٚا٨٣ف ٠غ٣ی پیف 1010جا  1002
ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠ػغ٣ی  ٥٣٨١٣11 از صیخ مالصیث ٠ضٞی دادگاق در ١ٞٚؼك ٠ادق 

گیػؼد. ا٠ػا وػ٨اةي ٠ٛػؼر در ٚػا٨٣ف آیػی٢  ٤٠اط اّحتار اؿث ك ٨٠رد ١ّػٜ ٚػؼار ٠ی
دادرؿی ٠غ٣ی ١٠ک٢ اؿث رازِ ة٥ اةالغ اكراؽ ٚىایی ة٥ ٠عاًب اةالغ، ٠ضٞی ٔیػؼ 

( كا٣گ٧ی اّحٛػاد ةػ٥ 261: 1398)٧٣ؼی٤ی، « اق قعل ٠ؽة٨ر را جْیی٢ ک٤غ.از اٚا٠حگ
مالصیث ٠ضٞی دادگاق ٠ضٜ ؿک٣٨ث زكزػ٥ در دّػ٨ام اٝػؽاـ ةػ٥ ج١کػی٢، ٨٠زػب 

ق٨د جا ةؼ یک ا٠ؼ ٔیؼٚا٣٨٣ی )٣ك٨ز(، ادؼ ٚا٣٨٣ی )مالصیث( ایساد قػ٨د ك ٣حیسػ٥  ٠ی
قػ٨د ةػ٥  ا٠تؼدق ٠ستػ٨ر ٠یآف چ٤ی٢ ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ اكالن ةا جض١یٜ ٦ؽی٥٤ ةؼ زكج، ٣ػ

ٝضاظ ٣ك٨ز زكز٥ ة٥ ٠ضٜ ؿک٣٨ث ٔیؼٚا٣٨٣ی اك ؿ٘ؼ کؼدق ك دّػ٨ام ظػ٨د را در آف 
ک٤غ ک٥ در دادگاق كاِٚ در ٠ضٜ  ٠ضٜ اٚا٠ث ک٤غ؛ دا٣یان زكز٥ ای٢ ا٠حیاز را کـب ٠ی

ؿک٣٨ث ٔیؼٚا٣٨٣ی ظ٨د ةغكف مؼؼ ٦ؽی٥٤ از د٨ّام ٠ٌؼكص٥ دٗاع ١٣ایغ. در صػاٝی 
كم از ا٣ساـ جکاٝیٖ ز٣اق٨یی ك ا٠ؼم ظالؼ ٚا٨٣ف  یچیؿؼپ٥ ٨٤ّاف ک٥ ٣ك٨ز زكز٥ ة

، كم گؼدد. ةؼ اةح٤ام ایػ٢ اؿػحغالؿك ٠ٕایؼ قؼع، ٣تایغ ٨٠زب ا٠حیاز ك پاداش ةؼام 
ا٣غ )مػ٘ایی ك  ةؼظی ٨٣یـ٤غگاف اٚا٠حگاق زكز٥ ٣اقؽق را ١٦اف اٚا٠حگػاق زكج دا٣ـػح٥

اق کػ٥ اٚا٠حگػاق زكزػ٥ ٣اقػؽق را (. از ؿ٨م دیگؼ، ایػ٢ دیػغگ124: 1390زادق،  ٚاؿٟ
ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ٠ٕایؼ اؿػث. زیػؼا  1005دا٣غ، ةا َا٦ؼ ٠ادق  ١٦اف ٠ضٜ ؿک٣٨ث زف ٠ی

٠ادق ٨٠م٨ؼ امٜ را ةؼ ازتارم ة٨دف اٚا٠حگاق زكزػ٥ ك جتْیػث آف از اٚا٠حگػاق زكج 
ٚؼار دادق اؿث ك ؿیاؽ ادا٥٠ ٠ادق، ة٥ ٨٤ّاف اؿحذ٤ام ةؼ امٜ ذکؼ قغق اؿث. ةغی٧ی 

ر ٨٠اوِ جؼدیغ ةایغ ة٥ امٜ ازتارم ة٨دف اٚا٠حگاق زكز٥ ج١ـک زـػث ك از اؿث د
ز٣ػی کػ٥ ةػا روػایث »رؿغ ّتارت  ظ٨ددارم کؼد. ٠ىاٗان ة٥ ٣ُؼ ٠ی ٠ـحذ٤یج٨ؿ٥ْ 

در ٠ػػادق ٠ػػػک٨ر دارام ٧٘٠ػػ٨ـ ٠عػػاٖٝ كمػػٖ اؿػػث )ةیگػػغٝی ك « قػػ٦٨ؼ ظػػ٨د
ٚیغ اصحؼازم ك  ج٨اف (. زیؼا ٚیغ روایث در ٠ادق را ٠ی580: 1395ا٨١ٝؿ٨م،  صـی٤ی

ام دا٣ـث ک٥ ةغكف روایث ٠ـک٢ ٠ـحٜٛ اظحیػار کػؼدق  ةؼام ظارج ؿاظح٢ زكز٥
ة٨د ك چ٨ف در زایی  ظ٨ا٦غ قزف در ٠ادق ةی٨٧داؿث. در ٔیؼ ای٢ م٨رت جٛییغ ٍٝ٘ 

ک٥ ٚیغ از ٨٣ع اصحؼازم ةاقغ، ٨٧٘٠ـ ٠عاٖٝ كمٖ صسیث دارد، ٣حیس٥ ایػ٢ ظ٨ا٦ػغ 
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ا٠حگاق ٠ـحٜٛ داقح٥ ةاقغ. ة٤اةؼای٢، ز٣ی ک٥ ةا ازازق ج٨ا٣غ اٚ ة٨د ک٥ زكز٥ ٣اقؽق ١٣ی
ق٦٨ؼ ٠ـک٢ زغا ةؼگؽیغق اؿث ٨ٌ٤٠ٚان از ٚاّغق ٠ػک٨ر در مغر ٠ادق ٠ـحذ٤ی قغق 
اؿث ا٠ا زكز٥ ٣اقؽق، ّالكق ةؼ ٤٠ٌػ٨ؽ مػغر ٠ػادق، ٠٨٧٘٠ػان ٣یػؽ داظػٜ در ٚاّػغق 

اؿحنػضاب ٣یػؽ  ازتارم ة٨دف اٚا٠حگاق زكز٥ ٚؼار دارد. اٗؽكف ةؼ ای٢، ة٥ یارم امػٜ
ج٨اف صکٟ ٚىی٥ را اؿحعؼاج کؼد. چ٨ف ةا ا٣ْٛاد ٣کاح ك آٔاز ز٣ػغگی زكزػی٢ در  ٠ی

ق٨د ک٥ اٚا٠حگاق زكزػ٥ ١٦ػاف اٚا٠حگػاق زكج ك  ٤٠ؽؿ ٠كحؼؾ، ای٢ یٛی٢ صامٜ ٠ی
٤٠ؽؿ ٠كحؼؾ ز٣اق٨یی اؿث. اک٨٤ف اگؼ جؼدیغ ّػارض قػ٨د کػ٥ آیػا جٕییػؼ ٠ضػٜ 

٣یؽ ظ٨ا٦غ قغ، یٛی٢ ؿاةٙ ةػا قػک الصػٙ  ؿک٣٨ث زكز٥، ؿتب جٕییؼ اٚا٠حگاق كم
٣ٛه ٣ع٨ا٦غ قغ ك ج١ـک ة٥ امٜ اؿحنضاب اٚحىا دارد جا اٚا٠حگاق ٚػا٣٨٣ی زكزػ٥ 
ک١اکاف ١٦اف اٚا٠حگاق زكج در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. ّالكق ةؼ ای٢، در م٨رجی ک٥ ٠ت٤ػام 
اٚا٠حگاق ازتارم زكز٥، ریاؿث زكج ةؼ ظا٨٣ادق ةاقغ، ٚت٨ؿ مػالصیث دادگػاق ٠ضػٜ 

 ك ٨٠زب جعغیف آف ظ٨ا٦غ ة٨د. ات داقح٤٠٥اٗزكز٥ ةا ریاؿث زكج ٣٨ث ؿک

 ٘ت٥جٝ

ةاقغ ک٥ در م٨رت ًؼح د٨ّام  اٚا٠حگاق زكز٥ ٣اقؽق ١٦اف اٚا٠حگاق ق٦٨ؼ اك ٠ی
ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی،  11ج١کی٢ از ؿ٨م زكج، صـب ٚاّغق ٠ػک٨ر در ٠ادق 

ظ٨ا٦غ ةػ٨د كٝػیک٢ از صیػخ دادگاق كاِٚ در ٠ضٜ اٚا٠حگاق ق٦٨ؼ ماٝش ة٥ رؿیغگی 
گػؼدد ك ٝػػا ایػ٢  ١٦اف ٚا٨٣ف اٚغاـ ٠ی ٠68ادق  2اةالغ اكراؽ ٚىایی، ٠ٌاةٙ جتنؼق 

اؿحغالؿ ک٥ ة٥ ٝضاظ جْارض ٤٠اِٗ ًؼٗی٢، اةالغ ة٥ ظ٨ا٣غق م٨رت ٣ع٨ا٦ػغ گؼٗػث، 
دی٨اف ّػاٝی  12ق٨د. ة٤اةؼای٢ رأم قْت٥  ةا كز٨د صکٟ جتنؼق ٠ؽة٨ر پاؿط گ٘ح٥ ٠ی

گاق ٠ضٜ ؿک٣٨ث زكز٥ ٣اقؽق را ماٝش ة٥ رؿػیغگی دا٣ـػح٥ اؿػث، ةػا کك٨ر ک٥ داد
 ٨٠ازی٢ ك ٣ُٟ ص٨ٛٚی ک٣٨٤ی ٠ٌاةٛث ٣غارد.
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