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 تحمك جرم تصرف عدياوی شریک در ملک مشاع

 احٕذرضب ٔٛظ٢ٛ

 چى٥ذٜ

ركد. ّٞیػ٥ ٠حنػؼؼ  ٦ا ةػ٥ قػ١ار ٠ػی جنؼؼ ّغكا٣ی از دّاكم ٠حغاكؿ در دادگاق
 مج٨اف از ًؼیٙ ص٨ٛٚی ك ٦ٟ از ًؼیٙ کی٘ؼم اٚػغاـ ةػ٥ ًػؼح دّػ٨ ّغكا٣ی ٦ٟ ٠ی

ةؼا٣گیؽ در ظن٨ص جنؼؼ ّغكا٣ی آف اؿػث کػ٥ اگػؼ  ی از ٨٠و٨ّات چاٝف٨١٣د. یک
٣ض٨ ٠كاع ٠اٝک ٠ٞک ٔیؼ٨ٛ٤٠ٝی ةاق٤غ ك یکی از آ٣اف اٚػغاـ ةػ٥ جنػؼؼ  چ٤غ ٣٘ؼ ة٥

٠ػا٣ِ از جْٛیػب زػؼـ ك ّغكا٣ی در آف ٠اؿ ک٤غ، آیا ٠كاع ة٨دف ٠اؿ ٠ا٣ِ از جضٛػٙ 

ی٢ ةػا كصػغت ٠ػالؾ ص٨ٛٚی ك ١٦چ٤ػ -کی٘ؼم اكؿث، یا ظیؼ؟ ٠ٌاةٙ ٨ٚاّغ ٧ٛٗی
ّػاٝی   از دیػ٨افمػادرق  ٠21/7/1355ػ٨رخ  10قػ١ارق گؼٗح٢ از رأم كصغت ركی٥ 

ادارق صٛػ٨ٚی ٚػ٨ق  ٠26/10/1372ػ٨رخ  ٣7599/7ُؼی٥ ٠كػ٨رجی کك٨ر ك ةؼاؿاس 
قؼیک در ٠ٞک ٠كاع كمػٖ ٠سؼ٠ا٣ػ٥ دارد ك ٠كػاع ةػ٨دف  یٚىایی٥، جنؼؼ ّغكا٣

 .ق٨د ی٠ٞک، ٠ا٣ِ از جْٛیب کی٘ؼم ٠حنؼؼ ّغكا٣ی ١٣

جنؼؼ ّغكا٣ی، ٠ٞک ٠كاع، ٠اؿ ٔیؼ٤٠ٛػ٨ؿ، جْٛیػب کی٘ػؼم،  ٚاشٌبٖ و٥ّذ٢:

 قؼیک.
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 ٔمذٔٝ

گا٥٣ جنػؼؼ را جكػکیٜ  جنؼؼ ّغكا٣ی، ٠ؽاص١ث ك ١٠ا٣ْث از صٙ، دّػاكم ؿػ٥
 ام ةؼظػ٨ردار د٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی از ا١٦یث كیػژق د٤٦غ. دّاكم ٠ػک٨ر ظن٨مان ٠ی
قػ٨د. دّػ٨ام  ٦ا جكکیٜ ٠ی ٦ا در دادگاق آف٦ام ٠حْغدم ةا ٠ض٨ریث  ك پؼك٣غق اؿث

جنؼؼ ّغكا٣ی ٦ٟ ز٤ت٥ کی٘ؼم ك ٦ٟ ز٤ت٥ ص٨ٛٚی دارد. ادارق ص٨ٛٚی ٨ٚق ٚىػایی٥ 
در جلییغ ایػ٢ ٠ٌٞػب جنػؼیش  ٨٠6/2/1380رخ  1116/7در ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی ق١ارق 

ٚػا٨٣ف  158، ةا اؿح٤اد ة٥ ٠ادق ؼ٨ٛ٤٠ؿیٔد٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی در ا٨٠اؿ »... ٨١٣دق: 
ٚا٨٣ف ٠سػازات اؿػال٠ی ٦ػٟ ز٤تػ٥  690ك ٠ادق  1379ی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٠ن٨ب آی

 ...«. ص٨ٛٚی دارد ك ٦ٟ ز٤ت٥ کی٘ؼم
یکی از ٨٠و٨ّات پؼکارةؼد درةارق د٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی ای٢ اؿث ک٥ اگػؼ چ٤ػغ 

ةاق٤غ، ا٠ا یک یا چ٤غ ج٢ از آ٣اف اٚغاـ ة٥ جنػؼؼ ّػغكا٣ی در  ٠اٝک ٠ٞکی٣٘ؼ ٠كاّان 

را  ؿػؤاؿا ١٦چ٤اف ز٤ت٥ کی٘ؼم دارد یا ظیؼ؟ آ٣چ٥ پاؿط ةػ٥ ایػ٢ آف ٠ٞک ک٤غ، آی
ةػ٥   ؿث ک٥ ٠حنؼؼ ّغكا٣ی كاْٚان ٠اٝک ٠ٞک اؿػث ك ٣ـػتثا ، ای٢ؿازد ی٠٠كکٜ 

 ةاقغ. صٙ ٠ی ج١ا٠ی ازؽام آف ذم
كزػ٨د  ٣ُػؼ اظحالؼدر پاؿط ة٥ ای٢ ؿؤاؿ، ٦ٟ ةی٢ ص٨ٛٚغا٣اف ك ٦ٟ ةی٢ ٚىات 

ةػ٥ ًؼٗیػث  در ٠ٞػک ٠كػاع، جنػؼؼ ّػغكا٣ید٨ّام کی٘ؼم دارد. ةؼظی ٠ْحٛغ٣غ 
ظػالؼ ك ةؼظی دیگؼ ( 20: 1390ك ة٧كحی ٣ـب،  زادق صـ٢قؼیک ٠ـ٨١ع ٣یـث )

( در آرام مادرق از ٠ضػاکٟ ك ركیػ٥ ٚىػایی 89: 1398. )روایی، آف را اّحٛاد دار٣غ
. ةػا قػ٨د ی٠ػق٨د. در ذیٜ، یکی از ایػ٢ آرا ذکػؼ  ٣یؽ، ج١ایٜ ة٥ ٦ؼ دك ٣ُؼ دیغق ٠ی

ج٨اف پی ةؼد آ٣چ٥ ٨٠زب قغق کػ٥ دادگػاق جسغیػغ٣ُؼ،  اٝػکؼ، ٠ی ر رأم ذی٠ٜغا٥ٚ د
داد٣ا٥٠ مادرق از دادگاق ةغكم را ٣ٛه ١٣ایغ، ای٢ اؿث ک٥ در دادگاق ةغكم، ٚاوػی، 

 ٚىػاتجنؼؼ ّغكا٣ی قؼیک را در ٠ٞک ٠كاع، كازغ كمٖ کی٘ؼم ٣غا٣ـح٥، ٝػیک٢ 
ک٥ ٣ل مػؼیضی در  ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ 1ا٣غ. دادگاق جسغیغ٣ُؼ، ظالؼ آف را اّحٛاد داقح٥

ادؼ یا ةالادؼ ٠ْؼٗػی  ٚا٨٣ف كز٨د ٣غارد ک٥ اقا٥ّ را در جضٛٙ زؼـ جنؼؼ ّغكا٣ی ذم
قغق اؿث ك اک٨٤ف قا٦غ مػغكر آرام ٠حْػارض   ٣ُؼ صادث کؼدق ةاقغ، ای٢ اظحالؼ

                                                           
 .85 -80: 1398. ةؼام دیغف ةؼظی دیگؼ از آرام ٠حْارض ر.ؾ: روایی، 1



 129/  ٠كاعدر ٠ٞک  کیقؼ یجضٛٙ زؼـ جنؼؼ ّغكا٣

ک٤ػغ  جػالش ٠ی قدر ای٢ ز٠ی٥٤ از ؿ٨م ٠ضاکٟ ٦ـحیٟ. در پژك٦ف پیف رك ٣گار٣ػغ
ام ةػ٥  ٦ا از ًؼیٙ قی٨ق کحاةعا٣ػ٥ آكرم دادق جضٞیٞی ك ةا ز١ِ_ج٨می٘یک٥ ةا ركقی 

پاؿط د٦غ ک٥ آیا جنػؼؼ ّػغكا٣ی قػؼیک در ٠ٞػک ٠كػاع كازػغ كمػٖ  ؿؤاؿای٢ 
قػ٨د  کی٘ؼم اؿث، یا ظیؼ؟ در ١٦ی٢ راؿحا، ة٥ ای٢ ؿؤاؿ ٗؼّی ٣یػؽ پاؿػط دادق ٠ی

 ز٨د دارد؟٦ایی ةی٢ جنؼؼ ّغكا٣ی در دّاكم کی٘ؼم ك ص٨ٛٚی ك ک٥ چ٥ ج٘اكت
ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠حْارض ة٨دف اصکاـ مادرق از ٠ضاکٟ در ای٢ ظن٨ص، پؼداظح٢ ةػ٥ 

م٨رت ظاص ةؼام ٚىػات ٨٠و٨ع ک٣٨٤ی از ا١٦یث ٚىایی ةاالیی ةؼظ٨ردار ة٨دق ك ة٥
 ةاقغ. ٠ضاکٟ کی٘ؼم ٠٘یغ ٠ی

 ٔؽخفبت رأ٢
 9309970270100493 :٣داد٘بٔٝ لطؼ ؼٕبرٜ

 1393/05/15 ٣:تبر٤خ داد٘بٔٝ لطؼ

 جنؼؼ ّغكا٣ی تٟبْ:ا

 دادٌبٜ ثذ٢ٚرأ٢ 

در ظن٨ص اج٧اـ آٚام اٖٝ.ب ٗؼز٣غ ح دایؼ ةؼ جنؼؼ ّغكا٣ی صیاط ٠كاّی؛ دادگػاق ةػا ج٨زػ٥ 
٠ح٧ٟ ةػا ٚ٘ػٜ ١٣ػ٨دف درب پارکی٤ػگ  ک٥ ٢یاة٥ ٠ضح٨یات پؼك٣غق، قکایث قاکی آٚام خ.ر ة٥ 

دٗاع ٠ػغّی گؼدیػغق کػ٥  ا٠ا ٠ح٧ٟ در ٠ٛاـ ق٨د ی٠٠ا٣ِ اؿح٘ادق از ٠كاّات )صیاط آپارج١اف( 
٠حؼ پارکی٤گ ة٨دق ک٥ کپی پؼكا٥٣ ؿاظث آف را ارائػ٥ ١٣ػ٨دق اؿػث  40كاصغ ظؼیغارم قغق ةا 

ٚػا٨٣ف   690ادّا ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ٌاٝػب پػیف گ٘حػ٥ ٤ّایػث ةػ٥ ٠ػادق  كؿٟٛ مضث٣ُؼ از مؼؼ
زػؽ ٠سازات اؿال٠ی ک٥ دّاكم دالث را در ظن٨ص ٠اؿ ٔیؼ پػیؼٗح٥ ك ام٨الن ٠اؿ ٠كاّی )ة٥ 

در ٨٠رد جعؼیب ةا رأم كصغت ركی٥( ٗاٚغ ٨٤ّاف ٚا٣٨٣ی ة٨دق ك ةا ج٨ز٥ ة٥ امػٜ ٚػا٣٨٣ی ةػ٨دف 
زؼـ ك ٠سازات ك ٚاّغق ٚتش ّٛاب ةالةیاف ة٥ ّٛیغق دادگاق ةؽ٦ػی ٚاةػٜ جنػ٨ر ٣یـػث کػ٥ ةػا 

٠٨١ّی ك ا٣ٛالب در ا٨٠ر کی٘ؼم ٠ػح٧ٟ را  م٦ا دادگاقٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی  177اؿح٤اد ة٥ ٠ادق 
١٣ایغ. رأم مادرق صىػ٨رم ك َػؼؼ ةیـػث ركز پػؾ از اةػالغ، ٚاةػٜ ؽق ا٣حـاةی جتؼئ٥ ٠یاز ة

 .ةاقغجسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی در ٠ضاکٟ جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ٠ی
دادگاق ٠٨١ّی زؽایی ج٧ؼاف ػ قْتا٣ی 1046دادرس قْت٥     

 رأ٢ دادٌبٜ تجذ٤ذ٘ظر اظتبٖ

دادگػاق  1046قػْت٥  03/07/92 ٠ػ٨رخ 00624در ای٢ پؼك٣غق آٚػام خ.ر از داد٣ا٠ػ٥ قػ١ارق 
٠٨١ّی زؽایی ج٧ؼاف جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی کؼدق اؿث ک٥ ة٥ ٨٠زب داد٣ا٥٠ ٨٠م٨ؼ آٚام اٝػٖ.ب 
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دّػاكم دػالث  کػ٥ ٢یاةا كکاٝث ةْغم آٚام د.ر از اج٧اـ جنؼؼ ّغكا٣ی صیاط ٠كاّی ة٥ ٝضاظ 
دگػاق ةػا در ٠اؿ ٠كاّی پػیؼٗح٥ ٣كغق از اج٧اـ جنؼؼ ّغكا٣ی ةؼائػث جضنػیٜ کػؼدق اؿػث. دا

ج٨ز٥ ة٥ ةؼرؿی اكراؽ ك ٠ـح٤غات پؼك٣غق ك جكػکیٜ زٞـػ٥ دادرؿػی ك اظػػ ٣ُػؼ کارقػ٤اس 
زیؼا ارجکػاب ةػؽق ؛ رؿ١ی دادگـحؼم داد٣ا٥٠ جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ ٠عغكش ك ٠ٛحىی ٣ٛه اؿث

جنؼؼ ّغكا٣ی یا دّاكم دالث در ٠اؿ ٠كاّی ٣یؽ ٚاةٜ جضٛٙ اؿػث ك چ٤ػاف چػ٥ ٠ؼجکػب ةػا 
در ٠اؿ ٠كاّی کػ٥ اؿػح٘ادق از آف ةػ٥ ١٦ػ٥ قػؼکا جْٞػٙ  ق ؿایؼ قؼکاؿ٨ء٣یث ٠ا٣ِ از اؿح٘اد

ج٨ا٣غ ٠ضٛٙ ق٨د، اّالـ گػقػث ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی، ٠ی 690دارد، ق٨د، زؼـ ٨٠و٨ع ٠ادق 
١٣ایغ ك زؼـ ٠ـح١ؼ جنػؼؼ ّػغكا٣ی قاکی در پؼك٣غق دیگؼ، ٠سازات آف قکایث را ٨ٚ٨٠ؼ ٠ی

 بیػجْٛ ٚاةٜسؼ٠ا٣ػ٥ جنػؼؼ ّػغكا٣ی ادا٠ػ٥ یاةػغ ق٨د، چ٤ا٣چ٥ ک١اکاف ١ّٞیات ٨ٚ٨٠٠ؼ ١٣ی
ٚػا٨٣ف آیػی٢  ٠240ادق  «ب»کی٘ؼم ٣یؽ ظ٨ا٦غ ة٨د. ةؼ ای٢ اؿاس درظ٨اؿث جسغیغ٣ُؼ ةا ة٤غ 

ة٤ػغ  ٦4ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب در ا٨٠ر کی٘ؼم ا٣ٌتاؽ دارد، ٝػا ةػ٥ اؿػح٤اد قػٙ دادرؿی دادگاق
ٚػا٨٣ف  690اؿح٥ ةا رّایث ٠ادق ٚا٨٣ف ٠ؼ٨ٚـ و٢١ ٣ٛه داد٣ا٥٠ جسغیغ٣ُؼظ٨ ٠257ادق  «ب»

از ٚا٨٣ف كم٨ؿ ةؼظػی از درآ٠ػغ٦ام دكٝػث ك ٠نػؼؼ آف در  ٠3ادق  ٠2سازات اؿال٠ی ك ة٤غ 
٨٠ارد ٠ْی٢ صکٟ ة٥ ٠ضک٠٨یث آٚام اٖٝ.ب از صیخ ةؽق جنؼؼ ّغكا٣ی صیاط ٠كاّی ة٥ رٗػِ 
ا جنؼؼ ّغكا٣ی ك پؼداظث ٠تٞٓ ٦كث ٠یٞی٨ف ریاؿ زؽام ٣ٛػغم ةػ٥ ٣٘ػِ مػ٤غكؽ دكٝػث ةػ

 .. ای٢ رأم ٌْٚی اؿثق٨د ی٠اصحـاب ایاـ ةازداقث ٚتٞی مادر ك اّالـ 
ا٨٦ارکی ػ ر٠ىا٣ی دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ػ ٠ـحكار دادگاق 56رئیؾ قْت٥   

 ٔفْٟٛ ؼٙبظ٣ .1

 ٔبَ ٔؽبع .1.1
اْٝؼب ة٥ ٤ْ٠ی قایِ، پؼاک٤غق، ژكٝیغق ك در٦ٟ قغف چ٤غ چیؽ ةػا ٠كاع در ٝـاف

« قػ٨ع رأؿػ٥ قػ٨ّان»٨٤ّاف ٠ذاؿ  ة٥ ،(187، 8: ج ٨ُ٤٠1414ر،  اؿث )اة٢ ٦ٟ آ٠غق
در  .(1005: 1385)ؿػیاح،  ا٣غ ةغی٢ ٤ْ٠اؿث ک٥ ٦٨٠ام ؿؼش ژكٝیغق ك در٦ٟ قغق

اْٝی٢ ٣یؽ ٠ْا٣ی ٠عحٞ٘ی ١٦چ٨ف ا٣حكار ك ١٦ؼا٦ی کؼدف ةؼام آف ذکؼ قػغق  کحاب
ؽم اؿػث کػ٥ ای٢ كاژق در ٗارؿی ة٥ ٤ْ٠ی چی .(191، 2: ج 1410اؿث )ٗؼا٦یغم، 

٠كحؼؾ اؿث ك جٛـیٟ ٣كغق. ١٦چ٤ی٢ چیؽ٦ایی ک٥ ٠ٞک ٠كحؼؾ چ٤غ ج٢ ةاقغ ك 
 .(1732، 2: 1386)٠ْی٢،  ق٨د٦ام آ٣اف جٛـیٟ ٣كغق ةاقغ، ٠كاع ٣ا٠یغق ٠یصن٥

در امٌالح ٧ٛٗی ك ص٨ٛٚی، ٠اؿ ٠كاع ّتارت اؿث از ٠ػاؿ كاصػغم کػ٥ دك یػا 
اف در ظارج از ٦ٟ جكػعیل داد؛ چ٤غ ٣٘ؼ در آف قؼیک ةاق٤غ ك ؿ٧ٟ ٦ؼ یک را ٣ح٨

٠كػحؼؾ  ٨ًر ةػ٥یاةغ ك كرد٥ ق٨د، ا٨٠اؿ اك ة٥ كرد٥ ا٣حٛاؿ ٠یكٚحی کـی ٨ٗت ٠ی ٠ذالن
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ای٢ ٠اؿ،  .(433، 1: ج 1340ق٣٨غ )ا٠ا٠ی، یدر کٞی٥ ٠اجؼؾ ٨٠رث )٠ح٨ٗی( قؼیک ٠
ٚؼار دارد ک٥ آف ّتػارت اؿػث از ٠ػاٝی کػ٥ قػعل ةػ٥ ٣ضػ٨ « ٠اؿ ٠٘ؼكز»در ٠ٛاةٜ 
، ٠اٝک آف ةاقغ؛ ٠ا٤٣غ ظا٥٣ یا ظ٨دركیی ک٥ ٤٠ضنؼان در ٠ٞکیث یػک ٗػؼد ٚػؼار ا٣ضنار

 .(86،  4: ج 1418دارد ك کـی ةا اك در آف قؼاکث ٣غارد )ًا٦ؼل، 

 تفرف ػذٚا٣٘. 1.2
( ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، د٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی را چ٤ػی٢ جْؼیػٖ ٠158ادق )

ادّام ٠حنؼؼ ؿػاةٙ ٠ت٤ػی ةػؼ  د٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی ّتارت اؿث از»٨١٣دق اؿث: 

ک٥ دیگؼم ةغكف روایث اك، ٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ را از جنؼؼ كم ظارج کػؼدق ك اّػادق ای٢
 «.غی١٣ا ی٠جنؼؼ ظ٨د را ٣ـتث ة٥ آف ٠اؿ، درظ٨اؿث 

ای٢ د٨ّم، در ص٨ٛؽ کی٘ؼم جاصغكدم قؼایي ٠ح٘اكجی دارد؛ ةػ٥ ١٦ػی٢ دٝیػٜ 
ث از اظؼاج ٠اؿ ٔیؼ٤٠ٛػ٨ؿ ّغكا٣ی در ص٨ٛؽ کی٘ؼم ّتارت اؿجنؼؼ »گ٘ح٥ قغق: 

ذاجی ةغكف روایث ٠اٝک یا ٠لذكف از ًؼؼ ٠اٝک ج٨ؿي دیگؼم ةا ّٟٞ ة٥ ٨٠وػ٨ع ك 
 .(21: 1390ك ة٧كحی ٣ـب،  زادق صـ٢« )از ركم ١ّغ

 تفبٚت تفرف ػذٚا٣٘ در دػب٢ٚ حمٛل٣ ٚ و٥فر٢. 2

ٚػا٨٣ف  690ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی ك ٠ػادق  177جا  158ةا دٚث در ٨٠اد 
گػػؼدد کػػ٥ جنػػؼؼ ّػػغكا٣ی صٛػػ٨ٚی  ت اؿػػال٠ی )جْؽیػػؼات( ٠كػػعل ٠ی٠سػػازا
٦ایی کٟ، ا٠ا ٧٠ٟ ةا جنؼؼ ّغكا٣ی کی٘ؼم دارد. در ایػ٢  ٦ایی ةـیار ك ج٘اكت قتا٦ث

 ق٨د:٦ام ای٢ دك د٨ّم ذکؼ ٠یجؼی٢ ج٘اكتٚـ١ث ٧٠ٟ

ٚا٨٣ف ٠سازات اؿػال٠ی زػؼـ جنػؼؼ ّػغكا٣ی ةػا جسػاكز ك  690( ٠ٌاةٙ ٠ادقاِف
اراوػی ك ا٠ػالؾ »قػ٨د. ذکػؼ ّتػارت ٔیؼ ٠ضٛٙ ٠ی ْٞٙ ة٥ جنؼؼ اراوی ٠ح

ج٧٤ا از ؿػ٨م ٠اٝػک  مد٦غ ک٥ ای٢ د٨ّ در ای٢ ٠ادق، ٣كاف ٠ی ...«٠حْٞٙ ة٥ 
ایػ٢ درصػاٝی  .(19: 1390ك ة٧كحی ٣ـب،  زادق صـ٠٢اؿ ٚاةٜ اٚا٥٠ اؿث )

٨٠وػ٨ّیث دارد، « ؿتٙ جنؼؼ»اؿث ک٥ در د٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی ص٨ٛٚی 
در د٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی ص٨ٛٚی، ظ٨ا٦ػاف ةایػغ ، گؼید یتارجّ ة٥٣٥ ٠اٝکیث؛ 

ظػ٨د را داةػث ک٤ػغ، ا٠ػا در دّػ٨ام کی٘ػؼم قػاکی ةایػغ « ؿتٙ جنػؼؼ»
  ٠162ػادق ظ٨د را از ًؼٚی ١٦چ٨ف ارائ٥ ؿ٤غ ٠ٞک داةث ١٣ایػغ. « ٠اٝکیث»
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در د٨ّام جنػؼؼ »ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، در ای٢ ظن٨ص ةیاف داقح٥: 
ةاقغ، ٤غ ٠اٝکیث دٝیٜ ةؼ ؿتٙ جنؼؼ ك اؿح٘ادق از صٙ ٠ی... اةؼاز ؿ ّغكا٣ی
ک٥ ًؼؼ دیگؼ، ؿتٙ جنؼؼ ك اؿح٘ادق از صٙ ظ٨د را ة٥ ًؼیٙ دیگؼ ٠گؼ آف

در ای٢ ٠ادق ة٥ ٣ض٨ جـػا٠ش « دٝیٜ»الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ كاژق «. داةث ١٣ایغ
ةاقػغ. ةػا ایػ٢ ٠ػی« ا٠ػارق»اؿح١ْاؿ قغق اؿث ك در صٛیٛث، ٨ُ٤٠ر از آف 

ات، پؼكاوش اؿث ک٥ اگؼ در د٨ّام ص٨ٛٚی، ظ٨ا٦اف داةث ک٤ػغ کػ٥ ج٨ویض
٠اٝک ٠ٞک اؿث، ا٠ا کكٖ ق٨د ک٥ ظ٨ا٣غق ؿتٙ جنؼؼ داقح٥ اؿث، صکٟ، 

جؼی٢ ج٘اكت د٨ّام جنػؼؼ ّػغكا٣ی  ة٤اةؼای٢ ٧٠ٟق٨د؛ ٥ٝ ظ٨ا٦اف مادر ١٣ی
کی٘ؼم ك ص٨ٛٚی، قؼط ٠اٝکیث داقػح٢ قػاکی در ةْػغ کی٘ػؼم اؿػث، در 

٣یـث در یک د٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی ص٨ٛٚی ظ٨ا٦اف، ٠اٝک صاٝی ک٥ ٣یازم 
٠ـػحلزؼ  ٠ػذالنج٨ا٣غ آدار ١٧٠ی را در پی داقح٥ ةاقػغ؛  ةاقغ. ای٢ ج٘اكت ٠ی

در آف  یؼٚا٣٨٣یٔج٨ا٣غ ّٞی٥ قعنی ک٥ ة٥ ًؼیٛی  یک ٠ٞک ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ، ١٣ی
٠ٞک جنؼؼ کؼدق، قػکایث جنػؼؼ ّػغكا٣ی را ًػؼح ١٣ایػغ، در صػاٝی کػ٥ 

ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی ٠ـػحلزؼ ةػ٥ دٝیػٜ ؿػتٙ  (٠170ٌاةٙ ٠ادق )
 جنؼٗی ک٥ داقح٥، صٙ ًؼح د٨ّام ص٨ٛٚی را دارد.

ج٨اف گ٘ث کػ٥ ( ةاج٨ز٥ ة٥ ٠ٌاٝتی ک٥ در ٚـ١ث ٨٧٘٠ـ ق٤اؿی ارائ٥ قغ، ٠یة

٠اؿ ٨٠رد جنؼؼ ّغكا٣ی در دّاكم کی٘ؼم ةایغ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ذاجػی ةاقػغ، ا٠ػا 
ك ة٧كػحی  زادق صـػ٢) ی ٣یؽ ةاقغج٨ا٣غ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ جتْدر دّاكم ص٨ٛٚی ٠ی

 .(19: ٣1390ـب، 

ام ةؼظػ٨ردار اؿػث. در دّاكم کی٘ؼم، ٤ّنؼ ركا٣ی زؼـ از زایگاق ةؼزـػح٥ (ج

٣یؽ ای٢ ٤ّنؼ ٠ؤدؼ اؿث ك در مػ٨رت ٗٛػغاف آف،  ّغكا٣یدر د٨ّام جنؼؼ 
ق٨د؛ ی٤ْی ةایغ ةؼام دادگاق ٠كعل ق٨د کػ٥ آیػا ٠حنػؼؼ زؼـ داةث ١٣ی

ٙ ة٥ ٔیؼ ة٨دق اؿث یا ظیؼ؟ ای٢ در صاٝی اؿػث کػ٥ در دا٣ـح٥ ٠اؿ ٠حْٞ ٠ی
دّاكم ص٨ٛٚی، ٤ّنؼ ركا٣ی زایگا٦ی ٣ػغارد ك ٠حنػؼؼ الصػٙ، صحػی اگػؼ 
١ٌ٠ئ٢ ةاقغ ک٥ آف ٠ٞک ٠حْٞٙ ة٥ ظ٨دش اؿث، ا٠ا ةغكف روایث ٠حنؼؼ 

اگػؼ ةػایِ  ٠ذالنق٨د؛ یا ةغكف صکٟ ٠ضک٥١ در ٠ٞک جنؼؼ ک٤غ، ٠ضک٨ـ ٠ی
د٢١، از آف ظارج ٣ك٨د ك ٠كحؼم ٣یؽ ةا زكر ك  پؾ از ٗؼكش ٠ٞک ك دریاٗث
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٠ٞک ٠حْٞٙ ة٥ اكؿث،  ک٥ صٛیٛحانٔٞت٥ ٠ٞک را در جنؼؼ ظ٨د درآكرد، ةا ای٢
ا٠ا ٣تایغ ةغكف اظػ صکٟ از دادگاق ماٝش، جنؼؼ ظػ٨د را در آف ٠ٞػک آٔػاز 

م٨رت، اگؼ ةایِ د٨ّام صٛػ٨ٚی جنػؼؼ ّػغكا٣ی را ًػؼح  ک٤غ. در ٔیؼ ای٢
ق٨د؛ ة٤اةؼای٢، مؼؼِ راوی ٣ت٨دف ٠اٝػک ٠ػاؿ م مادر ٠ی١٣ایغ، صکٟ؛ ٥ٝ ك

ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ، ةؼام جضٛٙ زؼـ جنؼؼ ّػغكا٣ی کػاٗی ٣یـػث، ةٞکػ٥ ٠حنػؼؼ، 
ةایـحی آگاق ةاقغ ک٥ در صاؿ جنؼؼ در ٠اؿ ٔیؼ اؿث ك در ّی٢ صاؿ، ٚنغ 

٣ُؼیػ٥ ٠كػ٨رجی صٙ ٠ْؼٗی کؼدف ظ٨د را داقح٥ ةاقغ.  جنؼؼ در آف یا ذم
ک٤غ. ای٢ ٣ُؼیػ٥ ٣یؽ ای٢ ٠غّا را جلییغ ٠ی ٨٠6/2/1380رخ  1116/7ق١ارق 
در ٨٠رد مغكر صکٟ ة٥ ٠سازات، اصػؼاز كاٚػِ »...  :اؿث ةیاف داقح٠٥ك٨رجی 

 ...«.ؼ ی٤ْی ّغكا٣ی ة٨دف الزـ اؿث، ٥٣ مؼؼ جنؼ

 تأث٥ر اؼبػٝ ثر دػٛا٢ تفرف ػذٚا٣٘ .3

 ر ٠ٞکػی٢ دك یػا٠ػاٝی ٠كػاّان دق٨د ک٥ اگػؼ در ای٢ ٚـ١ث ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع پؼداظح٥ ٠ی
( ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی 158چ٤غ قؼیک ةاقغ ك یکی از آ٣اف ة٥ ٣ض٨م ک٥ در ٠ادق )

ةیاف قغق اؿث، در آف ٠اؿ جنؼؼ ک٤ػغ، آیػا ٠حنػؼؼ ٠كػ٨١ؿ ٠سػازات ٤٠ػغرج در ٠ػادق 
 ق٨د، یا ظیؼ؟ ٦ام ةازدار٣غق( ق٤اظح٥ ٠ی( ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی )جْؽیؼات ك ٠سازات690)

ّٞی٥ ا٨٠اؿ ك ٠اٝکیث ٠ا٤٣غ جنػؼؼ ّػغكا٣ی، ؿػؼٚث، ظیا٣ػث در  ٟزؼائدر کٞی٥ 
... ای٢ ؿؤاؿ ٚاةٜ ًؼح اؿث ک٥ ٠اٝی ةػی٢ چ٤ػغ قػؼیک، ٠كػاع  ا٠ا٣ث ك جعؼیب ك

ةاقغ ك یکی از قؼکا آف ٠اؿ را ؿؼٚث یا جعؼیب ک٤غ یا در آف جنؼؼ ّػغكا٣ی ک٤ػغ 
ة٨دف ٠ػاؿ، صـػب ... ق٨د، آیا ٠كاع  یا ٣ـتث ة٥ آف ٠اؿ ٠ؼجکب ظیا٣ث در ا٠ا٣ث ك

... قغق ك ٠ؼجکػب  ٨٠رد ٠ا٣ِ از جضٛٙ زؼـ جنؼؼ ّغكا٣ی، ؿؼٚث، جعؼیب ١ّغم ك
 ق٨د یا ظیؼ؟ ای٢ اْٗاؿ، از ٠سازات ر٦ا ٠ی

ا٨ٛٝؿ ٦ـح٤غ. ةؼظی ٠ْحٛغ٣غ ةؼظالؼ در پاؿط ة٥ ای٢ ؿؤاؿ، دکحؼی٢ ص٨ٛؽ ٠عحٖٞ
١٦ػی٢  ٠167ادق  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ك آ٣چ٥ در 158جنؼؼ ّغكا٣ی ٨٠و٨ع ٠ادق 

ا٥٠ د٨ّم ة٥ ًؼٗیث قؼیک ة٥ اج٧اـ جنؼؼ ّػغكا٣ی در ٠ػاؿ ٠كػاع،  ٚا٨٣ف آ٠غق اؿث، ٚا
ك ةؼظی دیگػؼ  (20: ٣1390ـب،  ك ة٧كحی زادق صـ٢)در دادگاق کی٘ؼم ٠ـ٨١ع ٣یـث 

 .(355: 1388، )گٞغكزیاف ا٣غ پؼداظح٥ةا ای٢ ٣ُؼ ة٥ ٠عاٝ٘ث 
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ؼؼ ّغكا٣ی، ج٨ؿٜ ك اؿح٤اد ة٥ چ٤ػغ در ٣یٜ ة٥ ةؼرؿی جلدیؼ اقا٥ّ در جضٛٙ جن
 :ق٨د ی٦٠ا پؼداظح٥ ج٨ا٣غ را٦گكا ةاقغ ک٥ در ای٢ ٚـ١ث ة٥ آف٨٠و٨ع ٠ی

 اظتٙبد ثٝ لبٖ٘ٛ  . 1.3
٠ٛػؼر  1352ٚا٨٣ف امالح ٚػا٨٣ف زٞػ٨گیؼم از جنػؼؼ ّػغكا٣ی ٠نػ٨ب  ٠6ادق 

یػا ک٥ دك یا چ٤غ ٣٘ؼ ٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ٝی را ٠كحؼکان در جنؼؼ داقػح٥  درم٨رجی»٨١٣دق: 

ا٣غ ك ةْىی از آ٣اف ٠ا٣ِ جنؼؼ یا ٠ؽاص١ث یا ٠ا٣ِ اؿػح٘ادق ةْىػی  کؼدق اؿح٘ادق ٠ی

٨٠رد در صکٟ جنؼؼ ّغكا٣ی یا ٠ؽاص١ث یػا ١٠ا٣ْػث از  ةؼصـبدیگؼ ق٨د، ٨٠و٨ع 

 .«صٙ ٠ضـ٨ب ك ٠ك٨١ؿ ٠ٛؼرات ای٢ ٚا٨٣ف ظ٨ا٦غ ة٨د

  ا جنغیٙ ١٣ػ٨دقگػار جنؼؼ ّغكا٣ی در ا٨٠اؿ ٠كاع ر آیغ ک٥ ٚا٨٣ف از ای٢ ٠ادق ةؼ٠ی

اؿث. ٦ؼچ٤غ در ٚا٨٣ف اظیؼاٝػکؼ ٠سػازاجی ةػؼام ٠ؼجکػب در ٣ُػؼ گؼٗحػ٥ ٣كػغق ك از 

ک٥ ٣ض٨ق رؿػیغگی ةػ٥ آف،   آ٣سایی ةـیارم ز٧ات قتی٥ دّاكم ص٨ٛٚی اؿث، ٝیک٢ از

گػار ٣یؽ در ٨٠اد ٠حْػغدم از ایػ٢ ٚػا٨٣ف، از ٦ام کی٘ؼم ة٨دق ك ٚا٨٣ف ٠ٌاةٙ رؿیغگی

ج٨اف گ٘ث ک٥ ٠ٌاةٙ ركح کٞػی  ؼؼ ّغكا٣ی اؿح٘ادق ٨١٣دق، ٠یةؼام جن« قکایث»كاژق 

صاکٟ ةؼ ٚا٨٣ف، جنػؼؼ ّػغكا٣ی قػؼیک در ٠ػاؿ ٠كػاع دارام كمػٖ کی٘ػؼم اؿػث 

ةا ای٢ كز٨د، ای٢ اؿحغالؿ ةؼام ادتات كمٖ   (.164-163: 1389)ؿاریعا٣ی ك ةاؿحی، 

، أغ ك ٚاّػغق دررؿا٣کی٘ؼم کاٗی ٣یـث؛ زیؼا چ٤ی٢ اؿحغالٝی، دادرس را ة٥ یٛی٢ ١٣ی

امٜ ج٘ـیؼ ٠ىیٙ در ٨ٚا٣ی٢ کی٘ؼم ك امٜ ج٘ـیؼ ة٥ ٣ِ٘ ٠ح٧ٟ ك... اٚحىا دارد کػ٥ جػا 

پیف از صن٨ؿ یٛی٢، اْٗاؿ ق٧ؼك٣غاف را ك٨ٝ ٚتیش ةاقغ، زػؼـ ٣غا٣ـػث ك اؿػح٤اد ةػ٥ 

 ركح کٞی صاکٟ ةؼ ٚا٨٣ف ةؼام ادتات زؼـ ة٨دف ٦یچ ْٗٞی کاٗی ٣یـث.

 اظتٙبد ثٝ رأ٢ ٚحذت ر٤ٚٝ .2.3

ام مػادر ك ایػ٢ زػؼـ را در ٠ٞػک  ركیػ٥  در ظن٨ص زؼـ جعؼیب، رأم كصغت

٠ػ٨رخ  ٠10ػح٢ رأم كصػغت ركیػ٥ قػ١ارق  .٠كاع ٚاةٜ جضٛٙ دا٣ـح٥ قػغق اؿػث

از اًػالؽ ك  ک٥ م٨ًر ة٥»مادرق از دی٨اف ّاٝی کك٨ر ةغی٢ قؼح اؿث:  21/7/1355

٠ػػک٨ر در آف  ق٨د، ارجکاب ا١ّػاؿٚا٨٣ف کی٘ؼ ٠٨١ّی ٠ـح٘اد ٠ی ٨١ّ262ـ ٠ادق 

٣یػث ةاقػغ، م٨رجی ک٥ ٠ٛؼكف ة٥ ٚنغ اوؼار یا زٞب ٤٠اِٗ ٔیؼ٠ساز ةا ؿ٨ء ٠ادق در
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ٚاةٜ جْٛیب ك ٠سازات اؿث، ٦ؼچ٤غ ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٨٠و٨ع زؼـ، ٠ك٨١ؿ ٠ادق ٗػ٨ؽ 

 «.ة٥ ٨ًر ٠كحؼؾ ك اقا٥ّ ةاقغ
ةؼظی ص٨ٛٚغا٣اف، ةا كصغت ٠الؾ گؼٗح٢ از ایػ٢ رأم كصػغت ركیػ٥، ٠ْحٛغ٣ػغ 

قػ٨د، ٠ػا٣ِ از جضٛػٙ ٥٣٨ ک٥ ٠كاع ة٨د ٠اؿ، ٠ا٣ِ از جضٛٙ زؼـ جعؼیب ١٣یگ١٦اف
ا٣ػغ کػ٥ رأم ةاقغ. ا٠ا در ٠ٛاةػٜ، ةؼظػی اذّػاف داقػح٥زؼـ جنؼؼ ّغكا٣ی ٣یؽ ١٣ی
ج٨اف آف را ةػ٥ ؿػایؼ در٨٠رد زؼـ جعؼیب اؿث ك ١٣ی كصغت ركی٥ ٨٠رد اقارق مؼٗان

 .(164: 1385جـؼم داد )٠یؼ٠ض١غمادٚی،  زؼائٟ
رؿغ ک٥ ٣ُؼ اظیؼ ةا اقکاٝی اؿاؿی ٨٠ازػ٥ اؿػث ك آف اقػکاؿ ایػ٢ ٣ُؼ ٠یة٥ 

ّٞی٥ ا٨٠اؿ، ةا یکغیگؼ دارام كصغت ٠الؾ ٦ـػح٤غ. اگػؼ زػؼـ  زؼائٟاؿث ک٥ ٥١٦ 
ّٞیػ٥ ا٠ػ٨اؿ ٣یػؽ در ٠ٞػک  زؼائٟجعؼیب در ٠اؿ ٠كاع ٚاةٜ جضٛٙ ةاقغ، ةایغ ؿایؼ 

زیؼا جعؼیػب ١ّػغم  ،(125: 1382، م٤٠ن٨رآةاد٠كاع ٚاةٞیث جضٛٙ داقح٥ ةاقغ )
دارام كیژگی ك كمٖ ظامی ٣یـث. ة٤اةؼای٢ ةا إٝام ظن٨میث ةایغ اذّاف ٨١٣د ک٥ 

 زؼـ جنؼؼ ّغكا٣ی در ا٨٠اؿ ٠كاع ٣یؽ ٚاةٜ جضٛٙ اؿث.

 لضب٥٤ٝاظتٙبد ثٝ ٘ظر٤ٝ ٔؽٛرت٣ ادارٜ حمٛل٣ لٜٛ  . 3.3
 اٝػػکؼة٥ رأم كصغت ركی٥ ؿػاةٙ ٨٠26/10/1372رخ  ٣7599/7ُؼی٥ ٠ك٨رجی 

اؿح٤اد ٨١٣دق ك ةا ج٨ؿٜ ة٥ ١٦اف اؿحغالٝی کػ٥ در ٗػ٨ؽ ةیػاف قػغ، ارجکػاب زػؼـ 
جنؼؼ ّغكا٣ی در ٠ٞک قاع را ١٠ک٢ دا٣ـح٥ اؿث. ٠ح٢ ایػ٢ ٣ُػؼ ٠كػ٨رجی ةػغی٢ 

در ظن٨ص زؼـ  21/7/1355 -10ةا ٤ّایث ة٥ رأم كصغت ركی٥ ق١ارق »٣ض٨ اؿث: 
ة٥ ٚنغ اوؼار اؿػث ك  قؼکا در ٨٠اردم ک٥ ٠ٛؼكف ماز ؿ٨ة٨دف جعؼیب ٠اؿ ٠كاع 

ةاقػغ  ٚا٨٣ف ز٨ٞگیؼم از جنؼؼ ّغكا٣ی، جساكز اصغ از قؼکام دیگؼ زؼـ ٠ی ٠6ادق 
ك اگؼ ةْىی از قؼکا ٠ا٣ِ جنؼؼ یا ٠ا٣ِ اؿح٘ادق ةْىی دیگػؼ قػ٣٨غ، صـػب ٠ػ٨رد 

 «.١ّٜ ارجکاةی جنؼؼ ّغكا٣ی، ١٠ا٣ْث ك یا ٠ؽاص١ث از صٙ ظ٨ا٦غ ة٨د
٣یـػث، ٝػیک٢ جػلدؼ ةـػؽایی در زٞػ٨گیؼم از االجتاع گؼچ٥ ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی الزـ

٦ػایی کػ٥ در ٚـػ١ث ج٨ا٣غ ای٘ا ک٤غ. ١٦اف ا٣حٛادات ك پاؿػط٠ی ٚىاییجكحث آرام 
پیكی٢ ذکؼ گؼدیغ، در ظن٨ص ای٢ ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی ٣یؽ ةیاف گؼدیػغق اؿػث. ا٠ػا ةػا 

صاؿ، ة٥ ٣ُؼ ٣گار٣غق، ای٢ ا٣حٛادات كارد ٣تػ٨دق ك ٣ُؼیػ٥ ٠كػ٨رجی ٠ػ٨رد ةضػخ،  ای٢
 ةٙ ةا ٨٠ازی٢ ص٨ٛٚی مادر قغق اؿث.٠ٌا
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 اجتٙبة از و٥فرزا٣٤ .4.3
ةؼظی ةا اّحٛاد ة٥ ٔیؼ کی٘ؼم دیغف ك ٔیؼ کی٘ؼم کؼدف ٠ـائٜ، جضٛػٙ زػؼـ  

)ةاٚؼم ک١ػار ّٞیػا،  ا٣غدر ٠ٌٞٙ ا٨٠اؿ ٠كاع را ازز٥ٞ١ در جنؼؼ ّغكا٣ی ٣پـ٤غیغق
٣ُاـ کی٘ؼم ؿای٥  ازح٤اب از کی٘ؼزایی ةایغ ةؼ کٜ .(166: ٣1395نؼجی مغیٛیا٣ی، 
ا٣گارم کؼدف ازح٤اب ١٣ػ٨د. ج٨ؿػٜ ةػ٥ امػٜ ج٘ـػیؼ اال٠کاف از زؼـةی٘ک٤غ ك صحی

٠ىیٙ ك ج٘ـیؼ ة٥ ٣ِ٘ ٠ح٧ٟ ٣یؽ ةا ای٢ دیغگاق راة٥ٌ ج٤گاج٤گی دارد. ةا ایػ٢ كزػ٨د، 
االزؼا اؿػث. ازح٤ػاب از ق٨د، الزـ٣تایغ از ٣ُؼ دكر داقث ک٥ كٚحی ٚا٣٨٣ی كوِ ٠ی

ة٥ ٚتٜ از جن٨یب ك كوِ ٚا٨٣ف اؿث، ٥٣ ةْػغ از آف. پػؾ از كوػِ کی٘ؼزایی ٠ؼة٨ط 
گیؼد، ةغكان دادرس ةایػغ آف قکٜ ٠ی در ٨٠رد ما قت٨٠٥٧اردم ک٥ قک ك  ٚا٨٣ف، در

آف ة٥ یٛی٢ ة٥ کار گؼٗح٥ ك در ٧٣ایث اگػؼ  قغفٜ یجتغجالش ظ٨د را در رِٗ قت٥٧ ك 
کػٟ ٠ت٤ػی ةػؼ ٠سػازات گاق از مغكر ص١٦چ٤اف آف قک ةؼ زام ظ٨د ةاٚی ة٨د، آف

ازح٤اب ک٤غ؛ ة٥ ّتارجی دیگؼ، ٣تایغ ١٦اف اةحغام ا٠ؼ ة٥ ام٨ؿ ٠ػک٨ر ٠ؼاز٥ْ کػؼد. 
٢ ج٨ویش پؼكاوش اؿث ک٥ اؿح٤اد ة٥ امٜ ازح٤اب از کی٘ؼزایی در ٠ػا٣ض٢ ٗیػ٥ یةا ا

 اؿحغالؿ ٤٠اؿتی ٣یـث.

 حك ثٛدٖ ٕٞٝ ؼروب در ّٔه ٔؽبعر٢. 5.3
ج٨اف ة٥ ٤ْ٠ػام كاْٚػی ک٥ ٠اؿ ٠كاع را ١٣ی  ی٢ام از ص٨ٛٚغا٣اف، ة٥ دٝیٜ ادؿح٥

ّٞی٥ ا٨٠اؿ ٠كاع را ج٨ؿي یکػی از قػؼکا، ٚاةػٜ  زؼائٟآف، ٠اؿ ٔیؼ دا٣ـث، ارجکاب 
ج٨ا٣ػغ در دا٤٣غ؛ زیؼا ٦ؼیک از قؼکا در ٥١٦ ذرات ٠اؿ قؼیک ةػ٨دق ك ٠ػیجن٨ر ١٣ی

در ٥١٦ ذرات ٠اؿ، ادّام ٠اٝکیث داقح٥ ةاقغ؛ ةؼظػی ٣یػؽ جضٛػٙ جنػؼؼ ّػغكا٣ی 
دا٤٣ػغ دا٤٣غ، ٦ؼچ٤غ ک٥ آف را ةػا ّػغاٝث ؿػازگار ٠ػی٠ٞک ٠كاع را ٚاةٜ جن٨ر ١٣ی

گؼكق دیگؼم، دٚیٛان ظالؼ ایػ٢ اؿػحغالؿ را ارائػ٥  .(164: 1385)٠یؼ٠ض١غمادٚی، 
ج٨اف آف را ا٣غ؛ ٝػا ١٣یکا٣غ ك ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٥١٦ قؼکا در ج١ا٠ی ازؽام ٠اؿ قؼیدادق

یث ًؼؼ دیگؼ ة٥ ظ٨دم ظ٨د ةایغ ٠ػ٨رد اصحػؼاـ ٠اؿ ٦ؼیک از قؼکا دا٣ـث ك ٠اٝک
ٚؼار گیؼد؛ ٝػا رٗحار ٠سؼ٠ا٥٣ ٦ؼیک از قػؼکا ٠ا٤٣ػغ جنػؼؼ ّػغكا٣ی در ٠ػاؿ زػؼـ 

٣ُػؼ  .(221: 1384؛ قکؼم، ؿػیؼكس، 46، 2: 1380)قا٠تیاجی،  ق٨د ی٠٠ضـ٨ب 
٠كاع ة٨دف ٠ػاؿ ةا ٠تا٣ی ٧ٛٗی ٣یؽ ؿازگار اؿث؛ زیؼا ة٤ا ةؼ جنؼیش ٧ٛٗا،  ؼاٝػکؼیاظ



 137/  ٠كاعدر ٠ٞک  کیقؼ یجضٛٙ زؼـ جنؼؼ ّغكا٣

پػؾ  .(76: 1411)اة٢ ةؼاج ًؼاةٞـی، ٠ا٣ِ از جضٛٙ ٔنب آف ج٨ؿي قؼیک ٣یـث 
اگؼ یکی از قؼکا ٚـ١حی از ٠اؿ ٠كاّی را ةغكف اذف قػؼیک دیگػؼ جنػؼؼ ١٣ایػغ، 

زیؼا قػؼکا در ج١ػا٠ی ذرات  ،(336، 3: 1407)قیط ٨ًؿی، ١ّٜ كم ٨٤١٠ع اؿث 
٦ؼ قؼیک در ؿػ٧ٟ جنؼؼ ك ( 132: 1383)کاج٨زیاف،  ةاق٤غ ی٠٠ٞک ٠كاع قؼیک 

٠كاع ظ٨د، ٠ـحٞؽـ جنؼؼ كم در ؿ٧اـ قؼیک دیگؼ اؿػث ك ةػغكف روػایث ؿػایؼ 
ایػ٢  .)132، 2: 1340ةاقغ )ا٠ا٠ی، قؼکا، ای٢ ا٠ؼ ة٥ ٤٠ؽ٥ٝ جساكز ة٥ ص٨ٛؽ آ٣اف ٠ی

 ٚاّغق در جنؼؼ ّغكا٣ی ٣یؽ ٚاةٜ ازؼا اؿث.

 ٘ت٥جٝ

 دكکػ٥ ایػ٢ ٢ایػ جنؼؼ ّغكا٣ی ٦ٟ ز٤ت٥ کی٘ؼم ك ٦ٟ ز٤تػ٥ صٛػ٨ٚی دارد. ةػا
٦ػا كزػ٨د دارد؛ ازز١ٞػ٥  ٦ایی ٣یؽ ةی٢ آف ٦ام زیادم دار٣غ، ا٠ا ج٘اكت قتا٦ث مد٨ّ
پػیؼ اؿث، ا٠ا ًػؼح  ٠اٝک ا٠کاف از زا٣ب٥ ًؼح د٨ّام جنؼؼ ّغكا٣ی کی٘ؼم کای٢

داقح٥ ةاقغ. ٠اٝی « ؿتٙ جنؼؼ»گیؼد ک٥  د٨ّام ص٨ٛٚی، از زا٣ب کـی م٨رت ٠ی
گیؼد، ١٠کػ٢ اؿػث ٔیؼ٤٠ٛػ٨ؿ ذاجػی یػا  ؼار ٠یک٥ ٨٠و٨ع جنؼؼ ّغكا٣ی ص٨ٛٚی ٚ

ک٥ جتْی ةاقغ، ا٠ا در ةْغ کی٘ؼم، آف ٠اؿ ةایغ مؼٗان ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ذاجی ةاقغ. ٠ىاٗان آف
کی٘ؼم، ٤ّنؼ ركا٣ی زایگا٦ی ٣ػغارد ك الزـ ٣یـػث کػ٥  ةؼظالؼدر د٨ّام ص٨ٛٚی، 

 ؿ٨ء٣یث ٠حنؼؼ ّغكا٣ی ٠ضؼز ق٨د.
٠ٞک ٠كاع ةی٢ ص٨ٛٚػغا٣اف  در ظن٨ص كمٖ کی٘ؼم جنؼؼ ّغكا٣ی قؼیک در

اؿػث ك   ٦ا ٣یؽ جـػؼم کػؼدق ٣ُؼ ة٥ آرام دادگاق ٣ُؼ كز٨د دارد. ای٢ اظحالؼ اظحالؼ
اؿث. ٠ٌاةٙ رأم كصػغت ركیػ٥   ٦ا قغق ٨٠زب مغكر آرام ٠حْارض از ؿ٨م دادگاق

اگؼ یکی از قؼکا، ٠اؿ ٠كاع را جعؼیػب ک٤ػغ، ٠كػاع  ٨٠21/7/1355رخ  10ق١ارق 

قػ٨د. از ایػ٢ رأم كصػغت ركیػ٥  ضٛٙ زؼـ جعؼیب ١ّػغم ١٣یة٨دف ٠اؿ ٠ا٣ِ از ج
 زػؼائٟج٨اف ای٢ ٚاّغق را ةؼداقث ٨١٣د ک٥ ام٨الن ٠كاع ة٨دف ٠ػاؿ ٠ػا٣ِ جضٛػٙ  ٠ی

ق٨د؛ ٝػا جنؼؼ ّغكا٣ی قؼیک در ٠ٞک ٠كػاع زػؼـ  ّٞی٥ ا٨٠اؿ ج٨ؿي قؼیک ١٣ی
٣ُؼیػ٥ ٠كػ٨رجی، جضٛػٙ زػؼـ جنػؼؼ  یػکاؿث. ادارق ص٨ٛٚی ٨ٚق ٚىایی٥ ٣یؽ در 

غكا٣ی ج٨ؿي قؼیک را ة٥ اؿح٤اد ١٦ی٢ رأم كصػغت ركیػ٥ دارام كمػٖ ٠سؼ٠ا٣ػ٥ ّ
ک٥ جنؼؼ ٦ؼ قؼیک در ٠ٞک ٠كػاع، ٠ـػحٞؽـ جنػؼؼ كم در  آ٣سا اؿث. از  دا٣ـح٥
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ةاقغ ك از ز٧ث ٧ٛٗی قؼکام ٠كاّی صٙ ٣غار٣غ ةغكف روایث  ٠ٞک دیگؼاف ٣یؽ ٠ی
٣ِ از زؼـ ة٨دف جنؼؼ رؿغ اقا٥ّ ٠ا ٠ی ة٥ ٣ُؼ ،یکغیگؼ در ٠ٞک ٠كاع جنؼؼ ک٤٤غ

 ق٨د. ّغكا٣ی ١٣ی
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 ٔٙبثغ

، ٟٚ: دٗحػؼ ا٣حكػارات 1، چا  اِفمٝرجٛاٞ، (1411) ؽیّتغاْٝؽاة٢ ةؼاج ًؼاةٞـی،  -

 اؿال٠ی. 

، ةیؼكت: ٣كػؼ 3، چا  8، زٞغ اِؼرةِعبٖ ،(1414اة٢ ٨ُ٤٠ر، ٠ض١غ ة٢ ٠کؼـ ) -

 دار مادر. 

 ف: ا٣حكارت اؿال٠ی٥. ، ج٧ؼا2ك  1، زٞغ حمٛق ٔذ٣٘ ،(1340ا٠ا٠ی، ؿیغ صـ٢ ) -

ةؼرؿػی ا٠کػاف جضٛػٙ  ،(1395ةاٚؼم ک١ار ّٞیا، ٠ض١غ، ٣نؼجی مغیٛیا٣ی، ٣امؼ ) -

، 29، قػ١ارق ٞب٢ حمـٛل٣ ٔجّٝ پصٚٞػزؼـ ّٞی٥ ا٨٠اؿ ٠كاع ج٨ؿي قؼیک، 

 (.177-٣161ی١ـاؿ اكؿ، )
٠ٛایـ٥ دّػاكم ٔنػب ك رٗػِ  ،(٣1390ـب، ًا٦ؼق )زادق، ٧٠غم ك  ة٧كحیصـ٢ -

ٖ ٨ٚی ةػا دّػ٨ام جنػؼؼ ّػغكا٣ی کی٘ػؼم، جنؼؼ ّغكا٣ی صٛػ ٘بٔـٝ دٚرٜ  پب٤ـب

 ، دا٣كگاق ٟٚ.وبرؼٙبظ٣ ارؼذ رؼتٝ حمٛق خفٛـ٣

ففـّٙبٔٝ رأ٢:  ٣ٛف ٠اٝکیث در جضٛػٙ جنػؼؼ ّػغكا٣ی،  ،(1398روایی، ّٞی ) -

 .26، ق١ارق ٔطبِؼبت آرا٢ لضب٣٤

 ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم قؼکا در ا٠ػ٨اؿ ٠كػاع، ،(1389ؿاریعا٣ی، ّادؿ، ةاؿحی، ق٧ؼزاد ) -

 ، دا٣كگاق ٟٚ.٣ؼٙبظ جرْ٘بٔٝ دٚرٜ وبرؼٙبظ٣ ارؼذ رؼتٝ حمٛق جسا ٚ پب٤بٖ

ٝ  ،(1385ؿیاح، اص١ػغ ) - ، 6، چػا  إِٙجـذ فرًٞٙ ثسري جبٔغ ٤ٛ٘ٗ ترجٕـ

 ج٧ؼاف: ٤٠٘ؼد.

، ج٧ؼاف: 5، چا  2، زٞغ حمٛق و٥فر٢ اختفبـ٣ ،(1380قا٠تیاجی، ٨٦ق٤گ ) -

 ا٣حكارات ژكةی٢.

لبٖ٘ٛ ٔجبزات اظم٣ٔ در ٘ظـٓ حمـٛق    ،(1384قکؼم، روا، ٚادر، ؿیؼكس ) -

 ، ج٧ؼاف: ا٣حكارات ٧٠ازؼ.4، چا  و٣٘ٛٙ

ٟ: دٗحؼ ا٣حكارات اؿال2.٩٠، چا   4، زٞغ حمٛق ٔذ٘ى(. 1418اهلل )ًا٦ؼل، صتیب -  ٚ، 

، ٚػٟ: 1، چػا  3، زٞػغ اِخـمف  ،(٨ً1407ؿی، اة٨زْ٘ؼ ٠ض١ػغ ةػ٢ اٝضـػ٢ ) -

 ا٣حكارات اؿال٠ی. 

ٗ  ِغـت  ،(1410ٗؼا٦یغم، ظٞیٜ ة٢ اص١ػغ ) - ، ٚػٟ: 2، چػا  2، زٞػغ ٘بٔـٝ اِؼـ٥

 ٤٠ك٨رات ا٧ٝسؼق.
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، ج٧ؼاف: ٣كػؼ 8، چا  أٛاَ ٚ ٔبِى٥ت، دٚرٜ ٔمذٔبت٣ ،(1383کاج٨زیاف، ٣امؼ ) -

 دادگـحؼ.

، ج٧ؼاف: ا٣حكارات ٞب٢ حمٛق جسا٢ اختفبـ٣ثب٤عتٝ ،(1388گٞغكزیاف، ایؼج ) -

 ٠یؽاف.

 ج٧ؼاف: ا٣حكارات اَد٣ِا. ،4، چا  2ك  1، زٞغ فرًٞٙ فبرظ٣ ،(٠1386ْی٢، ٠ض١غ ) -

ٔجّـٝ  ّٞیػ٥ ا٠ػ٨اؿ،  زػؼائ٨٠ٟو٨ع زػؼـ در ةػاب  ،(1382آةادم، ّتاس )٤٠ن٨ر -

 4، ق١ارق ٞب٢ حمٛل٣ ا٘ذ٤ؽٝ

ػ٥ّـٝ   جرائٓ) 2حمٛق و٥فر٢ اختفبـ٣  ،(٠1385یؼ٠ض١غمادٚی، صـػی٢ ) -

 ، ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠یؽاف.15چا   أٛاَ(،


