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 هبیػدم صالحیت مرجغ کیفری در ارزیببی مبهوی گواهینبمه

 ثبت در دػوای نقط حقوق مبلکیت صنؼتی

 اه٘ط ًبظطٕ

 چى٘سُ

گ٨ا٦ی٤ا٥٠ دتث اظحؼاع، ًؼح م٤ْحی ك ّال٠ث جسارم دالٝث ةؼ صػٙ ا٣ضنػارم 
ةؼدارم از ٨٠و٨ع دتث قغق دارد. در كاٚػِ، ٨٠وػ٨ع دار٣غق گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ٣ـتث ة٥ ة٧ؼق

ةػؼدارم اف ة٥ ة٧ؼقدتث قغق در ١ٞٚؼك ا٣ضنار دار٣غق گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ٚؼار دارد ك اگؼ دیگؼ
از آف ٨٠و٨ع ةپؼداز٣غ ةا و١ا٣ث ازؼا٦ام ص٨ٛؽ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی ٨٠ازػ٥ ظ٨ا٤٦ػغ 

قغ. ٚاّغجان جا ز٠ا٣ی ک٥ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ة٥ اّحتار ظ٨د ةاٚی اؿث، ٠ؼزػِ ٚىػایی، اّػٟ از 
ص٨ٛٚی ك کی٘ؼم ةایغ ة٥ آف جؼجیب ادؼ د٦غ ك ٣اٚه را ٠ضک٨ـ ١٣ایغ. ةا ای٢ صاؿ، در 

در ای٢ ٠ٛا٥ٝ، پؾ از ًؼح قکایث کی٘ؼم، دادؿؼا ةا ارزاع ا٠ؼ ةػ٥ رأم ٨٠رد ةؼرؿی 
ک٤غ درؿحی یا ٣ادرؿحی دتػث را اصػؼاز ١٣ایػغ ك پػؾ از ّػغـ کارق٤اس، جالش ٠ی

١٣ایغ. در ای٢ ٨٣قحار ؿػْی اصؼاز مضث دتث، ٠تادرت ة٥ مغكر ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ٠ی
یگػاق جكػؼی٘ات ك ّػغـ ةؼ آف اؿث، ای٢ رأم را ة٥ ة٨ج٥ ٣ٛغ کكیٟ ك ةا ج٨زػ٥ ةػ٥ زا

٦ام ا٣ساـ ٌْٚیث ذاجی در ٣ُاـ ٠اٝکیث م٤ْحی ةا ٣گا٦ی ٣ٛادا٥٣ ة٥ جضٞیٜ اؿحغالؿ
 قغق در آف رأم ةپؼدازیٟ.

 جكؼی٘ات، ّغـ ٌْٚیث، ارزیاةی، ًؼح م٤ْحیٍاغگبى ول٘سٕ: 
  

                                                           
 ج٧ؼاف، ایؼاف ص٨ٛؽ ٣٘ث ك گاز دا٣كگاق ج٧ؼاف مدکحؼ مدا٣كس٨ ،               nazeri224@gmail.com 
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 همسهِ

ٚا٣٨٣گػار ةا ٠كعل ٨١٣دف ٨٠و٨ّات ٚاةٜ دتػث، صٛػ٨ؽ ا٣ضنػارم ك وػ١ا٣ث 
٦ام مػ٤ْحی )اظحػؼاع، ًػؼح ٙ ة٥ ص١ایث از پغیغآكر٣غگاف پغیغقازؼا٦ام ٣ٛه ص

٦ػام م٤ْحی ك ّال٠ث جسارم( پؼداظح٥ اؿث. ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف دتث اظحؼاّات، ًؼح
ا٣گػارم ، ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی زػؼـ1386م٤ْحی ك ّالئٟ جسارم ٠ن٨ب 

 گا٣ػ٥ ٚػا٣٨٣ی، ٠ػادم ك ٤ْ٠ػ٨م، وػ١ا٣ث ازػؼامقغق ك در م٨رت جضٛٙ ٤ّامؼ ؿ٥
 ٦ػامٚػا٨٣ف دتػث اظحؼاّػات، ًػؼح 61کی٘ؼم در ا٣حُار قعل ظ٨ا٦غ ة٨د. ٠ػادق 

ج٨اف ٤ّنؼ ٚا٣٨٣ی زػؼـ ٠ػ٨رد٣ُؼ دا٣ـػث. ایػ٢ ٠ػادق م را ٠یك ّالئٟ جسار یم٤ْح
، ٦15ؼ قعنی ةا ّٟٞ ك ١ّغ ٠ؼجکب ١ّٞی ق٨د ک٥ ًتٙ ٠ػ٨اد "٠ٛؼر داقح٥ اؿث: 

ٔیؼٚػا٣٨٣ی جٞٛػی قػ٨د ١ّػٜ  ٣47ٛه ص٨ٛؽ ة٥ ق١ار آیغ یا ًتٙ ٠ػادق  40ك  28
 ٠10سؼـ ق٤اصح٥ قغق ك ّالكق ةؼ زتػؼاف ظـػارت ةػ٥ پؼداظػث زػؽام ٣ٛػغم از 

٠یٞی٨ف ریاؿ یا صتؾ جْؽیؼم از ٨٣د ك یک ركز جا قػف ٠ػاق ٠ضکػ٨ـ  ٠50یٞی٨ف جا 
٤ّنؼ ٠ادم زؼـ ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی، ی٤ْی آف رٗحػارم کػ٥  "٠ی ق٨د ... .

)در ظنػ٨ص  28)در ظنػ٨ص اظحػؼاع(،  15 ةؼام آف ٠سازات جْیی٢ قغق در ٨٠اد
)در ظن٨ص ّال٠ث( ٨٠رد اقارق ٚؼار گؼٗح٥ اؿث. ة٤ػاةؼای٢، در  40ًؼح م٤ْحی( ك 

م٨رت جضٛٙ رٗحار ٠سؼ٠ا٥٣ ک٥ در ٠ػ٨اد اظیؼاٝػػکؼ ٠ػ٨رد جنػؼیش ٚا٣٨٣گػػار ٚػؼار 
 گؼدد. ٠ی 61گؼٗح٥، ٗاّٜ ٠سؼـ ق٤اظح٥ قغق ك ٠ضک٨ـ ة٥ ٠سازات ٠ٛؼر در ٠ادق 

٥ٞ ای٢ اؿث ک٥ پؾ از ًؼح قکایث کی٘ؼم، ٠ؼزػِ کی٘ػؼم )اّػٟ از صاؿ ٠ـئ
ج٨ا٣غ در م٨رت اصؼاز ٣ادرؿث ة٨دف دتث، ك٨ٝ در قػؼایٌی کػ٥ دادؿؼا ك دادگاق( ٠ی

٨٤٦ز گ٨ا٦ی٤ا٥٠ دتث ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی ة٥ اّحتار ظػ٨د ةػاٚی اؿػث، ٚػؼار ٤٠ػِ 
ة٥ جْتیؼ دیگؼ،  جْٛیب مادر ک٤غ؟ ای٢ ٠ـئ٥ٞ ٠ؼجتي ةا ق٤اؿایی ٨٠و٨ع صٙ اؿث؛

ةایغ ةتی٤یٟ آ٣چ٥ صٙ ا٣ضنارم ٠اٝکیث م٤ْحی ةغاف جْٞٙ گؼٗح٥ ك ة٥ جْتیؼ دیگػؼ، 
٠حْٞٙ صٙ ا٣ضنارم ٠اٝکیث م٤ْحی چیـث؟ آیا ای٢ ص٨ٛؽ ةؼ پغیغق م٤ْحی دتث 

٣ُؼ از درؿحی یا ٣ادرؿحی دتث جْٞٙ گؼٗح٥ ك دادگػاق ةایػغ ةػؼام زػارم قغق مؼؼ
م ة٥ ٣٘ؾ دتث ك ٠كا٦غق گ٨ا٦ی٤ا٥٠ اکح٘ا ١٣ایغ یا ٦ام ٠اٝکیث ٗکؼدا٣ـح٢ ص١ایث

٣ُؼ از دتػث، از ٣ُػؼ ٚاوػی كازػغ ٦ام م٤ْحی ک٥ مؼؼای٢ ص٨ٛؽ ٣ـتث ة٥ پغیغق
گیؼد؟ ة٥ جْتیؼ دیگػؼ، ؿػ٨اؿ اؿاؿػی ایػ٢ قؼایي ٠ا٨٦م ص١ایث ٦ـح٤غ جْٞٙ ٠ی



 67/  ... ٦ام ٤ا٥٠یگ٨ا٦ م٠ا٨٦ یاةیدر ارز م٘ؼی٠ؼزِ ک ثیّغـ مالص

اؿث ک٥ ٨٠و٨ع زؼـ ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی چیـث؟ آیا ٨٠وػ٨ع ایػ٢ زػؼـ 
حی دتث قغق مؼؼ ٣ُؼ از مضث یا ّغـ مضث دتث اؿث ك در ٣حیسػ٥، پغیغق م٤ْ

٣ـػتث ةػ٥ ٨٠وػ٨ّات  40ك  28، ٣15٘ؾ ا٣ساـ رٗحار٦ام پیف ةی٤ی قغق در ٨٠اد 
دتث قغق ٠نغاؽ زؼـ ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠اٝکیث مػ٤ْحی اؿػث؟ یػا ٨٠وػ٨ع زػؼـ، آف 

یی پغیغق م٤ْحی اؿث ک٥ دارام قؼایي ٠ا٨٦م ٚا٣٨٣ی ة٨دق ك در ٣حیس٥، ٠ؼزِ ٚىػا
مػضث  40ك  28، 15ةی٤ی قػغق در ٠ػ٨اد ةایغ ّالكق ةؼ اصؼاز جضٛٙ رٗحار٦ام پیف

ًػ٨ر کػ٥ در ٠ػح٢ رأم ٠كػا٦غق قػغ، پػؾ از ًػؼح دتث را ٣یؽ اصؼاز ١٣ایغ؟ ١٦اف
قکایث کی٘ؼم دائؼ ةؼ ٣ٛه ص٨ٛؽ ًؼح م٤ْحی دتث قغق، دادیار دادؿؼام ٠ـئ٨ؿ 

ضث دتػث، ٠ـػئ٥ٞ را ةػ٥ رؿیغگی ة٥ زؼائٟ ٠اٝکیث م٤ْحی ز٧ث ا١ًی٤ػاف از مػ
آیغ در ٣ُؼ ٚاوی پؼك٣غق، ٨٠و٨ع زؼـ ٣ٛه صٛػ٨ؽ کارق٤اس ارزاع داد. ة٥ ٣ُؼ ٠ی

٦ػا ٣یػؽ پغیغق م٤ْحی، آف پغیغق م٤ْحی اؿث ک٥ گػقح٥ از دتث، مػضث دتػث آف
 ٠ضؼز ةاقغ. 

ق٨د ک٥ پؾ از دتث ًؼح مػ٤ْحی، ةا ٤ّایث ة٥ ای٢ ٠ؼاجب، ای٢ ؿ٨اؿ ٠ٌؼح ٠ی
ة٥ ًؼح م٤ْحی دتث قغق ةؼٚؼار قغق اؿث یا ةػؼام ةؼٚػؼار  ص٨ٛؽ ا٣ضنارم ٣ـتث

دا٣ـح٢ ای٢ ص٨ٛؽ، ٠ؼزِ ٚىایی ةایغ ة٥ ٨ًر ٠ـحٜٛ ك ٠سؽا از ادارق دتث اٚغاـ ةػ٥ 
ارزیاةی مضث دتث ك اصؼاز قؼایي دتث آف ًؼح ١٣ایغ؟ در رأم ٨٠رد ةضخ، دادیػار 

غ اؿػث گػقػح٥ از ٠ضحؼـ ةا ارزاع ا٠ؼ ة٥ کارق٤اس، ٗؼض اظیؼ را ةؼگؽیغق ك ٠ْحٛػ
دتث ك مغكر گ٨ا٦ی٤ا٥٠، ةایغ اصؼاز ق٨د ًؼح م٤ْحی ة٥ درؿػحی ةػ٥ دتػث رؿػیغق 
اؿث ك كازغ قؼایي ٠ا٨٦م دتث ة٨دق جػا ةحػ٨اف اج٧ػا٠ی را ّٞیػ٥ اك داةػث دا٣ـػث. 

ز٧ث ةؼٚػؼارم ص١ایػث "گ٥٣٨ ا٧َار ّٛیغق ٠ی ک٤غ:١٦چ٤ی٢ در ةعكی از رأم ای٢
ک٤٤ػغق )اماٝث ك جازگی( ةؼام ٚاوی رؿػیغگی ص٨ٛٚی ك کی٘ؼم ... ةایغ ٦ؼ دك قؼط

ام آف ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ اگػؼ دّػ٨ام ٣حیس٥ پایت٤غم ة٥ چ٤ی٢ ّٛیغق "ٚاةٜ اصؼاز ةاقغ.
کػ٥ ص٨ٛٚی ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی ًؼح ق٨د ٚاوی اظحیار دارد ك٨ٝ ةغكف ای٢

ت د٨ّام جٛاةٜ اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ًؼح قغق ةاقغ ةا اصؼاز ٣ادرؿث ة٨دف دتث، ٠تػادر
 صٛی ظ٨ا٦اف ١٣ایغ. ة٥ مغكر صکٟ ةؼ ةی

٦ام ارائ٥ قغق در ای٢ رأم را ٠ػ٨رد در ٨٣قحار صاوؼ، ؿْی ةؼ آف اؿث اؿحغالؿ
٣ٛغ ك ةؼرؿی ٚؼار د٦یٟ. در ای٢ راؿحا، اةحغا از ٤٠ُػؼ زایگػاق جكػؼی٘ات در صٛػ٨ؽ 
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پػؼدازیٟ. در ادا٠ػ٥، ةػا ٝضػاظ دالیػٜ مػغكر ٠اٝکیث م٤ْحی ة٥ ةؼرؿی ٨٠و٨ع ٠ػی
٦ی٤ا٥٠ ٗاٚغ قؼایي ٠ـئ٥ٞ را ٨٠رد جضٞیٜ ٚؼار د٦یٟ. در پایاف ة٥ ٠ـػئ٥ٞ ا٠کػاف گ٨ا

مػػغكر ٚػػؼار ا٣اًػػ٥ )ز٧ػػث ًػػؼح دّػػ٨ام اةٌػػاؿ گ٨ا٦ی٤ا٠ػػ٥ در دادگػػاق صٛػػ٨ٚی( 
 پؼدازیٟ.  ٠ی

 هكرصبت ضإٔ

 98099722120300854 قوبضُ زازًبهِ:

 9/6/98 تبضٗد صسٍض ضإٔ:

 ٣ٛه ص٨ٛؽ ٣اقی از ًؼح م٤ْحی اتْبم:

 26دادیارم دادؿؼام ٠٨١ّی ا٣ٛالب ج٧ؼاف ٣اصی٥  2قْت٥  ضؾ٘سگٖ وٌٌسُ:هطجغ 

 لطاض هٌغ تؼم٘ت

در ظن٨ص قکایث آٚام اٖٝ.ص ٗؼز٣غ اةؼا٦یٟ ةا كکاٝث آٚام ـ.ؾ ٗؼز٣غ رص١ػث 
ع.ـ  آٚػام .2آٚام س.ف ٗؼز٣غ ٠ض١غّٞی ةا كکاٝث س.ـ ٗؼز٣غ ٠یؼ٠ٛن٨د  .1اهلل ّٞی٥ 

ؽ دار٣غق ًؼح م٤ْحی دتث قػغق ٣ُػؼ ةػ٥ قؼکث ؾ.ؾ.ت.ت دایؼ ةؼ ٣ٛه ص٨ٛ .3
ای٢ ک٥ ٠ْیار٦ام دتث ًؼح م٤ْحی در ص٨ٛؽ ایؼاف ةؼام اكٝی٢ ةار در ٚػا٨٣ف دتػث 

٠ٌؼح قغق اؿث ك ٠ػادق  ٦1386ام م٤ْحی ك ّالیٟ جسارم ٠ن٨ب اظحؼاّات، ًؼح
ًؼح م٤ْحی ز٠ا٣ی ٚاةٜ دتث اؿث ک٥ زغیغ ك "دارد: ای٢ ٚا٨٣ف چ٤ی٢ ٠ٛؼر ٠ی 21

قغ. ًؼح م٤ْحی ز٠ا٣ی زغیغ اؿث ک٥ از ًؼیٙ ا٣حكار ة٥ ٨ًر ٠ضـ٨س یا امیٜ ةا
ك یا از ًؼیٙ اؿح٘ادق ة٥ ٦ؼ ٣ض٨ دیگؼ ٚتٜ از جاریط جٛغیٟ ا٧َار٣ا٠ػ٥ یػا ةػؼ صـػب 

ام از ز٧ػاف ةػؼام ١ّػ٨ـ ٨٠رد ٚتٜ از صٙ جٛغـ ا٧َار٣ا٥٠ ةؼام دتث در ٦یچ ٥ٌٛ٣
ای٢ ٚا٨٣ف در ظن٨ص  ٠4ادق  "ك"ك ة٤غ  "ق"اٗكا ٣كغق ةاقغ. ٠٘اد ٚـ١ث اظیؼ ة٤غ 

ك ٨٠اد ٨٠رد اقػارق در آف  ٦21ام م٤ْحی ٣یؽ ٚاةٜ ا١ّاؿ اؿث. ةؼ اؿاس ٠ادق ًؼح
ةؼام دتث ًؼح م٤ْحی از ٣ُؼ ٚا٨٣ف ایؼاف ؿ٥ ٠ْیػار الزـ اؿػث کػ٥ دك ٠ػ٨رد اكؿ 

. امػیٜ 2. زغیغ ةػ٨دف 1ا٣غ از ایساةی ك ٠ْیار ؿ٨ـ ؿٞتی اؿث. ای٢ ٠ْیار٦ا ّتارت
رٟٔ ای٢ ک٥ ٚا٣٨٣گػار ةیاف داقح٥ اؿث کػ٥ ؼ ٣ُٟ ٠٨١ّی ٣ت٨دف. ّٞی. ظال3ة٨دف 

٣ُػؼ از ًؼح م٤ْحی ز٠ا٣ی ٚاةٜ دتث اؿػث کػ٥ امػیٜ ك یػا زغیػغ ةاقػغ ك مػؼؼ
٣ُؼ در ظن٨ص ٠ْیار٦ام دتث، ادارق دتث ًؼح م٤ْحی ٠کٖٞ ة٥ رؿػیغگی اظحالؼ



 69/  ... ٦ام ٤ا٥٠یگ٨ا٦ م٠ا٨٦ یاةیدر ارز م٘ؼی٠ؼزِ ک ثیّغـ مالص

٨د صـػب ةاقغ، ةا ای٢ كزجضٛیٛی ك ٠ا٨٦م ٣ـتث ة٥ قؼایي دتث ًؼح م٤ْحی ٠ی
اؿحْالـ ة٥ ١ّٜ آ٠غق از آف ادارق رؿیغگی ٣ـتث ة٥ اصؼاز قؼكط دتث ًؼح م٤ْحی 
ة٥ م٨رت قکٞی اؿث. ًؼح م٤ْحی ز٠ا٣ی ٚاةٜ دتث اؿث ک٥ دك ٠ْیار امیٜ ة٨دف 

 ٠25ػادق  ك زغیغ ة٨دف را ١٦ؼاق ٦ٟ داقح٥ ةاقغ. دالیٜ ای٢ ا٠ؼ ٦ٟ ایػ٢ اؿػث کػ٥
٦ػام مػ٤ْحی ك ّالئػٟ تث اظحؼاّات، ًؼح٨٠اٗٛح٤ا٥٠ جؼیپؾ ک٥ در جغكی٢ ٚا٨٣ف د

جسارم ٠غ٣ُؼ ٚا٣٨٣گػار ایؼا٣ی ة٨دق اؿث اّىا را ٠کٖٞ ة٥ ص١ایث از ًػؼح مػ٤ْحی 
( ك Independently Createdا٣ػػغ )دا٣ػػغ کػػ٥ ةػػ٥ مػػ٨رت ٠ـػػحٜٛ پغیػػغ آ٠ػػغق٠ػػی

 21رؿغ ٚیػغ امػاٝث در ٠ػادق ( ةاق٤غ. ة٥ ٣ُؼ ٠یOriginal( یا امیٜ )Newزغیغ)
٤ت٥ جلکیغم دارد. ة٤اةؼای٢ قؼط اماٝث در دتث یػک ًػؼح مػ٤ْحی ز 1386ٚا٨٣ف 

ج٨اف جن٨ر کؼد ک٥ ًؼصی ک٥ ج٨ؿي دیگؼم پغیغآ٠غق ا٠ؼم ٠٘ؼكض اؿث. زیؼا ١٣ی
 اؿث ة٥ قعل دیگؼم ٤٠حـب ق٨د.

١٦چ٤ی٢ اگؼ یکی از قؼكط ةؼام دتث ك ص١ایث را کاٗی ةغا٣یٟ ةایغ ةگ٨ییٟ کػ٥ 
یؽ ةایغ ٚاةػٜ ص١ایػث ةاقػغ ك ایػ٢ ركاج ًؼصی ک٥ زغیغ ٦ـث كٝی امیٜ ٣یـث ٣

ؿؼٚث ظالٚا٥٣ دیگؼاف اؿث. اگؼ ای٢ دیغگاق را ةپػیؼیٟ کػ٥ یکػی از ایػ٢ دك قػؼط 
٦ایی کػ٥ ٚػتالن كارد کاٗی اؿث جاٝی ٗاؿغ آف ای٢ ا٠ؼ اؿث ک٥ ةایغ ٣ـتث ة٥ ٨٣آكرم

( قغق اؿث ةؼام اقػعاص ا٣ضنػار ٚائػٜ قػغ. ةػ٥ Public Domainص٨زق ٠٨١ّی )
ًؼصی را ًؼاصی کؼدق ةاقغ ك در ٨ًؿ ایػ٢  1387اؿ، اگؼ کـی در ؿاؿ ٨٤ّاف ٠ذ

ةؼدارم ٣یؽ کؼدق ةاقغ ك ًػؼح ٠ؽةػ٨ر كارد چؼظػ٥ جسػارم قػغق دق ؿاؿ از آف ة٧ؼق
ةع٨ا٦غ آف را دتث ١٣ایغ ادارق ٠اٝکیث م٤ْحی ةایغ آف ًؼح را  1397ةاقغ، در ؿاؿ 

ّٛیغق درؿػث ٣تاقػغ. چػؼا رؿغ ای٢ دتث ک٤غ ك ٨٠رد ص١ایث ٚؼار د٦غ. ة٥ ٣ُؼ ٠ی
٦ا ٠ٛؼر کؼدق اؿث ٦ػغٗف آف ک٥ كٚحی ٚا٣٨٣گػار دكرق ٨٠ٚحی ةؼام ص١ایث از ًؼح

٤٠ػغ اؿث ک٥ ةْغ از ای٢ ٠غت ای٢ ًؼح كارد ص٨زق ٠٨١ّی ق٨د ك ١٦گاف از آف ة٧ؼق
ةؼدارم قغق اؿػث دیگػؼ كارد صػ٨زق ١ّػ٠٨ی ؿاؿ از آف ة٧ؼق 10ق٣٨غ. ًؼصی ک٥ 

. از ؿ٨م دیگؼ ص٨ٛؽ ٠اٝکیث ٗکؼم ك ةؼٚػؼارم ا٣ضنػار قغق ك ٚاةٜ ص١ایث ٣یـث
ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف ٣یؽ ة٥ امٜ ّغـ  43ةاقغ ك در امٜ اؿحذ٤ا ٠ی

ا٣ضنار مؼاصحان اقارق قغق اؿث. ة٤اةؼای٢ اؿحذ٤ا ةایغ ة٥ م٨رت ٠ضغكد ج٘ـیؼ قػ٨د 
 84كٚحی در ٠ػادق  ك ٦ؼ دك قؼط را ز٧ث ةؼٚؼارم ا٣ضنار الزـ دا٣ـث. ٣ُؼ ة٥ ای٢ ک٥
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٦ام م٤ْحی ك ّالئٟ جسارم )٦ؼ چ٤غ ای٢ ٠ػادق ٣ا٥٠ ٚا٨٣ف دتث اظحؼاّات ًؼحآیی٢
٦ػام ٨٠زػ٨د ق٨د ًؼح امیٜ ٣تایغ کپی جٛٞیغ ًؼحدرؿث ج٤ُیٟ ٣كغق( گ٘ح٥ ٠ی

ةاقغ ك ةایغ ة٥ م٨رت ٠ـحٜٛ ج٨ؿػي ًػؼاح پغیػغ آ٠ػغق ةاقػغ، ؿػٌش ةػاالجؼم از 
ام ٨رد ٣ُؼ اؿث ك ای٢ ا٠ؼ ة٥ ٣ِ٘ ًؼاصاف اكٝیػ٥ظالٚیث در ٠اٝکیث ادةی ك ٤٦ؼم ٠

ک٤٤غ ك پػؾ از آف دیگػؼاف اؿث ک٥ ةا مؼؼ كٚث ك ٦ؽی٥٤ ةـیار ًؼصی را ظٞٙ ٠ی
یاة٤غ جا ةا ا٣غؾ جٕییؼم آف ًؼح را ة٥ ٣ِ٘ ظ٨د ةػ٥ دتػث ةؼؿػا٤٣غ. ة٤ػاةؼ ازازق ١٣ی

١٦ؼاق ٠ؼاجب ٨ٗؽ ًؼح م٤ْحی ز٧ث دتث ةایغ ٦ؼ دك قؼط اماٝث ك زغیغ ة٨دف را 
٦ٟ داقح٥ ةاقغ. از ًؼؼ دیگؼ ز٧ث ةؼٚؼارم ص١ایث ص٨ٛٚی ك کی٘ؼم از ای٢ ًػؼح 

صـػب  -1ک٤٤غق اصؼاز گؼدد: ٣یؽ ة٥ دالیٜ ذیٜ ةایغ ٦ؼ دك قؼط ةؼام ٚاوی رؿیغگی
٦ػام مػ٤ْحی رؿػیغگی آف ادارق قػکٞی ك اؿحْالـ م٨رت گؼٗح٥ از ادارق دتػث ًػؼح
د٦غ ك ة٥ اّػالـ ٠حٛاوػی ك ةؼرؿی ٚؼار ٠ی اّال٠ی اؿث ك مؼٗان قؼایي قکٞی را ٨٠رد

قػ٨د ة٤اةؼای٢ ؿ٤غم ک٥ در ایػ٢ ظنػ٨ص مػادر ٠ػی ق٨د.ّغـ اّحؼاض ک٘ایث ٠ی
ٚا٨٣ف دتث اؿ٤اد ك ا٠الؾ ٠نػ٨ب  73اّحتار اؿ٤اد رؿ١ی را ٣غاقح٥ ك ٠ك٨١ؿ ٠ادق 

 1392ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠ن٨ب  21ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق  -2ق٨د. ١٣ی 1310
ت ك اٝضاٚات ةْغم مػغكر ٚػؼار ا٣اًػ٥ ٗٛػي در ظنػ٨ص ا٠ػ٨اؿ ٔیؼ٤٠ٛػ٨ؿ ك امالصا

ام ٦ـح٤غ ك جاةِ ٣ُػاـ ٦ام ٗکؼم ا٨٠اؿ كیژقک٤غ )در صاٝی ک٥ دارایی٠نغاؽ پیغا ٠ی
ةـػیارم  -٦3ا ةار کػؼد(. ج٨اف اصکاـ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٨٠اؿ ؿ٤حی را ةؼ آفظاص ظ٨د ك ١٣ی

ةاقػغ ك ّػالكق ةػؼ زغیغ ة٨دف ٠ػی ٦ام م٤ْحی دتث قغق ٗاٚغ اماٝث ك كمٖاز ًؼح
٦ام ج٨ٝیػغم  اظالؿ در رٚاةث آزاد ٤٠سؼ ة٥ ا٣ضنار٦ام ٣ا٨٠ز٥ ك ٠حْاٚتان جٌْیٞی ة٤گاق

در صاٝی ک٥ ٦غؼ ٠اٝکیث ٗکؼم رك٣ٙ کـب ك کػار در ٗىػام  ك جسارم قغق اؿث.
قػ٨د کػ٥ ج٨ٝیغک٤٤ػغگاف زا ٣اقػی ٠ػیةؼدارم از آفةاقغ. ای٢ کپیرٚاةحی ؿاٟٝ ٠ی

٦ام ًؼاصی در ایؼاف ٣یـح٤غ، در صاٝی ک٥ ًؼاصػاف ةـػیار ٥ پؼداظث ٦ؽی٥٤صاوؼ ة
جكؼی٘ات دتث ة٥ درؿحی ًی قػغق ك ٠ٌػاةٙ ةػا  -4ج٨ا٤١٣غم در ایؼاف كز٨د دارد. 

ٚا٨٣ف ا٠ا ةا كاْٚیث ا٣ٌتاؽ ٣غارد ك ٚاةٜ ص١ایث کی٘ؼم ٣یـث ٠ذػٜ كاْٚػ٥ ج٨ٝػغ از 
ّػ٨ام کی٘ػؼم ةػ٥ د٣تػاؿ اصػؼاز ك در د -5ک٤٤غق ك دریاٗث ق٤اؿػ٤ا٥٠. ٣اصی٥ اّالـ

ک٥ زؼـ ٣ٛه ص٨ٛؽ جكعیل ٠سؼـ ك كوِ ٠سازات ةؼ كم ٦ـحیٟ. ٚاوی ةؼام ای٢
دار٣غق ًؼح م٤ْحی را اصؼاز ک٤غ ةایغ ؿ٥ رک٢ ٚا٣٨٣ی، ٠ادم ك ٨٤ْ٠م زؼـ را اصؼاز 
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ج٨ا٣غ در اصؼاز ای٢ ارکاف )ارکاف ٠ػادم ک٤غ. كركد ة٥ قؼكط اماٝث ك زغیغ ة٨دف ٠ی
از ٝضاظ ج٘ـػیؼ دكرف ؿػاظحارم ة٤ػغ چ٧ػارـ  -6ؼـ( ظغق٥ كارد ک٤غ. ك ٨٤ْ٠م ز

اؿحذ٤ائات ای٢ صٙ اؿث ك در م٨رجی کػ٥ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع ادتػات  23ك ٠ادق  ٠15ادق 
گؼدد ك ةؼام ادتات ای٢ ٨٠و٨ع ٣یاز٤٠غ كركد در اماٝث ك زغیغ ق٨د زؼـ اصؼاز ١٣ی

٦ػام ٗکػؼم از زػ٤ؾ کػ٥ دارایػیرؿغ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ة٥ ٣ُؼ ٠ی -7ة٨دف ٦ـحیٟ. 
جػ٨اف ( ك ١٣ػیIntangible Propertyدا٣ف ك اًالّات ٦ـح٤غ ك ٠ضـ٨س ٣یـػح٤غ )

( ٠ٛایـػ٥ ١٣ػ٨د ٦Tangible Propertyام ٗیؽیکی ك ّی٤ی )٦ا را ةا ا٨٠اؿ ك داراییآف
٦ا ؿؼایث داد، ؿ٤غم ک٥ در ك اصکاـ ك ٨ٚاّغ صاکٟ ةؼ ا٨٠اؿ ٗیؽیکی را ٣ـتث ة٥ آف

ق٨د را ٣یؽ ٣تایغ ةا اؿ٤اد ٠اٝکیث رؿ١ی در ظن٨ص اّیػاف ی٦ا مادر ٠ظن٨ص آف
٦ا ٚائٜ قػغ ٠ٛایـ٥ ٨١٣د ك ١٦اف اّحتار ؿ٤غ رؿ١ی ٠ؼة٨ط ة٥ ا٨٠اؿ ّی٤ی را ةؼ آف

٦ام ٠اٝکیث آف اؿث ک٥ دای١ی ةاقغ كٝػی ٠اٝکیػث ا٠ػ٨اؿ ك چؼا ک٥ یکی از كیژگی
صـػب ٣ُؼیػ٥  کػ٦٥ام ٗکؼم ٨٠ٚحی اؿث. ة٤اة٥ ٠ؼاجػب ٗػ٨ؽ ٣ُػؼ ةػ٥ ایػ٢دارایی

کارق٤اس رؿ١ی دادگـحؼم ًؼح م٤ْحی دتػث قػغق ٨٠وػ٨ع پؼك٣ػغق دارام ؿػاة٥ٛ 
 43ةاقغ ك زغیغ ٣یـث ك از ؿ٨یی ١٦ا٣گ٥٣٨ ک٥ در ةاال ذکؼ قغ صـب امػٜ اٗكا ٠ی

ةاقغ ك ٠اٝکیث ٗکؼم ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف امٜ ةؼ ّغـ ا٣ضنار ٠ی
ز ًؼح م٤ْحی اٗكا قغق اؿػحذ٤ا ةػؼ اؿػحذ٤ا ةاقغ ك ص١ایث ااؿحذ٤ا ةؼ ای٢ امٜ ٠ی

جٞٛی گؼدیغق ك ٤٠سؼ ة٥ ایساد ا٣ضنػار ٣ا٨٠زػ٥ ك ٠ضػغكد قػغف رٚاةػث ك جٌْیٞػی  
قػ٨د کػ٥ ایػ٢ ا٠ػؼ ج٨زیػ٥ صٛػ٨ٚی ك ةغكف دٝیٜ كاصغ٦ام ج٨ٝیغم ك جسػارم ٠ػی

٦ػا ٣ُؼ ة٥ ّغـ ك٨ٚع ةؽق ٠ـح٤غان ة٥ امٜ کٞػی ةؼائػث ٨٠وػ٨ع اٚحنادم ٣غارد، ّٞی
از ٚػا٨٣ف آیػی٢  265ك  ٨٣4ف اؿاؿی ز٧١ػ٨رم اؿػال٠ی ایػؼاف ك ٠ػ٨اد ٚا 37امٜ 

ك امػالصات ك اٝضاٚػات ةْػغم ٚػؼار ٤٠ػِ جْٛیػب  1392دادرؿی کی٘ؼم ٠نػ٨ب 
ٚػا٨٣ف  270گػؼدد. ٚػؼار مػادرق كٗػٙ ة٤ػغ )اٝػٖ( ٠ػادق ٣ا٠تؼدق مادر ك اّالـ ٠ػی

ض ٣ػؽد ركز پؾ از اةالغ ة٥ جٛاوام قاکی ظن٨می ٚاةٜ اّحػؼا 10اظیؼاٝػکؼ َؼؼ 
 ةاقغ. ٠ضاکٟ کی٘ؼم دك ج٧ؼاف ٠ی

 . ًمس ضإٔ اظ هٌظط جبٗگبُ تكطٗفبت زض ًظبم حمَق هبلى٘ت صٌؼت1ٖ

ةؼ ظالؼ ٣ُاـ ص٨ٛؽ ٠اٝکیػث ادةػی ك ٤٦ػؼم، در صػ٨زق ٠اٝکیػث مػ٤ْحی آٔػاز 
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ص١ایث ٨٤٠ط ة٥ ًی جكؼی٘ات دتث ك مغكر گ٨ا٦ی٤ا٥٠ دتث اؿث. زایگاق جكػؼی٘ات ك 
٦ػام دتحػی زـػحس٨ کػؼد. در گیؼم جكؼی٘ات در ٣ُػاـی قکٜآدار آف را ةایغ در ٠تا٣

پؼدازیٟ ك ؿپؾ ة٥ ادا٥٠ اةحغا ة٥ ق٤اؿایی ٨٠و٨ع صٙ ةا ج٨ز٥ ة٥ زایگاق جكؼی٘ات ٠ی
٦ام ارائ٥ قغق در رأم ظ٨ا٦یٟ پؼداظث. الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ٠ٌاٝػب ٣ٛغ ةؼظی اؿحغالؿ

کیػث مػ٤ْحی ارائػ٥ ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ٨ًر ٠٨١ّی ك در ظن٨ص ج١اـ ٠نادیٙ صٛػ٨ؽ ٠اٝ

 ةاقغ. ق٨د ك ٤٠ضنؼ ة٥ ًؼح م٤ْحی ک٥ ٨٠و٨ع رأم صاوؼ اؿث ١٣ی٠ی

. هَظَع حك اًحصبضٕ ثـب لحـبؾ جبٗگـبُ تكـطٗفبت زض حوبٗـت اظ      1.1

 هبلى٘ت صٌؼتٖ
٦ػا از گػقح٥ جا ة٥ ا٠ؼكز ركاةي ص٨ٛٚی اقعاص ك ج٤ُیٟ ٠تادالت ك ٠ْا٠الت آف

، ٨٠وػ٨ع صػٙ ك ١ٞٚػؼك صػٙ ةػ٨دق ٠ـحٞؽـ كز٨د اًالّاجی در ظن٨ص دار٣غق صٙ
اؿث. در صٛیٛث، ز٧ث ج٤ُیٟ ركاةي اقعاص، زا٥ْ٠ ةایغ ةغا٣غ ٦ػؼ قعنػی چػ٥ 
ص٨ٛٚی دارد ك آف صٙ چ٥ ١ٞٚؼكیی دارد جا ص٨ٛؽ اقعاص ٣ٛػه ٣كػ٨د. ١٦چ٤ػی٢ 

ا٣غ ةغا٤٣غ ١ٞٚؼك صٙ ًػؼؼ ٠ٛاةػٜ چگ٣٨ػ٥ ًؼٗی٢ ركاةي ص٨ٛٚی ٨١٦ارق ٣یاز داقح٥
ةاقغ یا ظیػؼ. ةػ٥ جػغریر، اة٧ا٠ػات ک٤غ ٠یی ک٥ ادّا ٠یاؿث ك اؿاؿان آیا دارام صٛ

٨٠ز٨د در ٨٠رد ص٨ٛؽ اقعاص آقکار قغ ك ١٦چ٤ی٢، ٠كعل گؼدیغ کػ٥ ًػؼٗی٢ 
د٤٦ػغ. ةػ٥ ّػالكق اگػؼ اقػعاص ركاةي ص٨ٛٚی در ارائ٥ اًالّات ظـث ة٥ ظؼج ٠ػی

د ظ٨دقاف رأؿان ةع٨ا٤٦غ اًالّات را ة٥ دؿث آكر٣غ، ٠ـحٞؽـ مؼؼ ٦ؽی٥٤ ةـیار زیػا
گیؼم اؿث. از ای٢ رك ای٢ ایغق ٠ٌؼح قغ ک٥ اًالّات را در اظحیار اقػعاص ك چكٟ

داٝخ ٨٠رد ا١ًی٤اف ک٥ ١٦اف ٧٣اد٦ام دتحی ٦ـح٤غ ٚؼار د٤٦غ جا در ٨٠اِٚ ٠ٛحىػی 
٦ا در اظحیار زا٥ْ٠ ٚؼار گیؼد. ة٤اةؼای٢ ادارات دتث ةػا ٦ػغؼ ای٢ اًالّات ج٨ؿي آف

جْیی٢ صغكد ك د٨ٕر ص٨ٛؽ اقعاص، ٦ؽی٥٤ ٠ْا٠الجی  ا٣غ جا ةارؿا٣ی پغیغ آ٠غقاًالع
٦ا کا٦ف یاةغ ك ٣ُٟ ة٧حؼم را در زا٥ْ٠ ةؼٚػؼار قػ٨د. ة٤ػاةؼای٢ ق٤اؿػایی صػٙ آف

٨ًر کػ٥ کػ٥ در ٦ا اؿث؛ ١٦اف٦ا ٨٤٠ط ة٥ دتث قغف آفاقعاص در ةْىی از ص٨زق
 1310ٚػا٨٣ف دتػث اؿػ٤اد ك ا٠ػالؾ ٠نػ٨ب  22ص٨زق دتث ا٠الؾ، ة٥ ٨٠زب ٠ادق 

ق٤اؿغ ک٥ ٠ٞک در دٗحػؼ ا٠ػالؾ ةػ٥ ٣ػاـ اك ةػ٥ دتػث ٝث ج٧٤ا کـی را ٠اٝک ٠یدك
 (.5:  1398رؿیغق اؿث )ًتاًتایی صنارم، 
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ک٤غ ک٥ رّایث آف ة٥ كاِٚ، ٤٠ٌٙ ص١ایث ج٨أـ ةا جكؼی٘ات از یک صٙ اٚحىا ٠ی
قػ٨د ك جكؼی٘ات ٨٠زب پیغایف آف صٙ ةاقغ ك ز٠ا٣ی کػ٥ آف جكػؼی٘ات ًػی ٠ػی

ق٨د، ٦ٟ دار٣غق صٙ، ٦ٟ ٨٠و٨ع صٙ ك ٦ٟ صػغكد ك ٨ر مادر ٠یؿ٤غ یا گ٨ا٦ی ٠ػک
د٨ٕر آف صٙ ة٥ ٨ًر دٚیٙ ٠كعل قغق ةاقغ. ة٥ كاِٚ، اگؼ چ٤ػی٢ ٣تاقػغ ص١ایػث 
ج٨أـ ةا جكؼی٘ات از امٜ ك ٠ت٤ام ظ٨د ٗام٥ٞ گؼٗح٥ ك ١٠ک٢ اؿث ٣حایر ٣اگ٨ارم ةػ٥ 

ک٤ػغ ذات آف ٠ػیرؿا٣ی دتث اٚحىػا ج٨اف گ٘ث کارکؼد اًالع١٦ؼاق داقح٥ ةاقغ. ٠ی
صٙ ك ج١اـ ٨ّارض آف ٠تح٤ی ةؼ پای٥ جكؼی٘ات ةاقغ؛ چؼا ک٥ اؿاؿان دتث ةػ٥ كزػ٨د 
آ٠غق ک٥ ةگ٨یغ چ٥ کـی دارام صٙ اؿث، ةؼ چ٥ چیؽ صٙ دارد ك ١ٞٚؼكم صػٙ كم 
چگ٥٣٨ اؿث. در ٣حیس٥، ةایغ ةؼ ای٢ ّٛیغق ةاقیٟ ک٥ جا ز٠ػا٣ی کػ٥ گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ دتػث 

ؼزػِ مػاٝش مػادر قػغق ةاًػٜ ٣كػغق اؿػث، ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی کػ٥ ج٨ؿػي ٠
رؿا٣ی ظ٨د در ظن٨ص دار٣غق صػٙ، ٨٠وػ٨ع ١٦چ٤اف در صاؿ ای٘ام کارکؼد اًالع

رؿػغ پػؾ از ا٣سػاـ دتػث، دار٣ػغق ة٤اةؼای٢ ة٥ ٣ُؼ ٠ػی 1ةاقغ.صٙ ك ١ٞٚؼك صٙ ٠ی
ق٨د ك جا ز٠ا٣ی ک٥ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ة٥ اّحتار ظ٨د ةاٚی گ٨ا٦ی٤ا٥٠ دارام صٙ ا٣ضنارم ٠ی

ؽ ا٣ضنارم ٣یؽ ة٥ ٨ٚق ظ٨د ةاٚی ظ٨ا٦غ ةػ٨د. در كاٚػِ، در صػ٨زق صٛػ٨ؽ اؿث ص٨ٛ

٣ُػؼ ٠اٝکیث م٤ْحی، ٨٠و٨ع صٙ، آف پغیغق م٤ْحی اؿث ک٥ ة٥ دتث رؿیغق؛ مؼؼ
از ای٢ ک٥ ای٢ دتث ة٥ درؿحی ا٣ساـ قػغق یػا ٣كػغق ةاقػغ. ٨٠وػ٨ّی کػ٥ زكاؿ آف 

ک٤ػغ ةْػغ٦ا ٠ػی٠ـحٞؽـ اةٌاؿ اؿث؛ ا٠ؼم ک٥ كٗٙ ٚا٨٣ف ة٥ گػقػح٥ ؿػؼایث پیػغا 
١٠ک٢ اؿث ٗٛغاف آف کكٖ ق٨د. در ٣حیس٥، در م٨رت اصؼاز ا٣ساـ ا١ّػاؿ ٣اٚىػا٥٣ 
٣ـتث ة٥ پغیغق م٤ْحی دتث قغق، ٠ؼزِ ٚىػایی ٠کٞػٖ اؿػث وػ١ا٣ث ازؼا٦ػام 
ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی را زارم ةغا٣غ. ة٤ػاةؼای٢ در مػ٨رت ًػؼح قػکایث کی٘ػؼم، 

ة٥ اصؼاز مضث دتث پغیغق م٤ْحی دادؿؼا ك دادگاق کی٘ؼم ٦یچ مالصیحی در كركد 
آیػا گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ دتػث مػادر قػغق  -٣1غارد ك مؼٗان ةایغ ة٥ دك ٨٠و٨ع ج٨زػ٥ ک٤ػغ: 

                                                           
غ ةػ٥ آف ٦ام ص٨ٛؽ ٠اٝکث م٤ْحی )ک٥ در ٚـ١ث ةْػ٣ا٥٠اٝتح٥ ة٥ دٝیٜ ّغـ ٌْٚیث ذاجی اّحتار گ٨ا٦ی. 1

٣ا٥٠ دتث ٠اٝکیث م٤ْحی جا صغكد زیادم ٠عغكش اؿث؛ رؿا٣ی گ٨ا٦یظ٨ا٦یٟ پؼداظث( کارکؼد اًالع

رؿػا٣ی در ظنػ٨ص رؿا٣ی دتث ک٥ ١٦ا٣ا اًػالعا٠ا ای٢ ٠ـئ٥ٞ ٠ا٣ِ از آف ٣یـث ک٥ آدار ك ٣حایر اًالع

ارم ٣غا٣یٟ؛ چؼا ک٥ دتث ٣ا٥٠ اؿث را زدار٣غق صٙ، ٨٠و٨ع صٙ ك ١ٞٚؼك صٙ جا ز٠اف ةٛام اّحتار گ٨ا٦ی

 ةی٤ی قغق اؿث. ةؼام جضٛٙ ١٦ی٢ آدار کارکؼد اًالع رؿا٣ی پیف
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آیا ٠ح٧ٟ ٠ؼجکب رٗحار٦ام ٠ػک٨ر در  -١٦2چ٤اف ة٥ اّحتار ظ٨د ةاٚی اؿث یا ظیؼ؟ 
م قػغق ك ّالئػٟ جسػار یمػ٤ْح ٦امٚا٨٣ف دتث اظحؼاّات، ًؼح 40ك  28، ٨٠15اد 

ا ای٢ صاؿ، اگؼ ةْغ٦ا گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ةاًٜ ق٨د ةا ٤ّایث ة٥ ادػؼ ٧ٚٛؼایػی اؿث یا ظیؼ؟ ة
٦ػام مػ٤ْحی ك ٚا٨٣ف دتث اظحؼاّػات، ًػؼح 41ك  29، 18ةی٤ی قغق در ٨٠اد پیف

آیغ اؿاؿان از اةحغا صٛی كز٨د ٣غاقح٥، گ٨یی اؿاؿػان ّالئٟ جسارم کاقٖ ة٥ ١ّٜ ٠ی

ج٨اف ةاب اّادق دادرؿی ٝیٜ ٠یام مادر ٣كغق ة٨د ك ة٥ ١٦ی٢ دكٚث گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ٦یچ
 را ٠٘ح٨ح دا٣ـث. 

 ّبٕ اضائِ قسُ زض ضإٔ. ًمس ثطذٖ اؾتسالل2.1
٨ًر ک٥ ةیاف قغ ٚاوی ٠ضحؼـ مادرک٤٤غق ای٢ رأم ٠ْحٛػغ اؿػث ز٧ػث ١٦اف

ةؼٚؼارم ص١ایث ص٨ٛٚی ك کی٘ؼم، اصؼاز مضث دتث ةؼام ٠ؼزػِ ٚىػایی وػؼكرت 
٦ام ای٢ ركیکؼد ا٣ساـ قػغق اؿػث. پای٥دارد. در ٠ح٢ رأم جالش زیادم ةؼام جتیی٢ 

صـػب اؿػحْالـ مػ٨رت گؼٗحػ٥ از ادارق دتػث "گ٣٨ػ٥ آ٠ػغق کػ٥: ة٥ ٨ًر ٠ذاؿ ایػ٢
٦ام م٤ْحی رؿیغگی آف ادارق قکٞی ك اّال٠ی اؿث ك مؼٗان قؼایي قػکٞی را  ًؼح

قػ٨د. د٦غ ك ة٥ اّػالـ ٠حٛاوػی ك ّػغـ اّحػؼاض ک٘ایػث ٠ػی٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی

ق٨د اّحتار ؿػ٤غ رؿػ١ی را ٣غاقػح٥ ك در ای٢ ظن٨ص مادر ٠ی ة٤اةؼای٢ ؿ٤غم ک٥
 "ق٨د.١٣ی 1310ٚا٨٣ف دتث اؿ٤اد ك ا٠الؾ ٠ن٨ب  ٠73ك٨١ؿ ٠ادق 

٨ًر ک٥ اقارق قغ ٤٠ٌٙ ك ٠ت٤ام در ظن٨ص ای٢ اؿحغالؿ ةایغ گ٘ث اكالن، ١٦اف
رؿا٣ی ظ٨د را در ظن٨ص كزػ٨د صػٙ، ک٤غ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ کارکؼد اًالعدتث ایساب ٠ی

ق صٙ ك ١ٞٚؼك صٙ ای٘ا ١٣ایغ، در ٔیؼ ایػ٢ مػ٨رت، ص١ایػث جكػؼی٘اجی کػا٠الن دار٣غ
ق٨د. ة٤اةؼای٢ ٨٠و٨ع صٙ در ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی ك ة٥ جتِ ٤٠ٌٙ ٠ی٠ت٤ا ك ةی ةی

آف، ٨٠و٨ع زؼـ ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠اٝکیث مػ٤ْحی، پغیػغق مػ٤ْحی دتػث قػغق اؿػث، 
ك ٚاوػی ةایػغ ةػ٥ آف ٣ُؼ از ای٢ ک٥ دتث ة٥ درؿحی ا٣ساـ قغق یا ٣كغق اؿػث مؼؼ

ٚػػا٨٣ف دتػػث اظحؼاّػػات،  40ك  28ك  15جؼجیػب ادػػؼ د٦ػػغ. در ایػػ٢ ظنػ٨ص ٠ػػ٨اد 

ةغی٢ جؼجیػب  ٦15ام م٤ْحی ك ّالئٟ جسارم مؼاصث دار٣غ. ّتارت مغر ٠ادق  ًؼح
٠ٛػؼر  ٠28ػادق  "ص٨ٛؽ ٣اقی از گ٨ا٦ی٤ا٥٠ اظحؼاع ة٥ جؼجیب زیػؼ اؿػث: ... "اؿث: 

٤ْحی، ٠غت اّحتار ك ج١غیػغ آف ةػ٥ قػؼح زیػؼ ص٨ٛؽ ٣اقی از دتث ًؼح م"داقح٥: 
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ص٨ٛؽ ٣اقی از دتث ّال٠ث، ٠غت اّحتار ك ": ١٦40چ٤ی٢، ة٥ ٨٠زب ٠ادق  "اؿث ...
د٤٦ػغ ٨٠وػ٨ع صػٙ ٠اٝکیػث ای٢ ّتارات ٣كاف ٠ی "ج١غیغ آف ة٥ قؼح زیؼ اؿث ...

م٤ْحی ك ة٥ جتِ آف، ٨٠و٨ع زؼـ ٣ٛه صٙ ٠اٝکیث م٤ْحی، پغیغق مػ٤ْحی دتػث 
ؼ از درؿحی یا ٣ادرؿحی دتث اؿث. ة٥ كاٚػِ، ةػ٥ مػؼؼ دتػث، صٛػ٨ؽ ٣ُقغق مؼؼ

ک٤ػغ، دتػث رؿا٣ی دتث اٚحىػا ٠ػیا٣ضنارم ة٥ قعل جْٞٙ گؼٗح٥ ك کارکؼد اًالع

آكرم اًالّات ك ارزیػاةی قػؼایي دتػث پغیغق م٤ْحی، اقعاص را ٠ـح٤ٕی از ز١ِ
ح٥ ةاقػغ ةػا ةؼام ج٤ُیٟ ركاةٌكاف ک٤غ ك ٧٣ایحان اگؼ قعنی اّحؼاوی ة٥ دتػث داقػ

 دار ًٞب ک٤غ. ًؼح د٨ّم ٠ـحٜٛ، اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ را از ٠ؼزِ مالصیث
ام ةؼظالؼ ٠ٛػؼرات آ٠ػؼق پػیف گؼٗحػ٥ ةػ٥ ٦ػیچ ک٥ ٠ؼزِ دتث ركی٥دا٣یان، ای٢

ام ظالؼ ٚا٨٣ف ج٨ؿػي ٠ؼازػِ ٚىػایی ةاقػغ، کػ٥ اگػؼ ج٨ا٣غ ٠س٨ز ركی٨٤ّ٥اف ١٣ی
عحٜ ظ٨ا٦ػغ قػغ. گػقػح٥ از ایػ٢ چ٤ی٢ ق٨د ةی ٚا٣٨٣ی ركاج یاٗح٥ ك ٣ُٟ زا٥ْ٠ ٠

ٚا٨٣ف  73ق٨د ٠ك٨١ؿ ٠ادق ک٥ ؿ٤غم ک٥ مادر ٠ی٨٠ارد ٨ْٞ٠ـ ٣یـث اقارق ة٥ ای٢
دتث ٣یـث ة٥ چ٥ دٝیٜ ا٣ساـ قغق؛ چؼا ک٥ در ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایؼاف دك ٨٣ع ؿ٤غ رؿػ١ی 

ؿ٤غ رؿ١ی ٚا٨٣ف دتث ک٥ ٝؽك٠ان در دٗػاجؼ اؿػ٤اد رؿػ١ی ك  -1پیف ةی٤ی قغق اؿث: 
ٚػا٨٣ف  1287ؿ٤غ رؿ١ی ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ک٥ ًتٙ ٠ػادق  -2ق٨د؛ ج٤ُیٟ ٠ی دٗحؼ ا٠الؾ

٠غ٣ی ج٨ؿي ٠ل٨٠ری٢ دكٝحی در صغكد مالصیث ك ةا رّایث ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات مػادر 
ق٣٨غ. ةا ٤ّایث ة٥ ای٢ ک٥ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ دتث ٠اٝکیث م٤ْحی ٥٣ در دٗحػؼ ا٠ػالؾ ك ٠ی

ؿػ٤غ رؿػ١ی ٠كػ٨١ؿ ٥٣ در دٗاجؼ اؿ٤اد رؿ١ی ج٤ُیٟ قغق اؿث ة٥ ٦ػیچ ٤ّػ٨اف 
ای٢ ٚا٨٣ف ٣ع٨ا٦غ ة٨د، ةٞک٥ ؿ٤غ رؿػ١ی ٚػا٨٣ف ٠ػغ٣ی  73ٚا٨٣ف دتث ك ٠ٛؼرق ٠ادق 

( ك اقارق ة٥ ای٢ ٠ـئ٥ٞ ارجتاًی ةا ركی٥ ظػالؼ 8:  1398اؿث )ًتاًتایی صنارم، 
 ٚا٨٣ف ادارق دتث ٠اٝکیث م٤ْحی ٣غارد. 

ؽ د٦ػغ صحػی ظػ٨د ٚاوػی ٣یػ١٦چ٤ی٢ اقارق ة٥ ةضػخ ٚػؼار ا٣اًػ٥ ٣كػاف ٠ػی
کػ٥ در رأم چ٤ػی٢ جؼدیغ٦ایی در ظن٨ص ّٛیغق ك ركیکػؼد ظػ٨د دارد. ج٨وػیش آف

ك امالصات ك  1392ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠ن٨ب  21ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق "آ٠غق: 
ک٤غ )در صاٝی کػ٥ اٝضاٚات ةْغم ٗٛي در ظن٨ص ا٨٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ٠نغاؽ پیغا ٠ی

جػ٨اف اصکػاـ اـ ظاص ظ٨د ك ١٣ػیام ٦ـح٤غ ك جاةِ ٦ُ٣ام ٗکؼم ا٨٠اؿ كیژقدارایی
٦ػام ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ در ٚـػ١ث "٦ا ةار کؼد(.٠ؼة٨ط ة٥ ا٨٠اؿ ؿ٤حی را ةؼ آف
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ٚتٞی رأم ةیاف قغ اصؼاز ك٨ٚع زؼـ ٨٤٠ط ة٥ اصؼاز كز٨د قؼایي ٠ػا٨٦م اؿػث ك از 
ای٢ ایغق ای٢ ٣حیس٥ صامٜ قغ ک٥ ٨٠و٨ع زؼـ ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی پغیػغق 

كازغ قؼایي اؿث ك ةؼام اصؼاز كٚػ٨ع زػؼـ ةایػغ كزػ٨د قػؼایي م٤ْحی دتث قغق 
د٦غ ةؼام ایكػاف جؼدیػغ ٠ا٨٦م اصؼاز ق٨د؛ ةا ای٢ صاؿ ای٢ ٚـ١ث از رأم ٣كاف ٠ی

مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ة٥ كز٨د آ٠غق اؿث. در صٛیٛث اگؼ ایكاف ةؼ ّٛیغق اكؿ ظ٨د ٠ت٤ی 
ؿط ٦ـػح٤غ دیگػؼ چػ٥ ةؼ ٣یاز ة٥ اصؼاز قؼایي ٠ا٨٦م دتث ةؼام اصؼاز ك٨ٚع زؼـ را

٣یازم ة٥ ای٢ اؿث ک٥ ٗکؼ مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ز٧ث اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ة٥ ذ٦ػ٢ ظٌػ٨ر 
ک٤غ. ة٥ كاِٚ، اگؼ ایكاف اّحٛاد دار٣غ ٨٠و٨ع صػٙ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی ك ةػ٥ جتػِ آف، 
٨٠و٨ع زؼـ ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی، پغیغق م٤ْحی كازغ قؼایي ٠ا٨٦م اؿث 

ز كز٨د قؼایي ٠ا٨٦م دتث اؿث، اؿاؿان ٣یػازم ةػ٥ ك اصؼاز ك٨ٚع زؼـ ٨٤٠ط ة٥ اصؼا
اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ٣یـث ک٥ ایغق مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ٠ٌؼح ق٨د ك در ٧٣ایػث ةػ٥ دٝیػٜ 

ک٥ از ز٧ث ٨ٚاّغ آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم قؼایي مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً كز٨د ٣ػغارد، از آف
  1مغكر ای٢ ٚؼار ازح٤اب ق٨د.

از ٝضػاظ ج٘ـػیؼ دركف ؿػاظحارم "ق: گػقح٥ از ای٢ ٨٠ارد در ةعكی از رأم آ٠غ
از اؿحذ٤ائات ای٢ صػٙ اؿػث ك در مػ٨رجی کػ٥ ایػ٢  23ك ٠ادق  15ة٤غ چ٧ارـ ٠ادق 

گؼدد ك ةؼام ادتات ای٢ ٨٠وػ٨ع ٣یاز٤٠ػغ كركد در ٨٠و٨ع ادتات ق٨د زؼـ اصؼاز ١٣ی

در ای٢ ظن٨ص ةایغ گ٘ث ٦یچ جؼدیغم كز٨د ٣ػغارد  "اماٝث ك زغیغ ة٨دف ٦ـحیٟ.
ام ٠ضٛػٙ ضٛٙ اؿحذ٤ائات ص٨ٛؽ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی رٗحػار ٠سؼ٠ا٣ػ٥ک٥ در م٨رت ج

٣كغق؛ زیؼا اؿحذ٤ائات ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی ٠نغاؽ ةارز یکی از ٨ّا٠ٜ ٨٠ز٥٧ زؼـ 
ٚػا٨٣ف ٠سػازات  158ی٤ْی ازازق ٚا٨٣ف اؿث. ٠ـح٤غ ٚا٣٨٣ی ای٢ ةضخ، مػغر ٠ػادق 

ٚتػٜ ارجکػاب  ّالكق ةػؼ ٠ػ٨ارد ٠ػػک٨ر در ٠ػ٨اد"اؿال٠ی اؿث. ة٥ ٨٠زب ای٢ ٠ادق: 
ق٨د در ٨٠ارد زیػؼ ٚاةػٜ ٠سػازات ٣یـػث: رٗحارم ک٥ ًتٙ ٚا٨٣ف زؼـ ٠ضـ٨ب ٠ی

ٚػا٨٣ف  ٠15ػادق  "اٖٝ( در م٨رجی ک٥ ارجکاب رٗحار ة٥ صکٟ یا ازازق ٚا٨٣ف ةاقغ ... .
٦ام م٤ْحی ك ّالئٟ جسارم پؾ از اقارق ة٥ صٛػ٨ؽ ا٣ضنػارم دتث اظحؼاّات، ًؼح

ةؼدارم ةا ا٦غاؼ آز٠ایكی، اؿح٘ادق اؿحی٘اء صٙ، ة٧ؼقدار٣غق گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ٨٠اردم ٠ذٜ 

                                                           
 پؼدازیٟ.اٝتح٥ در ٚـ١ث ؿ٨ـ ای٢ ٨٣قحار ة٥ ٨ًر دٚیٙ ة٥ ةؼرؿی ٚاةٞیث مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ٠ی .1
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در كؿایٜ ٣ٛٞی٥ در صاؿ گػر از کك٨ر، ؿتٙ اؿح٘ادق را ة٥ ٨٤ّاف اؿحذ٤اء ای٢ ص٨ٛؽ 
رٟٔ مغكر گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ ك ةؼٚػؼارم ٨٠رد اقارق ٚؼار دادق اؿث. در كاِٚ، ٚا٣٨٣گػار ّٞی

ج٨ؿي اقعاص داٝخ را در ص٨ٛؽ ا٣ضنارم ةؼام دار٣غق گ٨ا٦ی٤ا٥٠، ا٣ساـ ای٢ ا١ّاؿ 
٠تاح دا٣ـح٥ اؿث. ة٤اةؼای٢ اگػؼ رٗحػارم در  15م٨رت جضٛٙ قؼایي ٠ٛؼر در ٠ادق 

٣یؽ ٠ػ٨رد ارزػاع ٚػؼار گؼٗحػ٥  23)ک٥ در ٠ادق  ١ٞٚ15ؼك اؿحذ٤ائات ٠نؼح در ٠ادق 

اؿث( ا٣ساـ ق٨د ةایغ گ٘ث ة٥ دٝیٜ ٠تاح ة٨دف آف ١ّٜ، ٤ّنؼ ٚا٣٨٣ی ٠ضٛٙ ٣ت٨دق 
ساـ ٣كػغق اؿػث. در صٛیٛػث در مػ٨رجی کػ٥ رٗحػارم در ١ٞٚػؼك ك اؿاؿان زؼ٠ی ا٣

اؿحذ٤ائات ةاقغ ٦یچ جؼدیغم ٣یـث ک٥ ٠ؼزِ کی٘ؼم ةایغ ٚؼار ٤٠ِ جْٛیػب مػادر 
ک٤غ ا٠ا ای٢ ٠تاصخ ة٥ ٦یچ ٨٤ّاف ٠س٨زم ةػؼام ارزیػاةی مػضث در قػؼایٌی کػ٥ 
قکایث ٣ٛه صٙ ًؼح قغق ٣یـث ك ارجتاط ةضخ اؿحذ٤ائات ةا كركد ٠ؼزِ کی٘ػؼم 

 ة٥ ارزیاةی مضث دتث ةؼ ٠ا ٠کح٨ـ اؿث. 
ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ زایگاق جكؼی٘ات در ص١ایػث از ٠اٝکیػث مػ٤ْحی ةایػغ ٣حیس٥ آف

گ٘ث ٨٠و٨ع صٙ ك ة٥ جتِ آف ٨٠و٨ع زؼـ ٣ٛه صٛػ٨ؽ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی، پغیػغق 
٣ُؼ از مضث یػا ّػغـ مػضث دتػث م٤ْحی دتث قغق ك ص٨ٛؽ ٣اقی از دتث، مؼؼ

٣ُؼ از اصؼاز ٤ّامؼ ٚا٣٨٣ی، ٠ادم ك ٨٤ْ٠م ةایغ مؼؼ اؿث. ٠ؼزِ کی٘ؼم در م٨رت
اصؼاز یا ّغـ اصؼاز قؼایي دتث ة٥ رؿیغگی ظ٨د ادا٥٠ د٦غ ك ٠تادرت ة٥ مغكر ٚؼار 
زٞب ة٥ دادرؿی ك ٠حْاٚتان صکٟ ٠ضک٠٨یػث ٠ػح٧ٟ ١٣ایػغ ك در ٧٣ایػث، اگػؼ ةْػغ٦ا 

ٚػا٨٣ف  41ك  29، 18گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ةاًٜ ق٨د، ةا ج٨ز٥ ة٥ ادؼ ٧ٚٛؼایی ٠نػؼح در ٠ػ٨اد 
جػ٨اف ةػاب اّػادق دادرؿػی را ٦ام م٤ْحی ك ّالئٟ جسارم ٠ػیدتث اظحؼاّات، ًؼح

ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی کی٘ػؼم ٠٘حػ٨ح دا٣ـػث؛ ةػغی٢  ٠474ـح٤غ ة٥ ة٤غ ج ٠ادق 
ج٨ویش ک٥ ًتٙ ة٤غ ٠ػک٨ر، یاٗح٢ اد٥ٝ زغیغ از ٨٠ارد اّادق دادرؿی ة٨دق ك ةا اةٌاؿ 

آیغ ک٥ از اةحغا صٛی كزػ٨د ایی کاقٖ ة٥ ١ّٜ ٠یگ٨ا٦ی٤ا٥٠ ك زارم قغف ادؼ ٧ٚٛؼ
(. اٝتحػ٥ گؽی٤ػ٥ دیگػؼ، 63:  ٣1399غاقح٥ ك زؼ٠ی ة٥ ك٨ٚع ٣پی٨ؿح٥ اؿث )٣اَؼم، 

 گیؼد. مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً اؿث ک٥ در ٚـ١ث ؿ٨ـ ای٢ ٨٣قحار ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی

 . ًمس ضإٔ ثب لحبؾ زالٗل صسٍض ًبزضؾت گَاٌّ٘به2ِ

ةؼ دتث ٠اٝکیث م٤ْحی، دك دٝیػٜ ١ّػغق ةػؼام مػغكر ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗىام صاکٟ 
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دؿحؼؿػی ٠ضػغكد ةػ٥ دا٣ػف پیكػی٢ ك ٗٛػغاف -٣1ادرؿث گ٨ا٦ی٤ا٥٠ كزػ٨د دارد: 
قعنی ة٨دف ةؼظی ٠ْیار٦ام ارزیاةی قؼایي دتػث پغیػغق  -٦2ام الزـ؛ زیؼؿاظث

م٤ْحی )اّٟ از اظحؼاع، ًؼح م٤ْحی ك ّال٠ث جسارم(. ز٧ث اصػؼاز قػؼایي دتػث 
را ق٤اؿایی ک٤٤غ ك پػؾ از  1زیاةاف ادارق دتث اظحؼاع اةحغا ةایغ دا٣ف پیكی٢اظحؼاع، ار

آف، اظحؼاع ٨٠رد٣ُؼ ك ادّا٦ام آف را ةا ١ٞٚؼك دا٣ف پیكی٢ جٌتیٙ د٤٦غ جا كزػ٨د یػا 
ةػ٥ (. 91:  1389ّغـ كز٨د جازگی ك گاـ اةحکارم اصؼاز ق٨د )زْ٘ؼزادق ك ٠ض١ػ٨دم، 

٢ٗ یا "٦ام م٤ْحی ك ّالئٟ جسارم: ات، ًؼحٚا٨٣ف دتث اظحؼاّ ٨٠4زب ة٤غ ق ٠ادق 
م٤ْث ٚتٞی ّتارت اؿث از ٦ؼ چیؽم ک٥ در ٦ػؼ ٣ٌٛػ٥ از ز٧ػاف از ًؼیػٙ ا٣حكػار 
کحتی یا ق٘ا٦ی یا از ًؼیٙ اؿح٘ادق ١ّٞی یا ٦ؼ ًؼیٙ دیگػؼ، ٚتػٜ از جٛاوػا یػا در 

ةػ٥ ١٦ػی٢  "٨٠ارد صٙ جٛغـ ٣اقی از ا٧َار٣ا٥٠ دتث اظحػؼاع اٗكػا قػغق ةاقػغ ... .
٦ػام مػ٤ْحی ك ٚا٨٣ف دتث اظحؼاّػات، ًػؼح 21جیب در ٨٠رد ًؼح م٤ْحی ٠ادق جؼ

ًؼح م٤ْحی ز٠ا٣ی ٚاةٜ دتث اؿث ک٥ زغیغ ك یا امیٜ "ّالئٟ جسارم ٠ٛؼر داقح٥: 
ةاقغ. ًؼح م٤ْحی ز٠ا٣ی زغیغ اؿث ک٥ از ًؼیٙ ا٣حكار ة٥ ٨ًر ٠ضـػ٨س ك یػا از 

٧َار٣ا٥٠ یا ةؼ صـب ٨٠رد ٚتٜ ًؼیٙ اؿح٘ادق ة٥ ٦ؼ ٣ض٨ دیگؼ ٚتٜ از جاریط جـٞیٟ ا
ام از ز٧اف ةؼام ١ّػ٨ـ اٗكػا ٣كػغق از صٙ جٛغـ ا٧َار٣ا٥٠ ةؼام دتث در ٦یچ ٥ٌٛ٣

ام کػ٥ اةحػغائان از ایػ٢ ٠٘ػا٦یٟ ك ٣کح٥ ٧٠ٟ آف اؿث ک٥ ةؼظالؼ َا٦ؼ ؿػادق "ةاقغ.
٦ػایی کػ٥ ق٨د، دؿحؼؿی کا٠ٜ ة٥ آف اظحؼاّػات ك ًػؼحقؼایي ة٥ ذ٢٦ ٠حتادر ٠ی

 ا٣غ ا٠ؼم ةـیار دق٨ار اؿث. ا٧َار٣ا٥٠ ٨٠ز٨د ة٨دق پیف از جٛغیٟ
ک٤ػغ کػ٥ ١٦چ٤ی٢ ٠ـئ٥ٞ دؿحؼؿی ة٥ دا٣ف پیكی٢ ز٠ا٣ی ةیكحؼ ٨١٣د پیغا ٠ی

ةی٤ػی پیف 2در ٨ٚا٣ی٢ اظحؼاّات ةؼظی کك٨ر٦ا ٧٣ادم ة٥ ٣اـ دا٣ف پیكی٢ ٠ضؼ٠ا٥٣
 ام از اًالّػات ١ّٞػی ك ٤ٗػیقغق اؿث. ٨ُ٤٠ر از دا٣ف پیكی٢ ٠ضؼ٠ا٥٣ ٠س٨١ّػ٥

اؿث ک٥ ة٥ ٨ًر ٠ضؼ٠ا٥٣ ك ؿؼم ةؼام قعل یا اقعاص ٠ضغكدم اٗكا قغق ك ٚؼار 
اؿث در آی٤غق ٣ؽدیک ة٥ ٨ًر گـحؼدق ك ك ٤ّٞی در اظحیار ٨١ّـ ٚؼار گیؼد. ة٥ ًػ٨ر 
٠ذاؿ، اًالّات ٨٠ز٨د در یک ٠ٛا٥ٝ ک٥ ةؼام ارزیاةی ك چاپ ةػ٥ یػک ٠سٞػ٥ ارؿػاؿ 

دارد، ك٨ٝ ای٢ ک٥ ٨٤٦ز ة٥ ٨ًر ٤ّٞی  قغق، پیف از چاپ در ١ٞٚؼك دا٣ف پیكی٢ ٚؼار

                                                           
1. Prior Art 
2. Secret Prior Art 
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ة٤ػاةؼای٢، اگػؼ ٠ػذالن  .(Douglas, 1996 : p150در اظحیار ٨١ّـ ٚؼار ٣گؼٗحػ٥ ةاقػغ )
کك٨ر آ١ٝاف ٧٣اد دا٣ف پیكی٢ ٠ضؼ٠ا٥٣ را در ٚا٨٣ف اظحؼاّات ظ٨د پػیؼٗح٥ ةاقػغ ك 
قعنی ا٧َار٣ا٥٠ دتث اظحؼاع ظ٨د را جٛغیٟ ادارق دتػث اظحػؼاع ایػ٢ کكػ٨ر کػؼدق 

ام اٗكػا قػغق ك ؿاؿ پیكحؼ در ٠ٛاٝػ٥ 2یا  1ةاقغ، در م٨رجی ک٥ اظحؼاع ٨٠رد ٣ُؼ 
ای٢ ٠ٛا٥ٝ در ز٠اف جٛغیٟ ا٧َار٣ا٥٠ در ٨٣ةث چاپ ٚؼار داقػح٥ ةاقػغ، پػؾ از چػاپ 

آیغ ک٥ اظحؼاع ٨٠رد ٣ُؼ در ١ٞٚؼك دا٣ف پیكی٢ ٚؼار داقح٥ ٠ٛا٥ٝ کاقٖ ة٥ ١ّٜ ٠ی
 ظ٨ا٦غ ة٨د. ك كر٥ٚ اظحؼاع مادر قغق ٚاةٜ اةٌاؿ 

٦ػام ٨٠زػ٨د، جٌتیػٙ گػقح٥ از دؿحؼؿی ٠ضغكد ك دق٨ار ة٥ اظحؼاّات ك ًؼح
٦ا ا٣ساـ قغق ةا ١ٞٚؼك دا٣ف پیكی٢ ةػا ٦ایی ک٥ درظ٨اؿث دتث آفاظحؼاّات ك ًؼح

ج٨ا٣غ ةػ٥ ّػغـ ٌْٚیػث اّحتػار ام ک٥ ٠یق٨د؛ ٠ـئ٠٥ْٞیار٦ام قعنی م٨رت ٠ی
ق دتث از زاكیػ٥ دیػغ ظ٨دقػاف اظحؼاّػات را ةػا ٦ا دا٢٠ ةؽ٣غ. ارزیاةاف ادارگ٨ا٦ی٤ا٥٠

د٤٦غ. در ٣حیس٥، ا٠کاف دارد یک اظحؼاع كاصػغ از دیػغگاق دا٣ف پیكی٢  جٌتیٙ ٠ی
یک ارزیاب ٚاةٜ دتث ق٤اظح٥ ق٨د ا٠ا ارزیػاةی دیگػؼ آف را ٚاةػٜ دتػث ٣غا٣ػغ. ایػ٢ 

در  ج٨ا٣غ ٨٠دؼ ةاقغ ا٠ا ةیكحؼی٢ جػلدیؼ آف٠ـئ٥ٞ در ظن٨ص کارةؼد م٤ْحی ٦ٟ ٠ی
قػؼًی   (.Corea, 2015: 10)ک٤ػغ ارزیاةی ك اصؼاز قؼط گاـ اةحکارم ٨١٣د پیغا ٠ی

اؿػث  1ک٥ ةػ٥ جْتیػؼ یکػی از ٨٣یـػ٤غگاف دارام ٧٘٠ػ٠٨ی ةـػیار ٠ػت٧ٟ ك ٕٝؽ٣ػغق
(Pittman, 2015: 347.) 

ز٧ث اصؼاز قؼط گاـ اةحکارم، ارزیاب ةایػغ اصػؼاز ک٤ػغ کػ٥ آف اظحػؼاع ةػؼام 
ر رقح٥ ٠ؼة٥ً٨ ةغیِ ة٨دق ك ا٠ؼم پیف پا اٗحػادق جٞٛػی د 2قعل ةا ٧٠ارت ٨١ْ٠ٝی

ٚؼار د٦غ ك از دریچ٥ ذ٢٦  3ق٨د. ارزیاب ةایغ ظ٨د را ة٥ زام ای٢ قعل ٗؼوی١٣ی
اك ة٥ جضٞیٜ ٨٠و٨ع ةپؼدازد. صاؿ ١٠ک٢ اؿث از دیغگاق یک ارزیاب، اظحػؼاع ٠ػ٨رد 

زیاب دیگؼ اؿاؿػان ٣ُؼ ةؼام قعل ةا ٧٠ارت ٨١ْ٠ٝی کا٠الن آقکار ةاقغ ا٠ا ة٥ ٣ُؼ ار
 (.Corea, 2015 : 11)چ٤ی٢ ٣تاقغ 

                                                           
1. Elusive and Slippery Concept 

2. Person having Ordinary Skill in the Art )PHOSITA) 

آیػغ ك ٠ػی٠ؼة٥ً٨ یک ٠حعنل ّادم ة٥ صـػاب  قعل ةا ٧٠ارت ٨١ْ٠ٝی قعنی اؿث ک٥ دررقح٥

 ک٤غ ك ج١ایٞی ة٥ ا٣ساـ ٨٣آكرم ٣غارد.٦ام ٨١ْ٠ؿ اؿح٘ادق ٠یةؼام صٜ ٠كکالت ٨١ْ٠الن از ركش
3. Hypothetical person 



 1399ز٠ـحاف ، 33ٗن٤ٞا٥٠ رأم: ٠ٌاْٝات آرام ٚىایی، ق١ارق /  80

ة٥ ؿ٥ دٝیٜ ١ّغق، ارزیاةی ةؼ اؿاس ٠ْیار قعل ةا ٧٠ارت ٨١ْ٠ٝی ١٦ػ٨ارق ةػا 
٣اج٨ا٣ی در ارائ٥ ٠ْیارم ّی٤ػی ز٧ػث جْؼیػٖ صػغاٜٚ  -1ّغـ ٌْٚیث ١٦ؼاق اؿث: 

ؿٌش ٤ٗی ك ١ّٞی قعل ةا ٧٠ارت ٨١ْ٠ٝی ک٥ ةؼ ٠ت٤ام ٧٠ارت اك ؿػٌش ٣ػ٨آكرم 
٣اج٨ا٣ی در ارائ٥ ٠ْیارم ّی٤ی ز٧ث ق٤اؿایی صغاٜٚ ٨٣آكرم  -2غ ؿ٤سیغق ق٨د. ةای

ةی٤ا٥٣ ة٨دف ای٢ ک٥ قعنی ٔیؼ ١٠ک٢ ك ٔیؼ كاِٚ -3الزـ ةؼام جضٛٙ گاـ اةحکارم؛ 
ک٥ ظ٨دش از ؿٌضی از دا٣ف ك ٧٠ارت در یک ص٨زق ةؼظ٨ردار اؿث ةح٨ا٣غ از ٤٠ُؼ 

٦ػام ادف ج٘کػؼات ك ؿػ٨گیؼمیک قعل ظیاٝی ارزیػاةی کػا٠ٞی ةػغكف دظاٝػث د
جػ٨اف گ٘ػث صحػی اگػؼ یػک ة٤اةؼای٢ ٠ػی(. Corea, 2015 : 17)ظ٨دش ا٣ساـ د٦غ 

گ٨ا٦ی٤ا٥٠ اظحؼاع مادر ق٨د ك در ٨ًؿ دكرق ص١ایػث، دّػ٨ام اةٌػاؿ ًػؼح قػ٨د، 
١٠ک٢ اؿث ة٤ا ةؼ ٣ُؼ ةؼظی کارق٤اؿاف، اظحؼاع ٨٠رد ٣ُؼ كازغ قؼایي دتث ة٨دق ك 

کارق٤اؿاف، كازغ قؼایي دتػث جكػعیل دادق ٣كػ٨د ك در  ة٤ا ةؼ ٣ُؼ ةؼظی دیگؼ از
٣حیس٥ صکٟ اةٌاؿ آف مادر ق٨د. در ٣حیس٥ صحی در م٨رت اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ اظحؼاع 

 ج٨اف ة٥ ٨ًر ٌِٚ گ٘ث ک٥ اظحؼاع ٠ؼة٥ً٨ كازغ قؼایي دتث ٣ت٨دق اؿث. ١٣ی
٦ػا ك ٠كػکالت ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ ارزیػاةی قػؼایي دتػث ة٥ ٨ًر کٞی، ١٦ػی٢ ٦ؽی٤ػ٥

ّات ك قعنی ة٨دف ٠ْیار٦ام دتث ةاّخ قغق اؿث کػ٥ ةؼظػی کكػ٨ر٦ا ةػ٥ اظحؼا
٣ُاـ اّال٠ی ركم آكر٣غ ك ةغكف ارزیاةی قؼایي دتث، ٠تادرت ةػ٥ مػغكر گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ 

ؿػا٥ٝ ص١ایػث، در مػ٨رت اصػؼاز  20اظحؼاع ١٣ای٤غ؛ ةغی٢ ا٠یغ کػ٥ در ًػ٨ؿ دكرق 
ًػٜ ظ٨ا٦ػغ قػغ. ٗٛغاف قؼایي دتث، كر٥ٚ اظحؼاع مادر قغق ج٨ؿي ٠ؼزِ دتػث ةا

١٦چ٤ی٢ در ةؼظی کك٨ر٦ا ةا ج٨ز٥ ة٥ دق٨ارم ارزیاةی گاـ اةحکػارم، دتػث اظحػؼاع 
٦ا دتث اظحؼاع ق٨د. در كاِٚ، در ای٢ ٣ُاـةغكف ةؼرؿی ك ارزیاةی ای٢ قؼط ا٣ساـ ٠ی

قػ٨د ك ارزیػاةی قػؼط گػاـ مؼٗان ةا ارزیاةی قؼط جازگی ك کارةؼد م٤ْحی ا٣ساـ ٠ػی
٦ام ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ ٦ا ك ٦ؽی٥٤كاگػار قغق اؿث. ١٦چ٤ی٢ دق٨ارم ٦ااةحکارم ة٥ دادگاق

دتث ةاّخ قغق اؿث ک٥ ةؼظی ٨٣یـ٤غگاف ةؼ ای٢ ّٛیغق ةاق٤غ ک٥ ة٧حؼ اؿػث ادارق 
دتث اظحؼاع ٦ؽی٥٤ زیادم ةؼام ارزیاةی اظحؼاّات ا٣ساـ ٣غ٦غ؛ چػ٥ ةـػا ا٣سػاـ ایػ٢ 

٤ح٧ی ة٥ ٦یچ ؿػ٨د ك ٦ا ظن٨مان ةا ج٨ز٥ ة٥ قعنی ة٨دف ٠ْیار٦ام ارزیاةی ٦٠ؽی٥٤
٦ػام ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ ارزیػاةی ٣ْ٘ی ةؼام زا٥ْ٠ ٣ك٨د. در ای٢ راؿحا ك ة٥ ز٧ث دقػ٨ام

ک٥ ٠ْحٛغ٣غ ةایػغ ةػ٥ قؼایي دتث اظحؼاع، ةؼظی از ص٨ٛٚغا٣اف آ٠ؼیکایی ةا كز٨د ای٢
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٦ػا، اٗػؽایف ٌْٚیػث اّحتػار م٨رت ج٨أ٠اف، ؿ٥ وؼكرت اٗؽایف کی٘یث گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥
را ز٧ث ةؼرؿی قؼایي ا٧َار٣ا٥٠ ٠غ٣ُؼ ٚؼارداد در ٧٣ایػث،  ٦ا٦ا ك ک٤حؼؿ ٦ؽی٥٤ آف

رؿ٤غ ک٥ امالن ةؼام زا٥ْ٠  ٠ٛػؼكف ةػ٥ مػؼ٥ٗ ٦ایی ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ٠یةا ارائ٥ جضٞیٜ
ام ةیكحؼ ةؼام ةؼرؿی قؼایي ا٧َار٣ا٥٠ ا٣ساـ ق٨د ك در ٠ٛاةٜ، ةایغ ٣یـث ک٥ ٦ؽی٥٤

 ,Jaffe and Lerner)آیػغ قؼایٌی ٠ـاّغ ةؼام ًؼح ادّام اةٌاؿ در آی٤غق ٗػؼا٦ٟ 

ام دیگؼ، ةؼرؿی ٥٣ چ٤غاف دٚیٙ ا٧َار٣ا٥٠ را . در ١٦ی٢  راؿحا ٨٣یـ٤غق(33 : 2015
ا٣گارم ٠ؼزػِ مػغكر ظ٨ا٣غق ك  ٠ْحٛغ اؿث  ای٢ ک٨جا٦ی ك ؿ٧ٜ 1ج٨ز٧ی ٨ْٛ٠ؿةی

گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٦ؽی٥٤ ةاالم ةؼرؿی قؼایي ٠ا٨٦م، کػا٠الن ّاٚال٣ػ٥ ك ةػ٥ ٣٘ػِ 
 (.Mark Lemley, 2001 : 28) زا٥ْ٠ اؿث

١٦ی٢ ٠ـائٜ ك ٠ْىالت در ظن٨ص ًؼح م٤ْحی ة٥ كیػژق در ارزیػاةی امػاٝث 
ک٤غ. ادارق دتث در ٠ٛاـ ارزیاةی ٚاةٞیث دتث یک ًؼح ًؼح م٤ْحی ٠نغاؽ پیغا ٠ی

م٤ْحی ك ٠ضک٥١ در د٨ّام اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ًؼح م٤ْحی ةایغ از دیغگاق یک کارةؼ 
٦ایی ک٥ ٚتالن در اظحیار ٨١ّـ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ج٨ز٥ ح ةا ًؼح٦ام ًؼآگاق ة٥ ج٘اكت

( در ای٢ كوْیث ایػ٢ کػ٥ ًػؼح ٠ػ٨رد ٣ُػؼ 135: 1399ک٤غ )ؿیغی٢ ك کارچا٣ی، 
ج٨ا٣غ ةػ٥ قػکٜ قعنػی ارزیػاةی قػ٨د ك ٣حیسػ٥ ایػ٢ كازغ اماٝث اؿث یا ظیؼ ٠ی

٣ػغ اؿػتاب ج٨اارزیاةی ج٨ؿي ٦ؼ ارزیاب ٠ح٘اكت از ارزیاب دیگؼ ةاقغ؛ ا٠ؼم کػ٥ ٠ػی
ک٤ػغ کػ٥ اگػؼ جكحث ك اظحالؼ ك ّغـ ٌْٚیث را ٗؼا٦ٟ آكرد. ای٢ كوْیث اٚحىا ٠ی

٠ٛاـ ٚىایی ة٥ ٠ـئ٥ٞ ارزیاةی مضث دتث ك اّحتار گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ كركد ک٤ػغ ةـػح٥ ةػ٥ 
 کارق٤اس ٤٠حعب، ٣حیس٥ کارق٤اؿی ٠ح٘اكت ةاقغ. 

ٌْیػث ج٨اف گ٘ث ٗىام ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی ةػا ّػغـ ٚة٤ا ةؼ دالیٜ ٨ٗؽ ٠ی
ّسی٢ قغق ك ٌْٚان ٚا٣٨٣گػاراف کك٨ر٦ام گ٣٨اگ٨ف ةا اًػالع از چ٤ػی٢ ٗىػایی ك ةػا 
ٝضاظ ٠ـائٜ اٚحنادم و١ا٣ث ازؼام کی٘ؼم را ةؼام ٣ٛه صٛػ٨ؽ صٛػ٨ؽ ٠اٝکیػث 

٦ام ا٣غ. ة٥ ةیاف دیگؼ، ّغـ دتات ك ّغـ ٌْٚیث اّحتار گ٨ا٦ی٤ا٥٠م٤ْحی ٠ٛؼر ٨١٣دق
ؽ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی اؿػث؛ ةػا ایػ٢ صػاؿ، ٦ام ذاجی ص٠٨ٛاٝکیث م٤ْحی از كیژگی

دتػات ٦ػام ةػیٚا٣٨٣گػار ةا ج٨ز٥ ة٥ زایگاق جكؼی٘ات، ٣ـتث ةػ٥ ١٦ػی٢ گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥
ص٨ٛؽ ا٣ضنارم ةؼٚؼار کؼدق ك و١ا٣ث ازؼا٦ام صٛػ٨ٚی ك کی٘ػؼم در ٣ُػؼ گؼٗحػ٥ 

                                                           
1. Rational Ignorance 



 1399ز٠ـحاف ، 33ٗن٤ٞا٥٠ رأم: ٠ٌاْٝات آرام ٚىایی، ق١ارق /  82

اؿث، ة٥ ٣ض٨م ک٥ جا ز٠ا٣ی ک٥ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ة٥ اّحتػار ظػ٨د ةػاٚی اؿػث آف صٛػ٨ؽ ك 
٦ػام ٗاٚػغ ٣یؽ ةؼٚؼار ظ٨ا٤٦غ ة٨د. ة٤اةؼای٢ اؿح٤اد ة٥ قی٨ع گ٨ا٦ی٤ا٥٠و١ا٣ث ازؼا٦ا 

٦ام مادرق ةاقغ. ةا ج٨ا٣غ ٠ـح١ـکی ةؼام جؼجیب ادؼ ٣غادف ة٥ گ٨ا٦ی٤ا٥٠قؼایي ١٣ی
ای٢ صاؿ، ٚاوی ٠ضحؼـ مػادرک٤٤غق ایػ٢ رأم ةػا ایػ٢ اؿػحغالؿ کػ٥ ادارق دتػث در 

د٦ػغ ك در ة٥ ٨ًر دٚیٙ ا٣ساـ ١٣ػیک٤غ ك ای٢ ا٠ؼ را ارزیاةی ًؼح م٤ْحی ا١٦اؿ ٠ی
٦ام ٗاٚغ قػؼایي ا٠ػؼم قػایِ اؿػث ةػ٥ گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ جؼجیػب ادػؼ ٣حیس٥، دتث ًؼح

٦ػام دتػث د٦غ ّغـ ٌْٚیػث اّحتػار گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥د٦غ. ا٠ا ٠ٌاٝب ٨ٗؽ ٣كاف ٠ی ١٣ی
ا٠ؼم قایِ ة٨دق ك از ظنائل ذاجی ٣ُاـ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی اؿػث ك ٚا٣٨٣گػػاراف در 

ا٣غ ة٥ ك ج٨أـ ةا ّغـ ٌْٚیث اٚغاـ ة٥ جس٨یؽ و١ا٣ث ازؼا ٨١٣دقدتات ١٦ی٢ ٗىام ةی
 ٣ض٨م ک٥ جا ز٠اف ةٛام اّحتار گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ای٢ و١ا٣ث ازؼا٦ا ٣یؽ ةؼٚؼار ٦ـح٤غ. 

رؿغ ای٢ رأم ةغكف ج٨ز٥ ة٥ قعنی ة٨دف ارزیػاةی ةؼظػی ١٦چ٤ی٢ ة٥ ٣ُؼ ٠ی
ر٦ػا )٠ذػٜ ٦ام م٤ْحی مادر قغق اؿث. قعنی ة٨دف ایػ٢ ٠ْیاقؼایي دتث پغیغق

ق٨د ة٥ ٣ُؼ یک کارق٤اس یا ارزیاب كز٨د آف ٠ضؼز گاـ اةحکارم ك اماٝث( ةاّخ ٠ی
ک٥ ١٠کػ٢ اؿػث پػؾ از ك ة٥ ٣ُؼ کارق٤اس دیگؼ كز٨د آف ٠ضؼز ٣تاقغ. ٣حیس٥ آف

ًؼح قکایث در دادؿؼا، اگؼ ٠ـئ٥ٞ ة٥ یک کارق٤اس ارزاع ق٨د یک ٣حیس٥ صامٜ 
ام دیگؼ صامٜ ق٨د. ة٤اةؼای٢ صحی د ٣حیس٥ق٨د ك اگؼ ة٥ کارق٤اؿی دیگؼ ارزاع ق٨

ج٨اف در م٨رجی ک٥ کارق٤اس ٤٠حعب ّٛیغق ةؼ ٗٛغاف قؼایي دتث داقح٥ ةاقغ ١٣ی
ة٥ ٨ًر ٌِٚ، ّٛیغق ةؼ ای٢ داقث ک٥ ًؼح یا اظحؼاع دتث قغق ٗاٚػغ قػؼایي دتػث 

قغ، ١٠ک٢ ة٨د ٣حیس٥ دیگؼم صامٜ ة٨دق؛ چؼا ک٥ اگؼ کارق٤اس دیگؼم ا٣حعاب ٠ی
ة٤اةؼای٢ ة٧حؼ اؿث جا ز٠ا٣ی ک٥ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ در ٣حیس٥ دادرؿی ٚا٣٨٣ی در دادگػاق ق٨د. 

ص٨ٛٚی ةاًٜ ٣كغق ة٥ آف جؼجیب ادؼ دادق قػ٨د. ةػ٥ ّػالكق، ركیػ٥ ک٤ػ٣٨ی دادؿػؼام 
ج٨ا٣ػغ اؿػتاب ٠اٝکیث م٤ْحی ک٥ رأم ٨٠رد ٣ٛغ ای٢ ٠ٛا٥ٝ ٠نغاٚی از آف اؿث ٠ػی

رد. ةػغی٢ ج٨وػیش کػ٥ ١٠کػ٢ اؿػث دتاجی ك جكحث در ٣ُاـ ٚىایی را ٗػؼا٦ٟ آكةی
اّحتارم دتث داقح٥ ةاقغ ك ة٥ جتػِ، وػ١ا٣ث ازػؼام کارق٤اس دادؿؼا ّٛیغق ةؼ ةی

کی٘ؼم ٠حؼجب ٣ك٨د ا٠ا اگؼ ا٣غکی ةْػغ دّػ٨ام اةٌػاؿ ایػ٢ گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ در دادگػاق 
ص٨ٛٚی ٠ٌؼح ق٨د کارق٤اس آف ٠ؼزِ ّٛیغق ةؼ مضث دتث داقح٥ ةاقػغ ك صکػٟ 

٣ك٨د. ة٥ راؿحی چ٤ی٢ جكحی ک٥ ٣حیس٥ ازح٤اب ٣اپػیؼ ركیػ٥ اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ مادر 
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قکٜ گؼٗح٥ در دادؿؼام ٠ـئ٨ؿ رؿیغگی ة٥ زؼائٟ ٠اٝکیث م٤ْحی اؿػث زیت٤ػغق 
 ٣ُاـ ٚىایی کك٨ر ٣یـث.

ة٤اةؼای٢ جا ز٠ا٣ی ک٥ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ٠اٝکیث م٤ْحی ة٥ اّحتار ظ٨د ةاٚی اؿث صٛػ٨ؽ 
ٚی ة٨دق ك ٠ؼازػِ ٚىػایی اّػٟ از ٣اقی از دتث ك و١ا٣ث ازؼا٦ام ای٢ ص٨ٛؽ ٦ٟ ةا

کی٘ؼم ك ص٨ٛٚی صٙ جؼجیب ادؼ ٣غادف ةػ٥ آف را ٣غار٣ػغ. صػاؿ ایػ٢ ؿػ٨اؿ ٠ٌػؼح 
ق٨د ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ قی٨ع مػغكر گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ ٗاٚػغ قػؼایي، آیػا ٠ؼزػِ کی٘ػؼم  ٠ی

ج٨ا٣غ ةا مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ادا٥٠ جْٛیب را ٨٤٠ط ة٥ جْیی٢ جکٞیٖ اّحتار گ٨ا٦ی٤ا٥٠  ١٣ی

ث ١٣ایغ ك ٚؼار ا٣ا٥ً مادر ک٤غ جا دادظ٨اؿث اةٌػاؿ گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ جٛػغیٟ از ٠ؼزِ دت
دادگاق ص٨ٛٚی ق٨د ك صـب رأم آف ٠ؼزػِ ٚػؼار ٤٠ػِ جْٛیػب یػا ٚػؼار زٞػب ةػ٥ 

 دادرؿی مادر ک٤غ؟ در ٚـ١ث ةْغ ة٥ ای٢ ٠ـئ٥ٞ ظ٨ا٦یٟ پؼداظث.

 . اهىبى صسٍض لطاض اًبؼِ جْت احطاظ صحت ثجت3

ةػا "٥ً در ٠ح٢ رأم چ٤ػی٢ ةیػاف قػغق اؿػث: در ظن٨ص ا٠کاف مغكر ٚؼار ا٣ا
ك امالصات ك اٝضاٚػات  1392ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠ن٨ب  21ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق 

ک٤ػغ )در صػاٝی ةْغم ٚؼار ا٣ا٥ً ٗٛي در ظن٨ص ا٨٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ٠نغاؽ پیغا ٠ػی
ج٨اف اصکاـ ام ٦ـح٤غ ك جاةِ ٣ُاـ ظاص ظ٨د ك ١٣ی٦ام ٗکؼم ا٨٠اؿ كیژقک٥ دارایی

. در كاِٚ، ةا ای٢ اؿحغالؿ، دادؿؼا ةػغكف "٦ا ةار کؼد(٨ط ة٥ ا٨٠اؿ ؿ٤حی را ةؼ آف٠ؼة
٦ػام مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً رأؿان كارد ةؼرؿی قؼایي ٠ا٨٦م دتث قغق اؿػث. در ٚـػ١ث

ٚتٜ ة٥ ج٘نیٜ ةیاف کؼدیٟ ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ زایگاق جكػؼی٘ات در ص١ایػث از ٠اٝکیػث 
٣ُؼ از ای٢ ک٥ دتث دتث ةپؼدازد ك ةایغ مؼؼم٤ْحی، دادؿؼا ٣تایغ ة٥ ارزیاةی قؼایي 

ة٥ درؿحی ا٣ساـ قغق یا ٣كغق ة٥ جْٛیب ادا٥٠ د٦غ ك رأم ٠ٛحىی مادر ١٣ایػغ. ا٠ػا 
٦ػام دتػث ٠اٝکیػث مػ٤ْحی ٗاٚػغ قػؼایي آیا در قؼایٌی ک٥ ةـیارم از گ٨ا٦ی٤ا٥٠

٦ـح٤غ، )ا٠ؼم ک٥ جا صغكد زیادم از اكمػاؼ ذاجػی ٣ُػاـ ٠اٝکیػث مػ٤ْحی اؿػث( 
کی٘ؼم ٣تایغ ةا مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ادا٥٠ جْٛیب را ٨٤٠ط ة٥ جْیی٢ جکٞیٖ اّحتار ٠ؼزِ 

گ٨ا٦ی٤ا٥٠ در ٠ؼزِ ماٝش )دادگاق ص٨ٛٚی( ١٣ایغ؟ در پاؿط ةػ٥ ایػ٢ ؿػ٨اؿ ٠ٛػغ٠حان 
ةایغ دیغ در چ٥ ٨٠اردم ا٠کاف مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً كز٨د دارد ك ؿپؾ جضٞیٜ ک٤یٟ ک٥ 

 ر ٠ی گیؼد یا ظیؼ. ٨٠و٨ع ةضخ ٠ا در ١ٞٚؼك ٚؼار ا٣ا٥ً ٚؼا
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 . هحل صسٍض لطاض اًبؼ1.3ِ
ج٨ا٣ػغ ٣گا٦ی ة٥ ؿیؼ جاریعی ٚؼار ا٣ا٥ً ك جض٨الت آف در ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایؼاف ٠ػی

در ةضخ ٨٠رد ٣ُؼ را٦گكا ةاقغ. از ٝضاظ جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژیک ا٣ا٥ً ّتارت اؿػث از ج٨ٚػٖ 

 ک٥ ٠ٛیػغ ةػ٥ ٣ػ٨عرؿیغگی ة٥ یک د٨ّم ةؼ رؿیغگی ك ظحٟ د٨ّام دیگؼ ةغكف آف

(. ة٥ جْتیؼ 62:  1384ظامی از دّاكم )٠غ٣ی، زؽایی ك ادارم( ة٨دق ةاقغ )٨٣ركزم، 

دکحؼ ٤ٝگؼكدم، ا٣ا٥ً ی٤ْی ج٨ٖٚ رؿیغگی ة٥ د٨ّام امٞی ةؼ رؿیغگی ة٥ ا٠ؼ دیگؼ 

(. 670:  1393ک٥ ةایغ پیف از رؿیغگی ة٥ د٨ّام امٞی ٠عح٥٠٨ گؼدد )٤ٝگػؼكدم، 

ک٤ػغ امػ٨الن ادگا٦ی ک٥ ة٥ زؼ٠ی رؿیغگی ٠یدر ٨٧٘٠ـ ٚؼار ا٣ا٥ً ةایغ ج٨ز٥ ق٨د د

مالصیث دارد ة٥ کٞی٥ ادّا٦ا ك ایؼادات ًؼٗی٢ رؿػیغگی ١٣ایػغ. ا٠ػا گػا٦ی اكٚػات 

ٚا٣٨٣گػار ة٥ ٝضاظ رّایث ٠ناٝش زا٥ْ٠ ك ایساد ٣ُػٟ در دادرؿػی ك جػل٠ی٢ ّػغاٝث 

ةیكحؼ، رؿیغگی ة٥ ةؼظی ٠تػا٣ی ك ٠ٛػغ٠ات زػؼـ را از مػالصیث دادگػاق کی٘ػؼم 

گ٥٣٨ ٨٠اِٚ، دادگاق رؿیغگی ک٤٤غق ة٥ ک٤٤غق ة٥ زؼـ ظارج دا٣ـح٥؛ در ای٢ رؿیغگی

زؼـ، ٚؼارم مادر ٠ی ک٤غ ک٥ ة٥ ٨٠زب آف، رؿػیغگی ةػ٥ ا٠ػؼ زؽایػی جػا صنػ٨ؿ 

قػ٨د. ٣حیس٥ ٌْٚی از ٠ؼزِ مالصیحغار درةارم ٠تا٣ی ك ٠ٛغ٠ات زؼـ ٠ح٨ٚػٖ ٠ػی

 (.86:  1375گ٨ی٤غ )آظ٣٨غم، ای٢ اٚغاـ دادگاق را ا٣ا٥ً کی٘ؼم ٠ی

 17ایٟ. ًتػٙ ٠ػادق در چ٤غ ٠ٌِٛ، قا٦غ جض٨الجی در ١ٞٚؼك مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ة٨دق

٦ؼگػاق دتػ٨ت جٛنػیؼ ٠ػح٧ٟ ": 1335امػالصی  1290ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم 

٨٤٠ط اؿث ة٥ ٠ـائٞی ک٥ ٠ضاک٥١ ك دت٨ت آف از ظنائل ٠ضاکٟ ص٨ٛٚی اؿث ٠ذٜ 

٠ا٣ػغ ٨د ك اگؼ جْٛیب قغق ٠ْٞٙ ٠ػیقصٙ ٠اٝکیث ك اٗالس، ا٠ؼ زؽایی جْٛیب ١٣ی

چػ٥ یکػی از ًػؼٗی٢ دّػ٨م یػا جا صکٟ ٌْٚی از ٠ضک٥١ ص٨ٛٚی مادر ق٨د. چ٤اف

٠اق از جاریط اةالغ ٚؼار ة٥ دادگاق رزػ٨ع ٣کػؼدق ك جنػغیٙ آف را  ٣3ِ٘ صغاکذؼ جا  ذم

د٦ػغ ٣كػاف ٠ػی ٠17ح٢ ٠ادق  "ق٨د.جٛغیٟ ٠ؼازِ زؽایی ١٤٣ایغ پؼك٣غق ةایگا٣ی ٠ی

دت٨ت جٛنػیؼ  -1كر ٚؼار ا٣ا٥ً ةایغ دك قؼط ة٥ ٨ًر ١٦ؽ٠اف ٠ضٛٙ ةاق٤غ: ةؼام مغ

ادتػات آف ا٠ػؼ دیگػؼ، از مػالصیث ذاجػی  -٠2ح٧ٟ ٨٤٠ط ة٥ ادتات ا٠ؼ دیگؼم ةاقغ 

 ٠ؼزِ کی٘ؼم ظارج ةاقغ )٠ذٜ ادتات صٙ ٠اٝکیث(.
گیػؼم در ركیػ٥ ٠ؼازػِ ٚىػایی در ظن٨ص ةضخ ادتات ٠اٝکیث اظحالؼ چكٟ



 85/  ... ٦ام ٤ا٥٠یگ٨ا٦ م٠ا٨٦ یاةیدر ارز م٘ؼی٠ؼزِ ک ثیّغـ مالص

٦ا ة٥ ٠سؼد ادّام ٠اٝکیػث ٠ػح٧ٟ ٣ـػتث ةػ٥ ٠ػاؿ ةْىی ةازپؼس قکٜ گؼٗح٥ ة٨د.
کؼد٣غ، ا٠ػا ةْىػی ٨٠و٨ع زؼـ ك ةا جؼدیغ ٣ـتث ة٥ جضٛٙ زؼـ ٚؼار ا٣ا٥ً مادر ٠ی

دیگػػؼ، ٨٠وػػ٨ع رؿػػیغگی ةػػ٥ ٠اٝکیػػث ٠ػػاؿ ٤٠ٛػػ٨ؿ را از مػػالصیث ظػػ٨د ظػػارج 
اٝکیػث داد٣غ؛ زیؼا ٠ْحٛغ ة٨د٣ػغ ٝ٘ػٍ ادتػات ٠دا٣ـح٤غ ك ة٥ رؿیغگی ادا٥٠ ٠ی ١٣ی

٦یئػث ١ّػ٠٨ی  ٨٧َ1369ر در ادتات ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ دارد. ٧٣ایحان در ؿاؿ 
ةػ٥ اظػحالؼ ٨٠زػ٨د ظاج١ػ٥ داد.  529دی٨اف ّاٝی کك٨ر ةا مغكر رأم كصغت ركی٥ 

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ک٥ دت٨ت جٛنیؼ ٠ح٧ٟ را  ٠17ح٢ ٠ادق "ًتٙ ای٢ رأم: 
دت٨ت آف از ظنائل ٠ضاکٟ صٛػ٨ٚی اؿػث ٨٤٠ط ة٥ ٠ـائٞی ٚؼار داد ک٥ ٠ضاک٥١ ك 

ةاقغ ك در ٨٠رد ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ مػغؽ ٣اَؼ ةؼ اظحالؼ در ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ٠ی
گ٣٨ػ٥ ةا مغكر ای٢ رأم كصغت ركی٥، قؼایي مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ای٢ "پیغا ١٣ی ک٤غ ... .

ادتػات  ام دیگؼ ةاقػغ؛ دا٣یػانقغ ک٥ اكالن ادتات ك٨ٚع زؼـ ةایغ ٨٤٠ط ة٥ ادتات ٠ـئ٥ٞ
آف ٠ـئ٥ٞ از مالصیث ٠ضاکٟ کی٘ؼم ظارج ةاقػغ )٠گػؼ در ٠ػ٨رد ادتػات ٠اٝکیػث 

ج٨ا٣ػغ ةػ٥ آف كركد ک٤ػغ(؛ ة٤ػاةؼای٢ اگػؼ ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ک٥ اؿحذ٤ائان ٠ؼزِ کی٘ؼم ٠ػی
٥٤ّ ٠غّی ٠اٝکیػث ٠ػاؿ ٨٠وػ٨ع زػؼـ ةاقػغ قکایث ؿؼٚث ٠ٌؼح ق٨د ك ٠كحکی

دكـ ٠ضٛٙ ٣یـػث ك ٠ؼزػِ قؼط اكؿ ٠ضٛٙ اؿث ا٠ا ًتٙ رأم كصغت ركی٥ قؼط 
 ةاقغ. کی٘ؼم ظ٨د مالصیث كركد ة٥ ةضخ ٠اٝکیث ٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ٠ی

جٛکیک ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ك ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ٤٠ٌٛان ٣كئث گؼٗحػ٥ از زایگػاق جكػؼی٘ات در 
٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ك ّغـ ٣یاز ةػ٥ جكػؼی٘ات ظػاص در ةضػخ ٠اٝکیػث ا٠ػ٨اؿ 

ةاقغ. ج٘کیک مػ٨رت گؼٗحػ٥ ٢ ا٠ؼ ٠ی٨ٛ٤٠ؿ ك ا٠کاف اؿح٘ادق از ا٠ارات در اصؼاز ای
ةی٢ ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ك ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ جا صغكد زیادم ٨ْٛ٠ؿ ة٨دق اؿث؛ زیؼا ٠ؼزِ کی٘ؼم 

٤ّػ٥ ةػ٥ ةضػخ ٠اٝکیػث كركد ای٢ ج٨ا٣ایی را دارد ک٥ در ٠ٛاةٜ دٗاع ٠اٝکیث ٠كحکی
ک٤غ ك از ا٠اراجی ٠ذٜ ا٠ارق جنؼؼ ة٧ؼق ةؼد ا٠ا در ظن٨ص ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٔیؼ٤٠ٛػ٨ؿ 

ج٨ز٥ ة٥ جكؼی٘اجی ة٨دف اٌّام صٙ ٠اٝکیث ك وػؼكرت دتػث ا٠ػ٨اؿ ٔیؼ٤٠ٛػ٨ؿ، ةا 
زا ک٥ ٠ؼزِ (. در صٛیٛث، آف52:  ٣1397یاز٤٠غ مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ٦ـحیٟ )ظاٝٛی، 

کی٘ؼم رأؿان ج٨ا٣ایی ك مالصیث كركد ة٥ ةضخ ادتات ٠اٝکیث را دارد ٣یازم ة٥ مغكر 
کی٘ؼم رأؿان ج٨ا٣ایی ك مالصیث كركد ةػ٥  زا ک٥ ٠ؼزِٚؼار ا٣ا٥ً كز٨د ٣غارد، ا٠ا آف

آف ٠ـئ٥ٞ را ٣غارد ا٠کاف مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ٚاةٜ جن٨ر ٣یـث. ٣کحػ٥ ةـػیار ٧٠ػٟ آف 
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زایی ک٥ قػاکی ؿػ٤غ ٠اٝکیػث داقػث ك اؿث ک٥ در ٨٠رد ا٨٠اؿ ٔیؼ ٨ٛ٤٠ؿ ٦ٟ آف
کؼد ركی٥ ٠ؼازِ ٚىػایی ةػؼ ّػغـ ا٠کػاف ٠ح٧ٟ ادّام ٠اٝکیث آف ٠اؿ را ٠ٌؼح ٠ی

ٚا٨٣ف دتث ٠اٝکیػث قػعل دار٣ػغق ؿػ٤غ  22ؼار ا٣ا٥ً ة٨د؛ زیؼا ًتٙ ٠ادق مغكر ٚ
 (.771:  ٠1392ضؼز ك ٠ـٟٞ ة٨د )پ٨ر٠ض١غ، 

، قؼایي ٚػؼار ا٣اًػ٥ ٦1378ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب ةا جن٨یب ٚا٨٣ف جكکیٜ دادگاق
٦ؼگاق و٢١ رؿػیغگی "داقث: ای٢ ٚا٨٣ف ٠ٛؼر ٠ی 13جا صغكدم ٠ح٘اكت قغ. ٠ادق 

د اجعاذ جن١یٟ ٨٤٠ط اؿث ةػ٥ ا٠ػؼم کػ٥ رؿػیغگی ةػ٥ آف در کی٘ؼم ٠كعل ق٨
مالصیث دادگاق کی٘ؼم دیگػؼ اؿػث یػا ادا٠ػ٥ رؿػیغگی ةػ٥ آف در ١٦ػاف دادگػاق 
٠ـحٞؽـ رّایث جكؼی٘ات دیگؼ آیی٢ دادرؿی ةاقغ ٚػؼار ا٣اًػ٥ مػادر ك ةػ٥ ًػؼٗی٢ 

م ٣ِ٘ ٠کٖٞ اؿث َؼؼ یک ٠اق ٨٠و٨ع را در دادگاق ماٝش پیگیػؼق٨د. ذماةالغ ٠ی
١٣ایغ ك گ٨ا٦ی آف را ة٥ دادگاق ماٝش ارائ٥ ك یا دادظ٨اؿث الزـ را ةػ٥ ١٦ػاف دادگػاق 
جٛغیٟ ١٣ایغ در ٔیؼ ای٢ مػ٨رت دادگػاق ةػ٥ رؿػیغگی ظػ٨د ادا٠ػ٥ دادق ك جنػ١یٟ 

پؾ ةؼام مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً الزـ اؿػث اكالن وػ٢١ رؿػیغگی  "٠ٛحىی ظ٨ا٦غ گؼٗث.
غگی ةػ٥ ا٠ػؼم دیگػؼ؛ دا٣یػان ٠كعل ق٨د ک٥ اجعاذ جن١یٟ ٤٠ػ٨ط اؿػث ةػ٥ رؿػی

رؿیغگی ة٥ آف ا٠ؼ در مالصیث دادگاق دیگؼم ةاقغ. ة٤ػاةؼای٢ ًتػٙ َػا٦ؼ ٚػا٨٣ف، 
الزـ ٣یـث صح١ان رؿیغگی ة٥ آف ا٠ؼ ز٧ث ادتات جٛنیؼ ٠ح٧ٟ یا ةؼام ادتػات زػؼـ 

ج٨اف ةؼداقث کؼد ک٥ ٠ح٧ٟ ٦ػٟ صػٙ دارد دٗػاّی ٠ٌػؼح ةاقغ ةٞک٥ از ای٢ ٠ادق ٠ی
٨٤٠ط ةػ٥ رؿػیغگی در ٠ؼزػِ دیگػؼم اؿػث. ةػ٥ كاٚػِ، ٠ػح٧ٟ  ١٣ایغ ک٥ ادتات آف

ج٨ا٣ـث ةا ًؼح ادّا٦ام ٠حْغد ك ًؼح ٨٠اردم ک٥ رؿیغگی ة٥ آف از مػالصیث  ٠ی
ک٤٤غق ظارج اؿث ٨٠زتات اًا٥ٝ دادرؿػی ٗػؼا٦ٟ آكرد )پ٨ر٠ض١ػغ، ٠ؼزِ رؿیغگی

ؼار ام ةػ٥ ّػغـ ٝػؽكـ مػغكر ٚػ(. ةا ای٢ صاؿ، در ای٢ ٚا٨٣ف ٦یچ اقارق771:  1392
، 529ا٣ا٥ً ٣ـتث ة٥ ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ٣كغ؛ ا٠ا ةػ٥ اؿػح٤اد رأم كصػغت ركیػ٥ 

 ١٦چ٤اف مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ٣ـتث ة٥ ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ٤٠ح٘ی ة٨د. 
جػا  1392ة٥ ٦ؼ ركم، ةا جن٨یب ٚا٨٣ف زغیػغ آیػ٢ دادرؿػی کی٘ػؼم در ؿػاؿ 

ایػ٢ ٚػا٨٣ف ٠ٛػؼر  ٦21ا ك ٠ـائٜ اظحالؼ ةؼا٣گیؽ رِٗ قغ. ٠ػادق صغكد زیادم اة٧اـ
٦ؼگاق اصؼاز ٠سؼ٠یث ٠ح٧ٟ ٨٤٠ط ة٥ ادتات ٠ـائٞی ةاقغ ک٥ رؿیغگی ةػ٥ "دارد: ٠ی
٦ا در مالصیث ٠ؼزِ کی٘ؼم ٣یـػث ك در مػالصیث دادگػاق صٛػ٨ٚی اؿػث، ةػا آف
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٣ِ٘ ك ةا مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً جػا ٤٦گػاـ مػغكر رأم ٌْٚػی از ٠ؼزػِ مػاٝش جْیی٢ ذم
ق٨د. در ای٢ م٨رت، ٦ؼگاق رت ٨٠ٚث ةایگا٣ی ٠یجْٛیب ٠ح٧ٟ ٠ْٞٙ ك پؼك٣غق ة٥ م٨

٣ِ٘ َؼؼ یک ٠اق از جاریط اةالغ ٚؼار ا٣ا٥ً ةغكف ّػػر ٨٠زػ٥ ةػ٥ دادگػاق مػاٝش ذم
د٦ػغ ك رز٨ع ٣ک٤غ ك گ٨ا٦ی آف را ارائ٥ ٣غ٦غ ٠ؼزِ کی٘ؼم ة٥ رؿػیغگی ادا٠ػ٥ ٠ػی

از  ا٠ػ٨اؿ ٤٠ٛػ٨ؿ"ای٢ ٠ادق ٠ٛؼر داقػح٥:  2جتنؼق  "ک٤غ. جن١یٟ ٠ٛحىی اجعاذ ٠ی
ٚاّغجان ك ةا ٤ّایث ة٥ پیكػی٥٤ ةضػخ کػ٥ پیكػحؼ  "ق٨١ؿ ای٢ ٠ادق ٠ـحذ٤ی ٦ـح٤غ.

 قؼح آف رٗث، ٨ُ٤٠ر مؼٗان ةضخ ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ اؿث. 
ة٤اةؼای٢ ةا ٤ّایث ة٥ ؿیؼ جػاریعی جکا٠ػٜ ٚػؼار ا٣اًػ٥ در ٣ُػاـ صٛػ٨ٚی ایػؼاف 

٥ ةػ٥ دٗاّیػات قػ٨د کػ٥ اكالن قػاکی ةػا ج٨زػزا مادر ٠یج٨اف گ٘ث ای٢ ٚؼار آف ٠ی
٥٤ّ دالیٜ کاٗی ةؼام ادتات زؼـ ادّا قغق ٣غاقح٥ ك ةؼام ادتات زػؼـ، ٣یػاز ٠كحکی

ة٥ ادتات ا٠ؼ دیگؼم ک٥ در مالصیث دادگاق ص٨ٛٚی اؿث كز٨د داقػح٥ ةاقػغ؛ دا٣یػان 

اصؼاز آف ا٠ؼ ةایغ ٝؽك٠ان در ٚاٝب یک د٨ّام ٠ـحٜٛ در دادگاق ص٨ٛٚی ا٣سػاـ قػ٨د؛ 
٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ٣تاقغ. ة٥ ٨ًر ٠ذاؿ، اگؼ قػکایث ز٣ػا ًػؼح داٝذان آف ا٠ؼ ادتات 

قغق ةاقغ ك ٠ح٧ٟ ةا كز٨د ك٨ٚع ٣ؽدیکی ةا قاکی ٠غّی كز٨د راةٌػ٥ زكزیػث ةػا اك 
زػا کػ٥ امػٜ ةػؼ ّػغـ ة٨دق ك ای٢ ٠ـئ٥ٞ ٨٠رد ا٣کار ًؼؼ ٠ٛاةػٜ ٚػؼار گیػؼد از آف

ر ق٨د ك ٠ح٧ٟ اٚغاـ زكزیث ة٨دق ك ك٨ٚع ٣کاح ا٠ؼم صادث اؿث ةایغ ٚؼار ا٣ا٥ً ماد
 (.54:  1397ة٥ ًؼح د٨ّم ادتات راة٥ٌ زكزیث در دادگاق ظا٨٣ادق ١٣ایغ )ظاٝٛی، 

. تحل٘ل اهىبى صسٍض لطاض اًبؼِ زض زػـبٍٕ ًمـط حمـَق هبلى٘ـت     2.3

 صٌؼتٖ
٨ًر ک٥ پیكحؼ اقارق قغ ٚاوی پؼك٣غق ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥ ٚؼار ا٣ا٥ً مػؼٗان ١٦اف

اؿث از مغكر ای٢ ٚؼار ازح٤اب ١٣ػ٨دق اؿػث. ا٠ػا ایػ٢ در ٨٠رد ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ١٠ک٢ 
ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی  ٠21ػادق  2اؿحغالؿ کا٠الن ٠عغكش اؿث؛ زیؼا ًتٙ جتنؼق 

ق٨د ك ٨ُ٤٠ر از ا٨٠اؿ ٤٠ٛػ٨ؿ در کی٘ؼم ٚؼار ا٣ا٥ً در ٨٠رد ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ مادر ١٣ی
ام کػ٥ ةػ٥ ك كٚایِ پؼك٣غق 529ای٢ جتنؼق، ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ح٢ رأم كصغت ركی٥ ق١ارق 

مغكر آف رأم ظحٟ قغ، اظحالؼ در ٠اٝکیث ٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ اؿث ٥٣ ٦ؼ ةضذی پیؼا٠ػ٨ف 
(. ة٥ ّالكق، ةؼظالؼ اؿحغالؿ ارائػ٥ قػغق در رأم، 52:  1397ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ )ظاٝٛی، 
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در ٠ح٢ جتنؼق ا٠کاف مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً در ظن٨ص ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ؿٞب قػغق 
مؼٗان ةؼام ا٨٠اؿ ٔیػؼ ٤٠ٛػ٨ؿ جسػ٨یؽ قػغق ةاقػغ.  ک٥ ا٠کاف مغكر ٚؼار ا٣ا٥٣٥ً ای٢

٣کح٥ ٚاةٜ ج٨ز٥ آف اؿث ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ٛاـ ٚىایی مادر ک٤٤غق ٚؼار کػ٥ در ٠ػح٢ رأم 
ةغاف جنؼیش قغق ا٨٠اؿ ٗکؼم ٥٣ ٨ٛ٤٠ؿ ٦ـح٤غ ك ٥٣ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ؛ ة٤اةؼای٢ كٚحػی کػ٥ 

مػ٨رت ؿػٞتی گیؼ٣غ ٚاّغجان از ١ٞٚؼك جتنؼق )ک٥ ة٥ در ١ٞٚؼك ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ ٚؼار ١٣ی

مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً را ةؼام ا٠ػ٨اؿ ٤٠ٛػ٨ؿ ؿػٞب کػؼدق( ظػارج ةػ٨دق ك از ایػ٢ ز٧ػث 
 ٠ضغكدیحی ةؼام مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً كز٨د ٣غارد. 

ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠سؼام ٚؼار ا٣ا٥ً، ٚؼار ا٣ا٥ً ز٠ا٣ی ةایغ مادر ق٨د ک٥ ادتات ٠سؼ٠یػث 
ا ٠ٛػغ٠حان ا٠ػؼم ٠ح٧ٟ ةا ج٨ز٥ ة٥ دٗاّیات كم ٨٤٠ط ة٥ ًؼح یک د٨ّام دیگؼ اؿث جػ

ک٤غ ک٥ اؿاس ادّػام ارجکػاب دیگؼ ادتات ق٨د. گا٦ی اكٚات ٠ح٧ٟ دٗاّیاجی ٠ٌؼح ٠ی
ةؼد؛ ١٦ا٤٣غ ٠ذاؿ قکایث ز٣ا ك دٗاع راةٌػ٥ زكزیػث کػ٥ پیكػحؼ زؼـ را زیؼ ؿ٨اؿ ٠ی

ةغاف اقارق کؼدیٟ. در چ٤ی٢ ٨٠اردم ٌْٚان ادتات ك٨ٚع زؼـ ٨٤٠ط ةػ٥ ادتػات یػا ّػغـ 
 ة٨دق ک٥ از مالصیث ٠ؼزِ کی٘ؼم ظارج اؿث.  ادتات یک ا٠ؼ ص٨ٛٚی

در ٗؼض ةضخ ٠ا گ٨ا٦ی٤ا٥٠ دتث ٠اٝکیث م٤ْحی ؿ٤غم داؿ ةؼ ٠اٝکیث دار٣ػغق 
ك ص٨ٛؽ ا٣ضنارم ای٢ قعل ٠ی ةاقغ ك َا٦ؼان دالیٜ کاٗی ةؼام ادتػات ٠سؼ٠یػث 

٦ام ٚتٜ، صحػی در ٠ػ٨اْٚی کػ٥ ٨ًر ک٥ پیكحؼ اقارق قغ، در د٥٦كز٨د دارد. ١٦اف
٦ا ك دادؿؼا٦ا اٚػغاـ ٨ٛ٤٠ؿ ٨٠رد ٣ؽاع ؿ٤غ ٠اٝکیث داقث، ةـیارم از دادگاق٠اؿ ٔیؼ

کؼد٣غ؛ چؼا ک٥ ؿ٤غ ٠اٝکیث ٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ را دٝیػٜ کػاٗی ة٥ مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً ١٣ی
دتات ص٨ٛؽ دا٣ـح٤غ. ةا ای٢ صاؿ، ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗىام ةیةؼام ادتات ٠اٝکیث قاکی ٠ی

ی٤ا٥٠ ٠اٝکیث م٤ْحی ك ّػغـ ٌْٚیػث ٠اٝکیث م٤ْحی ك قی٨ع مغكر ٣ادرؿث گ٨ا٦
٦ا ک٥ پیكحؼ قؼح آف رٗث، ّٛیغق ةؼ ا٠کاف مػغكر ٚػؼار ا٣اًػ٥ ذاجی ای٢ گ٨ا٦ی٤ا٥٠

ک٥ جا صغكدم ٨٠زتػات اًاٝػ٥ دادرؿػی ٗػؼا٦ٟ ام گؽاؼ ٣ع٨ا٦غ ة٨د، ك٨ٝ ای٢ّٛیغق
٦ام ٠اٝکیث م٤ْحی ة٥ ٦یچ كز٥ ٚاةٜ ٠ٛایـ٥ ةػا آیغ. در صٛیٛث، اّحتار گ٨ا٦ی٤ا٥٠

ج٨اف ة٥ ٣٘ؾ كزػ٨د گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ اکح٘ػا د ٠اٝکیث ا٨٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ٣غاقح٥ ك ١٣یاؿ٤ا
٨١٣د ك اقعاص را ةػغكف ج٨زػ٥ ج١ػا٠ی دٗاّیاجكػاف ٠ضکػ٨ـ کػؼد. ج٘ـػیؼ ٨٠ؿػِ 
٠ٛؼرات آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ك ج٘ـیؼ ای٢ ٠ٛؼرات ة٥ ٣ِ٘ ٠ح٧ٟ ٣یؽ ١٦ـ٨ ةػا ایػ٢ 

ق٨د ز٠ػاف ا٣ا٥ً ةاّخ ٠ی ةاقغ.  اٝتح٥ ١٠ک٢ اؿث گ٘ح٥ ق٨د مغكر ٚؼارجضٞیٜ ٠ی
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زیادم مؼؼ ًؼح د٨ّام ص٨ٛٚی جا مغكر صکٟ ٌْٚی ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د ك ایػ٢ ٠ـػئ٥ٞ 
ج٨ا٣غ و١ا٣ث ازؼام ٠اٝکیث م٤ْحی را ک١ؼ٣ی ١٣ایغ. در پاؿط ة٥ ای٢ ایؼاد ةایػغ ٠ی

٣ا٠ػ٥ ج٨ز٥ ق٨د ک٥ ا٠کاف مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث ج٨ؿي ٠ؼزػِ کی٘ػؼم کػ٥ در آیػی٢
جا صغكد زیادم از وؼر پیكگیؼم ک٤ػغ. در كاٚػِ، قػاکی ج٨ا٣غ ٚا٨٣ف جس٨یؽ قغق ٠ی

ةػؼدارم ج٨ا٣غ ةا پؼداظث ظـارت اصح١اٝی ك اظػ دؿح٨ر ٨٠ٚث ٠ػا٣ِ ادا٠ػ٥ ة٧ػؼق٠ی
٠ح٧ٟ از آف پغیغق م٤ْحی در ٠ضغكدق ز٠ا٣ی ةی٢ مغكر ٚػؼار ا٣اًػ٥ ك مػغكر صکػٟ 

٨ٚی ٌْٚی ج٨ؿي ٠ؼزِ کی٘ؼم ق٨د ك ٧٣ایحان اگؼ ة٥ ٨٠زب صکٟ ٌْٚی دادگاق صٛػ
ج٨ا٣غ از ٠ضػٜ ظـػارت اصح١ػاٝی ظـػارت ظػ٨د را گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ةاًٜ ق٨د، ٠ح٧ٟ ٠ی

 زتؼاف ١٣ایغ. 

 ًت٘جِ

ةا ج٨ز٥ ة٥ زایگاق جكؼی٘ات در ص١ایث از ٠اٝکیث مػ٤ْحی ك ّػغـ ٌْٚیػث ذاجػی 
آیغ ك ٦ا، ص٨ٛؽ ا٣ضنارم اقعاص ةا دتث ك مغكر گ٨ا٦ی٤ا٥٠ پغیغ ٠یاّحتار گ٨ا٦ی٤ا٥٠

ا٥٠ ة٥ اّحتار ظ٨د ةاٚی اؿث، ای٢ ص٨ٛؽ ك و١ا٣ث ازؼا٦ػام ٠ػغ٣ی جا ز٠ا٣ی ک٥ گ٨ا٦ی٤
ك کی٘ؼم ٣یؽ ةؼٚؼار ظ٨ا٤٦غ ةػ٨د. در صٛیٛػث، ٨٠وػ٨ع زػؼـ ٣ٛػه صٛػ٨ؽ ٠اٝکیػث 
م٤ْحی، پغیغق م٤ْحی دتث قغق ك صٛػ٨ؽ ا٣ضنػارم ٣اقػی از آف اؿػث؛ ٣ػ٥ پغیػغق 

ی( اؿػث. م٤ْحی ک٥ دارام قؼایي ٠ا٨٦م دتث )٠ذال جازگی ك اماٝث ةؼام ًؼح م٤ْح
 .ة٤اةؼای٢ رأم مادرق ١٦ـ٨ ةا ٠تا٣ی ك ٠ٛحىیات ص٨ٛؽ ٠اٝکیث م٤ْحی ٣یـث

٦ػام ٠اٝکیػث ةا ای٢ صاؿ، ةا ٤ّایث ةػ٥ ّػغـ ٌْٚیػث ذاجػی اّحتػار گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥
رؿغ مػغكر ٚػؼار ا٣اًػ٥ ك م٤ْحی ك قی٨ع مغكر گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ٗاٚغ قؼایي، ة٥ ٣ُؼ ٠ی

ا٥٠ ٠اٝکیث م٤ْحی ١٦ـػ٨ ةػا امػ٨ؿ ا٣حُار ةؼام جْیی٢ ٣حیس٥ د٨ّام اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤
ج٘ـیؼ ٨٠ؿِ ٠ٛؼرات آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ك ج٘ـیؼ ای٢ ٠ٛؼات ة٥ ٣ِ٘ ٠ح٧ٟ اؿػث. 

اّحتػارم گ٨ا٦ی٤ا٠ػ٥ را ٠ٌػؼح ة٤اةؼای٢ در م٨رجی ک٥ ٠ح٧ٟ در ٠ٛاـ دٗاع، ادّام ةی
ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ػؼم  ١٣21ایغ قایـح٥ اؿث ٠ؼزِ کی٘ؼم ةؼاةؼ ٠ٛؼرق ٠ادق 

ٚؼار ا٣ا٥ً پؼك٣غق را ة٥ ٨ًر ٨٠ٚث ةایگا٣ی ١٣ایغ ك ةػ٥ ا٣حُػار مػغكر صکػٟ ةا مغكر 
 ٌْٚی د٨ّام اةٌاؿ گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ٣كی٤غ. 
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 هٌبثغ

، زٞغ اكؿ، چاپ پػ٤سٟ، آٗ٘ي زازضؾٖ و٘فطٕ(، 1375آظ٣٨غم، ٠ض٨١د ) -

 ج٧ؼاف: ا٣حكارات ٠ازغ.

لطاض اًبؼِ زض لبًَى جسٗس آٗـ٘ي زازضؾـٖ   (، 1392پ٨ر٠ض١غ، اةاؿث ) -

١٦ایف ٠ٞی ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٍ همبٗؿِ آى ثب لبًَى لسٗن،  و٘فطٕ

 ٠ؼا٥ٔ. ،کی٘ؼم در ة٨ج٥ ٣ٛغ

(، قػؼایي ٠ػا٨٦م ص١ایػث از 1389زْ٘ؼزادق، ٠یؼٚاؿٟ ك ٠ض٨١دم، امٕؼ) -

 .42، ق١ارق تحم٘مبت حمَلٖاظحؼاع، 

چاپ ةیـػث ك تطهٌَ٘لَغٕ حمَق، (، 1393زْ٘ؼم ٤ٝگؼكدم، ٠ض١غزْ٘ؼ) -

 .پ٤سٟ، ج٧ؼاف: گ٤ر دا٣ف

، ج٧ػؼاف: ًىتِ ّب زض لبًَى آٗ٘ي زازضؾٖ و٘فطٕ (،1397ظاٝٛی، ّٞػی ) -

 ٦ام ص٨ٛٚی. ٨٠ؿـ٥ ٠ٌاْٝات ك پژك٦ف

(، کارةؼ آگاق در جكعیل امیٜ ة٨دف 1399ؿیغی٢، ّٞی، کارچا٣ی، ٧٠غم ) -

 .30ق١ارق  فصلٌبهِ ضإٔ، هؽبلؼبت آضاء لعبٖٗ،ًؼح م٤ْحی، 

حمَق ثجت هبلى٘ت تمطٗطات زضؼ (، 1398ًتاًتایی صنارم،٣ـػؼی٢ ) -

 ، ج٧ؼاف: دا٣كگاق ج٧ؼاف.99 – 98، ٣ی١ـاؿ دكـ ؿاؿ جضنیٞی فىطٕ

ِ     (، ٣1399اَؼم، ا٠یػؼ ) - تؼبزل هٌبفغ ػوـَهٖ ٍ ذصَصـٖ زض اثؽـبل ٍضلـ

 ، پایاف ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ ص٨ٛؽ ٠اٝکیث ٗکؼم، ج٧ؼاف: دا٣كگاق ج٧ؼاف.اذتطاع

هجلِ وبًَى ٍوالٕ (، ٚؼار ا٣ا٥ً در دّاكم ص٨ٛٚی، ٨٣1384ركزم، ٠ض١غ ) -

 .1384، 2، ق١ارق زازگؿتطٕ

- Corea, Carlos M.(2015), Patent Examination and Legal 

Fictions: How Rights Are Created on Feet of Clay, Edward 

Elgar: 2015. 

- Douglas Thomas(1996), Secret Prior Art – Get your Priorities 

Stright, Harward Journal of Law and Technology, Volume 9.  



 91/  ... ٦ام ٤ا٥٠یگ٨ا٦ م٠ا٨٦ یاةیدر ارز م٘ؼی٠ؼزِ ک ثیّغـ مالص

- Lemely Mark(2001), Rational Ignorance at Patent Office, 

Northwestrern University Law review, Volume 25.  

- Pittman, Dylan(2015), Allowing patent Validity challenge 

Despite No- Challenge clauses: Full fling The Will of king 

Lear, Indiana Law Review, Volume 48. 

 


