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 چکيده
عنوان یکی هاي کسب و کار آن است که بههاي هر شرکتی روشترین داراییامروزه یکی از مهم

هاي مختلف حقووقی در ایون   باشد. همواره رویکرد نظاماز حقوق مالکیت فکري قابل حمایت می
هواي کسوب و کوار    تورین شوکل حمایوت از روش   زمینه متفاوت بوده است. اسرار تجاري سنتی

اي افوزایش  اندازهها به ثبت اختراعات در این زمینه، بهشود، اما امروزه گرایش شرکتمیشمرده 
برانگیوز در  عنوان حق اختراع به موضوعی بحثشده بهیافته که اهمیت و تأثیر پذیرش روش یاد

ی قابلیوت  تحلیلوی بوه بررسو    –سراسر جهان تبدیل شده است. جستار حاضر بوا روش توصویفی  
هاي حقوقی مختلف پرداخته و به ایون نتیجوه   هاي کسب و کار در نظامحمایت حقوقی از روش

دست یافته است که امروزه کشورهایی مانند امریکا، هند و ژاپن برخالف رویۀ گذشتۀ خوود بوه   
انود. موضو    هاي کسب و کار در قالوب حوق اختوراع اقبواا فراوانوی نشوان داده      حمایت از روش

نامۀ تریپس نیز مبنی بر اعطاي حق ثبت به اختراعی که شوامل گوام ابتکواري و کواربرد     تموافق
هاي کسب و کار رقم خورده است. این درحوالی اسوت   صنعتی باشد، در راستاي حمایت از روش

رو، ایون انود. از هاي کسب و کار عمالً از دایرۀ حمایت استثنا شدهکه در نظام حقوقی ایران روش
گذار ایران با توجه به مبانی عمیق فقه امامیه در حمایت از حقوق موادي  که قانون شایسته است

هاي کسب و کار به قانون ثبوت اختراعوات   اي را در جهت حمایت از روشو غیرمادي افراد، ماده
هاي کاربردي تجارت الکترونیو   اضافه کند یا استثناي راج  به آن را حداقل در خصوص روش

هاي کسب و کار در قالب اسورار  اید. درنهایت اگر به هر دلیلی حمایت از روشاز قانون حذف نم
 هایی چون اختراعات کوچ  توسل جست. توان به قالبتجاري یا حق اختراع منتفی شود، می

 واژگان کليدي
 حق اختراع، روش کسب و کار. اختراعات کوچ ، اسرار تجاري،
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 مقدمه
مدتاً یا در حوزۀ عمومی قرار گرفتوه یوا از طریوق اسورار     هاي کسب و کار عطور معموا، روشبه

است، هرچند در مواردي منوو  بوه شورایطی، در قالوب حوق اختوراع نیوز         تجاري حمایت شده
هواي فکوري در حواا گسوترش بووده،      هاي اخیور، قلمورو دارایوی   اند. در طوا دههحمایت شده

ها، به ی  دغدغۀ جدي ز این داراییعنوان یکی اهاي کسب و کار بهنحوي که حمایت از روشبه
ترین دارایی ی  شرکت، روش انجام کسوب  بسا تنها و مهمها تبدیل شده است. چهبراي شرکت

رود. بوا وجوود   شمار میو کار آن شرکت باشد که درحقیقت عنصر کلیدي در موفقیت تجاري به
ترین سوازوکاري کوه در   ها، مهمهاي حقوقی مختلف در حمایت از این روشتفاوت رویکرد نظام

این زمینه مطرح شده، نظام حق اختراع است. اگرچه حمایت در قالوب حوق اختوراع هموراه بوا      
هاي حموایتی همووون اسورار    صرف هزینۀ بیشتري است، نسبت به حمایت در قالب سایر شیوه

ن از موجب حق اختراع، دارنده حق دارد موان  اسوتفادۀ دیگورا   تجاري در اولویت است؛ چراکه به
طور مستقل روش را توسعه داده باشود. اختراعوات   شدۀ خود گردد؛ حتی اگر رقیب بهروش ثبت

منزلوۀ  شماري روبرو سواخته اسوت: آنووه بوه    هاي بیدانان را با پرسشروش کسب و کار، حقوق
روش کسب و کار است، در قانون اختراع چه مفهومی دارد؟ چگونه گسترۀ حمایت از اختراعوات  

 هایی از این دست.  تواند گسترش یابد؟ و پرسشموضوع می براي این
هاي حقوقی مختلف با انتقادهاي فراوانی روبرو شده هرچند ثبت این گونه اختراعات در نظام

باتوجوه بوه   اند. ها به نحوي در ردیف فرایند قرار گرفته و به نحو قانونی قابل حمایتاست؛ اما آن
هاي کسب و کوار، بوه بیوان    س از بیان تاریخوۀ حمایت از روش، در این مقاله، پآنوه گفته شد

شود. درنهایت، ها بررسی میهاي مختلف حمایت از آنمفهوم و انواع آن پرداخته، در ادامه نظام
 گردد.هاي کسب و کار بیان میهاي حقوقی مختلف در قباا حمایت از روشرویکرد نظام

 

   تاريخچه
( از ثبت اختوراع اسوتثنا   Business Methodها روش کسب و کار )از نظر تاریخی، در همۀ کشور

داري راج  به هاي دامنههاي اخیر بحثاین، در ساا(. باوجودSfekas, 2007, p.197شده است )
هوا بهبوود   از قبیل اختراعاتی که هودف آن « هاي کسب و کاراختراعات روش»حمایت قانونی از 

امور مالی، اعتبواري، بیموه، بازاریوابی، فوروش، مودیریت و       هايفرایندهاي کسب و کار در زمینه
 (.Duffy, 2011, p.101ها بوده، مطرح شده است )مانند این

هوا  شودند. ایون روش  هاي کسب و کار تحت نظام اسرار تجواري حمایوت موی   در آغاز، روش
رف بودند. شور   عنوان اختراع قابل ثبت نبودند، زیرا مفاهیمْ بدون قالب فیزیکی، و انتزاعی صِبه
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عنوان یکی از معیارهاي ثبت اختراع که بیانگر توسعۀ حقووق ثبوت اختوراع    به« کاربرد صنعتی»
گونوه  زمان با انقالب صنعتی و تمرکز آن بر موضووع فنواوري اسوت، موانعی بوراي ثبوت ایون       هم

ان عنوو هاي کسب و کوار بوه  (. ایدۀ حمایت از روشWIPO, 2003(b), p.1اختراعات بوده است )
طوور  اختراع از زمان رشد نظام ثبت اختراع رواج یافته و مفهوم آن طی قرن گذشته در امریکا به

تر در نظام حق اختراع امریکا، روش . پیش(Mehta, 2004, p.1 اي تکامل یافته است )العادهفوق
هواي ههنوی یوا تئووري قورار      کسب وکار را به این سبب که موضوع آن زیور عنووان کلوی ایوده    

هاي امریکا بر این بواور بودنود کوه    (. دادگاهConley, 2003, p.18کردند )گرفت، حمایت نمییم
ها و تکیوه  توان بدون توجه به ساختار آنهاي انتزاعی صرف را حتی اگر باارزش باشند، نمیایده

بر این ارزش، تحت موضوع حق اختوراع قورار داد. بوراي مثواا، دادگواه تجدیودنظر در دعوواي        
«Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co »     مقرر داشت کوه یو  سوامانۀ حسوابداري

شده براي جلوگیري از اختالس از سوي پیشخدمت رستوران و صندوقداران به این دلیل طراحی
شوود. بنوابراین،   که ی  سامانۀ معامالتی کسب و کار صِرف است، موضوعی قابل ثبت تلقی نمی

عنوان خروجی فراینود  ب و کار یا مفهوم جدید همراه با ی  محصوا بهحتی اگر ی  فرایند کس
(. بر اسواس  Taketa, 2002, p.948عنوان اختراع قابل ثبت نیست )باشد، استثنا شمرده شده، به

در امریکوا کوه طبوق آن روش کسوب و کوار       «دکترین استثناي روش کسب و کار» این تصمیم
هواي مهوم اسوتثناي روش    از دیگور پرونوده   .، شکل گرفتشدعنوان اختراع درنظر گرفته نمیبه

بوود کوه   « Loew’s Drive-In Theatres, Inc. v. Park-In Theatres, Inc»کسب و کار، پرونودۀ  
ی  سامانۀ معامالتی کسب و کار قابل ثبت نیست، بلکوه فقود در خصووص     در آن مقرر شد که
 معامالتی مفید است. کارکرد سامانۀ

 

 کار و کسب هايروش مفهوم
(. اگرچوه  Jinghui, 2010, p.11ها، تعابیر متفاوتی از روش کسب وکار ارائه شده است )طی ساا

هاي یادشده اغلب با تجارت، امور هاي کسب و کار وجود ندارد، روشهیچ تعریف دقیقی از روش
 ,Walts, Sauers, 2012 )مالی، اقتصاد، تبلیغات و یا خدمات مربو  به مشتریان مرتبد هستند 

p.28   شوده مبنوی بور رد اختراعوات     (. دادگاه فدراا مرکزي امریکا در تجدیودنظر از آراي صوادر
هاي کسب و کار، قائل به تمایز میان اختراع روش کسب از فرایندهاي اختراع بووده اسوت   روش
(Allison, 2006, p.756.) ستند کوه  افزار از مفاهیمی هعالوه، اختراعات اینترنتی و اختراع نرمبه

به اختراع روش کسب و کار شباهت زیادي دارند. بسیاري از پژوهشگران تمایز اندکی میان ایون  
اند، زیرا بسیاري از اختراعات روش کسب و کار درواقو  اختراعواتی هسوتند کوه در     مفاهیم قائل

ه همین (؛ بHall, 2003, p.2-3شود )افزار پیاده میشده در قالب ی  نرمها ی  روش شناختهآن
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افزار بوه الگووي ثبوت اختوراع روش کسوب و کوار       دلیل الگوي تعیین قابلیت ثبت اختراعات نرم
 (.Sfekas, 2007, p.201نزدی  است )

بندي اختراعوات  طبقه 745ادارۀ مالکیت صنعتی امریکا اختراع روش کسب و کار را در ردۀ 
(USPTO, Class Definition for Class 705این ،)پوردازش اطالعوات   »ف کرده است: گونه تعری

 «. مالی، عرف کسب و کار، مدیریت و یا تعیین هزینه و قیمت
 این اختراع براي اهداف متفاوت کسب و کار از قبیل موارد زیر است:

حساب، انتقاا وجووه، اتواق   هاي فروش، صورتپردازش مالی اعتباري و وام، بخشی از سامانه
گوذاري، تکنیو  و ابوزار موالی، مشوتقات،      ریوزي و سورمایه  رنامهتهاتر بانکی، پردازش مالیاتی، ب
ریوزي و تخصویص منواب ، بازاریوابی و مودیریت      سوازي، برناموه  ارزیابی، شاخص ارتباطات، بهینه

 تبلیغات.
ایجاد، ارزیابی و اعطاي اختراعات روش کسب و کار با مسائل اقتصادي، حسوابداري، مسوائل   

 (.Gygax, 2008, p.14پیوند خورده است )هاي عمومی مالی، حقوقی و سیاست
هاي کسب و کار به این دلیل که جسم فیزیکی نیستند، از طور که مشاهده شد، روشهمان 

گیرند؛ کوافی اسوت کوه    حل فناورانه در ی  فرایند تولید( قرار مینظر فنی در ردیف فرایند )راه
دهود  موی  ی از ی  فرایند نشوان ی  روش کسب و کار، نوع خاصی از فرایند باشد. تعریف عموم

شده به روش معلوم و داشتن نتایج خواص  سري کارهاي انجامعنوان ی که روش کسب و کار به
عنوان اختراع را دارد، تعریف شده اسوت. فرهنول لغوت آکسوفورد     یا خروجی که قابلیت ثبت به

(Oxford Living Dictionaries واژۀ )«اي اجوراي اموري یوا    اي خاص بور عنوان رویهرا به« روش
قوانون   9مند، تعریف کرده است. برابور موادۀ   شده یا نظامویژه ی  رویۀ تثبیترسیدن به آن، به

فکور فورد یوا افوراد      ۀاختراع نتیج» 9ش9367 م تجاريئهاي صنعتی و عالثبت اختراعات، طرح
ا دری  حرفه، فون،  کند و مشکلی ره میئاي خاص را اراوردهایند یا فرااست که براي اولین بار فر

بنابراین، فرایند که روش کسب و کار نیوز مصوداقی   «. نمایدفناوري، صنعت و مانند آنها حل می
از آن است، در نظام حقوقی ایران قابل ثبوت خواهود بوود. از سووي دیگور، روش کسوب و کوار        

  تووان بوراي سواخت یو    هوا موی  قرار بگیرد، چراکوه از ایون روش   2«ساخت»تواند در ردیف می
یل دها یا تبو هایی را نباید به دستگاهچنین روشمحصوا متشکل از کاال یا خدمت استفاده کرد. 

 .(Spulber, 2011, p.15) فیزیکی ورودي به خروجی محدود نمود
 

                                                           
  .67از این به بعد، قانون  .9
ی  فرایند جدید یا مفید، » ... گونه تعریف شده است: قانون ثبت اختراع امریکا، اختراع این 949مطابق بخش  .2

 . «و یا ترکیب ماده یا ...  دستگاه، ساخت
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 کار و کسب هايروش انواع

هاي کسوب و کوار   هاي کسب و کار در فضاي سنتی و سپس روشدر این قسمت، نخست روش
 شود.به اختصار توضیح داده میدر فضاي بر خد 

 

 سنتي فضاي در کار و کسب هايروش. 1
شوند؛ هموون پردازش مالی اعتبواري  هاي کسب و کار در فضاي سنتی انجام میبرخی از روش

گوذاري، بازاریوابی،   سورمایه ، حسواب، انتقواا وجووه   هاي فروش، صوورت  و وام، بخشی از سامانه
هاي سنتی براي انجوام  ها از روشتالوگ. در این حالت، شرکتهاي کامدیریت تبلیغات و سامانه

ها خواهد کنند که معموالً زمان و هزینۀ زیادي صرف انجام آنکسب و کارهاي خود استفاده می
 شد.
 

 برخط فضاي در کار و کسب هايروش .2

ی بوه  طوور سونت  کنندگان و تاجرانی که بههاي توزی  هموون مصرفتجارت الکترونی  بر کاناا
هاي بورخد بوراي   پردازند، تأثیر گذاشته است. کانااخرید و فروش کاالها و سفارش خدمات می

فروشندگان توانایی کسب مخاطبان را در سراسر جهان فراهم نموده است که این کار بااینکه بوا  
شوود،  تور انجوام موی   ها، مخارج اندک و فعالیت اقتصادي در مقیواس گسوترده  حداقل زیرساخت

انجامود  نظیور موی  کنندگان با قدرت انتخاب بیشتر و رفاه بیحاا به افزایش تعداد مصرفینعدر
Joseph S, 2015, p.330)). ر برخد مفهوم جدیدي است که نیاز بر این اساس، روش کسب و کا

هواي غیرفیزیکوی   به ی  سیستم قوي و کارآمد چون مالکیوت فکوري بوراي حمایوت از دارایوی     
 ها در برابر رقبا دارد.شرکت
 

 کار و کسب هايروش از حمايت حقوقي هاينظام

ش هاي کسب و کار وجود دارد. در ایون بخو  امروزه سه نظام حقوقی در راستاي حمایت از روش
اند از حق اختراع، اسرار تجاري و اختراعات کوچو  بررسوی   شده که عبارتسه نظام حقوقی یاد

 شوند.می
 

 اختراع حق. 1
مطابق اغلب قوانین ثبت اختراع، اختراع باید سه شر  قانونی را براي ثبوت شودن دربور داشوته     

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.T.+JOSEPH,+S.J.%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.T.+JOSEPH,+S.J.%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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انود از: جدیود   ارتشوود، عبو  باشد. این شرو  که معموالً در قوانین کشورهاي مختلف یافت موی 
قوانون   2بودن )تازگی(، غیربدیهی بودن )گام ابتکاري( و کاربرد صنعتی. براي مثاا، برابور موادۀ   

اختراعی قابل ثبت است که حاوي ابتکار جدید و داراي کاربرد صنعتی باشد. ابتکوار جدیود   ، 67
ارت عوادي در فون   مه ۀبراي دارند ،عبارت است از آنوه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته

اي از شود که در رشتهشمرده معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردي  یادشده
عنووان اختوراع،   هواي کسوب و کوار بوه    . قابلیوت ثبوت روش  صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد

موضووع  هوا در راسوتاي تبیوین بیشوتر ایون      هاي آنموافقان و مخالفانی دارد که بررسی دیدگاه
هاي کسب و کوار وارد شوده   اي که به ثبت اختراعات روشراهگشا است. برخی از انتقادات عمده

 به شرح زیر است:
      نخستین انتقاد، گستردگی بیش از حد قلمرو این نوع اختراعوات اسوت. اگرچوه چنوین

رسود کوه وسوعت    نظور موی  اسوت، بوه   انتقاداتی به میزان خاصی از قلمرو اشواره نکورده  
اي مربو  به ثبت اختوراع، دلیول اصولی مطورح سواختن انتقوادات بووده باشود         تقاضاه

(Merges, 1999, p.577-615). 
        انتقاد دیگر این است که روش خاصی کوه در حواا حاضور عمووم موردم از آن اسوتفاده

ها پیش از پر کردن اظهارنامۀ ثبت اختراع در ی  سند منتشور شوده و از   کنند، ساامی
دار است؛ لذا شرکتی که به دنباا أخذ گواهی اختراع کسب و کوار  تازگی کمتري برخور

است، باید سابقۀ صنعت قبلی را جستجو کرده، براي جلوگیري از کواهش ارزش حقووق   
 (. Abhimanyu, 2006, p.177مربو  به اختراع، فوراً درخواست ثبت آن را بدهد )

  موقعیوت   ت؛ چراکوه حفو   نکتۀ دیگر قابلیت کپی کردن ساده از این نوع اختراعات اسو
هواي کسوب و کوار    مراتب دشوار شده است و روشرقابتی در کسب و کار الکترونیکی به

شوند. مشکل برقراري و حف  اعتمواد و تضومین   می راحتی و ارزان از سوي رقبا کپیبه
برانگیز در زمینۀ ثبت اختراعوات  امنیت و حف  حریم خصوصی یکی از راهبردهاي بحث

 (.Jarvenpaa, 2006, p.1 )ها است و کار اینترنتی شرکتهاي کسب روش

 شووند؛  اي دیگر از منتقدان معتقدند، کسب و کارها عمومواً در موع عوام انجوام موی     عده
هواي  عنوان اختراع ندارند. از طورف دیگور، هزینوه   رو، نیاز چندانی به افشا و ثبت بهایناز

شدۀ روش کسب تر است. اختراعات ثبتوبنسبت باالتر و لذا نامطلاین نوع اختراعات به
 (.Dreyfuss, 2000, p.12کنند )هاي هنگفتی را بر جامعه تحمیل میو کار هزینه

هاي کسب و کوار در قالوب حوق    از طرف دیگر، دالیلی وجود دارد که از قابلیت ثبت روش
 کند. برخی از این دالیل به شرح زیر است:اختراع حکایت می

 تقادات ناشی از این تصور هستند که در حاا حاضر اختراعات کسوب و  بسیاري از این ان
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هوا و  اي در شیوهطور گستردهشده هستند و بهسادگی، نمونۀ کسب و کار شناختهکار به
شوود  رو ادعا می. ازاین(Hunter S, 2003, p.9شوند )فرایندهاي کسب و کار استفاده می

عنوان اختراع نیسوتند؛ درحوالی کوه    اي ثبت بهها داراي تازگی الزم برکه این نوع روش
 تواند باشد.ها نمیصِرف رواج استفاده در کسب و کار دلیلی بر نبود تازگی در آن

 هوایی را بور   این انتقاد که اختراع روش کسب و کار مغایر با اهداف اقتصادي بوده، هزینه
کار بر بازار متمرکوز   طور کلی بر تأثیرات اختراع روش کسب وکند، بهجامعه تحمیل می

هوایی را از طریوق   موجب ماهیت انحصاري خود هزینوه شده بهتمام اختراعات ثبت. است
 کننود شدۀ مختورع در بوازار، تحمیول موی    من  رقبا از استفادۀ منفعت اقتصادي حمایت

(Smith, 2002, p.173.) 

 ابداعات ماشوینی  گیرد، زیرا برخالف روش انجام کسب و کار در زیرشاخۀ فرایند قرار می
(. Singsangob, 2009, p.86هاي شیمیایی در قالوب جسوم فیزیکوی نیسوت )    یا ترکیب
عنوان اختوراع قابول   نیز حکایت از همین مدعا دارد؛ چراکه فرایند را به 67قانون  9مادۀ 

 ثبت دانسته است. 

  ا اي بووافزارهواي رایانوه  طوور کلوی، یو  روش کسوب و کوار معمووالً ترکیبوی از نورم        بوه
ایودۀ  »شناسی کسب و کار است. بنابراین، این ترکیب با نشان دادن دوگانگی میان روش
(. بور  Edita, 2004, p.118 )واجد شراید ثبت خواهد بوود  « الگوریتم ریاضی»و « ههنی

این اساس، روش کسب و کار برخالف دیگر اختراعوات اساسواً بوه چگوونگی اسوتفاده از      
 (.Nari Lee, 2005, p.321شود )مربو  می ها در انجام کسب و کارهاداده

شر  دیگر اختراع این است که به دالیلی مانند نظم عمومی از دایرۀ حمایت خوارج نباشود.   
افزون بر تحقق این شرو ، اظهارنامۀ ثبت اختراع باید جزئیات بیشتري را در خصووص اختوراع   

فهم و اجراي اختراع بوا مطالعوۀ   افشا سازد تا شخص ثالثی که ماهر در آن صنعت است، قادر به 
(. تجوارت الکترونیو ، حووزه عمودۀ ثبوت      Hall & Et al, 2003, p.2-3سند ثبت اختراع باشد )

عنووان حوق   هاي روش کسب و کار که بوه هاي کسب و کار است. برخی از نمونهاختراعات روش
 اند از:، عبارتانداختراع در این حوزه ثبت شده

(. بعضوی از  Sales & Purchasing Techniques) فکروش  و خریک   هکاي تکنیک  ( الف
هاي خاصی براي خرید کاال و یا خدمات از طریق اینترنوت  شده دربرگیرندۀ روشاختراعات ثبت

هستند. روش کسب و کار تارنماي آمازون یکی از ایون اختراعوات اسوت کوه مشوتریان را قوادر       
را پیودا و خریوداري    amazon.comتارنماي سازد کتاب، موسیقی، فیلم و موارد دیگر بر روي می

(پشوتیبانی  one-click« )یو  کلیو   »این اختوراع از فنواوري    (.Jarvenpaa, 2006, p.2کنند )
هوایی کوه   هایی که براي پرداخت و تبادا اطالعات به کلی  کردن دکمهکند. برخالف تارنمامی
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ريِ ی  کلیو  بوه مشوتري اجوازه     اند نیاز دارند، فناودر آن محل به منظور سفارش تعبیه شده
 دست دادن وقت محصولی را سفارش دهد.دهد فقد با ی  کلی  و بدون ازمی

هاي مرسوم انجام حراج را بهینوه  (. این اختراع، طرحOn-line Auction) برخط مزای ه( ب
 هاي تجاري بوزرگ بوه  پذیر نموده و به دنیاي اینترنت منتقل کرده است. یکی از شرکتو امکان

 ,Wright(، صاحب چند اختراع در این حووزه اسوت )  Priceline.comنام پرایس الین دات کام )

2000, p.2-3.) 
 

 تجاري اسرار .2
هوا قابول   هوایی باشود کوه موضووع آن    اسرار تجاري ممکن است شامل برخی اطالعات یا دارایی

تووان  رو موی ایون ازرایت، نوام تجواري یوا عالموت تجواري نباشود.       عنوان اختراع، کپیحمایت به
هاي کسب و کار را در دایرۀ حمایت اسرار تجاري گنجانود. اطالعوات کسوب و کوار زموانی      روش

روند که ی  مزیت رقابتی ازجمله روش فروش، اطالعات مشتریان، فهرست شمار میمحرمانه به
ي تبلیغواتی  هوا هواي مهوم رقابوت   هاي بازاریابی یا ایوده کنندگان، فرایندهاي تولید، برنامهعرضه

 ,Verbauwhede, 2004)شناخته شوند. این موارد تحت نظام اسرار تجاري قابل حمایت هستند 

p.4.)  
طور اتفاقی به عموم افشا شوند، دیگر قابل حمایوت نخواهنود بوود؛    اسرار تجاري حتی اگر به

 بخصوص درصورتی که رقیب با روش مبتنی بر مهندسی معکوس اطالعات را در دسترس عموم
وجود خواهود آمود. گفتویم کوه روش کسوب وکوار درصوورتی کوه         قرار دهد، مشکالت جدي به

عنوان حق اختراع قابل ثبت نباشد، ممکن است بوه صوورت سورج تجواري بواقی بمانود. البتوه        به
کنود، بایود   شخصی که درعمل، نظام اسرار تجاري را براي حمایوت از ابوداع خوود انتخواب موی     

هواي عمودۀ حفاظوت از    حول قرار دهود. بوه ایون منظوور، یکوی از راه      الزامات ضروري را مد نظر
اسوت.  محرموانگی  هاي کسب و کار، انعقاد قراردادهاي عدم افشا یا حف  اطالعات محرمانه روش

افشوا  بوراي وي  یکی از طرفین با اعتمواد بوه طورف دیگور اطالعواتی را      موجب این قراردادها، به
(. با اینکه هزینۀ تنظیم اظهارنامۀ ثبت اختراع European IPR Helpdesk, 2013, p.14) کندمی

هاي جاري در خصووص حفو  محرموانگی    و صدور گواهی مربو  به آن قابل توجه است، هزینه
تواند بیشتر باشود و ایون حفاظوت    ویژه براي انواع خاصی از اطالعات کسب و کار میاطالعات به

راحتوی از طریوق مهندسوی    جواري را بتووان بوه   سختی صورت گیرد. افزون بر این، اگور سورج ت  به
عنووان یو  اقودام پیشوگیرانه     دست آورد، حداقل توسل به گوواهی حوق اختوراع بوه    معکوس به
 (.Walts, Sauers, 2012, p.31تر خواهد بود )باصرفه

ش، تحصویل غیرقوانونی اسورار    9362قانون تجارت الکترونیکوی ایوران مصووب     74در مادۀ 
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ها و مؤسسات براي خود و یا افشاي آن براي اشوخاص ثالوث در محوید    گاهتجاري و اقتصادي بن
هوا، ابزارهوا،   قانون یادشده نیوز اطالعوات، برناموه    75انگاري شده است. در مادۀ الکترونیکی جرم

ستد و فهرست مشتریان از مصادیق وهاي انجام تجارت و دادها و فرایندها، روشها، تکنی روش
 نیکی شمرده شده است.اسرار تجاري الکترو

 

 (Utility Modelsاختراعات کوچک ) .3
هاي مفید، به همان روشی که ابداعات از طریق حوق اختوراع حمایوت    اختراعات کوچ  یا مدا

هاي مفید شوامل عناصور خالقانوۀ زیوادي     ؛ البته با این تفاوت که مدااندقابل حمایتشوند، می
حول فنوی جدیودي هسوتند کوه در      ها راه(. این مداTerterov, Reuvid, 2005, p.79 نیستند )

شووند  کار گرفتوه موی  به ،ترکیب یا ساختار )یا ترکیبی از هر دو( محصولی که کاربرد عملی دارد
(Campbell, Dennis & Center for International Legal Studies, 2011, p.145) . 

این قوانون،   2است. برابر مادۀ  ، حمایت نکردن از اختراعات کوچ 67یکی از نقایص قانون 
هر ابداعی براي دریافت حق اختراع باید داراي سه شر ِ جدیود بوودن، گوام ابتکواري و کواربرد      
صنعتی باشد. حاا اگر اختراعی ایجاد شد که شراید جدید بودن و کاربرد صونعتی را دارا بوود،   

قانون، از حمایوت حوق اختوراع    نیاز را داشت، با توجه به ولی سطح کمتري از گام ابتکاري مورد
هاي کسب و کار اساساً بخشی (. ابداعات روش55، ص9319باباي، شود )حبیبا و شاهمحروم می

شود و به حمایوت از  از خانوادۀ بزرگ اختراعات است که با عنوان اختراعات کوچ  شناخته می
ون اختراعوات هکور   هاي شیمیایی، فراینودها و دیگور اکتشوافات کوه تحوت قوان      ابتکارات، فرموا

هاي انجام هاي تبلیغات تجاري یا روش(. برخی از اشکاا تکنی Anon, n.dپردازد )اند، میشده
 هاي مفید حمایت شود.تجارت ممکن است از طریق مدا

 

 هاي کسب و کارهاي حقوقي مختلف در حمايت از روشرويکرد نظام
هواي حقووقی در قالوب حوق اختوراع،      هاي کسب و کار در برخی نظوام با وجود حمایت از روش

رویکرد کشورهاي مختلف در شناسایی و ثبت این نوع اختراعات متفاوت است. در اداموه، نظوام   
عنووان  ناموۀ توریپس بوه   حقوقی ایاالت متحدۀ امریکا، هند، ژاپن، فقه امامیوه، ایوران، و موافقوت   

 .شوندالمللی راج  به مالکیت فکري بررسی میترین سند بینمهم
 

 امريکا متحدۀ اياالت .1
هاي کسب و کار است. درحالی که ثبوت  گامان ثبت اختراعات روشایاالت متحدۀ امریکا از پیش
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اي نسبتاً جدید شناخته شوده اسوت، در امریکوا    عنوان پدیدههاي کسب و کار بهاختراعات روش
ند و در زمینوۀ فنواوري،   ها مهارت خاصی دارکارشناسان ارزیابی ادارۀ ثبت اختراع در بررسی آن
(. از نظور تواریخی، از سواا    Triano, 2003, p.3پردازش اطالعوات و رایانوه متخصوص هسوتند )    

م روش کسب و کار در ایاالت متحدۀ امریکا قابل ثبت در قالب اختوراع بووده اسوت. ایون     9116
 State Street v. Signature»تجدیدنظر در خصوص پروندۀ  قابلیت ثبت، مرهون تصمیم دادگاه

Financial Group and AT&T v. Excel Communications in 1998 and 1999 »    اسوت کوه
هاي کسب و کار را قاطعانه و بدون تشریفات خاصی قابل ثبوت اعوالم کورد. اساسواً     دادگاه روش

استثناي روش کسب و کار بر این قاعده استوار بود که روش انجوام کسوب و کوار قابلیوت ثبوت      
اختراع را ندارد. حوزۀ قضایی فدراا خاطر نشان کرد که استثناي روش کسب و کار که عنوان به

انود.  هاي بدوي مطرح شده است، با استناد به قوانون ثبوت اختوراع صوادر نشوده     در آراي دادگاه
اهمیت این پرونده در این بود که با اعالم قابلیت ثبت روش کسب و کار در قالب حوق اختوراع،   

 ,Practicing Law Institute ) هاي کواربردي کسوب و کوار شود    وزافزون برنامهموجب افزایش ر

2016) . 
، دیووان عوالی ایواالت متحودۀ امریکوا قاعودۀ       «بیلسوکی »در حکمی نسبتاً جدید در پروندۀ 

دانست، مطرود اعالم کورد.  عنوان اختراع غیرقابل ثبت میهاي کسب و کار را بهمطلقی که روش
هاي انتزاعوی صورف   تأکید کرد که اختراعاتی غیرقابل ثبت هستند که ایدهدرعوض، دیوان عالی 

(؛ درحقیقت، تصمیم دیووان  S. Ct. 3218, 3228-29 (2010)) (Bilski v. Kappos) 130 باشند 
هواي کسوب و کوار مفواهیم انتزاعوی صِورف       عالی در این خصوص حکایت از این دارد کوه روش 

یو   » ... بوه   ،(U.S.C. § 101, 2006 35ختراع امریکوا ) قانون ثبت ا 949نیستند. مطابق بخش 
فرایند جدید یا مفید، دستگاه، ساخت و یا ترکیب ماده یوا ... ممکون اسوت حوق اختوراع تعلوق       

به روند تکمیول چیوزي، صونعت یوا      (U.S.C. § 100(b), 2006 35« )فرایند»و اصطالح « بگیرد
، دستگاه، تولید، ترکیب ماده یا موواد اطوالق   شدهروش و یا استفادۀ جدید از ی  فرایند شناخته

 (.Duffy, 2011, p.101شود )می
(، اختوراع بایود   943توا   949برابر فصل دهم قانون ثبت اختراع ایاالت متحدۀ امریکا )موواد  
طوور معمووا هرگونوه اسوتفاده از     دربرگیرندۀ سه شر ِ کاربردي، جدید و غیربدیهی باشود. بوه  

هواي جدیود و غیربودیهی بوودن     کند. شور  اربردي بودن کفایت میاختراع براي تحقق شر  ک
هواي  حلاي از راهاست. براي مثاا، بخشی از دانش موجود یا مجموعه« صنعت قبلی»وابسته به 

تر حل شده است. حتی پس پیشین با این مشکل روبرو است که اختراع موضوعی است که پیش
شوود؛  آن را جدید تشخیص ندهد، نامعتبر اعالم موی  از اعطاي گواهی ثبتِ اختراعی، اگر دادگاه

تر شناخته شوده یوا از سووي دیگوران     حل مشکلی باشد که پیشبراي مثاا، موضوع اختراع، راه
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اعماا شده است و یا براي شخصی که مهارت معمولی در آن حوزه دارد، بدیهی باشد. انتقوادات  
ید و غیربودیهی بوودن و همونوین بور     به ثبت اختراعات روش کسب و کار بیشتر بر شرو  جد

 (. Hunter, 2003, p.8اند )هاي دیگر به نام دامنۀ حق اختراع متمرکز شدهیکی از جنبه
توانود در  هاي فنی و اقتصادي میهاي اختراع اعم از جنبهافزون بر این، در امریکا تمام جنبه

(. در امریکوا بوا فورض     (Furutani, 2003, p.12ارزیابی غیربودیهی بوودن اختوراع دخیول باشود     
برخورداري اختراع از تمام الزامات ثبوت )بوراي مثواا، جدیود و کواربردي بوودن(، هور فراینود،         

هاي ها نیز دستهتوان ثبت نمود. اما دادگاهدستگاه، تولید، یا ترکیب مواد و یا هر پیشرفتی را می
هواي  وانین علوم طبیعی و ایدهاند؛ براي مثاا قخاصی از موضوعات غیرقابل ثبت را معرفی کرده

استیت استریت و »طور ناگهانی با تصمیم دادگاه فدراا در خصوص دعواي ههنی. این دیدگاه به
کنار گذاشته شد. استیت استریت شامل ی  اختراع سوامانۀ پوردازش اطالعوات    « اي تی اند تی

بنابراین غیرقابول ثبوت    بحث ی  روش کسب و کار وبود. دادگاه فدراا اعالم کرد که ابداع مورد
گونه استدالا کرد که برابر قوانین امریکا، هیچ استثنایی در خصوص محدودیت ثبت است و این

 (.Hunt, 2009, p.2-3هاي کسب و کار وجود ندارد )روش

 

 هند. 2
عنوان اختوراع مسوتثنا   هاي کسب و کار از دایرۀ حمایت بهدر نظام حقوقی هند، اختراعات روش

دلیل عمدۀ نفی این نوع ابداعات، نداشوتن کواربرد صونعتی اسوت کوه یکوی از شوراید         اند.شده
کلیدي براي اختراع بوده و حتی ممکن است اختراع با اینکه براي اولین بار شناخته شده اسوت،  

 (.IntellexipIP Advocate, 2016, p.5غیرقابل ثبت باشد )
م، حتوی در مقوام تئووري هویچ     9111م و اصالحی 9174در کشور هند، قانون مصوب ساا

م قوانون  2442هاي کسب و کوار ارائوه نوداد. در سواا     روشی را براي حمایت از اختراعات روش
اي یوا  حل ریاضی، کسب و کار و یوا یو  برناموۀ رایانوه    راه»پیشین اصالح شد و بیان داشت که 

افزار و قالب ی  سختعنوان اختراع قابل ثبت نیستند؛ مگر اینکه در خود بهخوديبه« الگوریتم
هاي فعاا در این حووزه  (. بنابراین، شرکتRanjan, 2012, p.3به صورت فیزیکی درآمده باشند )

دست بیاورند. در نظام حقوقی هنود  توانند براي ابداعات خود گواهی ثبت اختراع بهسختی میبه
یز در این دسوته قورار   هاي کسب و کار نشود. روشرایت حمایت میافزار از طریق نظام کپینرم
حواا،  ایون آورد. بوا عمل موی ها، و نه ایدۀ صرف، بهگیرند. این نظام، حمایتی قوي از بیان ایدهمی

ممکن است شخص ثالث از طریق مهندسی معکوس و با تغییر بیان ایده به همان نتیجه دسوت  
 یابد.  

 ,Yahoo v Asst. Controller of Patents and Rediff»پرونووودۀ مربوووو  بوووه 
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«OA/22/2010/PT/CH، هایی است که در کشور هنود در خصووص روش   ترین پروندهاز معروف
انودازي  روش راه»کسب و کار مطرح شده است. درواق  یاهو به دنبواا ثبوت اختوراع بوا عنووان      

بود که مربو  به روش کسب و کار است. دادگاه ادعواي یواهو را   « ايهاي رایانهجستجوي شبکه
چیزي جز انجام کسب و کار تبلیغات الکترونیکی »شده ه، حکم کرد که اختراع ادعامردود دانست

به عقیدۀ دادگاه، حتی پیشرفت فنی که ادعا شده بود فراتر از صنعت قبلی است، صورفاً  «. نیست
صراحت اعالم کرده م به2442اصالحیۀ  3(Kشود و بخش )روش انجام کسب و کار محسوب می

ر قابل ثبت نیست. استثناي صریح روش کسوب و کوار مطوابق بخوش     است که روش کسب و کا
(K)3      و حکم دادگاه در خصوص پروندۀ یاهو، نشانگر این است کوه روش کسوب و کوار در هنود

اي که در ادارۀ ثبوت اختوراع هنود انجوام     حاا، مطالعهاینعنوان اختراع نیست. باقابل حمایت به
تووان حمایوت کورد    هاي کسب و کار میسیاري روشدهد که هنوز هم از بشده است، نشان می

(Barooah, 2013و معموالً تعداد زیادي تقاضاي حق اختراع روش )    هاي کسوب و کوار در هنود
شود. بسیاري از این تقاضاها در مرحلۀ ملی تقاضاهاي معاهودۀ همکواري ثبوت اختوراع     ثبت می

هوایی بوراي   ان حوق اختوراع  عنوو هستند. جاي تعجوب نودارد کوه بسویاري از ایون تقاضواها بوه       
 .(Prasad, n.d, p.2)شوند ساختارهاي )معماري( رایانه تنظیم می

 

 ژاپن .3
هواي  هواي مربوو  بوه اختراعوات روش    نظام حقوقی ژاپن موض  متفاوتی را در خصوص چوالش 

م حواکم بور نظوام حوق     9151کسب و کار درپیش گرفته است. قانون ثبت اختراع ژاپن مصوب 
ور است. برابر این قانون، اختراع باید جدید، داراي گام مبتکرانه و کاربرد صنعتی اختراع این کش
هواي فنوی بسویار پیشورفته بوا      ( قانون یادشده، اختراع به معناي ایجاد ایده9)2باشد. برابر مادۀ 

استفاده از قوانین طبیعی است. بنابراین، اختراعات روش کسب و کار اختراعات قانونی نیسوتند؛  
هواي فنوی باشود، بلکوه داشوتن      هاي کسب و کار الزم نیست که داراي جنبوه خودِ روش چراکه
خود از اختراعات قانونی بههاي کسب و کار خودکند. اگرچه روشهاي اقتصادي کفایت میجنبه

هاي عملیاتی آن( شوامل ابزارهواي   که دستگاه پردازش اطالعات )یا روشحذف شدند، اما زمانی
شوده از  هاي کسوب و کوار انجوام   هاي کسبِ کار یا روشاي براي روشهاي رایانهفیزیکی، سامانه

بوراي تعیوین قابلیوت ثبوت اسوتفاده      « بسیار پیشورفته »طریق رایانه باشد، قابل ثبت است. واژۀ 
هاي مفید است که سطح حمایوت پوایینی را   شود، بلکه صرفاً براي تمایز حق اختراع از مدانمی

. بنابراین، شر  کلیدي براي اینکه ی  دسوتگاه یوا فراینود    9سازدفراهم میبراي ابداع موردنظر 

                                                           
1. Japanese Patent Office Examination Guidelines, Part II, Chapter 1, at 1-3 [hereinafter 

JPO Examination Guidelines], available at http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-
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هاي فنی است. پس در نظام حقوقی ژاپن، اختراعوات  عنوان اختراع قابل ثبت باشد، خلق ایدهبه
ایون ترتیوب،   روش کسب و کار درصورتی که با استفاده از رایانه تحقق یابد، قابل ثبت است؛ بوه  

اي هاي کسب و کار تعمویم داد. پرونوده  توان به ابداعات روشافزارها میز نرمحمایت اختراع را ا
م 9157هاي کوچو  در سواا   که در این زمینه مطرح شد، روش تبلیغات تجاري بر روي دیرک

(Gyo-Na)No.12),هاي کوچو  از  ( بود. در این پرونده، تابلوهاي تبلیغات تجاري بر روي دیرک
عنووان  اسوتفاده را قابول ثبوت بوه    د. دادگاه عالی توکیو روش موردسوي ی  کارگر نصب شده بو

 (.Furutani, 2003, p.2-10اختراع ندانست )
گیورد،  عنوان اختراع در مرحلۀ ارزیابی قورار موی  در این کشور زمانی که موضوع قابل ثبت به

هوا از  آنهاي کسب و کاري کوه در  شود. در این راستا روشعنوان ی  کل بررسی میاختراع به
توانود در ارزیوابی گوام ابتکواري     خورد، موی افزار پیوند مینوعی با نرمشود و بهرایانه استفاده می

هواي کسوب و کوار    هواي اقتصوادي اختراعوات روش   اختراع دخیل باشد. به عبارت دیگر، جنبوه 
 (.Furutani, 2003, p.12تواند به برخورداري از گام ابتکاري کم  کند )می

قانون ثبت اختراع ژاپن الزم است که در بخش ادعاي اظهارناموۀ ثبوت    (ii)(6) 36دۀ برابر ما
افزارهوواي اختووراع، چگووونگی انجووام اختووراع روش کسووب و کووار بووا اسووتفاده از رایانووه و سووخت

دقت تشریح شود. بنابراین، ی  روش کسب و کوار  مورداستفاده براي انجام روش کسب و کار به
عنوان حوق اختوراع تقاضواي ثبوت آن صوورت گرفتوه، در       دیگري که بهطور کلی هر روش یا به

-Kohji, 2000, p.407عنوان اختراع باشود ) صورت اجرا از طریق رایانه ممکن است قابل ثبت به

408.) 
اي که الزامات قوانونی بوراي ثبوت شودن را دربور داشوته باشود،        حاا، ی  برنامۀ رایانهاینبا

 ,Tokkyo Hō [Patent Law] ) عتی نباشد، قابل ثبت نخواهد بوددرصورتی که داراي کاربرد صن

Law No. 121 of 1959, art. 29.    ( رهنموود ادارۀ ثبوت اختوراع ژاپون .)JPO Examination 

Guidelines   در خصوص بررسی اختراع، کاربرد صنعتی را به صورت موس  تفسیر کورده اسوت )
شود. این تباطات از راه دور، تولید و غیره میکه شامل معدن، کشاورزي، شیالت، حمل و نقل، ار

هواي  اي از اختراعاتی را کوه داراي کواربرد صونعتی نیسوتند، نظیور روش     دستورالعمل مجموعه
عنووان مثواا   شود و همونین کاربردهاي صرفاً شخصوی )بوه  پزشکی که بر روي انسان انجام می

 شوند، برشمرده است.ري اعماا میاروش سیگار کشیدن( و اختراعاتی که با اهداف علمی یا تج
 
 

 

                                                                                                                                        
002_e.htm 
(listing types of inventions that are not patentable)  
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 اماميه فقه .4

دهد که اگرچه در متون فقهی از روش کسب و کوار و حمایوت   مطالعه در مناب  فقهی نشان می
، 9ج مکوارم شویرازي،  ) صراحت سخنی به میان نیامده است، اما امروزه اندیشومندان فقوه  آن به
انود. قطعواً بوا    رسومیت شوناخته  آن را بوه در شمار اموواا، حمایوت از    9( با قرار دادن حق33ص

توان تنها اموالی را که جنبۀ ماديِ صِرف دارند، پذیرفته در زمان کنونی نمیهاي صورتپیشرفت
ماا تلقی کرد و قابل حمایت دانست، بلکوه الزم اسوت بوه دسوتۀ دیگوري از اموواا کوه وجوود         

، امتیاز آب، بورق و تلفون   حقع، مختر ها، حقسرقفلی، سهام شرکتد حق مانندارند،  2غیرمادي
عنوان ماا توجه کرد. در این میان یکی از حقوقی که با نیز به 3حق پدیدآورندۀ اثر ادبی و هنري
توان براي اشخاص قائل شد، حقوی اسوت کوه نسوبت بوه روش      توجه به عرف تجاري کنونی می
مواا   بوین عورف و عقوال   در است که  شده از نوع امواا غیرماديکسب و کار خود دارند. حق یاد

 شود.تلقی می
در توضیح باید گفت که عرفی بودن مفهوم ماا سبب شده اسوت کوه فقیهوان در خصووص     
مالیت یا عدم مالیت حق دچار اختالف نظر شوند، زیرا عرفِ هر زمانی مختص همان زمان است 

اشت. ازآنجوا  و پرواضح است که براي فهم دقیق مفاهیم عرفی باید به عرف زمان موجود توجه د
 دانسوتند. اند، لذا آن را قابل خرید و فروش نیز نمیکه در عرف زمان گذشته حق را ماا ندانسته

، 4خلخوالی ) انود مخالفوت کورده   نیوز با عوض قرار گرفتن حوق   هم برخی از فقها به همین دلیل
ن (. براي تبیین بهتر بحث الزم است بوه ایو  94، ص9جاصفهانی،  ؛ همونین ر.ک.95ص، 9315

ماا، آن چیزي است که که  اندگفته در تعریف ماایهان گذشته برخی از فقنکته توجه شود که 
تعریوف هور    ،بنوابراین  ؛طور معموا احتماا حیازت، احراز و انتفاع از آن وجوود داشوته باشود   به

                                                           
براي مطالعۀ بیشتر،  ؛26،ص9ج مکارم شیرازي، .است ت، قدرت و امتیازبه معناي سلطن یهانحق در اصطالح فق. 9

 .42، ص9جمحقق داماد و دیگران، ر.ک. 
مانند حق  ؛دنخارجی قابل لمس ندار وجود مادي و ۀوجه پایهیچمنظور از امواا غیرمادي، اموالی است که به. 2

، ر.ک. کاتوزیان) ها تصور کردتوان وجودي براي آنمؤلف، حق مخترع، حق سرقفلی که تنها در عالم اعتبار می
به معناي امواا غیرمادي است؛ «Things (Choses ) in action» اصطالح  ،در حقوق انگلیس .(49ص، 9376

کار هکه به معناي امواا مادي است ب «Things (Choses ) in Possession» این اصطالح در مقابل اصطالح
 .p.241 .. p. 67 ; Black, .(Benjamin, 1997 ,1990ر.ک ،بیشتر در این زمینه ۀراي مطالع)ب رودمی

نی، هاي مالی حقوقی مانند حقوق پدیدآورنده اثر ادبی و هنري تردیدي وجود ندارد )ر.ک. محسامروزه در جنبه. 3
 به بعد(. 93، ص9314سعید و قبولی درافشان، سید محمد مهدي، 

... و المنفعۀ لیست بماا حقیقۀ لعدم کونها موجودۀ و انما هی »عبارت این فقیه ارجمند به این صورت است:  .4
ماا حکما أي تکون جاریۀ عند اهل العرف مجري الماا، و یترتبون علیها حکم االمواا. و بذل  یظهر عدم 

دق البی  علی نقل الحق بطریق أولی، لخروجه عن االمواا حقیقۀ و حکماً، فأنه الیجري عندهم مجري ص
 «.الماا
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 ،که امکان حیوازت آن وجوود نودارد   و روش کسب و کار  چیزي از قبیل دانش، شهرت، شناخت
انود، تنهوا اعیوان موادي را مواا      فقهایی که این تعریف را ارائه داده ،بر همین اساسماا نیست. 

 )ر.ک.پوذیر نیسوتند   چراکه مناف  و حقوق حیازت ؛شمارنددانند و مناف  و حقوق را ماا نمیمی
جالب توجه است که  (.72ص ،9362؛ همونین ر.ک. مطهري، 9745ص ،3جانصاري و طاهري، 

وهبوۀ  ) نیوز وجوود دارد   ،، از موذاهب اهول سونت   9ه ماا در میان حنفیهاین نوع نگرش نسبت ب
حق ( نیز 4، ص9447خراسانی، آخوند )(. برخی از دانشمندان فقه 42ص ،4ق، ج9441زحیلی، 
 .  انددانستهنمی که در تقابل با ملکیت و مالیت قرار دارد، ماا نظررا از این 
 ،دیگر قابل پذیرش نیست ه، امروزمالیت حقبراي عدم  شدهبیانهکر است که دالئل  شایان 

منوا    انود، درسوتی گفتوه  بوه  )36، ص9ق، ج9496روحوانی،  (که برخی اندیشمندان زیرا چنان
نظر عرف و عقالست و در هر زمانی باید به عرف و نیازهاي موردم هموان زموان مراجعوه      ،مالیت
مکارم ) معاصر یهاند. برخی از فقداننو در عرف امروزي حقوق قابل نقل و انتقاا را ماا میکرد 

جزء امواا دانسته و در صوورت قابلیوت    صراحت حقوق رابه ( نیز33، ص9ق، ج9493 شیرازي،
بدیهی است که مفهووم حوق،    .3اندا جایز شمرده2ها را در بی نقل و انتقاا، عوض قرار گرفتن آن
حوق اشوخاص    بورق و  مانند حق سرقفلی، حوق انشوعاب آب و   ،امروزه شامل مصادیق عرفی آن

هاي تجارت در جهان امروز، و پیشرفت سری  شیوه گرددنیز میهاي کسب و کار نسبت به روش
شوده و حمایوت از آنوان را در قالوب وضو       هاي یادرسمیت شناختن حقوق اشخاص در زمینهبه

 نماید.قوانین جدید ضروري می

                                                           
و المناف  و الحقوق المتعلقۀ بالماا و الحقوق المحضۀ کحق المدعی فی تحلیف خصمه الیمین لیست أمواالً ». 9

و ال استمرار لها ألنها معنویۀ و تنتهی شیئاً فشیئاً بقاء  عند الحنفیۀ لعدم امکان حیازتها بذاتها و إها وجدت فال
 «.تدریجیاً

بی  عبارت است از تملی  عین به عوض »، بی  را چنین تعریف کرده است: 336گذار مدنی ایران در مادۀ قانون. 2
، 9443؛ حلبی، 237، ص9446ر.ک. ابن حمزه، ؛ براي مطالعۀ بیشتر مفهوم بی  در فقه امامیه، «معلوم
؛ 294، ص9316؛ شریعت اصفهانى، 447، ص2، ج9494عالمه حلی، ؛ 77، ص2ج، 9367طوسی، ؛ 352ص

ج، 2، 9492؛ همو، 95، ص2ج، 9494خوئی، ؛ 79، ص9، ج9496؛ اصفهانی، 94، ص3ج، 9495 انصاري،
قبولی درافشان،  ؛7، ص9، ج9496؛ خمینی، 99، ص9، ج9429؛ خمینی، 29، ص9، ج9495؛ اراکی، 52ص

 .به بعد 25ص ،9367
و ثانیاً: الحقوق من االمواا ألنها مما یرغب فیها و یبذا بأزاءها الماا، فلو کانت قابلۀ للنقل فال اشکاا فی » . 3

وقوعها عوضاً، و هل  کمن یبی  کتباً أو ثیاباً له، فی مقابل حق انشعاب الماء و الکهرباء و التلیفون أو فی مقابل 
ال مان  من شموا عمومات البی  له... و من هنا یظهر جواز وقوعها مثمناً حق تحجیر أرض له، أو غیر هل ، و 
ن المقام من مزاا او حق انشعاب الماء و الکهرباء فتدبر جیداً ف« السرقفلیۀ » ایضاً اها کان قابالً للتملی  کحق 

 ،«األقدام 
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 ايران. 5

ت که داراي کاربرد صنعتی باشد و بر طبق بنود ب  ، اختراعی قابل ثبت اس67قانون  2برابر مادۀ 
هاي ههنی و هاي انجام کار تجاري و سایر فعالیتها و قواعد یا روشطرح»قانون یادشده  4مادۀ 

اند و به این ترتیب، مطابق نظام حقووقی ایوران   صراحت از دایرۀ حمایت خارج شدهبه« اجتماعی
شووند. اموا اگور بتووان بنوابر      صنعتی حمایت نمیهاي کسب و کار به علت نداشتن کاربرد روش

هاي یادشده را در قالب فراینود قورار داد،   هایی که در مباحث پیشین بیان گردید، روشاستدالا
هاي کسوب  عنوان اختراع با مشکلی روبرو نخواهد بود، زیرا امروزه روشها بهحمایت از این روش

هواي  آیود و نیازمنود حمایوت بیشوتري در قالوب     یشمار مو ها بهترین دارایی شرکتوکار از مهم
افزار انجام شوند، بوه سوبب امکوان ثبوت     ها در قالب نرمحقوقی است. ضمن اینکه اگر این روش

. تأکید بر ایون نکتوه الزم   9هاي یادشده حمایت کردتوان از روشافزار در نظام حقوقی ما، مینرم
هواي  کار، راه براي رونوق فعالیوت شورکت   هاي کسب و است که در صورت حمایت مؤثر از روش

نوپا )استارت آپ( هموارتر خواهد شد. بر پایۀ این تعریوف، اسوتارت آپ کسوب و کوار جدیودي      
. همونین استارت آپ شرکتی دانسته شده است 2تازگی شروع به فعالیت کرده استاست که به

وي مؤسسوان کوارآفرین خوود    ها در آغاز از سکه در مراحل اولیۀ فعالیتش قرار دارد. این شرکت
کردند از توسعۀ محصوا یا خدمتی که معتقدند موورد  ها تالش میشدند، زیرا آنتأمین مالی می
فورد  هواي کسوب و کوار جدیود و منحصوربه     ها که روش. این شرکت3مند شوندتقاضا است، بهره
گذار حمایوت  قانون ها از سويهاي ابداعی آنتوانند به موفقیت برسند که روشدارند، زمانی می

گیورد و ایون مزیوت رقوابتی بوراي      ها مورد تقلید قرار موی هاي آنصورت، روشغیر اینشود؛ در
 حضور در بازار ازدست خواهد رفت.

لذا در راستاي همگام بودن بوا توسوعۀ قلمورو حقووق مالکیوت فکوري شایسوته اسوت کوه           
ي مبوذوا دارد و هموراه بوا گسوترش     هواي فکور  گذار توجه خود را به این دسته از داراییقانون

تجارت الکترونی  حمایت قوانونی از ایون ابوداعات را فوراهم سوازد. از طورف دیگور، بوا وجوود          
تور  هاي دیگري که پویش توان از قالبمحدودیت ثبت روش کسب و کار در قالب حق اختراع می

حمایت بوا مشوکالت و   ویژه اسرار تجاري، بهره جست. هرچند توسل به این قالب ِبررسی شد، به
 هاي خاص خود همراه است. هزینه

                                                           
در صوورت وجوود   »ش:9371مصووب   ياافزارهواي رایانوه  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نورم  2برابر مادۀ . 9

 «....شودعنوان اختراع شناخته میافزار بهشراید مقرر در قانون ثبت عالئم و اختراعات، نرم
2. Cambridge Dictionary, " Meaning of “start-up” in the English Dictionary", available at: 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/start-up<2/5/2016 
3. Investopedia, "What is startup", available at: 

http://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp<10/5/2016 

http://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp
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گفته، حاکی از ایون اسوت کوه قووانین مالکیوت فکوري هموراه بوا         کشورهاي پیش تجربیات
پیشرفت علم و فناوري حرکت کرده، خود را با این تحوالت تا حدي که مناسوب نظوام حقووقی    

هواي  وص ثبوت اختراعوات روش  است. تجربۀ ایاالت متحدۀ امریکا در خصو  باشد، منطبق نموده
گام در حمایت از این نوع ابداعات، حاکی از این است که حقوق عنوان کشور پیشکسب و کار به

و از  مالکیت فکري و در سایۀ آن، اختراعات، همراه با سیل تحوالت علوم و فناوري تغییور کورده  
ار جدیود و اصویل   هواي کسوب و کو   مخترعان حمایت نموده است و درنتیجه، زمینۀ خلق روش
ها در قالب حق اختراع، حق انحصواري  فراهم آمده است؛ زیرا حمایت از پدیدآورندگان این روش

برداري اقتصادي، توانایی جلوگیري و تعقیب نقض سازد که افزون بر بهرهها فراهم میرا براي آن
درحاا توسوعه  را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، تجربۀ کشوري چون هند که از کشورهاي 

آید، قابل مالحظه خواهد بود. در آغاز مطرح شدن چنین ابداعاتی در ایون کشوور، از   شمار میبه
آمد، ولی در ادامه با توجه به توسعۀ علوم و  عمل میعنوان حق اختراع جلوگیري بهها بهثبت آن

ایوت را فوراهم   فناوري رویکردهایی براي حمایت از این نوع اختراعات پدید آمده کوه زمینوۀ حم  
آورده است. تجربۀ کشور ژاپن نیز حاکی از چنین امري است و درصورتی که بتوان روش کسوب  

هواي  طور که گفته شد، روشافزار پدید آورد، قابل حمایت خواهد بود. همانو کار را همراه با نرم
شومار  هانجام کسب و کار در نظام حقوقی ایوران از اسوتثناهاي حمایوت قوانون ثبوت اختوراع بو       

ها به استفاده از روش کسوب و کوار بوه صوورت بورخد رو بوه       حاا، گرایش شرکتاینرود، بامی
هاي کاربردي مثل تجوارت الکترونیو  را از دایورۀ ایون     توان حداقل روشافزایش است، پس می

ها شر  کاربرد صنعتی را دربر دارند؛ چراکه منظور استثنا خارج نمود. بدیهی است که این روش
هاي کسب و کار تجارت الکترونی ( در هر نووع  ز این شر  آن است که اختراع )در اینجا روشا

اي یا تبصره توان ماده(. درنهایت میWIPO,2003 (b),p.2صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد )
اضافه کرد و یا مووادي از   67هاي کسب و کار به قانون را در خصوص حمایت از اختراعات روش

است، اصوالح نموود. پیشونهاد نگارنودگان     ها را از دایرۀ حمایت خارج نموده ن که این روشقانو
 کوار  انجوام  هواي روش یوا  قواعود  و هوا طورح » که 67قانون  4مبنی بر این است که بند ب مادۀ 

، به این صورت اصوالح شوود:   عنوان اختراع مطرح کرده استبه یتحما هايرا از استثنا« تجاري
هاي انجام کار تجاري کوه  هاي انجام کار تجاري، مگر آن دسته از روشواعد یا روشها و قطرح»

 «.ها را در شمار فرایند به حساب آوردبتوان مطابق قانون آن
 

  تريپس نامۀموضع موافقت .6
کنود کوه دربرگیرنودۀ گوام ابتکواري      تریپس به اختراعوی حوق ثبوت اعطوا موی      27 مادۀ 9 بند

ربرد صنعتی )کاربردي( باشد. از طرف دیگر، هر اختراعوی صورف نظور از    )غیربدیهی بودن( و کا
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جایگاهی که در فناوري دارد، قابل حمایت خواهد بود. به عقیدۀ برخوی نویسوندگان، بوا تفسویر     
هاي کسب و کار اسوت؛ چراکوه هویچ    توان گفت که موض  تریپس به نف  روشمادۀ یادشده می

ه است. افزون بر این، یادآور شده است که فرایند، قابول  استثنایی را در این خصوص مطرح نکرد
 (.Abhimanyu, 2006, p.176عنوان حق اختراع خواهد بود )ثبت به
 

 نتيجه
هاي نامحسوس بیشتري هاي اخیر، حقوق مالکیت فکري دامنۀ حمایت خود را به داراییدر ساا

ی را در خصوص اعطواي حمایوت   هایها چالشتوسعه داده است. یکی از مواردي که در این ساا
هوا در  هاي کسب و کار است؛ چراکه ایون روش مالکیت فکري ایجاد کرده، بحث حمایت از روش

شووند و  هاي باارزش فکوري شومرده موی   گیرند، از داراییهایی که مورد استفاده قرار میشرکت
طوور تواریخی   هاي شورکت نیازمنود حمایوت مناسوب هسوتند. بوه      رو، همانند سایر داراییایناز

هاي کسب و کار در حوزۀ حمایت اسرار تجاري قرار داشتند، اما با گسترش فناوري زمینوۀ  روش
سرقت اطالعات محرمانه نیز فراهم شد؛ درنتیجه باید قالبی انتخاب شود که امکان نقوض را بوه   

یزتورین و  برانگهاي کسب و کار یکی از بحوث رو، حق اختراع در حوزۀ روشاینحداقل برساند. از
دهنودۀ  ترین قالب حمایتی بوده است. تجربۀ کشورهایی چون امریکوا نشوان  حاا، مطمئنعیندر

هاي کسب و کار را رد کردند، اما ها ثبت اختراعات روشاین است که اگرچه در آغاز کار، دادگاه
انود.  ر دادهها تغییو ها رویکرد خود را به حمایت از آنهمراه با افزایش ارزش اقتصادي، این روش

هواي  تجربۀ کشورهاي دیگري چون هند و ژاپن نیز حاکی از ایون امور اسوت و حمایوت از روش    
هاي کسوب  کسب و کار در قالب حق اختراع رو به افزایش است، اما در نظام حقوقی ایران روش

اي در جهوت  رو، شایسوته اسوت کوه مواده    ایون انود. از و کار درعمل از دایرۀ حمایت استثنا شده
هاي کسب و کار تدوین، و به قانون ثبت اختراعات اضافه شود یا استثناي راجو   مایت از روشح

هاي کاربردي تجارت الکترونی  از قانون حذف یا اصالح گوردد؛  به آن حداقل در خصوص روش
هواي تجواري موورد اسوتفاده بووده،      ها در بسیاري از شرکتطور که گفتیم، این روشزیرا همان
هواي  آیند. بنابراین تا زمان اصوالح قوانون، امکوان حمایوت از روش    حساب میزشی بهدارایی باار

هاي مفید( وجود هایی چون اسرار تجاري و اختراعات کوچ  )مداکسب و کار با توسل به نظام
افوزار در  افزار پیاده شوند، به علت حمایت از نورم ها در قالب نرمدارد. افزون بر این، اگر این روش

 هاي یادشده حمایت کرد.توان از روشحقوقی ما، مینظام 
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