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Abstract 

Having knowledge based economy as outlined in 
Iran’s 2025 vision statement, requires special 
attention to industries in which the power of 
human intellect and creativity play a vital role. 
Software industry is a shining example that 
characterizes such an industry. Accelerating and 
shaping the growth of software industry, thus, is 
expected to be among the priorities of the Iranian 
national policy-makers.  
The system of national intellectual property 
protection for software is a determining factor 
which affects the survival and growth of the 
software industry and for the same reason attracts 
special attention in the national technology 
policies. Given the especial nature of software, 
On the other hand, determining the optimal form 
and degree of software protection has been a 
serious concern for policy-makers in different 
jurisdictions.  
This paper briefly reviews the different forms of 
protecting software as intellectual property and 
analysis the pros and cons of patent protection. 
Then, the complexities attached to software 
patenting in different jurisdictions are examined. 
The present levels of patent protection of software 
in Iran are investigated. Finally, the shortcomings 

                                                 
∗Corresponding Author: bagherisk@ripi.ir 

of the Iranian patent system in offering proper 
protection for software are highlighted. 
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
 

 9831 زمستان، 2سال سوم، شماره 

 

 حفاظت از اختراعات نرم افزاري در ايران
 

 4و حميد عزيزي مرادپور 8، سعيد شوال پور2، مريم توکل مقدم*9سيد کامران باقري

 عضو هيات علمي و رئيس مالکيت فکری پژوهشگاه صنعت نفت -1

  کارشناس واحد مالکيت فکری پژوهشگاه صنعت نفت -2

  پژوهشگاه صنعت نفتعضو هيات علمي  -3

 پژوهشگر حقوق مالکيت فکری -4

 چكيده

بنيان  افزار به عنوان صنعتي دانش ساله جمهوری اسالمي ايران است، صنعت نرم 22انداز  بنيان که از اهداف سند چشم  در مسير حرکت به سوی يک جامعه دانش

گذاران  راستا توسعه و صادرات محصوالت نرم افزاری مي تواند مورد توجه سياستای داشته باشد. در همين  تواند جايگاه ويژه و متکي به فکر و تخصص مي

فکری است و به ملي در حوزه فناوری قرار گيرد. يکي از عوامل بسيار مهم و تاثير گذار بر شکوفايي صنعت نرم افزار و فناوری های مربوطه، نظام مالکيت 

در اين مقاله انواع . رود گذاران فناوری در سطح ملي به شمار مي های سياست صنعت از جمله دل نگرانيهمين دليل نوع نگاه اين نظام به ويژگي های اين 

های کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در  های فکری محصوالت نرم افزاری به اختصار معرفي شده و سپس مزايا و کاستي های حفاظت از دارايي روش

های حقوقي  های مرتبط با ثبت اختراعات نرم افزاری در نظام ها و پيچيدگي جزيه و تحليل قرار گرفته است. در ادامه، ظرافتها مورد ت مقايسه با ديگر روش

افزار ايران مورد ارزيابي  ها در صنعت نرم افزارها در ايران بررسي شده است. سپس گستره و عمق نوآوری گوناگون و عمق دقيق حفاظت اختراعي از نرم

های موجود در زمينه  های قانوني موجود ارزيابي گردد. در آخر، نارسايي ه تا نياز به حفاظت اختراعي در صنعت نرم افزار ايران و کفايت حفاظتقرارگرفت

 .گردند افزاری معرفي مي حفاظت از اختراعات نرم

 

  گذاری فناوری صنعت نرم افزار، حقوق مالکيت فکری، ثبت اختراع، سياست: ها واژهکليد

 

 9مقدمه -9

الزمه توليد علم و انديشه، وجود فضا و بستر امن و مناسبي 

است که در آن از يک سو صاحب فکر و انديشه احساس کند 

که منتفع از دستاوردها و تراوشات فکری خود است و از 

سوی ديگر جامعه بتواند به شيوه مناسبي به اين دستاوردها 

کری دسترسي پيدا کند. ابزار حقوقي حفاظت از تراوشات ف

در حوزه صنعت، علم، ادب و هنر، حقوق مالکيت فکری 

ی، از جمله مصاديق بارز افزارنرم. محصوالت ]1[است 

. دنرو بشر به شمار مي ورزی انديشهحاصل و  یفکردارايي 

افزارها که از جنس دانش و فروش محصوالتي همچون نرم

                                                        
 bagherisk@ripi.irدار مکاتبات:  نويسنده عهده*

اطالعات هستند با مشکالتي ذاتي همراه است، زيرا بدون 

و  ی اوليه اطالعات نمي توان بر روی آن ارزش گذاشتافشا

در صورت افشای اطالعات، خريدار بالقوه محصول مورد 

نظرش را بدون پرداخت بهايي بدست آورده است. در چنين 

ها برای تعريف نوعي مالکيت بر  مواردی مداخله دولت

برداری مجاني کاربران کامالً  اطالعات و پيشگيری از بهره

پذير و مورد توافق است. اما تعيين نوع و سطح مناسب  توجيه

های  دل نگراني های مذکور همواره در زمره حفاظت از دارايي

 .بوده استگذاران  سياست

افزاری و تاثير  با توجه به روند رو به رشد توليدات نرم

در زمينه موثر  گذاری گوناگون، سياست صنايعشگرف آن بر 

mailto:bagherisk@ripi.ir
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امری مهم در سطح ملي تبديل  به افزارها مالکيت فکری نرم

 شده که پرداختن به آن جز در سايه نگاه تخصصي و مبتني بر

ها در صنايع  امروزه، بيشتر فناوری .پذير نيست امکانپژوهش 

ای بنا شده و ردپای  های رايانه گوناگون بر پايه سامانه

ای که  خورد به گونه افزارها در تمامي آنها به چشم مي نرم

ها به توسعه نرم افزارهای  ی از هزينه اين فناوریبخش زياد

يابد. بنابراين، از يک سو بازار  مورد نياز در آنها اختصاص مي

افزاری وجود دارد  ای برای محصوالت نرم المللي گسترده بين

تواند نقشي مهم  افزار مي و از سوی ديگر، توانمندی توليد نرم

. نگاهي ]2[يفا کند در عملکرد توسعه فناوری و اقتصاد ملي ا

 دهد که در سال افزار نشان مي به بازار جهاني صنعت نرم

بوده و سهم دو کشور  ميليارد دالر 442حجم اين بازار  2222

در حال توسعه آسيايي هند و مالزی از اين بازار در همان سال 

. ]3[اعالم شده است  ميليون دالر 322ميليارد و  02به ترتيب 

های انساني و با  ايران نيز با تکيه بر ظرفيترسد  به نظر مي

سهم مناسبي از اين  تواند های موجود مي رفع موانع و کاستي

دهد که با وجود تمام  بازار جهاني داشته باشد. آمارها نشان مي

 02معادل  1321افزار ايران در سال  ها، صادرات نرم کاستي

 . ]3[ميليون دالر بوده است 

ها و محصوالت  ه بسيار باالی فناوریبا وجود ارزش افزود

سازی،  افزاری اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که ذخيره نرم

افزارها، در مقايسه با  کپي کردن و استفاده غير مجاز از نرم

های فکری بسيار آسان تر، با صرف هزينه و زمان  ساير دارايي

کمتر و با کيفيتي کامالً هم تراز با نسخه اصلي صورت 

گيرد، که البته اين امر ريشه در ماهيت انتزاعي و  مي

غيرفيزيکي محصوالت نرم افزاری دارد، زيرا توليد يا کپي 

های  ای، به مواد اوليه ويژه يا پيچيدگي افزارهای رايانه نرم

. بنابراين در مقايسه با ]4[شود  فرآيند ساخت محدود نمي

، ديگر محصوالت خالقيت بشری همچون المپ، موتور

اتومبيل، تلويزيون و امثال آن، امکان کپي محصوالت نرم 

افزاری به تعداد زياد و با سهولت بيشتر فراهم است. همين 

پذيری جدی  افزاری، از داليل آسيب ويژگي محصوالت نرم

 افزار در برابر کپي کاری است. صنعت نرم

افزارها تقريباً در تمام کشورهای  البته مشکل کپي غيرمجاز نرم

افزار ايجاد مانع کرده است. برای  دنيا در برابر صنعت نرم

تخمين زده است   1و اطالعاتافزار  نمونه اتحاديه صنعت نرم

افزار باعث  کپي غيرمجاز نرم 2222و  2221که در سالهای 

های توليد کننده اين  ميليارد دالر ضرر شرکت 2/1حدود 

با اين  محصوالت شده است. حتي در کشورهای پيشرفته نيز

برداری  افزار وجود دارد، ميزان کپي که قدرت خريد نرم

 20افزار باالست. اين نرخ در اياالت متحده  غيرمجاز نرم

باشد. در کشورهای در حال  درصد مي 30درصد و در اروپا 

تر است، اين نرخ  توسعه که قدرت خريد نرم افزار بسيار کم

  .]0[ درو درصد نيز فراتر مي 02از 

های جلوگيری از کپي غيرمجاز  ترين راه ز ابتدايييکي ا

ها، به کارگيری  افزاری و يا تکثير غير قانوني آن محصوالت نرم

. با وجود رواج ]6[افزاری است  افزاری و نرم های سخت قفل

افزار،  گسترده اين شيوه حفاظت در ميان پديدآورندگان نرم

مذکور وجود دارد های  ترفندهای گوناگوني برای بازکردن قفل

که نشان از کافي نبودن و ضعف اين شيوه دارد. به ديگر، 

تواند ابزار  های مذکور( به تنهايي نمي حفاظت فني )از راه قفل

های احتمالي از  مطمئني برای جلوگيری از سوء استفاده

های حقوقي مالکيت فکری  افزاری باشد و نظام محصوالت نرم

رای حفاظت از محصوالت توانند مسيری مناسب تر ب مي

 افزاری به جای حفاظت فني يا به همراه آن باشند. نرم

در ايران نيز برخي معتقدند که تا زماني که توليدکنندگان 

افزار نسبت به حفظ حقوق مالکيت فکری محصوالت  نرم

خود اطمينان کافي نداشته باشند نميتوان به توليد، توسعه و 

 [.1د ]صادرات در اين بخش اميدوار بو

های  اهداف نگارش اين مقاله عبارتند از: ارزيابي نياز شرکت

افزاری ايران به حفاظت اختراعي و  توليدکننده محصوالت نرم

کفايت حفاظت اختراعي بر اساس قوانين موجود. در  بررسي

 اين راستا فرضيات ذيل تعريف شده است:

افزاری  های ايراني توليدکننده محصوالت نرم شرکت -

 اظت اختراعي نياز دارند.به حف

افزاری بر  ميزان حفاظت اختراعي از محصوالت نرم -

 اساس قوانين موجود کافي نيست.

                                                        
1- Software & information industry Association, www.siia.net 
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های حفاظت از  در اين راستا ضمن معرفي انواع روش

های  افزاری، مزايا و کاستي های فکری محصوالت نرم دارايي

حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقايسه با ديگر 

ورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سپس با ها م روش

های نرم  های آماری ظرفيت نوآوری شرکت استفاده از روش

افزاری ايراني و نياز آنها به حفاظت اختراعي ارزيابي شده 

است. کارآمدی و کفايت قوانين ملي در اين زمينه نيز هم با 

های آماری و هم با تجزيه و تحليل قوانين  استفاده از روش

 موجود مورد ارزيابي قرار گرفته است. 

 

 . تعاريف  2

با تفکيک  1060افزارها را از سال  توليد نرم  1ام بي شرکت آی

افزار رواج داد. اين گام را ميتوان نقطه  کامل آنها از سخت

افزار  افزار دانست چرا که پيش از آن نرم شروع صنعت نرم

شد و خريد و  جزئي متصل به سخت افزار محسوب مي

پذير نبود.  فروش آن به صورت يک محصول جداگانه امکان

افزارها همانند ساير محصوالت مهندسي و در طي  امروزه نرم

شوند و همانند ساير محصوالت  يک خط توليد توليد مي

 .]4[شوند  تجاری در بازار عرضه و معامله مي

افزار در مراجع ارائه شده است. برای  رمچندين تعريف برای ن

نمونه نرم افزار را مجموعه ای از جمالت قابل اجرا به وسيله 

ها و به  رايانه )مثالً به صورت يک رشته جمالت يا فرمان

همراه اطالعات ضروری برای اجرای آن( که برای انجام 

. ]0[ اند فعاليتي خاص تدوين و تحرير مي شود تعريف کرده

افزار  عبارتي نزديک ولي متفاوت با تعريف پيشين، نرم هيا ب

ها و  ها، دستورالعمل ای، رويه های رايانه در قالب برنامه

مستندات احتمالي در رابطه با آنها و نيز اطالعات مربوط به 

. از ]12[ای تعريف شده است  عمليات يک سامانه رايانه

هايي  ملسوی ديگر، مقصود از برنامه نيز، همان دستورالع

شود تا بر پايه آن کاری را  است که نوشته و به رايانه داده مي

هايي  ، راهنما و دستورالعمل2انجام دهد. مقصود از مستندات

افزار الزم است نظير آنچه در  است که برای استفاده از نرم

. هنگامي که يک برنامه برای ]4[شود  مورد نصب آن گفته مي

                                                        
1- IBM 
2- Documentation 

های  اين برنامه معموالً با زبانشود،  کاربردی خاص تهيه مي

 ++PHP ،Pascal ، Cيک به زبان انسان مانند دنويسي نز برنامه

. برنامه نوشته شده به اين زبان ها که به آن شود نوشته مي C و

و  4کامپايلر های شود توسط برنامه افزار گفته مي نرم 3کد منبع

که توسط ماشين قابل اجرا باشد  6يک -به کدهای صفر 0لينکر

 .]11[ دشو تبديل مي

ها را نيز شامل  ها، برنامه افزار عالوه بر الگوريتم اصطالح نرم

افزار مستلزم دانستن  . اما درك درست ماهيت نرم]12[شود  مي

افزارهای  تعريف درستي از دو مفهوم الگوريتم و برنامه در نرم

که اساساً يک مفهوم رياضي  ای است. منظور از الگوريتم رايانه

بر  1است همان راه حل منطقي و يا روند حل مشکل است.

اساس تعريف اداره ثبت اختراعات ژاپن، بيان الگوريتم 

های  های عددی و هم به زبان تواند هم به صورت فرمول مي

رايجي از قبيل انگليسي باشد، ولي از آنجا که بيان الگوريتم به 

های  معموالً با ابهاماتي ناشي از برداشتزبان های رايج 

گوناگون از زبان همراه مي شود از يک سری عالئم و 

های استاندارد همچون فلوچارت به اين منظور استفاده  سمبل

افزاری دستورات  های نرم . از سوی ديگر، برنامه[12] شود مي

کنند و پيش از  اجرايي را برای به کار انداختن رايانه فراهم مي

اين مرحله الزم است الگوريتم مناسبي برای پردازش 

اطالعات مورد نظر تهيه شود. مرحله تهيه الگوريتم در توليد 

افزارها مانند تهيه طرح کلي توليد يک ماشين جديد است  نرم

های گوناگون )يا با  که البته در زمان توليد ميتوان به روش

 .]12[کرد  های گوناگون( آن را توليد استفاده از برنامه

 

  افزار هاي فكري در صنعت نرم نقش حفاظت از دارايي .8

بدون شک در پيشرفت و توسعه هر صنعتي که محصوالت آن 

فني و صنعتي، عوامل  عواملمتکي بر خالقيت باشد، عالوه بر 

اقتصادی و حقوقي نيز نقش ترديد ناپذيری دارند و به عنوان 

شوند. برای نمونه در توسعه  عوامل تعيين کننده محسوب مي

                                                        
3- Source code  
4- Compiler 
5- Linker 
6- Object code  

ناميده  "الگوريتم رياضي"اگر الگوريتمي فقط محدود به مفاهيم رياضي باشد اصطالحاً  -1

حل منطقي و يا روند حل مشکل  در ادامه اين مقاله منظور از الگوريتم همان راه .شود مي

 خواهد بود.  
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صنعت چاپ، عالوه بر عوامل فني مربوط به اختراع ماشين چاپ، 

عوامل حقوقي و قانوني نيز با حمايت از پديد آورندگان آثار ادبي 

و هنری توليد شده، زمينه را برای خلق هرچه بيشتر آثار جديد و 

 .]4[رونق گرفتن دو چندان صنعت چاپ فراهم کردند 

ای بارز از دارايي فکری  ای را ميتوان نمونه ر رايانهافزا نرم

برشمرد که با وجود ماهيت غيرفيزيکي و غيرملموس خود، 

کامالً دارای ارزش اقتصادی است و اگر سازوکارهای حقوقي 

ها و جلوگيری از  الزم برای اعمال مالکيت بر اين گونه دارايي

مالً امکان استفاده غيرمجاز در آنها طراحي و اجرا نشود، ع

گيری و رشد کسب و کارهای مرتبط و در نتيجه صنعت  شکل

های  افزار به وجود نخواهد آمد و در پي آن ظهور خالقيت نرم

 خواهد شد. مواجهبشری در اين زمينه با موانع جدی 

های اخير، کشورهای متعددی وارد عرصه صادرات  در سال

ن حوزه افزاری و فضای رقابتي اي محصوالت و خدمات نرم

کشورهای  المللي، های بين بندی اند. براساس طبقه شده

شوند. مرزهای اين  دسته تقسيم مي 4صادرکننده نرم افزار به 

های  بندی براساس درآمد ناشي از صادرات، تعداد خوشه طبقه

افزاری و سابقه و قدمت در اين زمينه تعيين شده است  نرم

کشورهای همچون آمريکا، بندی، که  . بر اساس اين طبقه]13[

کانادا، ژاپن و برخي کشورهای اروپايي به عنوان 

اند، ايران در دسته  افزار معرفي شده صادرکنندگان اصلي نرم

افزار چهارم و جزو کشورهای نوظهور در عرصه صادرات نرم

. نگاهي ديگر به کشورهای بزرگ صادرکننده ]13[است 

ا از پيشگامان حفاظت دهد که بيشتر آنه افزار نشان مي نرم

 اند. های فکری بوده حقوقي از انواع دارايي

افزار ايران و موانع  که در مورد صنعت نرم اتيدر مطالع

صادرات آن صورت گرفته، بعد از مواردی همچون اعمال 

تحريم يک جانبه از سوی اياالت متحده، به ضعف نظام 

عدم حمايت قانوني از حقوق مالکيت فکری نرم افزارها و 

افزاری به قوانين مربوطه  اعتماد توليدکنندگان محصوالت نرم

 .]30و10و14[اشاره شده است 

بنابراين به نظر مي رسد که موفقيت در عرصه توليد و 

افزار مستلزم وجود نظام حقوقي مناسب برای  صادرات نرم

 های فکری در اين زمينه باشد.  حفاظت از انواع دارايي

 

حقاوقي حفاظات از مایكيات فكاري     هااي   انواع نظام -4

 افزارها نرم

های حقوقي گوناگوني برای حفاظت از حقوق مالکيت  نظام

فکری نرم افزارها، در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار 

گرفته است که از آن جمله ميتوان به کپي رايت، ثبت اختراع، 

 ممکن های نظامساير ، و 1های حقوقي ويژه اسرار تجاری، نظام

اره کرد که گرچه همه آنها جزو طبقه بندی حقوق مالکيت اش

 فکری هستند، ولي ماهيت هر کدام متمايز از بقيه است. 

ها، موضوع حفاظت  پس از جنگ جهاني دوم و ظهور رايانه

. ]16[افزارها و مورد توجه ويژه قرار گرفت  حقوقي از نرم

يک سو ای از  های رايانه برنامهنکته قابل توجه اين است که 

توانند محصوالت درآمدزا و از برخي جهات قابل ثبت به عنوان  مي

توانند جزو آثار ادبي و هنری و  اختراع باشند و از سوی ديگر مي

به شمار آيند که به تحت حفاظت قوانين کپي رايت  2آثار نوشتاری

ای در نظام مالکيت  های رايانه گيرند. به همين دليل برنامه قرار مي

گيرند و قراردادن قطعي آنها در  محدوده مبهمي قرار ميفکری در 

ها  ماهيت اين نوع برنامه حفاظتي باال به دليلهای  يکي از نظام

ترين  . بنابراين در ادامه به بررسي مهم]4[پذير نيست  امکان

های  ها و برتری افزارها و کاستي از نرمحفاظت های حقوقي  نظام

 . پردازيم هر يک مي

 حقوق مایكيت آثار ادبي و هنري يا کپي رايت  4-9

های  بندی از جهت تقسيم نوشتاریافزار با آثار  های نرم شباهت

باعث  [4]کلي و جزئي برنامه، خطوط نوشتاری و جهات ديگر 

-افزارها در چارچوب آثار کپي المللي، نرم شده که در سطح بين

 12ماده . [12و 11، 4]رايت قابل حفاظت انگاشته شوند 

را ملزم  4نيز اعضای سازمان جهاني تجارت 3توافقنامه تريپس

ای را )خواه به صورت کد مرجع يا  های رايانه کند که برنامه مي

يک( همچون مصاديق آثار ادبي و هنری تعريف شده  -کد صفر 

. نخستين مورد [10]مورد حفاظت قرار دهند  0در کنوانسيون برن

                                                        
1- Sui generis 
2- Expressive written works 
3- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights  (TRIPs)  
4- World Trade Organization (WTO) 

که برای اولين بار در  کنوانسيون بين المللي در ارتباط با حمايت از آثار ادبي و هنری مهمترين -0

 به تصويب رسيد. 1226شهر برن سوييس در سال 
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گزارش  1064افزار در سال  نرم بر رايت پوشش حفاظت کپي

رايت،  . بنابراين با در نظر گرفتن اين نکته که کپي[16]شده است 

های حفاظت از حقوق مالکيت فکری در  نسبت به ساير نظام

حوزه نرم افزار از قدمت بيشتری برخوردار است و تعداد زياد 

رسد که  کشورهای عضو سازمان جهاني تجارت، چنين به نظر مي

جماع جهاني در مورد امکان حفاظت از نرم افزارها در نوعي ا

 چارچوب کپي رايت وجود دارد. 

در بيشتر کشورها، آثار ادبي و هنری از زمان ايجاد و بدون نياز 

گيرند  به ثبت و طي مراحل قانوني آن، مورد حفاظت قرار مي

های کپي رايت، هزينه ناچيز کسب  . از ديگر ويژگي[22]

ر مقايسه با ثبت اختراع و قابليت کسب ويژه د حفاظت به

حفاظت فراملي در سايه کنوانسيون برن است. بر اين اساس 

چنانچه اثری برای نخستين بار در يک کشور عضو کنوانسيون 

برن انتشار يابد از حفاظت هم زمان در کليه کشورهای عضو اين 

 شود.   کنوانسيون برخوردار مي

صرفنظر از ارزش ادبي و هنری  بر پايه قوانين کپي رايت، آثار

برخوردار باشند مورد حفاظت  "اصالت"و تنها اگر از شرط 

گيرند. منظور از اصالت هم بيشتر اين است که اثر  قرار مي

برداری از اثر مشابه نباشد و به  مورد نظر به طور کامل کپي

ای که از پديد آورنده آن نشات  گونه عبارت ديگر بايد به

ای اصيل را ميتوان به  های رايانه . برنامه]21و16[گرفته باشد 

عنوان آثار ادبي نوشتاری تحت حفاظت قرار داد. بايد توجه 

با اين تعريف عناصر غير نوشتاری بيرون از  داشت که

بنابراين  .]16[گيرند  محدوده حفاظت کپي رايت قرار مي

های رايانه  رايت به صورت ظاهری و بياني برنامه حفاظت کپي

يابد.  شود و به الگوريتم نرم افزار گسترش نمي حدود ميم

رايت با مهندسي معکوس و  بنابراين چنانچه ناقض کپي

مشاهده عملکرد و رفتار برنامه، يک نسخه مشابه و قابل اجرا 

تهيه کند تنها به صرف اينکه کپي مستقيم صورت نگرفته 

به  تواند توليد يک محصول مشابه را، قانوني جلوه دهد. مي

بيان ديگر، محصولي که عملکردش براساس الگوريتم و ايده 

محصول ديگری طراحي شده، ممکن است از شرط اصالت 

برخوردار باشد و به همين دليل از دايره حفاظتي حقوق ادبي 

و هنری صاحب محصول نرم افزاری نخست به کلي خارج 

های  شود. اين کاستي کپي رايت باعث شده است که شرکت

افزار مانند مايکروسافت به آرامي برای  توليد کننده نرمبزرگ 

افزارهای خود به نظام حفاظت اختراعي روی  حفاظت از نرم

 . [12]آورند و نظام حفاظت کپي رايت را ناکافي بدانند 

 اختراع نرم افزاري 4-2

اسـت کـه در قبـال  محدودی حــق انحصاری ،1حق اختراع

 اختـراع ثبت شده به مختـــرع يا نمـايندة قانوني او اعــطا

شود. برای ثبت اختراع در قوانين و مقررات کشورها،  مي

هايي که  شرايطي پيش بيني شده است، که با توجه به نظام

تواند  اند اين شرايط مي کشورها برای ثبت اختراع انتخاب کرده

 . اين شرايط عبارتند از:[1] بيشتر باشد دارای اهميت کمتر يا

 جديد بودن )تازگي( .1

 دارا بودن گام ابتکاری )بديهي نبودن( .2

 داشتن کاربرد صنعتي  .3

 ،اختراع 2تعريف سازمان جهاني مالکيت فکریبر پايه 

محصول يا فرآيندی است که راه نويني را جهت انجام کاری 

 ويژهکلي دهد يا راه حل فني جديدی برای حل مش ارائه مي

حــقي  حق اختراع، دارنده گواهيبه  کند. پيشنهاد مي

 ،از اختـراع ثبت شده اقتصادی برداری انحصاری برای بهره

در ازای افشای جزئيات  ،حداکثر بيست سالبرای مدت 

 .[21] گردد اختراع برای عموم، اعطا مي

تفاوت نرم افزار با آثار تحت حفاظت کپي رايت همچون ماهيت 

های کپي رايت در حفاظت از ايده  ادبي و هنری آن و کاستيغير 

افزاری از يک  اصلي و الگوريتم حل مشکل در محصوالت نرم

آالت صنعتي از سوی  سو و پيوند نزديک آن با صنعت و ماشين

های نظام ثبت اختراع در حفاظت از  ديگر سبب شد تا ظرفيت

 . [4]افزارها بار ديگر پر رنگ شود  نرم

افزاری ارائه شده است. برخي  گوناگوني از اختراع نرم تعاريف

استفاده از  نيازمندسازی آن  پيادهکه دانند  مي ياختراعآن را 

 نويسي باشد ابزارهای قابل برنامه ديگريا  ای رايانه، شبکه رايانه

افزاری هر آن چيزی است  اما تعريف ديگر اختراع نرم .[16]

و بتواند در قالب نرم افزار  که واجد شرايط ثبت اختراع باشد

افزاری، به جای اشاره به  تجسم يابد. اين تعريف اختراع نرم

                                                        
1- Patent 
2- World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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کارهای حل  های خاص يا راه ای به ايده های رايانه برنامه

 . ]12[کند  مشکل اشاره مي

ها سال بعد از  افزاری به ده نخستين موارد ثبت اختراع نرم

يل اين تأخير ترين دل گردد که مهم ظهور اين صنعت برمي

زماني، مخالفت ادارات ملي ثبت اختراع با پذيرش حق اختراع 

ترين داليل مخالفت با  . مهم[12]افزارها بوده است  برای نرم

 افزاری را ميتوان به صورت زير برشمرد: اختراعات نرم

 افزارها  ماهيت رياضي و دستورالعملي نرم -الف

مــاهيتي نزديــک بــه افزارهــا  برخــي بــر ايــن باورنــد کــه نــرم

های رياضـي دارنـد و بـا توجـه بـه قابـل ثبـت نبـودن          فرمول

های رياضي بايد آنها را نيز از محـدوده حفاظـت ثبـت     فرمول

 .  [4]اختراع خارج کرد 

  [12]نبود مميزين آگاه به دانش نرم افزار - ب

ــدرك    ــه دارای م ــراع ک ــت اخت ــان ادارات ثب ــداد کارشناس تع

ين اای باشند اندك بود و  افزارهای رايانه با نرم مرتبطتحصيلي 

 رفت.   موضوع مانعي در مسير ثبت اختراعات نرم به شمار مي

 ]4[پيشرفت شتابان فناوری در صنعت نرم افزار - ج

شـود کـه چرخـه عمـر بسـياری از       در مواردی چنين گفته مي

افزارها بسيار کوتاه و بعضاً چند ماهه است و اعطـای حـق    نرم

افزارها از  )حتي در صورت برخورداری نرم ساله 22انحصاری 

 شرايط ثبت( به آنها بي فايده خواهد بود.  

افــزاری جديــد  ســد کــردن ســيل محصــوالت نــرم - د

 .[16و2]

افزار )از جملـه هواخواهـان جبهـه کـد      برخي خبرگان صنعت نرم

افزاری به اختراعـات   ( با استناد به وابستگي زياد اختراعات نرم1باز

افزارها را همچـون   انحصاری ثبت اختراع به نرمپيشين، دادن حق 

داننـد.   افـزاری مـي   سدی بر سيل شگرف محصوالت جديـد نـرم  

ها نشان داده که اگر چه دادن حق انحصاری به مختـرعين   پژوهش

کنـد امـا اگـر همـين حقـوق       ای رقابـت را محـدود مـي    تا انـدازه 

های جديد و نـوآور بـه صـنعت را     موجبات تسهيل ورود شرکت

 .]23و22[ شوند تر مثبت تلقي مي هم آورد، از ديدگاهي کالنفرا

                                                        
1- Open Source 

افزار توجيهات خود  هواخواهان ثبت اختراع نرم ،در مقابلاما 

کنند که بسياری از  مي استداللرا دارند. آنها چنين 

افزارهای کاربردی، مشکالت مشخصي را در صنعت حل  نرم

بسياری از کنند. نکته اينجاست که پيش از اين برای حل  مي

افزاری ارائه مي شد و در  های سخت حل راه  همين مشکالت،

قالب اختراع به ثبت مي رسيد. آيا صرف نرم افزاری بودن 

 های جديد بايد مانع ثبت آنها به عنوان اختراع باشد؟ حل راه

افزاری باور دارند  عالوه بر اين، هواخواهان ثبت اختراعات نرم

افزارها در چارچوب  نرم نوشتاریکه حفاظت از ظاهر و شکل 

تواند  حقوق کپي رايت به هيچ روی کافي نيست و نمي

ضمانت کننده منافع آنها باشد. زيرا مهم حفاظت از ايده اصلي 

های  هايي که به زبان يا الگوريتم حل مشکل است و برنامه

ها و  شوند تنها صورت نويسي نوشته مي گوناگون برنامه

 سازی يک اختراع هستند ز اجرا و پيادههای گوناگوني ا حالت

کنند که ثبت اختراع الگوريتم  . آنها چنين استدالل مي]12[

تری از حق صاحبان اثر در  تواند حفاظت قاطع حل مشکل مي

ها انگيزه بيشتری  پي داشته باشد و در نتيجه افراد و شرکت

 افزاری کاربردی پيدا خواهند کرد.  برای توليد محصوالت نرم

افزار بعد از ثبت اختراع الزم نيست  سوی ديگر، مخترع نرم از

برای اثبات نقض حقوق خود وجود کپي برداری طرف مقابل 

ثبت در دست مخترع  گواهيرا اثبات کند بلکه صرف وجود 

و عرضه محصول مشابه اختراع ثبت شده و نقض حقوق 

عليه است که  باشد و اين به عهده مدعي مستلزم مسئوليت مي

م وجود نقض را ثابت کند. در حالي که در نظام کپي رايت عد

مدعي الزم است اثبات کند که طرف مقابل از تمام با بخشي 

از اثر او کپي برداری کرده است لذا اجرای حق ثبت اختراع 

 .]24[ تر است در دادگاه به مراتب راحت

افزارها تحت هر شرايطي برای  البته حفاظت اختراعي از نرم

ا مطلوب نيست. برای نمونه، متن کامل اختراعات ثبت ه شرکت

ماهه از زمان تشکيل  12ای  با فاصله دنياشده در بيشتر کشورهای 

شود و بر روی اينترنت  پرونده تقاضای ثبت برای عموم افشاء مي

گيرد. بنابراين ممکن است شرکتي نخواهد الگوريتم  قرار مي

د و در اين صورت افزارش برای عموم و رقبا افشاء شو نرم

احتمال دارد مسير ثبت اختراع را )با وجود قابليت ثبت( انتخاب 

نکند. بايد توجه داشت که فرآيند ثبت اختراع، فرآيندی پيچيده و 
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پرهزينه است. کمتر بودن مدت حفاظت از اختراعات نرم افزاری 

نسبت به حفاظت کپي رايت نيز  نکته مهمي است که در ارزيابي 

اين دو نظام حقوقي بايد به آن توجه کرد. همچنين و مقايسه 

حفاظت ثبت اختراع کامالً سرزميني است. به اين معنا که برای 

حفاظت از اختراع نرم افزاری در هر کشور، بايد جداگانه اختراع 

را در آن کشور ثبت کرد و تفاوت قوانين کشورها بر 

 افزايد.  های کار مي پيچيدگي

رايت  حفاظت ثبت اختراع و کپيدر مواردی ممکن است 

مکمل يکديگر باشند. برای نمونه ميتوان الگوريتم يا روش 

حل مسئله را توسط حق اختراع حفاظت کرد و برنامه های 

های گوناگون اختراع  مبتني بر الگوريتم را )که از صورت

های برنامه نويسي مختلف و يا توسط  باشند( و به زبان مي

شوند، تحت حفاظت  نوشته ميبرنامه نويسان مختلف 

 .]12[رايت قرار داد  کپي

در ادامه موضع آمريکا و کشورهای اروپايي در قبال ثبت 

 شود: اختراعات نرم افزاری با دقت بيشتری بررسي مي
به وضوح بيان کرد که 1021دادگاه عالي آمريکا در سال 

ای نبايد  های رايانه برخورد قانون ثبت اختراع با فناوری

ها باشد و اختراعاتي که از برنامه  متفاوت از ديگر فناوری

توانند تحت حفاظت قانون  کنند نيز مي ای استفاده مي رايانه

. مطابق استدالل رای ]20[ ثبت اختراع آمريکا قرار گيرند

الزمه عملي تجويز حق اختراع برای " 1ديوان عالي آمريکا

. "لگوريتم استای، اختراع شمردن خود ا های رايانه برنامه

 1006اداره ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمريکا نيز در سال 

افزارها را منتشر  دستورالعمل ارزيابي اختراعات مرتبط با نرم

که  ای ارائه شده است، کرد که در آن نوعي تحليل دو مرحله

ای )مستقيم  در مرحله اول بايد مشخص شود آيا برنامه رايانه

من يک الگوريتم است؟ و در مرحله دوم يا غير مستقيم( متض

بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا الگوريتم مربوطه از نوع 

 .]20[ صرفاً رياضي است يا جنبه اختراعي و ابتکاری دارد؟

آمريکا به در  ثبت شده افزاری تعداد اختراعات نرم 1در شکل 

ارائه شده است که به خوبي نشان دهنده استقبال تفکيک سال 

                                                        
 ( است.1012)اين رای ديوان عالي مربوط به دعوای گاتشالک عليه بنسون  -1

شان در  افزارهای ها برای حفاظت از نرم فزاينده شرکت

 .]16[ چارچوب ثبت اختراع است

افزارها در اروپا بيشتر با استناد به قوانين  حفاظت از نرم

ای عليه ثبت  گيرد و موضع سرسختانه رايت صورت مي کپي

شود. در  افزاری در کشورهای اروپايي اتخاذ مي اختراعات نرم

کنوانسيون اختراع  02ماده  2پاراگراف Cدر قسمت 1013سال 

قابليت حفاظت  ای های رايانه اروپا چنين بيان شد که برنامه

ماده  3در پاراگراف تحت قوانين ثبت اختراع را ندارند. ولي 

اعالم شد که منظور از موارد غير قابل ثبت در  آن 02

پاراگراف دوم، آنهايي است که تنها و ماهيتاً از جنس اعالم 

های  تر، برنامه شده در آن پاراگراف باشند. به عبارت ساده

. اما عبارات به ]21و26[ قابل ثبت نيستند ،ای صرف رايانه

روپا کار رفته در پاراگراف سوم کنوانسيون ثبت اختراع ا

توانست راهنمای خوبي برای  بسيار کلي و عام بود و نمي

افزاری باشد. دست  های ثبت اختراع نرم مميزی تقاضانامه

آخر هيات تجديد نظر اداره ثبت اختراعات اروپا اعالم کرد 

افزاری بايد واجد ويژگي فني باشد و ادعايي  که اختراع نرم

ای  ه رايانهکه منجر به يک اثر فني شود ديگر يک برنام

شود و بايد تحت قانون فوق و در  صرف تلقي نمي

 .شودحفاظت چارچوب حق اختراع 

 
 آماري از اختراعات نرم افزاري ثبت شده در آمريكا (9شكل 

 

 رایب 1000و  1002های  طي دو حکم در سال فوق ياته

اعالم کرد که اين ويژگي  ،سازی تعريف ويژگي فني شفاف

فني بايد فراتر از تعامل معمولي و رايج فيزيکي ميان برنامه 

. سپس اداره ثبت اختراعات اروپا در ]22[و رايانه باشد 
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های  فصل دوم دستورالعمل ارزيابي اختراعات، نمونه

افزارهای واجد اثر فني )همچون آنهايي که  تری از نرم دقيق

و امنيت  در کنترل فرآيندهای صنعتي، آنهايي که بر کارايي

. بايد ]20[فرآيندها تاثير گذارند و ...( را مشخص کرد 

بايد  ،افزاری واجد ويژگي فني توجه داشت که اختراع نرم

ديگر الزامات ثبت )تازگي، بديهي نبودن و کاربرد صنعتي( 

 را نيز داشته باشد تا با ثبت آن موافقت شود.

انسيون اختراع کنو 02ماده  2 پاراگرافبرخي با اشاره به الزامات 

دانند. با اين  افزاری در اروپا را غيرممکن مي اروپا، ثبت اختراع نرم

 12دهد که علي رغم اين تصور، از دهه  وجود آمارها نشان مي

اختراع نرم افزاری در اداره ثبت  222,22ميالدی تاکنون بيش از 

 .]2[اختراعات اروپا به ثبت رسيده است 

دستورالعمل ارزيابي اختراعات اداره ثبت  در فصل چهارم

اختراعات اروپا به صراحت عنوان شده که ارائه برنامه 

( در تقاضانامه ثبت نويسي برنامههای  ای )به زبان رايانه

تواند به منزله افشای کافي اختراع باشد، بلکه شرح  نمي

اختراع بايد به زبان معمولي و ترجيحاً همراه با فلوچارت 

دهد که  . همين امر به خوبي نشان مي]20[ام باشد و دياگر

 گيری آن اداره الگوريتم حل مسئله است.  مالك تصميم

 هاي حقوقي ويژه نظام 4-8

های  با وجود مالحظات و امتيازات شمول قوانين و نظام

حفاظت موجود )از جمله نظام حقوقي ثبت اختراع و کپي 

پديده نوين به قدری از نظر  گاهرايت( به موضوعات جديد، 

ماهوی و کاربردی نسبت به ساير موضوعات متفاوت است 

که وضع نظام و قوانين خاص برای آن امری گريزناپذير 

کنند در حد امکان از  . اما قانون گذاران تالش مي]4[ شود مي

های حقوقي جديد پرهيز کنند، زيرا اين امر تا  ايجاد نظام

بيش از حد در زمينه قوانين و اجرای آنها ای باعث تنوع  اندازه

ها نيز در عمل بسيار دشوار و  شود و استقرار اين نظاممي

ترين ابعاد مورد توجه در طراحي نظام  بر است. از مهمزمان

حقوقي خاص برای نرم افزارها ميتوان به مدت حفاظت، لزوم 

ثبت، حداقل شرايط ثبت، تعريف نقض حق و ضمانت اجرا 

. از جمله سوابق وضع نظام خاص برای ]4[رداشاره ک

توان به وضع نظام حقوقي خاص برای های نوين مي پديده

ای در برخي کشورها  های رايانه حفاظت از طراحي تراشه

 .]32[اشاره کرد 

های نرم افزار با موضوعات تحت پوشش حقوق  تفاوت

مالکيت ادبي و هنری و حق مخترع، برخي صاحبنظران را به 

طراحي نظام خاص حقوقي برای اين حوزه فناوری فکر 

انداخته است. آنها در توجيه عدم تناسب نظام کپي رايت با 

افزار برخالف آثار افزارها به جنبه کاربردی بودن نرمنرم

مشمول کپي رايت )که بيشتر جنبه زيبايي شناسي و ادبي و 

د که کنن کنند. از سوی ديگر استدالل مي هنری دارند( اشاره مي

افزار را به داليل گوناگون نميتوان تحت حفاظت حق  نرم

 . ]4[اختراع قرار داد 

افزارها،  از مشکالت طراحي نظام حقوقي خاص برای نرم

کسب حمايت فراملي است. به عبارت ديگر، از آنجا که چنين 

شود،  سازی مي نظامي با توجه به مقتضيات ملي طراحي و پياده

کند و برخي  های متفاوتي پيدا مي در هر کشوری ويژگي

 کشورها هم ممکن است چنين نظامي نداشته باشند. 

 هاي حمايتي ساير نظام 4-4

های قانوني  توان از ديگر ظرفيتدر کنار قوانين ذکر شده مي

افزاری کمک  برای حفاظت از ابعاد گوناگون محصوالت نرم

های  توان به استفاده از حفاظتگرفت. در اين ارتباط مي

افزارها يا  قراردادی در دو حوزه توليد يا انتقال حقوق نرم

گيری از نظام حقوقي عالمت تجاری برای حفاظت از نام  بهره

افزاری اشاره کرد. در مواردی نيز  و نشان يک محصول نرم

های قانوني برای اسرار تجاری يا دانش  استفاده از حفاظت

افزارها  و کاربرد نرم تواند با توجه به ماهيت فني محرمانه مي

 مدنظر قرار گيرد.

 

 حفاظت از نرم افزار در ايران -5

افزار در سه دسته  در ادامه، نظام حقوقي ايران در حوزه نرم

  شود.ميرايت، حق اختراع و نظام حقوقي خاص بررسي  کپي

 کپي رايت 5-9

آثار ادبي و هنری در ايران در دايره شمول قانون حمايت از 

قرار  1342مولفان ومصنفان و هنرمندان مصوب آذرماه حقوق 
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حقوق پديد آورنده شامل حق  گيرند. بر اساس اين قانون، مي

انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق 

مدت سقف  .مادی و معنوی از نام و اثر اوست برداری بهره

استفاده از حقوق مادی پديد آورنده موضوع اين قانون که به 

شود سي سال پس از  منتقل مي ب وصايت يا وراثتموج

هر گاه اثر متعلق به شخص تاريخ مرگ پديد آورنده است. 

حقوق مادی پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه  حقوقي باشد

. تنها به مدت سي سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود

 شوند که برای آثاری از حمايت اين قانون برخوردار مي

ار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشند. نخستين ب

افزار در ذيل موارد قابل حفاظت نامي  در اين قانون، از نرم

دادگاه در پي صدور نخستين رأی ، اما ]31[برده نشده است 

کشور مربوط به دعوايي در زمينه حق تکثير محصوالت 

ح ، روشن شد که با وجود عدم تصري1312افزاری در سال  نرم

حقوق مولفان و  از حمايتافزار در قانون  به موضوع نرم

 2ماده  11، با استناد به بند 1342مصوب  مصنفان و هنرمندان

را در شمار جنبه ابداع و ابتکار  دارایر فني اثاين قانون که آ

افزارهای  کند حقوق منظور شده نرم آثار قابل حفاظت تلقي مي

 .[33و32]شود  ای را نيز شامل مي رايانه

المللي در ارتباط با  ترين کنوانسيون بين مهماشاره شد،  کهچنان

حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنری، کنوانسيون 

کشور  164گذاری شده و اکنون  پايه 1226که در سال  استبرن 

موافقتنامه کپي رايت سازمان  4و در ماده  [11]عضو آن هستند 

ای در  های رايانه تصريح شده که برنامه نيز 1جهاني مالکيت فکری

 .[34]گيرد  کنوانسيون برن قرار مي 2دايره شمول ماده 

با توجه به اين که ايران عضو کنوانسيون برن نيست، نوع 

المللي فاصله  حفاظت از آثار ادبي و هنری با استانداردهای بين

دارد و محدود به آثار منتشر شده در ايران است. از سوی 

ديگر حفاظت از آثار پديدآورندگان خارجي در ايران نيز 

 منوط به انتشار آنها برای نخستين بار در ايران است.

 نظام ثبت اختراع 5-2

گذاری نظام ثبت اختراع در ايران را ميتوان هم زمان با تصويب  پايه

تلقي نمود. با  1312مصوب  "اختراعاتثبت عالمت و "قانون 

                                                        
1- WIPO Copyright Treaty (WCT) 

شد که  آن قانون چنين استنباط مي 21و  26نگاه دقيقتر به مواد 

افزارهای کامپيوتری توانست شامل انواع نرمتعريف اختراع مي

 .]4[ يستنها نکاربردی باشد و منعي در شمول آ

ثبت "جای خود را به قانون  1326الذکر در سال  قانون فوق

داد.  "های صنعتي و عالئم تجاری در ايران اختراعات، طرح

در قانون جديد، بسياری از ابهامات قانون پيشين )به ويژه در 

مورد ضمانت اجرای حقوق ثبت اختراع( برطرف گرديد اما 

افزارها و جزئيات  ت ثبت نرمدر قانون جديد نيز موضوع قابلي

است  نشدهافزاری ذکر  شرايط ثبت اختراع برای اختراعات نرم

، هرچند که با توجه به عدم ذکر اختراعات ]36و30[

ميتوان نتيجه گرفت که نظر  4افزاری در استثنائات ماده  نرم

 گذار مخالف ثبت اينگونه اختراعات نبوده است. قانون

 نظام حقوقي ويژه 5-8

افزار در ايران باعث شده  ابهامات موجود در زمينه حقوق نرم

حفاظت افزاری  بود که پديدآورندگان آثار و محصوالت نرم

کافي را برای آثار خود متصور نباشند و کمتر به دنبال پيگرد 

. در اين ]1[قانوني کپي کاران و احقاق حق خود بروند 

ز حقوق پديد شرايط، تدوين نظام حقوقي ويژه برای حمايت ا

گذاران  ای در دستور کار قانونافزارهای رايانه آورندگان نرم

 قرار گرفت. 

حمايت از حقوق پديدآورندگان "قانون  1310در سال 

به تصويب مجلس شورای اسالمي  "ای افزارهای رايانه نرم

رسيد. در اين قانون از يک سو تالش شده که تا اندازه ممکن 

پيچيدگي قانوني جديدی به قوانين موجود کشور افزوده نشود 

و از سوی ديگر، جای ابهامي در مورد شمول حمايت قانوني 

 بر نرم افزارها باقي نماند. 

و  "ادبي و هنری"افزارها را در چارچوب  اين قانون نرم

آيين نامه  22بندی کرده، ولي در تبصره ماده  دسته "اختراعي"

اجرائي قانون مذکور، امکان حفاظت هم زمان ذيل هر دو قانون 

افزارها تا  هم فراهم است. بر پايه اين قانون، حقوق مادی نرم

. مجازات نقض 2شود سال به پديدآورندگان آن داده مي 32مدت 

با شفافيت  13ر اين قانون نيز در ذيل ماده حقوق داده شده د

کامل آمده است. در اين ماده برای کسي که حقوق مورد حمايت 

                                                        
 اين قانون، مدت حقوق معنوی پديد آورنده نيز نامحدود ذکر شده است. 1در ماده  -2
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حبس از نود  ،اين قانون را نقض نمايد عالوه بر جبران خسارت

ميليون تا پنجاه  12و يک روز تا شش ماه و جزای نقدی از 

 .]31[ ميليون ريال در نظر گرفته شده است

به قوانين پيشين کشور در حوزه حقوق مؤلفان و  در اين قانون

( اشاره نشده است، هر 1342محققان )به ويژه قانون مصوب 

چند که حقوق نسبتاً مشابهي برای پديدآورندگان اين آثار در 

نظر گرفته شده است. اما قانون ثبت اختراعات کشور در ذيل 

د اشاره اين قانون مور  آيين نامه اجرايي( 22)و ماده  2ماده 

توان چنين استنباط کرد که قرار گرفته است. بنابراين مي

افزاری، تاکيد  ترين نقش اين قانون در حوزه اختراعات نرم مهم

بر قابليت ثبت آنها و در حوزه کپي رايت، تکميل و 

بندی قوانين پيشين و رفع ابهام از آنها و افزودن شرط  دسته

کردن دايره شمول  ثبت يا تثبيت به شروط حمايت و محدود

 . 1قانون به آثار پديدآورندگان داخلي بوده است

مجموعه "افزار بصورت  آيين نامه اجرايي اين قانون، نرم 2در ماده 

ها و مستندات مربوط به  ها، دستورالعمل ای، رويه های رايانه برنامه

ای که  آنها و نيز اطالعات مربوط به عمليات يک سيستم رايانه

های  دی مشخص بوده و بر روی يکي از حاملدارای کاربر

 تعريف شده است. "باشد شدهای ضبط  رايانه

اين قانون، دعوای نقض حقوق مورد حمايت  0مطابق ماده 

منوط به اخذ تاييديه فني يا به عبارتي ثبت اثر در مراجع 

نداشتن تاييديه به معنای  ،ترذيصالح است. به عبارت دقيق

تنها اثر اثباتي دارد )و نه ثبوتي(.  حق نبودن نيست بلکه ذی

اين قانون، حمايت حقوقي تنها به آثاری تعلق  16مطابق ماده 

شده  "توليد و توزيع"گيرد که برای نخستين بار در ايران  مي

 .[31] باشند

صدور تاييديه فني منوط به تائيد قبلي وزارت فرهنگ و ارشاد 

افزاری  نرم اسالمي است. تاييديه فني در مورد اختراعات

زير نظر شورای عالي انفورماتيک  "کميته حق اختراع"توسط 

گيرد. اعضای اين کميته مرکب از سه  صورت مي

، يک کارشناس حقوقي و نماينده افزار نرمارشد  کارشناس

 3و  2های  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور است. تبصره

                                                        
های نامرتبط يا غير ضروری شده  رسد که اين قانون در مواردی وارد حوزه البته به نظر مي -1

ن افزوده است که به اين موارد در های آ که در مجموع اثر بخشي آنرا کم کرده و بر پيچيدگي

 قسمت تحليل و نتيجه گيری مقاله پرداخته خواهد شد.

نامه اجرايي قانون فوق و همچنين متن  آيين 2ماده 

ها )و نه تنها  نامه کميته حق اختراع، الگوريتم دستورالعمل آيين

های رياضي( را به کلي از دايره شمول ثبت اختراع  الگوريتم

همچنين شرط طي کردن کليه  اند، افزاری خارج کرده نرم

افزار نيز برای  سازی نرم مراحل تحليل، طراحي، ساخت و پياده

يين نامه اجرايي همين آ 2هرگونه کسب حمايتي در ذيل ماده 

 .[32و31]قانون آمده است 

افزاری بايد  مطابق دستورالعمل کميته ثبت اختراع، اختراع نرم

جديد و ابتکاری و واجد کاربرد عملي باشد. البته تعابير و 

افزاری در اين دستورالعمل  مصاديق الزامات ثبت در فضای نرم

افزارهايي که تنها  نرمنيامده است. بر اساس همين دستورالعمل، 

روند به عنوان  برای انجام محاسبات محض رياضي به کار مي

شوند. نکته قابل توجه ديگر، قابليت ثبت  اختراع شناخته نمي

ای  افزارهای رايانه های کسب و کار به کمک نرم اختراع روش

 22. همچنين مطابق ماده [32]است  دستورالعملمطابق اين 

افزاری بايد  قانون فوق، متقاضي ثبت اختراع نرمنامه اجرايي  آيين

افزار خود را )عالوه بر تقاضانامه( به اداره ثبت  ای از نرم نسخه

 .اختراع ارائه نمايد

 

 افزارها در ايران تحليل حفاظت اختراعي از نرم -6

ويژه ايران در زمينه نرم افزار  حقوقيبا توجه به اين که نظام 

در عمل به عنوان چتری قوانين کپي رايت و ثبت اختراع 

مرتبط با محصوالت و خدمات نرم افزاری را در بر مي گيرد، 

تحليل هايي که در ادامه مطرح شده با تاکيد و تمرکز بر 

 اند:  حفاظت اختراعي از محصوالت نرم افزاری تنظيم شده

ايت های نظام حقـوقي ثبـت اختـراع و    تفاوت ماهوی حم -1

المللـي   کپي رايت يا همان حمايت سخت و نرم در سطح بـين 

کامالً آشکار است. به عبارت ديگر در نظـام ثبـت اختـراع، بـا     

اعمال حمايت سخت، ايده ابتکاری يا همـان راه حـل مشـکل    

گيرد، ولي کپي رايت با اعمال حفاظـت   مورد حفاظت قرار مي

اظهار و بيان ايده يا همان شکل ظـاهری اثـر را   نرم، تنها شيوه 

افزاری )بـا   پوشش مي دهد. تعبير اين اصل کلي در فضای نرم

توجــه بــه قابــل تفکيــک بــودن مفهــوم الگــوريتم و برنامــه(، 

ها يا الگوی حل مشـکل را تحـت    ای است که الگوريتم گونه به
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ای نوشته شده بـا   های رايانه پوشش حفاظت اختراعي و برنامه

هـای گونـاگوني از    های گوناگون )کـه حالـت هـا و بيـان     زبان

همان الگوی حل مشکل هستند( را تحت حفاظت کپي رايـت  

ــي ــرار م ــراع    ق ــت اخت ــان ثب ــدم امک ــد ع ــفانه قي ــد. متاس ده

، 1310افزاری در دستور العمل قانون مصوب  های نرم الگوريتم

امکــان حمايــت ســخت از الگــوی حــل مشــکل در فضــای  

ا در ايـران منتفـي کـرده اسـت. بـه بيـان ديگـر،        افـزاری ر  نرم

افزاری )با وجود تعريف سازوکار  توليدکنندگان ايراني آثار نرم

ثبت اختراع و قوانين مربـوط بـه آن( تنهـا بايـد بـه حفاظـت       

رايت بسنده کنند که حفاظت کامالً مناسبي به ويـژه بـرای    کپي

 رود. افزارهای کاربردی و صنعتي به شمار نمي نرم

با توجه به منتفي شدن حفاظت از الگوی حـل مشـکل يـا     -2

افزاری در چارچوب ثبـت اختـراع، ايـن پرسـش      الگوريتم نرم

شود که حفاظـت نظـام کنـوني ثبـت اختـراع       جدی مطرح مي

رايت دارد. بررسي دقيق روند  ايران چه تفاوتي با حفاظت کپي

افـزاری و کـارکرد    رسيدگي بـه تقاضـاهای ثبـت اختـراع نـرم     

و همچنين الزام متقاضي به ارائـه نسـخه    "ته حق اختراعکمي"

افزار، همگي نشان دهنده همپوشاني فراوان دو  الکترونيکي نرم

رايت در مسير دادن حقوق بـه   نظام حقوقي ثبت اختراع و کپي

متقاضي ثبت است. به بيان ديگر برای حفاظت از يک موضوع 

ای  مـه رايانـه  )که همان بيان خارجي اثر يا شکل ظاهری و برنا

نوشته شده است( حقوقي پيش بيني شده که از راه دو فرآينـد  

 جداگانه قابل دستيابي است.

در کشورهای گوناگون، مصاديق شـرايط ثبـت اختـراع در     -3

افزاری با جزئيات )در چـارچوب رويـه قضـايي در     فضای نرم

کشورهايي با قوانين عرفي يا در متن قانون در کشـورهايي بـا   

مدون( آمده است. اين مصاديق معمـوالً در چـارچوب   قوانين 

منتشـر شـده و در    "افـزاری  راهنمای مميزی اختراعـات نـرم  "

اختيار مميزان ادارات ثبت اختـراع يـا کسـاني کـه بـه احـراز       

گيرنـد تـا در زمـان     پردازنـد قـرار مـي    ماهوی شرايط ثبت مي

قضاوت در مورد قابليت يا عدم قابليت ثبـت بـه آنهـا کمـک     

. از سوی ديگر شفافيت حاصـله بـه متقاضـيان ثبـت نيـز      کنند

دهد.  امکان پيش بيني نتيجه احتمالي پيگيری فرآيند ثبت را مي

هـای   هـا و دسـتورالعمل   نامـه  متاسفانه در قانون ايـران و آيـين  

مربوطه، به ذکر شرايط کلي ثبت اختراع بسنده شده اسـت. در  

نيـز   "اختـراع کميته حـق  "های  گيری نبود اين جزئيات تصميم

 ای( به خود گرفته است. ماهيت مبهم )و حتي سليقه

براساس قوانين موجود، فرآيند ثبت اختراعات نرم افزاری،  -4

ــالي     ــورای ع ــزا )ش ــازمان مج ــه س ــوالني را در س ــي ط راه

انفورماتيک زير مجموعه نهاد رياسـت جمهـوری، اداره ثبـت    

ارشـاد   اختراعات زير مجموعه قوه قضائيه و وزارت فرهنگ و

اســالمي( طــي مــي کنــد. بنــابراين رونــد بررســي اختراعــات 

افزاری در اين زمينـه بـا تمـام ديگـر اختراعـات در ديگـر        نرم

 ها به کلي متفاوت است. زمينه

افـزاری در ايـران منـوط بـه ارائـه نسـخه        ثبت اختراع نرم -0

الکترونيک و اجرايي نرم افزار است و در فرآيند ثبـت، همـين   

گيـرد. ايـن در    ها قرار مي گيری نيک مبنای تصميمنسخه الکترو

ثبـت اختراعـات،   "قـانون   6حالي است که طبق بنـد ج مـاده   

تقاضـانامه ثبـت    "طرحهای صنعتي و عالئم تجاری در ايـران 

ای که ايـن   گونه اختراع بايد دارای يک بخش توصيف باشد به

های عادی در حوزه مربوطـه   توصيف برای شخصي با مهارت

همان قانون ذکـر   04کامل باشد. از سوی ديگر در ماده گويا و 

شده که دسترسي عموم به اطالعات اختراعات ثبت شـده آزاد  

گيری  است. اما با توجه به اين که در حال حاضر مالك تصميم

افزاری  افزار است، توصيف اختراعات نرم نسخه الکترونيک نرم

ـ  ات اسـت  ثبت شده در کشور بسيار محدود و در حد بيان کلي

هــای الزم در بررسـي مــتن تقاضـانامه انجــام    گيـری  و سـخت 

شود. از سوی ديگر، دسترسي عموم به نسخه الکترونيـک   نمي

پذير نيست. بنـابراين   يا انتشار اين نسخه الکترونيک هم امکان

تواننـد از جزئيـات و محـدوده     عموم مردم به هيچ روی نمـي 

ند. ايـن امـر   افـزاری کشـور آگـاه شـو     حفاظتي اختراعات نرم

افزاری را در معرض خطر هميشگي نقض حق  های نرم شرکت

دهد. از سـوی ديگـر نيـاز بـه بررسـي       اختراع ديگران قرار مي

افزار عالوه بر آنکه روند بررسـي   اجرای نسخه الکترونيک نرم

هـای الکترونيکـي    کند، مشکالت خاص اجرای فايل را کند مي

 را نيز در پي دارد.

سـازی   کليه مراحل تحليل، ساخت و پيادهشرط طي کردن  -6

افزار برای کسب حقوق قانوني، در عمل به معنـای اضـافه    نرم

بـه شـرايط ثبـت     "شرط سـاخت "کردن شرط جديدی به نام 

گـذار بـر    رسد که نظـر قـانون   اختراع است. هرچند به نظر مي
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رايـت بـوده امـا     افزودن شرط ساخت معطوف به حفاظت کپي

تن قانون صورت نگرفته ناگزير حمايت چون اين تفکيک در م

اختراعي را نيز شامل شده است. الزام به ارائه نسـخه اجرايـي   

نرم افزار برای ثبت اختراع، گواهي بـر اعمـال شـرط سـاخت     

ها  است. اين شرط که در مورد ديگر اختراعات در ديگر حوزه

وجود ندارد برخالف روح حاکم بر نظام ثبت اختراع است. به 

گر، يکي از اهداف نظام ثبـت اختـراع، اعطـای حقـوق     بيان دي

حفاظتي به موضوع محوری يا همان ايده اصلي اختراعي بوده 

تا مخترع )که معموالً منـابع کـافي بـرای توليـد اختـراعش را      

ندارد( بتواند به پشتوانه حقوق انحصاری داده شده، به مذاکره 

د. در غيـر ايـن   گذاران بالقوه بپـرداز  با توليدکنندگان يا سرمايه

و  همانــد صــورت ايــده محــوری اختــراع در ذهــن وی بــاقي 

بهـره   شود و جامعه از برکات و منافع آن بي هيچگاه توليد نمي

افزارهـا، کـه    بـرای نـرم   "شرط سـاخت "د. بنابراين قيد مان مي

گـذاری سـنگين و بلندمـدتي را     توليد برخـي از آنهـا سـرمايه   

اختـراع اسـت و باعـث    خواهـد خـالف روح نظـام ثبـت      مي

افـزار   شود که بسياری از ايده های ابتکـاری در حـوزه نـرم    مي

 گاه مجال توليد و حضور در بازار پيدا نکنند. هيچ

ــراع روش -1 ــت اخت ــت ثب ــه در   قابلي ــار ک ــای کســب و ک ه

پيش بيني شده در تقابل کامل با ماده  1310دستورالعمل قانون 

ي و عالئـم تجـاری   ثبت اختراعات، طرحهای صـنعت "قانون  4

ها را غيـر قابـل ثبـت بـه عنـوان       است که اين روش "در ايران

تواند ابهاماتي در مسـير   . اين امر مي]32[اختراع دانسته است 

 ها را در پي داشته باشد. اجرای حقوق حاصله در دادگاه

های ثبت اختراع در ادارات ثبـت   بررسي ماهوی تقاضانامه -2

گيـرد کـه دارای مـدرك     مـي  اختراع توسط مميزينـي صـورت  

تحصيلي مرتبط با حوزه اختراع هستند و احاطه کاملي نيز بـر  

ــران   ــاکنون در اي ــد. متاســفانه ت حقــوق مالکيــت فکــری دارن

گونه اقدامي برای تربيت اين مميزان صـورت نپذيرفتـه و    هيچ

افزار نيز از اين قاعده کلي مستثني نيسـت. نگـاه بـه     حوزه نرم

گـذار بـرای    نشان از تالش قـانون  "تراعکميته حق اخ"ترکيب 

افـزاری   پوشش اين نقيصه با کنار هم قرار دادن تخصص نـرم 

در کنار تخصص حقوقي در قالـب جلسـات کميتـه دارد. امـا     

توانـد جـايگزين بررسـي مـاهوی و      متاسفانه اين راه حل نمي

افزاری توسط مميزين آموزش ديده باشـد.   دقيق اختراعات نرم

زين بايسـتي بـا توجـه بـه پيشـرفت شـتابان       همچنين اين ممي

افزاری، همگام با توسعه اين فناوری اطالعات  های نرم فناوری

 خود را به روز کنند.

های ويژه حقوقي در  برخالف رويه رايج در طراحي نظام -0

افزار که کاهش زمان حفاظت از اختراعات  حوزه نرم

 22کنند، اين مدت در قانون موجود از  افزاری را دنبال مي نرم

 .]1[سال افزايش يافته است  32سال به 

توليد و "افزاری ايران، الزام  در نظام حقوقي خاص نرم -12

شرط  به عنوان پيش "توزيع اثر برای نخستين بار در ايران

حفاظت قانوني مطرح شده است. اين در حالي است که 

ت غير موجه و خالف تحميل چنين شرطي در حوزه اختراعا

افزاری نيز  مفاد معاهده پاريس است. همچنين در حوزه نرم

حمايت از حقوق مولفان "اين شرط نسبت به الزامات قانون 

و همچنين الزامات  1342مصوب  "ومصنفان و هنرمندان ايران

تری را مقرر کرده  گيرانه ضابطه سخت 1المللي پذيرفته شده بين

فاظت از آثار پديدآورندگان است که هدف از آن عدم ح

 خارجي در ايران بوده است.

 

 روش پژوهش -7

افزاری و کفايت  های نرم مطالعه ظرفيت نوآوری شرکتروش 

-از نوع پيمايشي ،حفاظت اختراعي بر پايه قوانين موجود

توصيفي است که با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسي 

اهداف مورد نظر خود پرداخته است. جامعه آماری پژوهش 

حاضر را کليه شرکت هايي که فعاليت اصلي آنها توليد و 

باشد،  افزارهای سفارش مشتری در تهران مي پشتيباني نرم

ل شورای عالي دهد. بر اساس اطالعات پورتا تشکيل مي

شرکت  202بر ها بالغ  انفورماتيک کشور، تعداد اين شرکت

گيری به صورت تصادفي بوده و حجم نمونه  باشد. نمونه مي

 با استفاده از فرمول ذيل، مشخص شده است: 

  
   

 ⁄
     

(   )     
 ⁄

     
 

                                                        
همانگونه که پيش از اين اشاره شد، مطابق مفاد کنوانسيون برن، انتشار اثر برای نخستين  -1

بار در يکي از کشورهای عضو کنوانسيون موجبات حمايت اثر در تمامي کشورهای عضو را 

 آورد. فراهم مي



 1831، زمستان 2شماره ، فصلنامه سياست علم و فناوری، سال سوم، سيد کامران باقری، مريم توکل مقدم، سعيد شوال پور و حميد عزيزی مرادپور

18 

  تعداد افراد جامعه،  Nحجم نمونه،  nدر فرمول فوق، 
 ⁄

  

و  pبوده و مقادير  α=20/2در سطح اطمينان  Zمقدار توزيع 

q  0/2به ترتيب احتمال موفقيت و عدم موفقيت و برابر با 

فرض مي شود. با استفاده  20/2نيز برابر با  εباشد. مقدار  مي

 02حجم نمونه برابر با  Nبه مقدار  توجهاز فرمول فوق و با 

پرسشنامه توزيع شده  00محاسبه شده و بر اين اساس تعداد 

پرسشنامه  02است. از ميان پرسشنامه های توزيع شده، 

پرسشنامه از  1«روايي»به منظور ارزيابي تکميل شده است. 

و صاحبنظر در زمينه صنعت نفر از افراد متخصص  12نظرات 

افزار و آشنا با مسايل حقوق مالکيت فکری در اين صنعت  نرم

در پرسشنامه، سوال هر  «ودنمربوط ب»ميزان استفاده شده و 

و با استفاده از نتايج براساس شاخص چهار قسمتي ارزيابي 

ضمن آنکه،  .شده استحذف ارزيابي، سواالت غير مرتبط 

افزار  نظرات اصالحي ارائه شده توسط صاحبنظران حوزه نرم

در اين پژوهش در سواالت باقيمانده اعمال شده است. 

 «آلفای کرونباخ»ضريب از ،  2«پايايي»آزمون جهت همچنين 

محاسبه شده و  02/2استفاده شده است که مقدار آن برابر با 

 باشد.  نشان دهئده پايايي باالی پرسشنامه مي

از آنجا که مطالعه حاضر با هدف توصيف وضعيت موجود 

افزار ايران و ارزيابي فرضيات  های فعال در صنعت نرم شرکت

اين گوناگون در مورد وضعيت حقوق مالکيت فکری در 

های  های پرسشنامه از روش باشد، در تحليل داده حوزه مي

و  (جداول توزيع فراواني، ميانگين و واريانس) آمار توصيفي

و ضريب  tآزمون )های آمار استنباطي  همچنين از روش

افزار مورد استفاده  ده است. نرم، استفاده ش(همبستگي پيرسون

 بوده است. SPSS15.0ها،  برای تحليل داده

 پژوهش هاي هفرضي بررسي -3

های توليد کننده  اطالعات دريافت شده از نمونه شرکت

درصد از اين  13/13دهد که  افزاری نشان مي محصوالت نرم

درصد،  33/33سال دارند؛   0شرکت ها، سابقه کاری کمتر از 

درصد دارای سابقه  04/02سال و  12تا  0سابقه بين دارای 

 باشند. سال مي 12کاری باالتر از 

                                                        
1- Validity 
2- Reliability 

های  دهد، بيشتر درآمد شرکت نشان مي 2همان گونه که شکل 

افزاری جامعه آماری پژوهش را توليد و عرضه محصوالت    نرم

دهد و ارائه خدمات همراه با نرم افزار  افزاری تشکيل مي نرم

 ها ندارد. درآمد اين شرکت سهم زيادی در

های  دهد که در ميان شرکت نتايج پژوهش حاضر نشان مي

 0ها کمتر از  درصد شرکت 122و  22مورد مطالعه به ترتيب 

مورد ثبت اختراع در شورای عالي انفورماتيک و يا اداره ثبت 

تا  0ها بين  درصد از شرکت 11اند. حدود  اختراع ايران داشته

اختراع از طريق شورای عالي انفورماتيک مورد ثبت  12

مورد اختراع  12ها بيش از  درصد از شرکت 0اند و تنها  داشته

اند.  افزاری را از طريق شورای مزبور به ثبت رسانيده نرم

ها  درصد از شرکت 06دهد، که  همچنين نتايج نشان مي

   اند. افزار در خارج از ايران اقدام ننموده تاکنون برای ثبت نرم

 3افزاری، همان طور که شکل  از نظر تنوع محصوالت نرم

اين های فعال در  درصد از شرکت 63/06دهد،  نشان مي

افزارهای کاربردی اشتغال دارند. هر يک از  ، به توليد نرمحوزه

افزار سيستم با اختصاص  افزارهای ابزاری و نرم دو گروه نرم

اه بعدی را افزاری، جايگ درصد از محصوالت نرم 12حدود 

افزاری توليدی به خود اختصاص  در ميان محصوالت نرم

دهند و در نهايت، ميان افزار و نرم افزار موبايل، هر يک با  مي

افزارهای توليدی، در رتبه  درصد از نرم 61/3اختصاص تنها 

 اند. آخر ايستاده

های ايراني توليد کننده محصوالت  فرضيه نخست: شرکت

 ت اختراعي نياز دارند.افزاری به حفاظ نرم

بايست بررسي کرد که آيا اصوالً  برای ارزيابي اين فرضيه مي

های فعال در  افزاری توليدی توسط شرکت محصوالت نرم

افزار در ايران، قابليت ثبت اختراع را دارند،  حوزه صنعت نرم

به اين معني که آيا اين محصوالت از منظر تازگي، ابتکاری و 

اند در  مصداق اختراع هستند؟ و آيا توانستهکاربردی بودن 

افزار نوآوری داشته باشند  حوزه الگوريتم يا ايده زيربنايي نرم

 يا خير؟
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 افزاري مورد مطایعه هاي نرم شرکت( ترکيب درآمد 2شكل 

 
 

 افزاري مورد مطایعه هاي نرم افزاري تویيد شده توسط شرکت ( سهم انواع محصوالت نرم8شكل 

 

مرتبط  های مربوط به معناداری پرسش tمقدار آماره  1جدول 

شود،  مي ديدهدهد. همان طور که  با اين فرضيه را نشان مي

مربوط به قابليت ثبت اختراع محصوالت  tمقدار آماره 

ها از مقدار بحراني جدول با  افزاری توليدی اين شرکت نرم

بزرگتر است. بنابراين از ديدگاه اين  02درجه آزادی 

شان مصداق اختراع  افزاری توليدی ها محصوالت نرم شرکت

 است و بهتر است از حفاظت اختراعي بهره مند شوند. 

کپي محصوالت »دهد که  همچنين نشان مي 1جدول 

در « افزاری از نوع کپي الگوريتم و ايده زيربنايي است نرم

رد نيست. از سوی ديگر  درصد قابل 00سطح اطمينان 

افزاری داخلي به محصوالت خارجي  وابستگي محصوالت نرم

 شود. در سطوح اطمينان رايج رد مي

های دريافتي  بنابراين مجموع سه پرسش مطرح شده و پاسخ

تواند در خدمت  دهد که وجود حفاظت اختراعي مي نشان مي

افزار ملي قرار گيرد. اما اکنون اين پرسش مطرح  صنعت نرم

شود که آيا حفاظت موجود )بر پايه قوانين ملي(  مي

باشد يا خير؟ پاسخ  افزار مي پاسخگوی اين نياز در صنعت نرم

تحليل حفاظت اختراعي از "به اين پرسش در بخش 

اين مقاله از منظر تحليل حقوقي قوانين و  "افزارها در ايران نرم

های موجود بررسي شد و نتايج نشان داد که  رويه

افزار  سازوکارهای حفاظتي اختراعي موجود برای صنعت نرم

های فراواني همراه است. در عين  کند و با کاستي کفايت نمي

حال به منظور ارزيابي اين پرسش از منظر آماری، سئواالتي 

ه ها به آنها ب در پرسشنامه گنجانده شد که نتايج تحليل پاسخ

 باشد. شرح زير مي

فرضيه دوم: ميزان حفاظت اختراعي از محصوالت نرم افزاری 

 بر اساس قوانين موجود کافي نيست.

کفايت »دهد که  نشان مي 2ارائه شده در جدول  tنتايج آزمون 

موثر بودن »و « افزاری حفاظت اختراعي از محصوالت نرم

0 20 40 60

 %(20)و  ارائه خدمات همراه آن %( 10)فروش محصوالت نرم افزاری  

 %(02)و  ارائه خدمات همراه آن % ( 02)فروش محصوالت نرم افزاری 

 % (10)و ارائه خدمات همراه آن %( 20)روش محصوالت نرم افزاری 

12.05 

12.05 

7.23 

56.63 

3.61 

3.61 
4.82 

 نرم افزار کاربردي نرم افزار ارتباطي نرم افزار ابزاري نرم افزار سيستم

 نرم افزار آموزشي نرم افزار موبايل ميان افزار
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ر سطح اطمينان د« افزار در ايران مکانيزم پيگرد قانوني کپي نرم

بدست  tشوند. يعني بر اساس مقدار آماره  درصد رد مي 00

های توليد کننده  آمده و درجه آزادی مربوطه، شرکت

افزاری، ميزان حفاظت اختراعي از محصوالت  محصوالت نرم

دانند. اين در حالي است که  افزاری در ايران را کافي نمي نرم

ها با قوانين  ، شرکتبر پايه نتايج ذکر شده در همين جدول

حمايتي برای محصوالت آشنايي خوبي دارند. چرا که مقدار 

به دست آمده از مقدار بحراني متناظر با سطح اطمينان  tآماره 

 درصد بيشتر است. 00

 

 هاي مرتبط با فرضيه نخست نتايج آماري پرسش (9جدول 

 .t Sigآماره  درجه آزادي ميانگين تغييرات افزاري محصوالت نرمهاي  ويژگي

افزاری توليدکنندگان داخلي  محصوالت نرم

 مصداق اختراع است
02/3 02 01/20 * 222/2 

افزاری از نوع کپي  کپي محصوالت نرم

 الگوريتم و ايده زيربنايي است
06/1 02 61/11 * 222/2 

محصوالت افزاری داخلي به  محصوالت نرم

 خارجي مشابه وابسته است
04/1 02 01/1 112/2 

 00/2معنادار در سطح اطمينان  *  

 هاي مرتبط با فرضيه دوم نتايج آماري پرسش (2جدول 

افزاري در مورد کفايت  هاي تویيد کننده محصوالت نرم ديدگاه شرکت

 افزارها حفاظت اختراعي از نرم
 .t Probآماره  درجه آزادي ميانگين تغييرات

 234/2 * 02/12 02 13/2 افزاری ها با قوانين حفاظتي ايران برای محصوالت نرم آشنايي شرکت

 202/2 23/2 02 02/1 افزار از طريق مراجع قضايي موثر بودن مکانيزم پيگيرد قانوني کپي نرم

 222/2 * 3/14 02 1/2 افزارها وانين حفاظتي موجود در زمينه حقوق مالکيت فکری نرمکفايت ق
 00/2معنادار در سطح اطمينان  *     
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 گيري و پيشنهادات نتيجه -1

های  در مجموع نتايج حاصل از سئواالت مرتبط با فرضيه

و دوم اين پژوهش گويای آن است که هر دو فرضيه  اول

افزاری از  قابل رد نيستند و پديدآورندگان محصوالت نرم

حقوقي سخت و محتوايي در ايران تا اندازه  حفاظت

تر، ايده و الگوريتم حل  اند. به بيان ساده بهره زيادی بي

مشکل آنها به هيچ روی تحت پوشش حفاظتي قانون 

ترين اقدام اصالحي پيشنهادی  ايران نيست. بنابراين مهم

ها  زدودن مجموعه قوانين و فرآيندهای موجود از کاستي

که حفاظت اختراعي را به سطح حفظت و اشتباهاتي است 

نرم کپي رايتي تنزل داده است. از جمله اين اقدامات 

 اصالحي ميتوان موارد نمونه زير را برشمرد: 

افزار بايد بتواند  ويژه کشور در حوزه نرم حقوقينظام  -

دو کارکرد اصلي را در زمينه ثبت اختراع انجام دهد 

و کارآمدی آن و زدودن مابقي زوائد آن به استحکام 

کمکي فراوان خواهد کرد. اين دو کارکرد عبارتند از: 

( 2( تاکيد بر قابليت ثبت اختراعات نرم افزاری و )1)

تشريح دقيق مصاديق شرايط ثبت اختراع در فضای 

 افزاری باشد. اختراعات نرم

اگر مصاديق شرايط ثبت اختراع در فضای اختراعات  -

به عنوان  افزاری به دقت تشريح گردد و نرم

دستورالعمل مميزی ابالغ گردد، بررسي ماهوی 

های ثبت )همچون ديگر انواع اختراعات(  تقاضانامه

تواند در خود اداره ثبت اختراع توسط  به سادگي مي

افزار صورت گيرد و اين  مميزان آشنا به دانش نرم

ای است که در بيشتر کشورهای جهان  همان رويه

يازی به تعريف کميته شود. بنابراين ن دنبال مي

فراسازماني حق اختراع )که تنها باعث زمان بر و 

شود( نخواهد بود. به  پيچيده شدن فرآيند ثبت مي

قانون حمايت از "تر، بيشترين خدمت  بيان ساده

در  "ای افزارهای رايانه حقوق پديدآورندگان نرم

تواند تعيين دقيق مصاديق  حوزه ثبت اختراع مي

افزاری باشد که بر پايه آن  نرم اختراعي در فضای

افزاری تهيه  راهنمای بررسي ماهوی اختراعات نرم

تواند به  گردد. در آن صورت اداره ثبت اختراع مي

تر( به تقاضانامه های  خوبي )با فرآيندی بسيار ساده

 ثبت اختراع نرم افزاری رسيدگي کند.

وجود  مويدکه گواهي ثبت اختراع تنها  با توجه به اين -

شرايط ثبت اختراع در تقاضانامه مربوطه است و 

مجوزی برای توليد و انتشار موضوع اختراع در سطح 

باشد، گرفتن تاييديه وزارت فرهنگ و  جامعه نمي

افزاری امری غير  ارشاد اسالمي برای اختراعات نرم

الزم است که جز طوالني و پيچيده کردن روند 

ختراع، اثر ديگری در های ثبت ا رسيدگي به تقاضانامه

  1310. بنابراين حذف قيد مربوطه از قانون 20برندارد

 توصيه مي گردد.

با توجه به روشن شدن ضمانت اجرای ثبت  -

ثبت "اختراعات بر اثر تصويب و اجرايي شدن قانون 

های صنعتي و عالئم تجارتي در  اختراعات، طرح

نيازی به تعيين ضمانت اجرای  1326مصوب  "ايران

ختراع در قانوني مجزا وجود ندارد. لذا اگر مقرر حق ا

شد نظام حقوقي ويژه نرم افزار مورد بازنگری و 

اصالح قرارگيرد، بخش مربوط به ضمانت اجرای 

 افزاری قابل حذف است. اختراعات نرم

تواند با تاکيد بر وظيفه مخترع  اداره ثبت اختراع مي -

سپس در تشريح کامل اختراعش در تقاضانامه ثبت و 

انتشار اين اطالعات در ابعاد گسترده )ترجيحاً با به 

های فناوری اطالعات و اينترنت(  کارگيری ظرفيت

به وظيفه قانوني خود عمل کند. اين کار از يک سو 

باعث کاهش خطر نقض اختراع ديگران برای 

افزار و از سوی  های فعال در صنعت نرم شرکت

رم افزاری ديگر، موجب بهبود سريع تر محصوالت ن

                                                        
البته طبق قانون، موضوع اختراع نبايد منافاتي با اخالق و نظم عمومي داشته باشد  -20

که اين موضوع با استناد به متن تقاضانامه توسط کارشناسان اداره ثبت اختراعات 

 )همچون تمامي اختراعات ديگر( قابل انجام است.
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موجود و رونق مضاعف صنعت نرم افزار خواهد 

 شد.

با قانون  "شرط ساخت"به علت ناهمخواني وجود  -

های پذيرفته  جديد ثبت اختراعات و همچنين رويه

المللي، بهتر است اين شرط از مفاد نظام  شده بين

 حقوقي ويژه اختراعات نرم افزاری حذف شود.

فزاری با خروج از ا نظام حقوقي ويژه اختراعات نرم -

های چنين نظامي و پرداختن به مواردی  چارچوب

، "های کسب و کار ثبت اختراع روش"همچون 

و  " 26افزار حمايت از نام، عنوان و نشان ويژه نرم"

، پيچيدگي و سردرگمي "ای نظام صنفي رايانه"

افزار را دامن زده است. بنابراين  حقوقي در حوزه نرم

تواند به  نظام حقوقي مي حذف اين موارد از اين

 کارآمدی آن بيافزايد.

الزم است بندهای مربوط به مدت زمان حفاظت از  -

افزاری از اين نظام حقوقي خاص  اختراعات نرم

حذف شود، زيرا جزئيات مربوطه در قانون ثبت 

 اختراعات به خوبي آمده است.

)يا  "آثار ادبي و هنری"الزم است مفاد مربوط به  -

تبط با حفاظت کپي رايت( از مفاد همان مواد مر

به روشني از يکديگر تفکيک  "اختراعات"مربوط به 

شوند تا از تداخل مفاهيم و ناکارآمدی نهايي اين 

نظام حقوقي جلوگيری به عمل آيد. اين کار برای 

توليد و توزيع برای "شود که شرط  نمونه باعث مي

تعميم تنها به آثار ادبي و هنری "نخستين بار در ايران

 يابد.

بايد يادآور شد که با توجه به تاثيرگذاری روزافزون 

گيری، رشد و  حقوق و قوانين مالکيت فکری بر شکل

پذيری صنايع و به ويژه صنايع پيشرفته، هرگونه  رقابت

گذاری در زمينه مالکيت فکری بايد با توجه دقيق به  قانون

نين مربوطه ابعاد دقيق اين تاثيرات انجام شود. بنابراين قوا

                                                        
و شفاف از نام و نشان تجاری )عالمت تجاری( با توجه به امکان حمايت کامل  -26

، هيچگونه "قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتي و عالئم تجارتي در ايران"در قالب 

 توجيهي برای پرداختن ناقص به همان موضوع ذيل قانون جديدی وجود ندارد.

رسند،  اگر چه در ظاهر اسنادی کامالً حقوقي به نظر مي

ولي اين قوانين تنها ابزارهايي جهت نيل به اهداف توسعه 

روند. بنابراين در حوزه قوانين  در سطح ملي به شمار مي

افزاری نيز، هدف اصلي  های فکری نرم حفاظت از دارايي

وابسته افزار و صنايع  توسعه و شکوفايي صنعت نرم

 داخلي است.

 

           منابع
References 

، نشر "حقوق اختراعات"، 1321، سيدحسن، ميرحسيني [1]

 ميزان، تهران.

، قابل دسترس: 1326، "نرم افزار چيست؟" [2]

http://www.onlinestudio.ir/software/  (3  بهمن

26) 

دومين همايش ملي توسعه "، 1321غضنفری، مهدی،  [3]

، پايگاه اطالع رساني فناوری اطالعات و "صادرات نرم افزار

ارتباطات ايران، قابل دسترس در: 

www.ictnews.ir/new/index.php 
حمايت از پديدآورندگان نرم "، 1316صادقي نشاط، امير،  [4]

 ودجه.، انتشارات سازمان برنامه و ب"افزارهای کامپيوتری

[5] Harison, Elad, 2005, "Owning Technology: 
The Structure of Intellectual Property 
Ownership in Software Technologies", DRUID 
Summer Conference. 

به نقل از شبکه  ،1323 ،"افزاری نرمافزاری و  های سخت قفل" [6]

قابل دسترس  ،يرانفناوری اطالعات ا

-www.iritn.com/ITshow-news-14279در:

 htm.+ افزاری+منر+و+افزاری+سخت+های+قفل

، 1321، "افزار يک هزارم است سهم ايران در بازار نرم" [1]

 ، قابل دسترس در:  022روزنامه سرمايه، شماره 

www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=3360&Numb
er=920 

[8] Zekos, G.I., 2006, "Software Patenting", The 
Journal of World Intellectual Property, 9(4), pp. 
426–444. 

حقوق پديد "، 1310دبيرخانه شورای عالي انفورماتيک،  [0]

 .63آورندگان نرم افزار، ص

گزارش "، 1313مريکا، انجمن مهندسين برق و الکترونيک آ [12]

، به نقل از دبيرخانه شورای عالي "بررسي عمومي وضعيت نرم افزار

      ، قابل دسترس در:12 .انفورماتيک، ، ص

www.isfahanportal.ir 
/Files/kamali/namatan/NMTN3.FinalReport.pd
f 

http://www.iritn.com/ITshow-news-14279-قفل+های+سخت+افزاری+و
http://www.iritn.com/ITshow-news-14279-قفل+های+سخت+افزاری+و
http://www.iritn.com/ITshow-news-14279-قفل+های+سخت+افزاری+و


 1831، زمستان 2شماره ، فصلنامه سياست علم و فناوری، سال سوم، سيد کامران باقری، مريم توکل مقدم، سعيد شوال پور و حميد عزيزی مرادپور

13 

ای بر  مقدمه"، 1324خوانساری، محمد و ربيعي، حميدرضا،  [11]

، دبيرخانه شورای عالي انفورماتيک کشور، "متن بازافزارهای آزاد  نرم

 تهران.

[12] Japan Patent Office, 1999, "Practical 
Procedures for Prosecuting Software Patents", 
available from: http://docs.google.com 
[13] Carmel, Erran, 2003, "Taxonomy of new 
Software Exporting Nations", The Electronic 
Journal of Information Systems in Developing 
Countries, 13(2), pp. 1-6. 
[14] Nicholson, Brian, 2003, "Building Iran’s 
Software Industry: An Assessment of Plans and 
Prospect", The Electronic Journal of Information 
Systems in Developing Countries, 13(6), pp. 1-
19. 
[15] Heeks, R. and Nicholson, B., 2004, 
"Software Export Success Factors and Strategies 
in Developing and Transitional Economies", 
Competition and Change, 8(3), pp. 267-302. 
[16] Välimäki, Mikko, 2005, "The Rise of Open 
Source Licensing", TURRE Publishing, 1st 
edition. 
[17] WIPO, 1979, "Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works", 
Berne Convention (1886), amended in 1979 
(Berne Union), available from:  
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_
wo001.html 
[18] Christie, A., 1995, "Integrated circuits and 
their contents, London Sweet & Maxwell, PP. 
124-215. 
[19] WTO (World Trade Organization), 1994, 
"Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS)", Morocco 
on 15 April, available from: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm
0_e.htm (last seen on August 15, 2009) 

[20] US copyright office, "Frequently Asked 
Questions about Copyright", available from: 
http://www.copyright.gov/help/faq/ 

، 1326جاکوب، رابين ، الکسندر، دنيل و لين، ليندسي،  [21]

، ترجمه حميد هاشم بيگي، سازمان انتشارات جهاد "مالکيت فکری"

 .222دانشگاهي واحد تهران، صص. 

[22] Nard, Craig Allen, 2008, "The Law of 
Patents", Aspen Publishers, New York, pp. 28-30. 
[23] Hall, B.H., Graham, S.J.H., Harhoff, D. and 
Mowery, D.C., 2003, "Prospects for Improving 
U.S. Patent Quality via Post-grant Opposition", 
MIT Press: Innovation Policy and the Economy, 
4, pp. 115-143. 

ای بر حقوق مالکيت  مقدمه "، 1324ميرحسيني، سيد حسن،  [24]

 ، نشر ميزان، چاپ اول."معنوی

حقوق پديدآورنده برنامه "، 1324حسن پور، محمد مهدی،  [20]

 .01و 02، مجله حقوقي دادگستری، "ای؛ مطالعه تطبيقي رايانه

[26] Roberts, Paul, 2003, "Software piracy 
declines 10 percent", InfoWorld, June 03, 
available from: 
http://www.infoworld.com/d/security-
central/software-piracy-declines-10-percent-717. 

[27] EPC (European Patent Convention), 1973, 
"Article 52", paragraph 2,October 5th, available 
from: http://www.epo.org/patents/law/legal-
texts/html/epc/2000/e/ar52.html 
[28] Teufel, Fritz, 1997, "Decisions of the 
Technical Board of Appeal of the European 
Patent Office (EPO)", issued on July 1, 1998 and 
February 4, 1999 respectively, available from:  
http://legal.european-patent-
office.org/dg3/pdf/t971173ex1.pdf    and  
http://legal.european-patent-
office.org/dg3/pdf/t971173ex1.pdf (last seen on 
August 4, 2009). 

[29] EPO (European Patent Office), 2009, 
"Guidelines for Examination in the European 
Patent Office", available from:  
http://www.epo.org/patents/law/legal-
texts/guidelines.html (last seen on August 8, 2009) 

[30] Kiat, Seng Yeo, Kim, Tean Ng and Zhi, Hui 
Kong, 2009, "Intellectual Property for Integrated 
Circuits", J. Ross bublishing. 

ق مولفان ومصنفان و هنرمندان ايران، قانون حمايت از حقو [31]

 :قابل دسترس در، 1342مصوب 

 http://www.softreg.ir/rules/64-
ghanoon1348.html 

، "های فکری حقوق مالکيت"، 1310سازان، مرتضي،  چيت [32]

 تهران، چاپ خانه کتاب، چاپ اول.

.متن رای دادگاه در 26/3/1313روزنامه اطالعات، مورخه  [33]

 : ، قابل دسترس دردادگستری استان تهرانوبگاه قوانين 

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8465 (last 

seen on September 13, 2009). 

[34] WIPO, 1996, "WIPO Copyright Treaty 
(adopted in Geneva on December 20, 1996)", 
available from: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/pdf/t
rtdocs_wo033.pdf (last seen on Sep. 10, 2009) 

های صنعتي و عالئم تجاری در  اختراعات، طرح ثبتقانون " [30]

 در:قابل دسترس ، 1326، "ايران

 http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=64. 

[36] Bagheri, S.K., Azizi Moradpour, H. and 
Rezapour, M., 2009, "The Iranian Patent 
Reform", Journal of World Patent Information, 
31, pp. 32-35. 

، "ای افزارهای رايانه قانون حمايت از پديدآورندگان نرم" [31]

 (، قابل دسترس در: 1323)و آئين نامه اجرايي آن مصوب  1310

http://www.shci.ir/softconf/Law1.htm. 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ejisdc.org%2F&ei=n1xqTYzNLcWYhQeTupXyDg&usg=AFQjCNHwA_SM09TZ3ov7co2QhtTnHm6JfA
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ejisdc.org%2F&ei=n1xqTYzNLcWYhQeTupXyDg&usg=AFQjCNHwA_SM09TZ3ov7co2QhtTnHm6JfA
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ejisdc.org%2F&ei=n1xqTYzNLcWYhQeTupXyDg&usg=AFQjCNHwA_SM09TZ3ov7co2QhtTnHm6JfA
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ejisdc.org%2F&ei=n1xqTYzNLcWYhQeTupXyDg&usg=AFQjCNHwA_SM09TZ3ov7co2QhtTnHm6JfA
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ejisdc.org%2F&ei=n1xqTYzNLcWYhQeTupXyDg&usg=AFQjCNHwA_SM09TZ3ov7co2QhtTnHm6JfA
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
http://www.copyright.gov/help/faq/
http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971173ex1.pdf
http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971173ex1.pdf
http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971173ex1.pdf
http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971173ex1.pdf
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8465
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/pdf/trtdocs_wo033.pdf
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/pdf/trtdocs_wo033.pdf


 1831، زمستان 2شماره ، فصلنامه سياست علم و فناوری، سال سوم، سيد کامران باقری، مريم توکل مقدم، سعيد شوال پور و حميد عزيزی مرادپور

11 

، دبيرخانه 1322، "افزار دستورالعمل ثبت حق اختراع نرم" [32]

، قابل تير ماه ،سازی از سايت شورا شورای عالي انفورماتيک، پياده

 دسترس در:

 
http://www.shci.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=83
14c976-8656-4e7c-9de4-d37fbf75e5d6 

مدل باغ ارائه "، 1321الهي، شعبان و خدابنده اميری، امين،  [30]

افزار  مرکبات برای شناسايي معيارها و عوامل موفقيت صنعت نرم

 .1-16(، صص. 2)1، سياست علم و فناوری، "ايران

 


