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 چکیده
ای مثبتت و اارآمت    افزاری تجربههای نرمتجربۀ اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حوزۀ نوآوری

 منظتور حمایتت  بوده است؛ با وجود این در خصوص اارآم ی و مطلوبیت این رویکرد حقوقی به
فناوری تردی های چن ی مطرح ش ه است. در این میان از یک سو های زیستحقوقی از نوآوری
فنتاوری، تبیتین،   در حوزۀ زیست ترین اق ام در ارزیابی اعمال رویکرد یادش هنخستین و اساسی

های این حوزه است و از ستوی دیرتر بتا توجته بته ماهیتت       تحلیل و انطباق مبانی آن با نوآوری
ای در ویژه م ل توسعۀ نوآوری جایرتاه ویتژه  ااربردی موضوع بحث، مبانی ااربردی و بهعینی و 

ای همراه با استفاده از برخی ارزیابی یادش ه دارد. پژوهش حاضر در ص د است با روش اتابخانه
های عینی و واقعی در خصوص موضوع تحقیت  بته تحلیتل و ارزیتابی     ش ه و مثالآمارهای ارائه
باق و اعمال م ل توسعۀ نوآوری رویکرد حقوقی متن باز، اه از آن به نظریۀ نتوآوری  قابلیت انط
دهت   فناوری بپردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان میشود، در حوزۀ زیستانن ه تعبیر میمصرف

فناوری وجود دارد و درنتیجته نظریتۀ   انن ه در حوزۀ زیستتمامی شرایط نظریۀ نوآوری مصرف
هتای حتوزۀ   ان مت ل توستعۀ رویکترد حقتوقی متتن بتاز، در متورد نتوآوری        عنتو گفتته بته  پیش
 فناوری قابل انطباق و اعمال است.زیست

 واژگان کلیدی

 انن ه.فناوری، م ل توسعۀ نوآوری، نظریۀ نوآوری مصرفرویکرد حقوقی متن باز، زیست
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 مقدمه
و از  افتزاری هتای نترم  وریافزاری متن باز در حمایت حقوقی از نتوآ پس از تجربۀ موف  نظام نرم

، ای ۀ گسترش رویکرد متن بتاز بته حتوزۀ    0های آغازین پس از تأسیس بنیاد متن بازهمان سال
های حوزۀ یادش ه در قالت  نظتام متتن بتاز مطترح و      فناوری و حمایت حقوقی از نوآوریزیست

ن باز برخی مزایا افزاری در نظام متهای نرمگسترش یافت. اگرچه برای حمایت حقوقی از نوآوری
هتا،   همچون افزایش خالقیت و ابتکار، تضمین دسترسی آزاد به اطالعات و دانش، ااهش هزینته 

من ی از اعتبار تجتاری و  انن گان از طری  ایجاد بازار رقابتی، بهرهتأمین حقوق و منافع مصرف
همکتاران،   گذاری و نیز ااهش قیمت  مطرح و حتی اثبات شت ه استت )زراتالم و   جذب سرمایه

فنتاوری و ماهیتت نستبی    افزار با زیستهای حوزۀ نرم(؛ اما با توجه به تفاوت00-09، ص 0938
فنتاوری افایتت   مزایا، مزایای یادش ه برای تعمیم رویکرد حمتایتی متتن بتاز بته حتوزۀ زیستت      

ص و محیطی جهان، و شرایط خاویژه آنکه امروزه با توجه به شرایط اقلیمی و زیستان ؛ بهنمی
بای  در قبال این حتوزه بتا    -بست استرفت از این بنفناوری راهکار بروناه زیست -گونهبحران

افزاری در رویکرد های نرم. شناسایی مبانی حمایت از نوآوری2ای عمل ارددقت و حساسیت ویژه
اق ام  ترینفناوری، نخستین و مهمها در حوزۀ زیستحقوقی متن باز و سپس ارزیابی قابلیت آن

 . 9فناوری استهای زیستدر ارزیابی قابلیت تعمیم نظام رویکرد یادش ه به نوآوری

                                                           
 .  39-000، ص 0934الملکی و طلوع، نظام . برای مطالعه در این زمینه، ر.ک.0
اه  ان یا تجربه مر یطیامروز ما شرا یایدن ی،به نقل از همشهرو  رانیا یوتکنولوژیبه گزارش مراز اطالعات ب .2

خاص را تجربه  طیشرا نیا یزمان چیگفت، بشر در ه توانیبه جرأت م میانیعلم به آن نراه م ۀچیاز در یوقت
 به رو گونه 2/8وجود دارد و روزانه  نگونه در آ ونیلیم 04اه  میانیم یزن گ ییای. ما در دناستنکرده 
 رودیم یهم به سمت یمیاقل راتییش ه است. تغ ریناپذجتنابا لیها به هر دلگونه جاییجابه. هستن  انقراض
 رییاه مستلزم تغ میهست یاز اشاورز ریامروز ناگز یای. در دنگذاردیم یرات متع دیثتأها گونه یاه رو
 یاه آلودگ میانیاستفاده م ییایمیش یزمان از اودهاهم ،و منابع بکر بوده لهکتار جنر اردیلیم 1/0 یااربر
 میهست یاردن اشاورز زهیدنبال اقالم پرمحصول و مکانبه یدر اشاورز رر،ید یدنبال دارد. از سوهب  یش 
 نکهیجه ای. نتشودیم یستیااهش تنوع ز متیمزارع به ق ۀو باعث توسع ان یم جادیرا ا کیژنت یکنواختیاه 
آب از مرز بحران گذشته و  و امبود ی. خشکسالشودیگونه اشت م 91از  شتریهزار گونه قابل اشت، ب 2از 

رسان ه اه استفاده از  یبستما را به بن طیشرا ۀ اینمجموع .از محصوالت را دشوار ارده است یاریاشت بس
در این زمینه، ر.ک. مصاحبه با عنوان رفت از آن است. برون یهانو از راه یهافناوری رریو د یوتکنولوژیب

شهریور  2ش ه در روزنامۀ همشهری در تاریخ حم علی ملبوبی منتشربست با مبیوتکنولوژی برای خروج از بن
 http://newspaper.hamshahri.org/id/28581/.html در آدرس اینترنتی زیر: 0932

بای  دقت داشت اه این گونه نیست اه مؤلفۀ دسترسی به دانش و فناوری نوآورانه موردنظر در رویکرد حقوقی  .9
تنها نظام حقوق ایرت داشته باش . نهفناوری متن باز با مبانی و اه اف نظام حقوق مالکیت فکری مغزیست

نفسه با این امر مخالفتی ن ارد، بلکه اساسا  یکی از مبانی حمایت در نظام حقوق مالکیت مالکیت فکری فی

http://newspaper.hamshahri.org/id/28581/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA.html
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افزاری در نظام متتن بتاز نظریتۀ نتوآوری     های نرمترین مبانی حمایت از نوآورییکی از مهم
انن ه است. این نظریه مبتنی بتر تعتابیر التی و فلستفی نبتوده، بلکته ماهیتت عینتی و         مصرف

اننت ه  ها نتوآوری مصترف  ؛ به این نحو اه مبتنی بر شرایطی است اه با تحق  آنااربردی دارد
عنوان یک م ل توسعۀ نوآوری در رویکرد حقوقی متن باز تحق  یافتته استت و ایفتای نقتش     به
سازد. ب یهی است اه این امر جایراه این مبنا در حوزۀ مبانی را بسیار مهم و حیاتی می ان .می

فناوری اینکه آیتا شترایط نظریتۀ نتوآوری     های زیستن باز به حوزۀ نوآوریدر گسترش نظام مت
اننت ه قابلیتت تحقت  دارد یتا خیتر، پرسشتی       انن ه و به تبع آن، مفهوم نوآوری مصرفمصرف

بایست به آن پاسخ گفت. اگر بر مبنای تحق  شرایط شناسی میاساسی است اه در حوزۀ مبانی
فنتاوری قابلیتت تحقت  و استتناد     انن ه در حوزۀ زیستت صرفو مفهوم یادش ه مبنای نوآوری م

فنتاوری و حمایتت حقتوقی از    داشته باش ، تعمیم رویکرد حقتوقی متتن بتاز بته حتوزۀ زیستت      
پتذیر استت؛ درغیتر    گفتته قابتل قبتول و توجیته    های این حوزه بر مبنای رویکترد پتیش  نوآوری
اننت ه قابلیتت گستترش نظتام     مصرف رس  بر مبنای فق ان مبنای نوآورینظر میصورت بهاین

های زیستی وجود ن ارد. پیش از این، وون هیپل و الیزابت جانت هتو   متن باز به حوزۀ نوآوری
 Von Hipple, 1988, p. 11-30; Janet)انت   اننت ه پرداختته  به بحث از نظریۀ نتوآوری مصترف  

Hope, 2004, p. 145)گذار این ای ه طور الی بنیان. در این میان وون هیپل در حوزۀ نوآوری به
شتود و الیزابتت جانتت هتو  استی استت اته ایتن نظریته را در حتوزۀ           و نظریه شتناخته متی  

انت   فناوری منطب  و اعمال نمود. با توجه به اینکه اشخاص یادش ه متخصصان علمی بودهزیست
گاه ختویش،  دان، صرف نظر از نقص و اجمال توضیحات هریک از آنان در تبیین دیت  و نه حقوق

هتای حقتوقی و جایرتاه نظتام     اینان رویکرد خود را ب ون توجه اافی به نقش الزامات و حمایتت 
ان  و این امر عتالوه بتر اینکته نظریتۀ ایشتان را ال ی و        ها مطرح نمودهحقوقی در زمینۀ نوآوری

وقی نتارر  تاح ودی غیرواقعی ساخته، قابلیت انطباق دی گاه موردنظر این دو با ساختار نظام حق
ها را دشوار ساخته است. مقالۀ حاضر ضمن توجه به جنبۀ فنی، موضوع نقص موجتود  بر نوآوری

در نظریات قبلی را از منظر ابهام و اجمال در تبیین عناصر نظریه با مراجعته بته ستایر منتابع و     
ا بته  هت مطالعات گسترده برطرف ساخته و با لحاظ نقش و جایراه نظام حقوقی در زمینۀ نوآوری

 انن ه و تکمیل و تحلیل آن پرداخته است. طرح نظریۀ نوآوری مصرف
مؤلفان در مقالۀ حاضر در ص د تکمیل، تحلیل و ارزیتابی قابلیتت تحقت  شترایط و مفهتوم      

عنتوان  انن ه، بهانن ه و به تبع آن، قابلیت تحق  و استناد مبنای نوآوری مصرفنوآوری مصرف

                                                                                                                                        
جامعه با »ها بوده تاآنجا اه گفته ش ه است: من ی جامعه از آنها و بهرهسازی بروز خالقیتفکری زمینه
« نمای  تا روزی وارث آنها شودهای فکری هزینه میخود را در حمایت از تراوشگرایانه سرمایۀ نراهی فای ه

 (.982، ص 0934)محم ی و شرقی، 
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فناوری هستن . در این راستا نخست وقی متن باز در حوزۀ زیستیکی از مبانی اصلی رویکرد حق
پردازیم، سپس قابلیت تحق  شترایط نظریتۀ   انن ه میبه تکمیل و تحلیل نظریۀ نوآوری مصرف

 .0شودفناوری تحلیل و ارزیابی میانن ه در حوزۀ زیستنوآوری مصرف
 

 کننده  تکمیل و تحلیل نظریۀ نوآوری مصرف

اننت ه، بته ترتیت  مفهتوم و شترایط نظریتۀ       و تحلیل نظریۀ نوآوری مصترف  در بحث از تکمیل
 شود:یادش ه مورد بحث واقع می

 

 کنندهنوآوری مصرف مفهومتکمیل، تبیین و تحلیل . 1
قاانن ه نارر بر ایجاد یتا ارتقتا  نوآوری مصرفنوآوری مصرف  انن ه مفهومدر نظریۀ نوآوری مصرف یا ارت از از نوآوری نتوآوری    ییانن ه نارر بر ایجاد 

صرفمصترف   سویسوی ن ه در اننت ه در  م صوصخصتوص ان اطترح، ات    خ ستفاده اال یتا خت مات متورد استتفاده     طرح،  مورد ا خ مات  یا  ست استت  اال   Wang and)ا

cooperators, 2009, p. 1) .د اه د اه شوشوانن ه به موقعیتی اطالق میانن ه به موقعیتی اطالق مینوآوری مصرفنوآوری مصرف  ،،به عبارت دیرربه عبارت دیرر
موده و یتا خت متی را خریت اری نمتوده و       ااالاتاال طرح، طرح،   ،،امرامر  آغازآغازدر آن اشخاص حقیقی یا حقوقی اه در در آن اشخاص حقیقی یا حقوقی اه در  ی اری ن خ متی را خر یا 

نوآوری موجود در نوآوری موجود در   یینوآوری ج ی  و یا ارتقانوآوری ج ی  و یا ارتقا  ان ، با ایجادان ، با ایجاد ه هششانن ه واقع انن ه واقع عنوان مصرفعنوان مصرفدرراهر بهدرراهر به
 .Tokic, 2017, p)  دنبال اس  منفعت از این طری  باشن دنبال اس  منفعت از این طری  باشن بهبه  یادش هیادش هطرح، محصول و یا خ مت طرح، محصول و یا خ مت 

-In) شخصی ۀامر با استفاد آغازانن ه شخص یا شراتی است اه در مصرفه، ه، نظرینظریاین این . در . در (25

house) دشومن  میاز نوآوری بهره (Elizabet Hope, 2004, p. 145)اننت ه  مصترف همچنین  ؛
شخص حقیقی یا حقوقی اه انتظار اس  منفعت از استفاده از یک ااال یتا خت مات را   عنوان به
تولی انن ه نیز شخصی است اه درمقابل . (Von Hipple, 2005, p. 64)د، تعریف ش ه است دار
 Elizabet) گان را دارداننت  امر انتظار اس  سود از محل فروش نوآوری بته مصترف   ابت ایدر 

Hope, Ibid)تولی انن ه شخصی است اه از فتروش یتک اتاال یتا خت مات       ،تربه عبارت ساده ؛
 .(Von Hipple, Ibid) انتظار اس  منفعت دارد

هتایی اته   گونۀ نوآوری، ع م اتکا بر انریزهتأای  نظریۀ یادش ه بر ماهیت جمعی و مشارات

                                                           
های حقوقی است، مشابه آنچه در تحلیل اقتصادی رویکرد این مقاله مبتنی بر نراه ااربردی و عینی به پ ی ه .0

ها و آثار نهادها و ررسی شکل، ساختار، شیوهگیرد اه بر مبنای آن، نظریۀ اقتصادی برای بحقوق صورت می
(. عناصر م ل توسعۀ 922، ص 0932گیرد )یثربی و رضاپور آاردی، قواع  حقوقی مورد استفاده قرار می

ای اه گونهفناوری بهسازن  اه آیا رویکرد حقوقی متن باز در حوزۀ زیستخوبی این را واضح مینوآوری به
منزلۀ شاخصی ممکن باش  قابلیت اعمال دارد؛ لذا بای  هریک از این عناصر را بهتوسعۀ نوآوری در ح  مطلوب 

 برای ارزیابی رویکرد حقوقی متن باز دانست.
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 .Tokic, 2017, p)هتا نمای  و تردی  در اارآمت ی آن جاد مینظام مالکیت فکری برای نوآوری ای

هتای بته   ها و الروهای متن باز همچون اختراع جمعتی، شتبکه  گیری از مفاهیم، روش، بهره (26
گذاری اطالعات، حمایت جامعه و...  عواملی هستن  اه م ل توسعۀ نتوآوری بتر مبنتای    اشتراک

گفتته را یکتی از   ز درآورده است؛ تاآنجا اه م ل پیشنظریۀ یادش ه را در قال  یک م ل متن با
 . (Elizabet Hope, Ibid)ان های متن باز در حوزۀ توسعۀ نوآوری دانستهم ل

تقابل با دو مؤلفۀ اساسی در رویۀ عملی نظام اختراعات شکل تقابل با دو مؤلفۀ اساسی در رویۀ عملی نظام اختراعات شکل انن ه در انن ه در نظریۀ نوآوری مصرفنظریۀ نوآوری مصرف
 گرفته است: گرفته است: 

د. د. شوشورایند نوآورانه محسوب میرایند نوآورانه محسوب میتولیدکنندۀ نوآوری مبتکر اصلی در فتولیدکنندۀ نوآوری مبتکر اصلی در ف  نخست آنکهنخست آنکه
چه در سازی یک نتوآوری، چته در   به این معنا اه درمجموع اق امات در مراحل مختلف ایجاد تا تجاریبه این معنا اه درمجموع اق امات در مراحل مختلف ایجاد تا تجاری نوآوری،  سازی یک 

لی هتای تبعتی و تکمیلتی    زمینۀ ایجاد نوآوری نخستین و چه در زمینۀ ارتقای آن در قال  نوآوریزمینۀ ایجاد نوآوری نخستین و چه در زمینۀ ارتقای آن در قال  نوآوری عی و تکمی های تب
مان ؛ بر این اساس در همتان  انن ۀ نوآوری استانن ۀ نوآوری استنقش اصلی متعل  به مبتکر نخستین یا همان تولی نقش اصلی متعل  به مبتکر نخستین یا همان تولی  ؛ بر این اساس در ه

رران شود اه متضمن ح  منع دیرتران  آغاز امر برای وی حقوق انحصاری نسبت به نوآوری ایجاد میآغاز امر برای وی حقوق انحصاری نسبت به نوآوری ایجاد می شود اه متضمن ح  منع دی
 ..0برداری از نوآوری استبرداری از نوآوری استدر بهرهدر بهره

بر اصلی و محوری مبتکر در حوزۀ نووآوری منوافو وی بور      شدیگر آنکه بر مبنای نقدیگر آنکه بر مبنای نق نافو وی  نوآوری م اصلی و محوری مبتکر در حوزۀ 
افع فردی مبتکر با منافع جامعه افع فردی مبتکر با منافع جامعه اگرچه در مبانی ح  اختراع بر جمع مناگرچه در مبانی ح  اختراع بر جمع من  دیگران ترجیح دارد.دیگران ترجیح دارد.

، اما درنهایت درعمل بر مبنای رویکرد اتخاذی در مقررات ح  اختراع، اولویت اصلی ، اما درنهایت درعمل بر مبنای رویکرد اتخاذی در مقررات ح  اختراع، اولویت اصلی 2تأای  ش هتأای  ش ه

                                                           
 :اختراع به ترتی  زیر است ۀحقوق ناشی از گواهینام -08 ۀماد» .0

وط بته موافقتت مالتک    ش ه در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشربرداری از اختراع ثبتبهره( الف
 :ش ه به شرح آتی خواه  بودبرداری از اختراع ثبتآن است. بهره

 :ورده باش آخصوص فر درصورتی اه اختراع در .0
 .وردهآساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فر (اول
 .وردهآذخیره به قص  عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فر (دوم
 :ین  باش آدرصورتی اه موضوع ثبت اختراع فر .2
 .ین آاستفاده از فر (اول
( بن  )الف( این ماده درخصوص ااالهایی اته مستتقیما  از طریت     0انجام هریک از موارد من رج در جزء ) (دوم

  .آیین  به دست میآاین فر
برداریهتای  شخص اه بت ون اجتازه او بهتره   ( علیه هر 02) ۀتوان  با رعایت بن  )ج( این ماده و مادمالک می( ب

من رج در بن  )الف( را انجام ده  و به ح  مخترع تع ی ان  و یا عملی انجام ده  اه ممکن استت منجتر بته    
 . .....«.تع ی به ح  مخترع شود، به دادگاه شکایت ان 

ه است. جمع  منافع ش در نظام اختراعات، منافع فردی و جمعی هر دو مورد نظر است و سعی بر جمع این. 2
یادش ه به این نحو است اه از یک سو برای تأمین منافع فردی  مبتکر نخستین برای وی حقوق انحصاری 

ال  موازات منافع فردی یادش ه، او بینی ش ه است و از سوی دیرر برای حفظ و تأمین منافع جمعی بهپیش
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اه شود اه در نتیجۀ آن در دورۀ حمایتت حقتوق انحصتاری اته     و اساسی به منافع مبتکر داده میو اساسی به منافع مبتکر داده می صاری  قوق انح یت ح شود اه در نتیجۀ آن در دورۀ حما
برای وی ایبرداری از نتوآوری استت، بترای وی ای   متضمن ح  منع دیرران از بهرهمتضمن ح  منع دیرران از بهره ست،  نوآوری ا میجتاد متی  برداری از  ین گتردد. در ایتن   جاد  گردد. در ا

تر از وضعیت در طی دورۀ حمایت دسترسی دیرران به نوآوری و اطالعات نوآورانۀ موردنیاز، فراتتر از   وضعیت در طی دورۀ حمایت دسترسی دیرران به نوآوری و اطالعات نوآورانۀ موردنیاز، فرا
قای شود اه این امر قابلیت ایجاد و ارتقتای  آنچه در فراین  ثبت اختراع ایجاد ش ه است، مح ود میآنچه در فراین  ثبت اختراع ایجاد ش ه است، مح ود می شود اه این امر قابلیت ایجاد و ارت

سیار ص غیر از مختترع بستیار   ش ه و بر مبنای آن را برای سایر اشخاش ه و بر مبنای آن را برای سایر اشخانوآوری در راستای نوآوری ثبتنوآوری در راستای نوآوری ثبت ترع ب ص غیر از مخ
 ده .ده .ااهش میااهش می

انن ه مطرح و توسعه یافته است. نظریۀ نوآوری مصرف ،آن و در رد  باال هایمؤلفه در مقابل 
تنها تولی انن ه محصتوالت  انن ه، این میان در خصوص مؤلفۀ نخست نظریۀ نوآوری مصرفدر 

بلکته تمتامی    ،ایشتان بت انیم   نحصرا  ه تا بر مبنای آن منبع نوآوری را مشنوآورانه مبتکر تلقی ن
 متورد انن گان ممکن است بته فعالیتت مبتکرانته در    ها حتی مصرفنفع در نوآوریاشخاص ذی

در ایتن زمینته    یادشت ه نتوآوری   یدرنهایت به ایجاد نوآوری ج ی  و یا ارتقتا  ،نوآوری پرداخته
کر از عنتوان مبتکتر از   ز ایشان بهز ایشان بهنوع منافعی اه هریک انوع منافعی اه هریک ابر مبنای  یادش هبپردازن . در اینجا اشخاص  نوان مبت ع

میبنت ی متی  نوآوری خود درص د دستیابی به آن هستن  طبقهنوآوری خود درص د دستیابی به آن هستن  طبقه ن ی  قهن ؛ از ایتن طبقته  شوشتو ب ین طب ن یبنت ی ن ؛ از ا به هتا بته   ب ها 
ااربردی گردد، زیرا بتر مبنتای ارتبتاط اتاربردی     تعبیر میتعبیر می  (Functional classes)« « های ااربردیهای ااربردیدستهدسته»» باط  نای ارت بر مب گردد، زیرا 

ن گان، اننت گان،  ین و مصرفین و مصرفد. عالوه بر تولی انن گان یا مبتکران نخستد. عالوه بر تولی انن گان یا مبتکران نخستشوشومبتکر با نوآوری تعیین میمبتکر با نوآوری تعیین می ان
برختی از ستایر    ،اننت گان جزئتی  انن گان عم ه و توزیعانن گان ااالها و خ مات، توزیععرضه

ن  اه بته صتورت غیرمستتقیم از افتزایش     اهای ااربردییا همان دسته یادش هنفع اشخاص ذی
 .برن نفع می گفتهپیشانن گان نوآوری مصرف ۀتقاضای ناشی از افزایش استفاد

منبتع   اغل  اه نظام اختراع رویکرد شایع در انن ه برخالفنظریۀ نوآوری مصرف ،چنیننای
های پردازد اه تمامی دستهبه اثبات این امر می دان نوآوری را تولی انن ه یا مبتکر نخستین می

 در شرایط مناس  منبع نوآوری خواهن  بود.انن ه ویژه مصرفگفته و بهپیشااربردی به شرح 

در  .به بررسی تصور و است الل مبنای آن پرداختت  بای قبل از هر چیز  مؤلفه این ارزیابیدر 
 ،دشتو های نوآورانه میبه اینکه چه عواملی موج  ایجاد انریزه برای فعالیت الزم استاین راستا 

د اته برختی مواقتع نتوآوری اته      اتر توان انکار توجه نمود. در این زمینه بای  گفت اگرچه نمی
منظور اس  منافعی است اه از خود نوآوری و یتا  دهن  بهص حقیقی و حقوقی صورت میاشخا

                                                                                                                                        
از اختراع خواه  بود؛ ثانیا  در مواردی اه منافع  حقوق انحصاری مح ود به م ت موقت یا همان دورۀ حمایت

بینی ش ه است. در نظام حقوق برداری اجباری پیشان ، امکان أخذ مجوز بهره عمومی و جمعی اقتضا
و  02، 08ش در مواد 0912های صنعتی و عالئم تجاری مصوب اختراعات ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح

 ینی و اعمال ارده است.بخود همین رویه را پیش 02
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تحقت  اهت اف    رایدرمقابل در مواردی فعالیت مبتکرانه ب ،0دشوفراین  ایجاد نوآوری حاصل می
 گیرد؛ در این وضعیت نوآوری یتک اثتر جتانبی   صورت می گفتهپیشدیرری غیر از اس  منافع 

(Side Effect) مثتال شتایع در ایتن زمینته، مبتکتران عضتو بنیتاد فنتاوری         د. شتو وب میمحس
المنفعته در زمینتۀ ارتقتای ستطح     اشاورزی افریقایی هستن  اته بتا اهت اف غیرتجتاری و عتام     

 .2انن اشاورزی و وضعیت اشاورزان اشورهای جنوب صحرای افریقا فعالیت و اق ام می
اننت ه در زنجیترۀ اقت امات نوآورانته در     رفعالوه تمایز واقعی بتین مفهتوم مبتکتر و مصت    به

اننت ه  بسیاری از موارد با دشواری روبروست؛ زیرا در اغل  موارد مفهتوم تولی اننت ه و مصترف   
های ااربردی در مورد نوآوری حتی در فراین  تولی  نوآوری یا محصتول  ترین دستهعنوان مهمبه

توضیح آنکه از یک سو غالبا  اشخاص و عنوان مفاهیمی نسبی مطرح هستن ، نه مطل ؛ خاص به
ای تولی انن ه محسوب و درمقابتل از جنبتۀ   ها در طی فراین  تولی  یک نوآوری از جنبهشرات

اننت ه را  های یادش ه اه وصف تولی انن ه یا مصترف شون . جنبهانن ه قلم اد میدیرر مصرف
است اه از ابت ا تا انتهتای فراینت     آورد، تابع ارتباط شرات با محصول یا محصوالتیهمراه میبه

نوآورانه در مورد نوآوری مطرح است. آنجا اه در تولی  و ایجاد نوآوری محصول یا نوآوری دیرتر  
آالت یتا فراینت های   گیرد یا آنکته از ماشتین  عنوان مواد یا قطعات اولیه مورد استفاده قرار میبه

شود، در اینجا با آنکه مجموعۀ عملیات و میتولی ی برای تولی  یک محصول یا نوآوری استفاده 
شتود، در خصتوص محصتوالت،    اق امات در راستای تولی  بوده و عملیتات تولیت ی نامیت ه متی    

توان همچنان شخص یتا  آالت و فراین های تولی ی مورد استفادۀ تولی انن ۀ نهایی، نمیماشین

                                                           
 . ، درک حس تعل  به یک جامعه و...از قبیل سرگرمی ؛ممکن است تجاری و یا حتی غیرتجاری باش یادش ه منافع . 0
و  یجذب مشارات بخش خصوص یو ارتقا جادیار راستای د یانتفاعریسازمان غ کیعنوان به یادش ه ادیبن .0

 یجنوب صحرا یهااشاورزان در اشورخرده یاه برا یاشاورز یهابه و انتشار فناوری یابیدست یبرا یعموم
 م تأسیس ش .2119در سال  متناس  است قایفرا

 اه اف و محور اصلی فعالیت بنیاد به شرح زیر است:
های اشاورزان منطقه و شناسایی فرصتتعامل با اعضای بنیاد در زمینۀ تبیین واضح نیازهای خرده -

های ج ی  ها از طری  انتقال ب ون احتساب ح  رویالتی و استفاده از فناوریازمناس  برای تأمین این نی
 ها وجود دارد.و سابقی اه حقوق مالکانه برای اشخاص نسبت به آن

های ااربردی اشاورزی، مواد و دانش فنی اشاورزان منطقه به ابزارضمن دستیابی مفی  و اارآم  خرده -
 مورد نیاز ایشان.

مؤسسات تحقی  و توسعۀ اشاورزی عمومی و خصوصی اه در زمینۀ توسعۀ توزیع تسهیل اق امات  -
 انن .یمحصوالت مفی  برای اشاورزان فعالیت م

 .بخش خصوصی مشغول در فراین  توسعههای دائمی و تقویتایجاد بازار -

 https://www.aatf-africa.org/who-we-are در این زمینه، ر.ک. آدرس اینترنتی زیر در سایت این بنیاد:
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اننت ه نامیت ، بلکته در اینجتا     ی شراتی را اه در ص د تولی  محصول یا نوآوری نهایی است تول
هتای  شود. برای مثال، شرات بوئینگ را اه یکی از مشهورترین شراتانن ه شمرده میمصرف

آالت و تولی ی هواپیما است درنظر بریری . شرات یادش ه برای تولی  هواپیما از قطعات، ماشین
فروش برستان . در  ما را تولی  و بهان  تا درنهایت هواپیهای تولی ی استفاده میفراین ها یا روش

آالت و فراین های تولی ی، آنجا اه این موارد اب اع یا تولیت  ختود   اینجا در مورد قطعات، ماشین
شرات یادش ه نباش ، بلکه آن را از سایر تولی انن گان و مبتکران تأمین ان ، شرات بوئینتگ  

ارتبتاط ایتن شترات بتا قطعتات،      شتود و در تحلیتل و تبیتین    انن ه محستوب نمتی  دیرر تولی 
انن ه قلم اد ارد. امتا  بایست این شرات را مصرفآالت و فراین های تولی ی یادش ه میماشین

اتارگیری مجمتوع   درنهایت بر مبنای خالقیت و ابتکار متخصصان و مهن سان این شرات، از به
هتای بوئینتگ تولیت     متا ها هواپینگفته و تلفی  آهای تولی ی پیشآالت و روشقطعات، ماشین

عنتوان محصتول   شود. در اینجا در بیان نوع ارتباط شرات یادش ه با هواپیماهای تولی ی بته می
بایستت  گفته میهای تولی ی اب اعی  شرات پیشآالت یا روشنهایی و همچنین قطعات، ماشین

 .(Von Hipple, 2005, p. 64)انن ه یا مبتکر قلم اد ارد این شرات را تولی 
از سوی دیرر در بسیاری از موارد اه شخص یا شترات مبتکتر یتا تولی اننت ۀ نتوآوری، از      

انت ، در  هتا استتفاده متی   های تولی ی اب اعی  سایر اشخاص و شراتقطعات، تجهیزات یا روش
زمتان  دهن ؛ درنتیجه در این موارد همعملکرد خود و نحوۀ استفاده، برخی اب اعات را صورت می

 گردد.انن ه به شکل توأمان بر شخص یا شرات یادش ه بار می انن ه و مصرفدو وصف تولی
اننت ه  توان بتین مفهتوم مبتکتر و مصترف    بر مبنای موارد یادش ه در بسیاری از موارد نمی

شون . این امر مبنای اتخاذی را در نظریۀ ها مفاهیمی نسبی محسوب میتمایز دقیقی نهاد و این
اننت ه نیتز در فراینت     ی بر اینکه عالوه بتر مبتکتر، نخستتین مصترف    انن ه مبننوآوری مصرف

 ان .های ابتکاری نقش دارد، تأیی  و تقویت مینوآورانه و فعالیت
اننت ه  انن ه وصف مبتکتر را بترای مصترف   البته بای  دقت داشت اه نظریۀ نوآوری مصرف

هتای مطلتوب   ر موقعیتت همیشری ن انسته، آن را با جمع عناصر و شرایط ختاص و درنهایتت د  
بهتترین موقعیتت را    اننت ه مصترف  نمای . منظور از موقعیت مطلوب مواردی است اهاعمال می

د. اما اینکه چه عناصتر و شترایطی بترای تحقت  موقعیتت      برای اس  منفعت از یک نوآوری دار
 انن ه از نوآوری ضروری است، خودمطلوب یا همان بهترین موقعیت برای اس  منفعت مصرف
  شود.بخشی از این نظریه است اه در ادامه به آن پرداخته می

در خصوص مؤلفۀ دوم  نظام  ح  اختراع مبنی بر ترجیح منافع مبتکر بر دیرران نیز بای  گفتت  
انن ه ضمن توجه به منافع مبتکر بر مبنای نستبی بتودن   در مقابل این رویه، نظریۀ نوآوری مصرف

اننت ه در  ویتژه مصترف  انن ه و نقش سایر عوامل و بهوری( و مصرفانن ۀ نوآمفهوم مبتکر )تولی 
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متوازات  های ج ی  بر مبنای آن از همان آغاز امر بهارتقا و تکمیل نوآوری نخستین یا ایجاد نوآوری
دهت .  انن گان را نیز مورد توجه و عمل قترار متی  منافع مبتکر منافع سایر اشخاص ازجمله مصرف

وآوری رویکرد حقوقی متن باز م لی است اه رون  ایجاد و ارتقای نتوآوری  این چنین م ل توسعۀ ن
اننت ه  زمان و به صورت توامتان منتافع مبتکتر، جامعته و مصترف     ده  اه همای قرار میگونهرا به

فناوری نیز به شرحی اه خواه  آم  همچتون حتوزۀ   تأمین گردد. ق ر متیقن آنکه در حوزۀ زیست
ن م ل مفی  و اارآم  است، چتون صترف اطالعتات افشاشت ه در فراینت  ثبتت       ها اتخاذ ایافزارنرم

اختراع برای استمرار فراین  نوآوری نسبت بته نتوآوری پایته )نخستتین( و بتر مبنتای آن افایتت        
ان ؛ زیرا از یک سو این اطالعات با احتیاط و در ح  موردنیاز بترای أختذ ورقتۀ اختتراع افشتا      نمی
ر مطلوب و موردنیتاز بترای استتمرار رونت  نتوآوری بتا استتفاده از نتوآوری         شود، اه لزوما  مق امی

های زیستی اغل  برای ارتقتای یتک نتوآوری یتا     نخستین نیست و از سوی دیرر، در حوزۀ نوآوری
های ج ی  بر مبنای آن صرف دسترسی به اطالعات افایت نکرده و دستیابی به مواد ایجاد نوآوری

فناوری متن باز ی نیز ضروری است؛ امری اه در رویکرد حقوقی زیستنمونۀ زیستی موضوع نوآور
سانس ها، لیستانس  نمونۀ بارز این نوع لیسانسنمونۀ بارز این نوع لیسانسگیرد. های متن باز انتقال مواد صورت میاز طری  لیسانس ها، لی

یادعنوان یکتی از بنیتاد  های زیستی برای جامعۀ آزاد بههای زیستی برای جامعۀ آزاد بهنمونۀ انتقال مواد بنیاد نوآورینمونۀ انتقال مواد بنیاد نوآوری کی از بن صلی در هتای اصتلی در   عنوان ی های ا
ضوع ری متن باز است اه در آن هریک از اعضا با پتذیرش شتروط و تعهت ات موضتوع     فناوفناوحوزۀ زیستحوزۀ زیست ه ات مو شروط و تع پذیرش  ری متن باز است اه در آن هریک از اعضا با 

با آن از گذاری مواد نمونۀ زیستی موضوع نوآوری و اطالعتات مترتبط بتا آن از    اشتراکاشتراکلیسانس در قبال بهلیسانس در قبال به مرتبط  عات  گذاری مواد نمونۀ زیستی موضوع نوآوری و اطال
 ..0شودشودمن  میمن  میامکان دستیابی به مواد و اطالعات نوآورانۀ سایر اعضا بهرهامکان دستیابی به مواد و اطالعات نوآورانۀ سایر اعضا بهره

 

 کنندهنوآوری مصرف. تکمیل و تحلیل شرایط تحقق نظریۀ 2

عنوان یک م ل توستعۀ نتوآوری در رویکترد حقتوقی     انن ه بهطور الی نظریۀ نوآوری مصرفبه
 مؤلفه یا عنصر اساسی به شرح زیر است: 8متن باز مبتنی بر 

   (User Innovation) انن همصرف نوآوری .0

   (Free Revealing)افشای آزاد  .2

   (Collective Invention)اختراع جمعی  .9

 (Peer Production or Distributed Production)ها گذاری نوآوریاشتراکبکۀ بهش .4

   (Community Support)حمایت جامعه  .8

خود مبتنی بر دو جتزء   انن ه،گفته، مورد نخست، یعنی نوآوری مصرفاز میان موارد پیش 
جتانس نیتاز   ب( عت م ت و  (Stickyness of Information) درهتم تنیت گی اطالعتات    است: الف(

                                                           
 و پیشنهادهای مقاله. در این زمینه، ر.ک. قسمت نتیجه .0
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شرط دارد اته   2انن ه انن گان. بنابراین درمجموع، شرایط تحق  نظریۀ نوآوری مصرفمصرف
 گیرد:در ادامه مورد تبیین و تحلیل قرار می

 

 . درهم تنیدگی اطالعات1. 2
هتا استت.   من ی از دانش پیشین در ستایر نتوآوری  در هر نوآوری یکی از مق مات ضروری، بهره

با دشتواری روبترو نیستت، در بستیاری از      منظوری موارد دسترسی به دانش درحالی اه در برخ
انتقال و تأمین اطالعات موردنیاز در نوآوری مستلزم هزینۀ فتراوان استت؛ در ایتن متوارد      موارد
درهتم  اینکته اطالعتات    شود اطالعات درهم تنی ه است. بنتابراین منظتور از  اصطالح گفته میبه

ای قابتل  گونهیک نوآوری به یتقال اطالعات موردنیاز در ایجاد یا ارتقاباش  آن است اه ان تنی ه
اقت ام   ۀ. ب یهی است در ایتن گونته متوارد زمینت    (Ibid) استزیاد  ۀاستفاده مستلزم صرف هزین

انن ه اه بخش اعظم اطالعات را دارد، در مقایسه با تولی انن ه اه مجبور نوآورانه برای مصرف
چه چیزی نیاز دارنت  و   گانانن ت آوردن اطالعات راجع به اینکه مصرفدسخواه  بود برای به

، گتذاری انت   یابت ، سترمایه  چرونه یک نوآوری خاص در تأسیسات صنعتی موردنظر ااربرد می
اننت ه و  . زیرا ه ف نهتایی تتأمین نیتاز مصترف    (Ibid, p. 145 & 146) تر استبیشتر و مطلوب
اتس  انن ه است و هیچزها، ساختار عملکرد و تجهیزات مصرفبا نیا ی در انطباقاارآم ی نوآور
 آگاهی ن ارد. یادش هانن ه نسبت به موارد نوآوری همچون خود مصرف ۀانن حتی تولی 

 

 کنندگان. عدم تجانس نیاز مصرف2. 2
هتا و محصتوالت   این استراتژی تولیت ی دارنت  اته نتوآوری     به تمایل بزرگ تولی انن گان غالبا 
ای طراحی شون  اه نیاز بختش عظیمتی از بتازار آن محصتول را تتأمین نماینت ؛ از ایتن        گونهبه

 گتردد. تعبیتر متی    (a few sizes fit all) «برخی سایزها برای همه متناس  است»استراتژی به 

بر وری برای تولی انن ه متناس  است، اما با واقعیات حتاام بتر   اگرچه این استراتژی از حیث بهرهاگرچه این استراتژی از حیث بهره حاام  وری برای تولی انن ه متناس  است، اما با واقعیات 
نانها همخوانی ن ارد، زیرا چنتان ییبازار نوآوربازار نوآور میاته تحقیقتات نشتان متی    ها همخوانی ن ارد، زیرا چ شان  قات ن موارد دهت  در بستیاری از متوارد    اه تحقی سیاری از  ه  در ب د

شابه و آنجا اه نیازهتا یکستان و مشتابه      (Von Hipple, Ibid)انن ه نامتجانس است انن ه نامتجانس است های مصرفهای مصرفنیازنیاز سان و م ها یک و آنجا اه نیاز
ش  انن ه نیز نامتجتانس باشت    اینکه نیاز مصرفاینکه نیاز مصرفپاسخرو نخواه  بود. پاسخرو نخواه  بود.   یادش هنباش  قطعاً استراتژی نباش  قطعاً استراتژی  جانس با انن ه نیز نامت

ین انن گان متع د در ارتباط با یک نوآوری استت. در ایتن   و تفاوت نیازهای مصرفو تفاوت نیازهای مصرفبه معنای تنوع به معنای تنوع  ست. در ا انن گان متع د در ارتباط با یک نوآوری ا
صهگفته اه به ایجاد نتوآوری واحت  بت ون وجتود شاخصته     از یک سو استراتژی پیشاز یک سو استراتژی پیشوضعیت وضعیت  جود شاخ ب ون و ح   نوآوری وا های هتای  گفته اه به ایجاد 
به نبوده، درنتیجه اعمتال آن بته     ایشانانجام ، پاسخروی نیاز انجام ، پاسخروی نیاز انن گان متع د میانن گان متع د مینیاز مصرفنیاز مصرفموردمورد مال آن  نبوده، درنتیجه اع

ن ۀ انجام . از سوی دیرر، اساساً در این موارد، اینکه تولی اننت ۀ  ها میها میآنآن  نارضایتی تع اد زیادی ازنارضایتی تع اد زیادی از انجام . از سوی دیرر، اساساً در این موارد، اینکه تولی ان
قایۀ ایجتاد یتا ارتقتای   در زمیندر زمیناق ام اق ام اتکا بر صرف منابع و نوآوری خود مبادرت به اتکا بر صرف منابع و نوآوری خود مبادرت به واح  با واح  با  یا ارت جاد  نوآوری نتوآوری    ۀ ای
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نآنکته هزینت  با با د د شوشوموج  میموج  میانن گان انن گان نیازهای مصرفنیازهای مصرفنمای  مطلوب نیست، چون ع م تجانس نمای  مطلوب نیست، چون ع م تجانس  که هزی   ۀۀآن
فزایش انن ه بیشتر افتزایش  منظور تأمین رضایت مصرفمنظور تأمین رضایت مصرفری بهری بهنوآونوآو  ییتولی  یا ارتقاتولی  یا ارتقا ب یابت  میمتی انن ه بیشتر ا یتدرنهایتت   ،،یا   درنها

جانس به دلیل همان ع م تجتانس  باز باز ش ه یا ارتقایافته ش ه یا ارتقایافته نوآوری تولی نوآوری تولی سطح رضایت و بازدهی نسبت به سطح رضایت و بازدهی نسبت به  به دلیل همان ع م ت
تنها راهکار ممکن در تنها راهکار ممکن در باال اما بازدهی ان ک است. باال اما بازدهی ان ک است.   ۀۀهزینهزین  ،،وریوری. لذا از منظر بهره. لذا از منظر بهرهاستاستنیازها ان ک نیازها ان ک 

ن ، انن گان اه بیش از هراس به نیاز و خواستۀ خود آگاهی دارنت ،  خود مصرفخود مصرف  اینجا آن است اهاینجا آن است اه انن گان اه بیش از هراس به نیاز و خواستۀ خود آگاهی دار
 در فراین  تولی  و ارتقای نوآوری مشارات نماین .در فراین  تولی  و ارتقای نوآوری مشارات نماین .

 

 . افشای آزاد3. 2
در راستای همان فرض شایع قبلی مبنی بر تفتوق تولی اننت گان بتر نتوآوری، اته در بحتث از       

گتذاری  م ل سترمایه »و اشتباه دیرری در انن ه به آن پرداخته ش ، فرض شایع نوآوری مصرف
وجود دارد مبنی بر اینکه در دسترس ستاختن بت ون    (Private Investment Model)«خصوصی

گذاری خصوصی توسعه یافتته استت، منفعتت مبتکتر از     عوض دانش مبتکر اه از طری  سرمایه
. نظریتۀ نتوآوری   (Elizabet Hope, Ibid, p. 147) ده گرفته را ااهش میگذاری صورتسرمایه
انن ه این فرض شایع را نیز مورد تردی  ج ی قرار داده و بر مبنای برختی توجیهتات از   مصرف

انن گان نوآوری، افزایش ارزش نتوآوری از  قبیل افزایش اعتبار، ایجاد منافع متقابل برای مصرف
 (Strandburg, 2009, p. 295)اننت گان بترای ارتقتای نتوآوری و...    طری  تواناسازی سایر مصرف

نمای . منظور از افشای آزاد آن است عنوان یکی از عناصر خود مطرح میویژگی افشای آزاد را به
اه مبتکر از تمامی حقوق مالکیت فکری انحصاری خود در خصوص طرح نوآوری اعراض نموده، 

آوری در نفع بتوانن  به طرح یادش ه دسترسی داشته باشن . منظور از طرح نتو تمام اشخاص ذی
هایی است اه بیانرر ایفیت تولیت  یتک اتاال یتا خت مات ج یت  هستتن         اینجا مجموعۀ برنامه

(Gambardella and Raasch and Von Hipple,Ibid). شتود اطالعتات   در این وضعیت گفته می
 . (Harhoff, Henkel, and von Hippel, 2003) گردد نوآورانه تب یل به ااالی عمومی می

در حوزۀ اطالعات نوآورانه مطلوب است، طور الی طور الی بهبهینکه آیا ویژگی افشای آزاد در خصوص ا
 حالت زیر است: 9برداری از اطالعات نوآورانه های احتمالی برای بهرهبای  گفت: صورت

 صترفا   و نمایت   محافظتت  نوآورانه اطالعات از تجاری اسرار حقوقی نظام طری  از مبتکر 
 .شود من بهره آن از خود

 و گتردد  منت  بهتره  نوآورانته  اطالعتات  از رایتت اپی یا اختراع ح  نظام طری  از بتکرم 
 .ان  انترل و مح ود را آن از دیرران استفادۀ

 نمای  اطالعات گذاریاشتراک به و آزاد افشای به مبادرت مبتکر. 
 ی این عمل آم ه بیانرر نااارآمدر خصوص اتخاذ نظام حقوقی اسرار تجاری نتایج تحقیقات به
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وری از اطالعات نوآورانه است، زیرا دستیابی به اطالعات نوآورانه بتا افشتای   نظام حقوقی برای بهره
ها مالزمه ن ارد تا نظام یادش ه بتوان  مانع آن شود. بتا توجته بته اینکته بررستی ختود نتوآوری        آن
ترسی به اطالعتات تفصتیلی   ساز دستیابی به دانش ارتقای آن باش ، الزاما  نیاز به دستوان  زمینهمی

وجود ن ارد و عالوه بر افشای اطالعات، منابع دیرری نیز برای دستیابی به اطالعات نوآورانه وجتود  
های نوآورانۀ مبتکر در نزد عمل آم ه مبین آن است اه اطالعات و پاسخدارد. تحقیقات گستردۀ به

شت ه از ستوی الاتانی و    لعتۀ انجتام  اه برای مثال مطاب  مطاسایر اشخاص نیز موجود است. چنان
درصت  ستایر دارنت گان     20ای و درصت  دارنت گان حرفته    91هیپل، از دارن گان اطالعات نوآورانه 

هتا و  عالوه حتی اگر دیرتران از ستایر راه  ها آگاهی دارن . بهمعتق ن  دیرران به اطالعات نوآورانه آن
باشتن  و مبتکتر  منبتع منحصتر دستتیابی بته       منابع نتوانن  به اطالعات نوآورانه دسترستی داشتته   

عمل آم ه، نظام حقوقی استرار تجتاری   اطالعات باش ، باز هم مطاب  تحقیقات گسترده و متع د به
داشتن اطالعات در درازم ت ممکن نیست و اغل  پس از م تی اارآم  نیست؛ چرااه محرمانه نره

اته بترای مثتال، در    شتود. چنتان  شتا متی  اطالعات محرمانه مورد حمایت در قال  نظام یادشت ه اف 
شترات امریکتایی، اطالعتات     011م از 0318عمل آم ه از ستوی منستفیل  در ستال    تحقیقات به

  .(Hipple, 2005, p. 82 & 83)گیرد ماه در دسترس رقبا قرار می 01تا  02محرمانه پس از 
اطالعتات نوآورانته   رایت بای  گفتت در ارتبتاط بتا    در خصوص نظام حقوقی اختراعات و اپی

و در اغل  موارد نظتام اختتراع اعمتال     0افزارها مطرح استرایت تنها برای نرمنظام حقوقی اپی
ستال بیتانرر آن استت اته جتز در       41عمل آم ه در طی بیش از شود. تحقیقات گستردۀ بهمی

مبادلتۀ   موارد استثنایی همچون داروسازی و شیمی اه نظام ح  اختراع بازار را بترای جتذب و  
  (Royalty)ده ، برخی مبتکران نظام یادش ه را حتی برای أخذ ح  امتیازاطالعات تکنیکی می

شت ه از ستوی تیلتور و    دانن . برای مثال در تحقیقتات انجتام  در اغل  صنایع مفی  و اارآم  نمی
شترات   24هتای یادشت ه،   شرات، از مجموع شرات 92م راجع به 0329سیلبرستون در سال 

منت ی از نظتام   هتا متکتی بتر بهتره    هتای آن درص  یا حتی امتر هزینه 8ان  اه تنها ارده اعالم
م یر در حوزۀ  281م از 0312عمل آم ه در سال حمایتی اختراعات است. همچنین تحقیقات به

ده  اه در تمامی موارد جتز متوارد استتثنا همچتون     صنعت نشان می 091تحقی  و توسعه در 
دانن . تحقیقات مشتابهی  ازی نظام حقوقی اختراعات را نسبتا  نااارآم  میصنایع شیمی و داروس

                                                           
افزارها نیز گفته ش ه است اه این نظام در دسترسی سختریرانه رایت در حمایت از نرمدر خصوص نظام اپی .0

را.  شود و نه حقوق مالکیت فکری نسبت به آناستفاده از آن نسخه را شامل می صرفا  ۀخری  یک نسخ ،بوده
های مبتنی چرااه تنها ا  مب أ پایه مورد حمایت است و نه اختراعات و ای ه ،اما این نظام قابل دور زدن است

توان  با نرارش یک ا  مب أ ج ی  از اارارد می ،نرم افزار را دارد برآن؛ لذا فردی اه قص  تقلی  از اارارد
 (.Hipple, 2005, p. 85رایت تقلی  نمای )ب ون نقض اپی یادش ه
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م و ستاتلر در ستال   2110م، آرون ل در سال 2112و  2111از سوی اوهن و همکاران در سال 
هتا هستتن    م بیانرر نتایج مشابه مبنتی بتر نااارآمت ی نظتام یادشت ه در حتوزۀ نتوآوری       2119

(Hipple, 2005, p. 84). منت ی از نظتام   در برخی اشتورها أختذ ورقتۀ اختتراع و بهتره      عالوهبه
گفتته را بترای بستیاری از    اختراعات مستلزم هزینۀ زیاد استت. ایتن امتر درنهایتت نظتام پتیش      

های اوچک و متوسط غیرقابل دستتیابی و غیرعملتی   انن گان مبتکر و همچنین شراتمصرف
عات نتاچیز استت و درنتیجته ایتن ایتراد در      البته در اشور ما هزینۀ ثبت اخترا (Ibid).سازد می

. اگرچه نبای  راه افراط پیمود و مزایای نظام حقتوق مالکیتت   0یاب خصوص اشور ما مص اق نمی
هتای حقتوقی مکمتل همچتون     اتارگیری قالت   همه ضرورت بته فکری را نادی ه گرفت، ولی این
 نمای .توجیه می موازات نظام یادش ه و در تع یل آنرویکرد حقوقی متن باز را به

دستت  در استراتژی افشای آزاد، منافع مورد انتظار از استفاده و توستعۀ نتوآوری بته    درمقابل
؛ این امر منتافع عمتومی و دسترستی عمتوم بته      (Strandburg, Ibid)آی  و نه فروش نوآوری می

رانته  ستاز تحقیت  و توستعه بیشتتر ختود نتوآوری و حتوزۀ نوآو       نوآوری را تضمین نموده، زمینه
موردنظر است. ویژگی اصلی استراتژی افشای آزاد آن است اه عتالوه بتر تتأمین منتافع متادی      

انن گان نتوآوری و همچنتین جامعته توجته     مبتکر نخستین به تأمین منافع مادی برای مصرف
دهن  اته در آن اطالعتات   ای را تشکیل میانن گان نوآوری جامعهچرااه در اینجا مصرف دارد.

از سوی هریک از اعضای جامعۀ یادش ه و برای تأمین منتافع آن بته اشتتراک گذاشتته     نوآورانه 
چنین در اینجا هر مبتکر نخستتین بتا عضتویت در یتک انجمتن یتا گتروه،        . این(Ibid)شود می

گتذارد؛ اوال  از اطالعتات   اطالعات نوآورانۀ خود را در میان آن گروه یتا انجمتن بته اشتتراک متی     
هتای  ها و ایت ه هشود و ثانیا  از دی گامن  میهای سایر اعضای گروه بهرهوآورینوآورانه راجع به ن

ان . در این وضعیت هریک از سایر اشخاص گروه برای توسعه و ارتقای نوآوری خود استفاده می
انن گان نوآوری در قبال یک یرر دارای منافع متقابل هستتن . عتالوه بتر    اعضای گروه و مصرف

ستراتژی افشای آزاد دارای برخی منافع معنوی از قبیل لذت بردن از فراین  ارتقتای  این، اتخاذ ا
های ج ی  نیتز  من ی خود اعضای گروه، اس  اعتبار، فرصت اس  مهارتمحصوالت برای بهره

اه البته هریک از این منافع معنوی مق مات و لوازم است  منتافع متادی     (Ibid, p. 294)است 
عمل آم ه در اشور فنالنت   قابل استنباط از تحقیقات وسیع بهنتایج نتایج بنای است. جال  آنکه بر م

اختراع، اتخاذ استراتژی افشای آزاد بسیار بیشتر  022مبتکر در خصوص  2141از جامعۀ آماری 
اارگیری نوآوری افشاشت ه  از آنکه بخواه  به سوءاستفادۀ سایر مبتکران از اطالعات نوآورانه و به

 .(Tokic, Ibid, p. 41)ت در فراین  بهبود و ارتقای نوآوری اثربخش بوده استبینجام ، درنهای

                                                           
برای دی ن ج ول هزینۀ ثبت اختراعات در ایران، ر.ک. آدرس اینترنتی زیر واقع در سایت مراز مالکیت معنتوی   .0

  http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3549#1555018 ایران:

http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3549#1555018
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 . مفهوم اختراع جمعی4. 2
استراتژی اختراع جمعی مبتنی بر ع م استقالل تولی انن گان نوآوری در تأمین دانش موردنیاز 

توستعه  در ایجاد نوآوری و در پی آن نقش ضروری جریان اطالعات در یک حوزه از صنعت برای 
شادر راستای عنصتر افشتا  . توضیح آنکه (West, 2009, p. 21)های ج ی  است و ارتقای نوآوری صر اف   یدر راستای عن

طرح عنوان یک م ل توسعۀ متن بتاز مطترح   انن ه بهانن ه بهعنصر دیرری اه در نظریۀ نوآوری مصرفعنصر دیرری اه در نظریۀ نوآوری مصرف  ،آزادآزاد باز م عنوان یک م ل توسعۀ متن 
نوآوری شود، اختراع جمعی است. زمانی اه مبتکر استراتژی افشای آزاد را نستبت بته یتک نتوآوری     میمی یک  به  سبت  شود، اختراع جمعی است. زمانی اه مبتکر استراتژی افشای آزاد را ن
بان انن گان قابتل دسترستی استت. وااتنش مخاطبتان      نمای ، درنهایت ابتکار برای مصرفنمای ، درنهایت ابتکار برای مصرفذ میذ میاتخااتخا انش مخاط ست. وا سی ا بل دستر انن گان قا

ها ها افشای آزاد در قبال دسترسی به اطالعات نوآورانه به دو صورت ممکن است باش : برخی از آنافشای آزاد در قبال دسترسی به اطالعات نوآورانه به دو صورت ممکن است باش : برخی از آن
شرحی برداری و استفاده از نوآوری بهره ببرن  اه به شترحی  آم ه برای اپیآم ه برای اپیممکن است از فرصت پیشممکن است از فرصت پیش برداری و استفاده از نوآوری بهره ببرن  اه به 

کن از افشای آزاد آم ، تع اد ایشان زیاد نیست. درمقابل برخی دیرتر از ایشتان ممکتن    اه در بحث اه در بحث  شان مم رر از ای از افشای آزاد آم ، تع اد ایشان زیاد نیست. درمقابل برخی دی
نوان است از اطالعات نوآورانه در راستای ارتقا و بهبود نوآوری بهتره برنت ، اته از ایشتان بته عنتوان        به ع شان  اه از ای ن ،  هره بر است از اطالعات نوآورانه در راستای ارتقا و بهبود نوآوری ب

ع یمبتکتران بعت ی  »» کران ب میتعبیتر متی    (Follow-on Innovator)  ««مبت یر  ضعیت بت یهی استت اته در وضتعیت       .شودشتود تعب اه در و ست  ب یهی ا
بود و ان ، پتس از تحقت  بهبتود و    اه به بهبود و ارتقای نوآوری اق ام نمودهاه به بهبود و ارتقای نوآوری اق ام نموده  گفته مبتکران بع یگفته مبتکران بع یپیشپیش ق  به پس از تح ان ، 

کرد پردازن  اه آیا نوآوری ارتقایافته را بتر مبنتای رویکترد    ارتقای یادش ه، به ارزیابی این موضوع میارتقای یادش ه، به ارزیابی این موضوع می نای روی بر مب پردازن  اه آیا نوآوری ارتقایافته را 
نای مالکانه و با حفظ حقوق مالکیت فکری خود منتشر سازن  یا همچون مبتکر نخستین بر مبنتای   مالکانه و با حفظ حقوق مالکیت فکری خود منتشر سازن  یا همچون مبتکر نخستین بر مب

ع ی در از راه افشای آزاد. حال چنانچه درنهایت تع اد اافی از مبتکتران بعت ی در     رویکرد غیرمالکانه ورویکرد غیرمالکانه و کران ب از راه افشای آزاد. حال چنانچه درنهایت تع اد اافی از مبت
بر ارزیابی خود رویکرد افشای آزاد را برگزینن ، زنجیرۀ اختراع جمعی ایجتاد خواهت  شت  اته بتر       اه  ش   ه   جاد خوا ارزیابی خود رویکرد افشای آزاد را برگزینن ، زنجیرۀ اختراع جمعی ای

جۀ طور آزاد افشا ش ه، در نتیجتۀ  ای از ارتقائات نسبت به یک فناوری بهای از ارتقائات نسبت به یک فناوری بهمبنای آن مجموعۀ فزاین همبنای آن مجموعۀ فزاین ه طور آزاد افشا ش ه، در نتی
نکتۀ مهمی اه در  .(Janet Hope, Ibid, p. 174)از نوآوری ایجاد خواه  ش  از نوآوری ایجاد خواه  ش  آن زنجیرۀ ج ی ی آن زنجیرۀ ج ی ی 

خصوص مفهوم اختراع جمعی بای  م  نظر داشت، تعاق  آن نسبت به عنصر افشای آزاد و نقش 
اساسی این عنصر در تحق  زنجیرۀ اختراع جمعی است. درواقع زنجیرۀ اختراع جمعی در بستتر  

شود. همچنین بای  دقت ارد اه در اینجا منفعت متقابتل  حق  میافشای آزاد و در نتیجۀ آن م
اه در بحث از افشای آزاد به آن اشاره ش ، همچنان وجود دارد، زیرا اختراع جمعی خود مبتنی 
بر افشای آزاد است و مبتکر نخستین از افشای یادشت ه از یتک ستو در صت د ارتقتای نتوآوری       

درستتی در نتیجتۀ افشتای آزاد    و از سوی دیرر به  (Janet Hope, 2008, p. 121)نخستین است
عنوان یکی از اعضای آن از هرگونته  گیرد اه خود  مبتکر نخستین بهای نوآورانه شکل میزنجیره

 شود.من  میارتقا و بهبود نوآورانه و همچنین نوآوری بع ی در خصوص آن بهره
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 هاهاگذاری نوآوریگذاری نوآوریاشتراکاشتراک. شبکۀ به. شبکۀ به55. . 22
 گذاری دو نوع است:اشتراکهای بهشبکه

انن ه هستن  تا انن گان متکی بر تولی گذاری اه در آن استفادهاشتراکهای بهالف( شبکه
 Janet Hope, 2004, p. 179)های خود را به اشتراک گذارنت   روزرسانی نوآوریارتقا، بهبود و به

االهای مادی هستن  و به همتین  گذاری صرفا  نارر بر ااشتراکهای بهاین نوع از شبکه ..(180 &
متورد استتفاده قترار     (Traditional Physical Commons)ها وصف فیزیکی دلیل در توصیف آن

. نمونتۀ بتارز و البتته اارآمت  ایتن نتوع از       (De Filippi, 2015, p. 464 & 465)گرفتته استت   
فناوری ر حوزۀ زیستهای بذر و نهال هستن  اه از گذشته تا به امروز دهای فیزیکی بانکشبکه

 اشاورزی مطرح و اارآم ن .
اننت گان  گذاری در اختیار خود استفادهاشتراکگذاری اطالعات اه بهاشتراکهای بهب( شبکه
هتا در خصتوص اطالعتات،    ایتن نتوع شتبکه    .. (Janet Hope, 2004, p. 179 & 180)اطالعات است

گیرن  و توستعه  ، در محیط دیجیتالی شکل میان ، بودهدانش، ااالهای فرهنری اه ذاتا  غیرملموس
ها وصتف دیجیتتالی و همچنتین قیت  اطالعتات      یابن . با توجه به همین واقعیت در توصیف آنمی

(Digital or Information Commons)          متورد استتفاده قترار گرفتته استت؛ ویکتی پت یا یکتی از
  ..(De Filippi, Ibid)گذاری اطالعات استاشتراکهای شبکۀ بهمشهورترین نمونه

عنوان یکی از عناصتر  انن ه بهگفته آنچه بیشتر در نظریۀ نوآوری مصرفاز میان موارد پیش
شتبکۀ  »م ل توسعه در رویکرد حقوقی متن باز مورد نظر بوده، نوع دوم است اته برختی آن را   

on Hipple, (Vان  نامی ه (Horizontal User Innovation Network)« انن هافقی نوآوری مصرف

2002, p. 1)  گذاری مبتنی بر عمتوم اشتراکشبکۀ به»و برخی دیرر آن را »(Common-based 

Peer Production) ان گذاری اردهنام(Benkler and Nissenbaum, 2006, p. 394). 
گذاری مبتنی بر عموم م ل تولی ی است اه برخالف م ل تولی ی ستنتی  اشتراکشبکۀ به

نمایت   گذاری اطالعات و همکاری بین اعضا عمل میاشتراکت بازاری بر مبنای بهجای مبادالبه
(De Filippi, Ibid).  گتذاری مبتنتی بتر    اشتراکهای بهد اه اگرچه در تمامی شبکهاربای  دقت
هتای  برختی از شتبکه   ،شتبکه وجتود دارد   یاعضتا  ۀجامعبین  عات و همکاریعموم تبادل اطال

 Free/Libre Open-Source Software)«افزارهتای آزاد متتن بتاز   منتر شتبکۀ  »همچون  یادش ه

(FLOSS))  گذاری خالقاشتراکبه ۀشبک»و »(Creative Commons) منظتور ارتقتا و حفتظ    به
بته   یادشت ه اعضا در لیسانس  ،((Ibid گذاری اطالعات از لیسانس استفاده نمودهاشتراکبه اصل 

هتتای یادشتت ه بتترخالف . لیستتانسن شتتوهتت  متتیو مقتت مات آن متع گفتتتهپتتیشرعایتتت اصتتل 
های مالکیت فکری متضمن اصل رعایت محرمانری اطالعات موضتوع لیستانس و ستایر    لیسانس

دنبال ایجاد تعهت  بترای   شروط مح ودانن ۀ دسترسی به اطالعات نیست، بلکه برعکس صرفا  به
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ضمین دسترسی آزاد بته  گذاری اطالعات و درنهایت تاشتراکاشخاص در راستای رعایت اصل به
  اطالعات هستن .

 

  (Community Support)حمایت جامعه. 6. 2

تمامی عناصری اه پیش از این در م ل توسعۀ متن باز بیان گردی ، درنهایت زمتانی قابلیتت   
یابن  اه مقبولیت اجتماعی و تمایل عمومی برای تحقت  عناصتر فتوق و اقت ام بتر      تحق  می
باش . اساسا  ساختار توسعه و تحول متن باز ستاختاری اجتمتاعی و    ها وجود داشتهمبنای آن

مبتنی بر پذیرش عمومی است. سطح اجبار در اینجا در مقایسه با حقوق مالکیت فکری بسیار 
گتذاری و اقت ام بتر    اشتراکهای بهناچیز است و حاامیت ارادۀ اشخاص در عضویت در شبکه

ن ران است. بر مبنتای همتین متوارد از حمایتت     تریمبنای م ل متن باز نخستین و محوری
میتان  عنوان یکی از عناصر مهم م ل توسعۀ رویکرد حقوقی متتن بتاز ستخن بته    اجتماعی به

 ..(Janet Hope, Ibid, p. 186)آی می
در اینجا مسئلۀ اساسی آن است اه چرونه اشتخاص بت ون دریافتت دستتمزد حاضترن  بته       

ها از طری  افشتای اطالعتات نوآورانتۀ    به مشارات در آن های متن باز درآم ه،عضویت در شبکه
ها و... بپردازن . در پاسخ گفته شت ه  خود، ارهار نظر در مورد نوآوری سایر اشخاص و ارزیابی آن

است مشارات اشخاص در اینجا در خصوص ااالهتای غیررقتابتی استت و لتذا اشتخاص انتظتار       
. (Janet Hope, Ibid)هتا را ن ارنت    خصوص آن دریافت دستمزد بابت اق امات مشاراتی خود در

عالوه در اینجا نوعی منفعت همرانی وجود دارد و هریک از اعضا عالوه بتر عرضتۀ اطالعتات و    به
نماینت  و همچنتین از   ارائۀ خ مات علمی و تخصصی برخی اطالعات را از سایر اعضا دریافت می

شون ؛ لذا من  میتخصصی سایر اعضا نیز بهرهطور الی خ مات علمی و ارزیابی و ارهار نظر و به
طور الی و در سطح تمامی اعضا برای مشتارات اشتخاص   درنهایت نوعی رویۀ منفعت متقابل به

هتای  ای عمتل اترد اته دسترستی و عضتویت در شتبکه      گونته وجود دارد. بر این اساس بای  به
اش  اه مشارات متقابل باش  و نه ای بگونهگذاری اطالعات در م ل توسعۀ متن باز بهاشتراکبه
گونته  ش ه، سازمان هی شتون  و ایتن  بایست تا ح  الزم شناساییطرفه. در این راستا اعضا مییک

هتا و  هتای یادشت ه نباشت ، امکتان دسترستی بته آن      نباش  اه هر فردی ولو آنکه عضتو شتبکه  
ت ایتن امتر عت م مقبولیتت و     ها را داشته باش ؛ زیرا درنهایمن ی از اطالعات موجود در آنبهره

 همراه خواه  داشت.گفته را بههای پیشپذیرش عمومی شبکه
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کننۀده در حۀوزۀ   تحلیل قابلیت تحقق شرایط نظریۀۀ نۀوآوری مصۀرف   
 فناوریزیست

بایست فناوری میانن ه در حوزۀ زیستگیری در خصوص قابلیت نوآوری مصرفدر ارزیابی و نتیجه
فنتاوری پرداختت. در   انن ه در حوزۀ زیستت ق  شرایط نظریۀ نوآوری مصرفبه ارزیابی قابلیت تح

 شود.ادامه به ترتیبی اه گذشت قابلیت تحق  هریک از شرایط یادش ه تحلیل و ارزیابی می
 

 فناوری. تحلیل قابلیت درهم تنیدگی اطالعات در حوزۀ زیست1
فنتاوری بایت  عوامتل    زیستت  ۀدر حوزها در ارزیابی درهم تنی گی اطالعات مورد نیاز در نوآوری

فنتاوری را  زیستت  ۀدر حوز یادش هطور الی و وضعیت عوامل مؤثر بر درهم تنی گی اطالعات به
نظتر  . درمجمتوع بته  ده د. درهم تنی گی اطالعات تحت تأثیر عوامل مختلفی رخ میارارزیابی 

در در دو عامتل اساستی   تتوان  رس  عوامل اصلی در ارزیابی درهم تنیت گی اطالعتات را متی   می
 .بن ی نمود؛ ماهیت اطالعات، و سطح دسترسی به اطالعاتطبقه

 

 . ماهیت اطالعات1. 1
در خصوص ماهیت اطالعات بای  گفت در شرایطی درهم تنی گی اطالعات رخ خواه  داد اه 

تتا   ای اه هنوز از ثبات الزم برخوردار نش ه باش گونهاطالعات در حال تحول اساسی بوده، به
توان  به دلیل نوپتا  ها در شرایط عادی میسر گردد. این امر میبر مبنای آن تسهیل انتقال آن

پتذیر یتک حتوزۀ    تأسیس بودن حوزۀ علمی مرتبط و یا ماهیت بسیار متغیتر و تکامتل   یا تازه
فناوری م رن اه در حوزۀ نوآوری بیشتتر متورد نظتر    علمی باش . جال  آنکه در مورد زیست

شود. توضتیح  دو این موارد وجود دارد و درنتیجه درهم تنی گی اطالعات تش ی  می است، هر
ها نوپا بوده، اساسا  پتذیرش قتانونی و   فناوری م رن در مقایسه با سایر حوزهآنکه حوزۀ زیست

گردد )حبیبا و معلتی،  ها در سطح فراگیر در اروپا به ح ود سه دهۀ پیش باز میاجتماعی آن
هتای عت م   ( و حتی هنوز هم در اشورهایی همچتون اشتور متا زمزمته    33و  31، ص 0934

شتود )همتان، ص   مطلوبیت و لزوم رد بسیاری از دستاوردهای این حتوزۀ علمتی شتنی ه متی    
 Data) ی«هتا نظریتۀ جریتان داده  »اه هیلرارتنر در تبیتین  (. از سوی دیرر چنان902-902

Stream Theory) هتای  عنوان یکی از شاخهاوری م رن بهفنخود اذعان داشته، ماهیت زیست
 & Hilgartnerگیرد ای است اه رون  تحول در آن بسیار سریع صورت میگونهعلوم تجربی به

Brandt-Rauf, 1994, p. 367-368; Elizabet Hope, Ibid, p. 147) و این خود قابلیت ثبات )
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نفسته  طالعتات نوآورانته فتی   شتود ا نمای . در این وضعیت گفته میدر اطالعات را تضعیف می
 . (Ibid)ویژگی درهم تنی گی دارن 

 

 سطح دسترسی به اطالعات .2. 1
در خصوص سطح دسترسی به اطالعات بای  گفت سطح دسترسی بته اطالعتات تتابع چرتونری     

ها است. بته  سازی آنهای تجاریحمایت حقوقی از صاحبان اطالعات در حوزۀ مورد نظر و روش
هتای  طترز تلقتی و عمتل در متورد مالکیتت اطالعتات چرونته بتوده و روش         عبارت دیرر اینکه

تترین عتواملی هستتن  اته ستطح و میتزان       سازی در این زمینه به چه سان است، مهتم تجاری
 نماین .دسترسی به اطالعات نوآورانه را تعیین می

ۀ طتور التی و در حتوز   در ارتباط با مالکیتت اطالعتات نوآورانته الرتوی رایتج انتونی بته       
  های زیرمجموعه و مرتبط حقوق مالکیت فکری، یعنی نظتام فناوری اتخاذ یکی از نظامزیست

رایت است. تحقیقات نشتان  حقوقی اختراعات، نظام حقوقی اسرار تجاری و نظام حقوقی اپی
فناوری اتخاذ الرتوی  طور خاص در حوزۀ زیستطور الی در حوزۀ علوم تجربی و بهده  بهمی

حقوق مالکیت فکری در وضعیت انونی موج  افزایش درهم تنی گی اطالعتات  مالکانه نظام 
. در این زمینه بای   (Aoki, 2009, p. 2276 & 2277; Elizabet Hope, Ibid, p. 147)شودمی

به دلیل مقاومت و تقابل ضعیف نظام حقتوق   گونه اه ادعا ش ه استدقت ارد اه این امر آن
، (Aoki, Ibid)ورد با پ ی ۀ درهم تنیت گی اطالعتات نیستت    تبعیض در برخو و مالکیت فکری 

جاد ایجتاد  نفسه موجت   ای است اه فیگونهبلکه فراتر از آن اساسا  نظام حقوق مالکیت فکری به ای
شود. به عبارت دیرر، اتخاذ نظام حقوق مالکیتت فکتری در شتکل    درهم تنی گی اطالعات می

گی اطالعات استت، زیترا أختذ عتوض بابتت      انونی یکی از عوامل ایجاد و افزایش درهم تنی 
ها یکی از عوامل اصلی در ایجاد و افزایش درهم تنی گی اطالعتات  اطالعات از سوی مالک آن

و این همان چیزی است اه اساسا  نظتام حقتوق مالکیتت     (Von  Hipple, 2005, p. 67)بوده 
ویژه ویژه این امر بهاین امر به نمای ؛فکری برای تأمین آن ایجاد ش ه است و در راستای تحق  آن تالش می

ترین ترین فناوری اه یکی از صنایع م رن و پرهزینه است و در آن دانش فنی مهمفناوری اه یکی از صنایع م رن و پرهزینه است و در آن دانش فنی مهمدر حوزۀ زیستدر حوزۀ زیست
سعههای بزرگ اشتورهای توستعه  یاب . سود سرشار شراتیاب . سود سرشار شراتعامل است مص اق میعامل است مص اق می شورهای تو قال یافتته از انتقتال   های بزرگ ا ته از انت یاف

ج  های زیستی به مانعی برای اصالح وضتع موجتود تبت یل شت ه و همتین امتر موجت         فناوریفناوری مر مو مین ا ش ه و ه ب یل  جود ت ضع مو های زیستی به مانعی برای اصالح و
های مالکیت اموال به عمومی، سازی نظامردی ه است اه نظام حقوق مالکیت فکری در م لگ

ض  عمومی و شبه عمومی در طبقۀ ض  عمومی قرار گیرد، اه بر مبنای آن، استفاده از منابع  
 .Kenneth and E.Smith, 2011, p)نیازمن  أخذ اجازه از سایر اشخاص )صاحبان منابع( است 

تراژدی ض عمومی بودن در خصوص نظتام حقتوق    درستی از آن با عنواناه به ؛ واقعیتی(41
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بر این اساس، متادامی اته نظتام حقتوق     . (Buckley, 2007, p. 2)شود مالکیت فکری یاد می
آمیتز در راستتای   مالکیت فکری با ساختار و شرایط انونی بر مبنای تأایت  و توجته تبعتیض   

تقویت حقتوق انحصتاری مبتکتران و در پتی آن، ایجتاد      حمایت از منافع مبتکران نسبت به  
فناوری عمل نمای ، درهم تنی گی اطالعتات بتیش از پتیش تقویتت     انحصار در صنعت زیست

شود. پس اساسا  نظام حقوق مالکیت فکری با وجود تمامی مزایای آن با شرایط و ستاختار  می
فنتاوری  هتای زیستت  ز نتوآوری توان  نظام حمایتی مناس  در حمایتت ا تنهایی نمیانونی به

هتا یتا همتان    قلم اد گردد؛ بلکه اعمال آن خود درهم تنی گی اطالعات موردنیتاز در نتوآوری  
آورد؛ مشتکلی اته رونت  تحقیت  و توستعۀ      همتراه متی  دشواری انتقال اطالعات یادش ه را بته 

تعت یل  انن ه را در جهتت  گسترده و متناس  را مختل ساخته، اعمال رویکرد نوآوری مصرف
موازات نظام یادشت ه و در مقتام تعت یل آن، اقتضتا و     ها بهوضعیت موجود و حل این دشواری

هتای متتن بتاز در    نمای . بتا توجته بته همتین واقعیتات استت اته تمتامی بنیتاد         ضروری می
های لیسانس پیشنهادی بترای اعضتای   های عمومی عضویت خود و همچنین م لنامهموافقت

ر ع م ادعا و اعمال حقوق مالکیت فکتری را نستبت بته ستایر اعضتا و      خود از یک سو تعه  ب
همچنین منع أخذ دستمزد برای صرف در دسترس نمودن مواد زیستی و ژنتیکی نوآورانته و  

عنوان یکی از شرایط عضویت و لیسانس مقرر نمتوده و بتر   اطالعات نوآورانه مرتبط با آن را به
 BioBrick)نامتۀ عمتومی بنیتاد بیوبریتک     موافقت 9 آن تأای  ارده است. برای مثال در بن 

Public Agreement)  هتای زیستتی بترای    نامۀ انتقال مواد بنیاد نتوآوری موافقت 9ص ر مادۀ
نامۀ انتقال دی ان نامۀ انتقال بذرها و همچنین شروط موافقتجامعۀ آزاد و در شروط موافقت

وق مالکیت فکتری نستبت بته اعضتای ایتن      ای سادۀ بنیاد یادش ه، از تعه  به ع م ادعای حق
رف دردسترس ص  یمنع دستمزد برا ۀنیدر زم. 0میان آم ه استها و دیرر اعضا سخن بهبنیاد

دانن  یاعضاء م»دارد: یمقرر م کیوبریب بنیاد یعموم ۀنامموافقت 1 ۀماد زیساختن اطالعات ن
اننت گان( بابتت   )مصترف  انمؤسسه از اتاربر  ایاز اعضا و  کیهر از سوی یدستمزد چیاه ه
نخواهت    افتت یدر (ی)موضتوع نتوآور   یستت یحقوق نسبت به متواد ز  ای یدسترس یسازنهیزم

   «.ش .....

فنتاوری بایت  ختاطر نشتان     سازی اطالعات نوآورانه در حوزۀ زیستدر خصوص نحوۀ تجاری
مالکیتت   عمل آم ه استت بیتانرر تتأثیر منفتی قتوانین     ساخت تحقیقاتی اه در حوزۀ نوآوری به

فکری و همچنین تأثیر منفی ناشی از تقویت انحصار، اه قوانین یادش ه تتأثیر بستزایی در ایتن    
فناوری است؛ اما با وجتود ایتن بتر مبنتای     های حوزۀ زیستسازی نوآوریزمینه دارن ، بر تجاری

                                                           
 های مقاله.و پیشنهاد نتیجه بخشبه  ، ر.ک.زمینهدر این . 0
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ال  فناوری درعمل رویکرد غهای زیستاتخاذ نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از نوآوری
هتای مالکیتت فکتری اته اساستا  مکتانیزمی بترای        در اشورهای گوناگون آن است اه لیسانس

آینت ، رویتۀ شتایع در    شتمار متی  انعکاس و تثبیت انحصار موردنظر در حقوق مالکیت فکری بته 
فناوری هستن . در این روش در بسیاری از موارد، مبتکر تمتامی  های زیستسازی نوآوریتجاری

نمایت . مطالعتات در   فکری خود را واگذار و عمال  به فروش نتوآوری مبتادرت متی   حقوق مالکیت 
سازی مبتنی بر منفعت متقابتل  طترفین    ده  این روش یا راهبرد تجاریحوزۀ نوآوری نشان می
ستازی بترای فروشتن ه    آمیتز استت؛ درحتالی اته ایتن راهبترد تجتاری       لیسانس نبوده، تبعتیض 

شتود،  حال به دلیل ریسک زیادی اه خری ار متحمل میعینا درترین گزینه است، اممخاطرهام
هتا امتتر استت )یت اللهی فارستی و      منافع حاصل از این روش نیز برای او نسبت به ستایر روش 

(. ریسک زیاد ناشی از آن است اته درحتالی اته قیمتت پرداختتی در      22، ص 0930االتهایی، 
ناوری با توجه بته جایرتاه ویتژۀ آن در صتنعت و     فقبال نوآوری یا دانش نوآورانه در حوزۀ زیست

های مالکیت فکری بر مبنتای انحصتار موجتود    زنی مناس  در لیسانساقتصاد و نبود ق رت چانه
وری مناست   در بسیاری از موارد، بسیار باال است؛ اما درمقابل ضری  بازدهی و قطعیت در بهتره 

گرفتته در  گتذاری  صتورت  و تعادل در سرمایه ش ه به نسبت قیمت باال نبودهاز نوآوری  خری اری
ها انتقال ویژه آنکه در بسیاری از موارد در این لیسانسوری وجود ن ارد؛ بهمقایسه با ضری  بهره

گیرد؛ به این نحتو اته یتا انتقتال فنتاوری      فناوری زیستی به صورت اامل و اارآم  صورت نمی
تری در مقایسه با فناوری روز استت یتا آنکته    یینوری پاروز نبوده، ق یمی و دارای سطح بهرهبه

گیترد و در استتفاده از نتوآوری، خریت ار یتا      انتقال فناوری  روز بته صتورت اامتل صتورت نمتی     
 دهن ه است.برداری از آن در موارد زیادی نیازمن  همکاری لیسانسگیرن ه برای بهرهلیسانس

 

 فناوریتحلیل قابلیت عدم تجانس نیازها در حوزۀ زیست. 2
فنتاوری را  توان  قابلیت ع م تجانس نیازهتا در حتوزۀ زیستت   توجه و پرداختن به عوامل زیر می

 آشکار سازد:
 

 فناوری. گستردگی قلمرو زیست1. 2
های اساسی صنعت تا ح ی است اه حوزه گسترۀ ااربرد علوم زیستی در شکل م رن و فناورانه

. از ستطح علتوم   0باشت  فناوری مت رن متی  یستو اقتصاد در هر اشوری تحت شعاع و سیطرۀ ز
یاب ، حتوزۀ اشتاورزی و تتأمین غتذا     پزشکی و داروسازی اه به تأمین سالمت انسان ارتباط می

                                                           
 .18تا  19، ص 0934. در این زمینه، ر.ک. حبیبا و معلی، 0
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فناوری مت رن بهتره   گرفته تا حوزۀ پتروشیمی و نفت، همه و همه در بسیاری از موارد از زیست
اننت گان  ه بتا گستتردگی مصترف   برن . در این وضعیت ما بر مبنای گستردگی سطح استفادمی

اننت گان را  هتای مصترف  طور طبیعتی تنتوع و تفتاوت در نیازهتا و نرترش     مواجه هستیم اه به
 همراه دارد.به
 

 فناوری مدرنهای زیست. ماهیت چندبعدی و پیچیدۀ نوآوری2. 2
ارن ، زیترا  بع ی و پیچی ه دفناوری ماهیتی چن ها و فراوردهای زیستها در زمینۀ فراین نوآوری
های یادش ه مبتنی بر دخالت در ساختار اولیۀ خلقت موجودات بتوده، از تغییتر در ایتن    نوآوری

همراه های اخالقی و حقوق بشری فراوانی را بهها و چالشآی . این امر پرسشعمل میساختار به
ود هتای اقتصتادی در ایتن حتوزه و ست     داشته است؛ همچنین با توجه بته حجتم فتراوان هزینته    

های یادش ه، یکی از ابعاد چشمریر ناشی از آن در موارد موف  و همچنین آثار اقتصادی نوآوری
ها ب ع  اقتصادی است. از این منظر اه آیتا اساستا  بتا توجته بته آثتار اقتصتادی        مهم این نوآوری

گتذاری اقتصتادی در حتوزۀ نتوآوری زیستتی      هتا سترمایه  ها و همچنین سود ناشی از آننوآوری
فنتاوری اته ختود از دخالتت در طبیعتت ناشتی       های زیستلوب است یا خیر؟ تأثیر نوآوریمط
هتا استت.   ها، مسئلۀ اساسی دیرر در مورد نوآوریاارگیری آنشود بر محیط زیست  محل بهمی

فنتاوری مت رن بتا شت ت بیشتتری مطترح استت اته در نتیجتۀ آن          این امتر در حتوزۀ زیستت   
های فراوانی از جهات مختلف مواجه بوده است )نظام از با چالشفناوری م رن از همان آغزیست

(. بنابراین در تولی  و ایجاد نوآوری و درنهایت در خری  029-023، ص 0930الملکی و زاه ی، 
توان  مورد ارزیابی قترار گیترد. در   می نوآوری و محصوالت نوآورانه هریک از این جهات و چالش

ن نیست و تأای  بر یک یا چن  مورد از موارد یادشت ه و همچنتین   ها نیز یکسااین زمینه نررش
اننت ۀ نتوآوری در اغلت     ترجیح یکی بر سایر موارد امری شایع است. در این وضعیت نه تولیت  

ای ایجاد نمای  اه در سطح بازار محصوالت نوآورانه نیتاز  گونهموارد قادر خواه  بود نوآوری را به
انن گان متع د از تولی  محصولی اه با سطح آورد، و نه آنکه مصرفانن گان متع د را برمصرف

های هریک از ایشان همخوانی دارد رضایت دارن  و در صورت امکتان  نامطلوبی از نیازها و نررش
تمایل بر مشارات در ایجتاد و گستترش نتوآوری در راستتای دستتیابی بته نتوآوری مطلتوب و         

فنتاوری  های حتوزۀ زیستت  ی گی و چن بع ی بودن نوآوریانن . لذا پیچموردنظر خود پی ا می
اننت گان در رونت    درنهایت تغییر الروی مطلوب از نتوآوری تولی اننت ه بته مشتارات مصترف     

 همراه خواه  داشت.انن ه را بهنوآوری یا همان نوآوری مصرف
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 فناوریهای زیست. لزوم توجه به آثار احتمالی در نوآوری3. 2
فناوری م رن، در ویژه در حوزۀ زیستفناوری، بههای زیستعاد و آثار متع د نوآوریبا توجه به اب

ها در بازار محصوالت نوآورانه ها نبای  صرفا  تا مرحلۀ ایجاد نوآوری و فروش آنتولی  این نوآوری
آورد  بتار بلکه بای  با توجه به آثار احتمالی اه استفاده از محصول ممکن است به ،،را ارزیابی ارد

فنتاوری اته بت ون توجته بته آثتار       های زیستت های نخستین در حوزۀ نوآوریعمل نمود. تجربه
عمل آم ه، بسیار تلخ و مخرب بوده است. برای مثال، در یک متورد اعمتال مهن ستی    یادش ه به

بتار آورد  محیطتی بته  ژنتیک در امریکا موج  بیماری فراگیر اپک ذرت گردی  و فاجعۀ زیستت 
ش ه از امریکا به مکزیک در های اصالحای از ژن(؛ همچنین انتقال گونه013، ص 0912)حبیبا، 
، ص 0912های مختلف ذرت در اشور مکزیتک شت  )صتادقی،    م باعث نابودی گونه2111سال 
(. آثار منفی و مخرب برخی از این تجربیتات تتا حت ی بتوده استت اته همتواره مخالفتان         021
های یادشت ه بته آن استتناد    الفت خود و نفی اارآم ی نوآوریفناوری در مقام توجیه مخزیست
گشتوده  »ان  اته فراینت های بیوتکنولوژیتک را بته     ها تا به آنجا پیش رفتهانن . برخی از آنمی

. بتر   (Hatchwell, 1989, p. 130)انت  یا صن وقچه دردسر تعبیر نمتوده « ش ن صن وقچۀ پان ورا
فناوری گریزی از توجه به آثتار یادشت ه   های زیستنوآوریاین اساس در حوزۀ ایجاد و گسترش 

فناوری اشاورزی ویژه در حوزۀ زیستنیست. در این میان بای  دقت ارد اه در بسیاری موارد به
بومی اته نتوآوری در آنجتا متورد استتفاده واقتع       و جانوری آثار یادش ه بسته به محیط و زیست

آثار مشخصی را به صورت التی و مطلت  بترای تمتامی     توان گردد متفاوت خواه  بود و نمیمی
های احتمالی اه نوآوری در آن مورد استفاده واقع خواه  ش  شناسایی ارد. بنابراین آثار محیط

هایی اه نوآوری متورد استتفاده قترار خواهت  گرفتت      بومبایست در هر یک از زیستیادش ه می
توجه و ارزیابی واقتع گتردد. در ایتن وضتعیت     ها مورد بومطور خاص و مستقل از سایر زیستبه

ها در بسیاری از موارد میسر نخواه  ش  بومای از زیستقابلیت انطباق محصول با سطح گسترده
بایست برای هر محیطی محصول متناس  با آن را اب اع و در الروی مطلوب نوآوری درنهایت می

فنتاوری بتا سته    هتای بتزرگ زیستت   اتو تولی  ارد. اعمال این مؤلفۀ اساسی حتی از سوی شر
مح ودیت ج ی مواجه است: الف( از یتک ستو، تحقیت  و آزمتایش بترای ایجتاد یتک نتوآوری         

طتول انجامت    ستال بته   08تا  02توان  از طور میانرین میفناوری بسیار طوالنی است و بهزیست
اولیته و تجهیتزات    (. ب(. از سوی دیرر، هزینۀ متواد 28)ی اللهی فارسی و االتهایی، همان، ص 

گفته بسیار باالست. ج( سرانجام اینکه در بستیاری  برای نوآوری در هر مورد خاص به شرح پیش
و معلومتاتی استت    0بوم مبتنی بر دانش سنتیاز موارد، آگاهی از آثار یک نوآوری در یک زیست

                                                           
برداری و زنت گی در محتیط ختاص ختود     های بهرهای از بهترین و سازگارترین شیوهدانش سنتی شامل مجموعه. 0
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آن را تأمین انت ؛  توان  راحتی نمیانن ۀ نوآوری از آن آگاهی ن اشته، بهاه گاهی شرات تولی 
خوبی به موارد یادش ه ا شراف داشته، در صورت امکان بوم بهدرحالی اه خود ساانان آن زیست

 بوم خود ایجاد نماین .  توانن  بهترین نوآوری را متناس  با زیستمی

های یادش ه از یک سو، تولیت  نتوآوری واحت  متناست  اته بترای ستطح        بر مبنای مح ودیت
ابل استفاده باش ، در موارد زیادی غیرممکن است؛ از سوی دیرتر بتا توجته بته     گستردۀ محیطی ق

های متع د برای فناوری امکان تولی  نوآوریهای زیستطوالنی و پرهزینه بودن رون  ایجاد نوآوری
تولی انن ه مقرون به صرفه نیست. در نتیجتۀ ایتن وضتعیت، الرتوی متناست  ایجتاد نتوآوری در        

های دسترسی به اطالعات ازبین رفته و همچنین تولی  و یتا  د اه مح ودیتشوشرایطی ممکن می
بتوم  انن گان بومی اه بیش از هراستی بتر شترایط زیستت    گسترش نوآوری از سوی خود مصرف

محل زن گی خود آگاهی دارن ، تقویت شود. اینها همان دالیلی است اه از گذشته تتاانون ایجتاد   
همتراه داشتته استت و اانتون مبتانی تتوجیهی       عات نوآورانه را بهگذاری اطالاشتراکهای بهشبکه

گرایی اطالعات نوآورانه های عمومیتانن ه در راستای توسعه و تقویت م لرویکرد نوآوری مصرف
ویتژه از آن نظتر تأییت  و    ویژه م ل توسعۀ نوآوری رویکرد حقوقی متن باز استت. ایتن امتر بته    و به

اش در وضتعیت انتونی   مالکیت فکری و ح  ثبت بر مواد ژنتیکی اعمال حقوق شود اهتقویت می
شتواه  و   .انن گان این محصوالت در پی داشته استت در مواردی پیام های نامطلوبی برای مصرف

 ها به شرح زیر است:ان  اه برخی از آنآمار متع دی بر این امر داللت می
 در امریکا اه چغن رقن ی به،پن ذرت، سویا، محصوالت همۀ از درص  31 تا 18 از بیش 

 افتزایش  باعتث  انحصتار  ایتن  و هستن  مونسانتو ش ۀثبت هایژن حاوی شود،می اشت
 و ذرت بتذر  قیمت گذشته دهۀ در آمار، اساس بر. است ش ه بذرها قیمت در توجه قابل
 م0332 ستال  در عتالوه، بته . است داشته افزایش درص  011 و 098 ترتی  به سویا بذر

 بتذر  خریت   صرف را خود درآم  از درص  1 تا 4 فقط میانرین طوربه سویااار اشاورزان
 درآمت   درصت   4/02 تراریختته  ستویای  اشاورزان م2113 سال در درحالی اه ان ؛ارده
 . (Rady, 2011)ان داده اختصاص بذر خری  به را خود

 خود بین اشت مجوز اعطای هاینامهموافقت انعقاد با مونسانتو چون بزرگی هایشرات 
 مجت د  استفادۀ از را هاآن فناوری، از استفاده نامۀموافقت»عنوان با خری ار، اشاورزان و
 سال هر برای شون می مجبور ایشان درنتیجه و ان می منع تراریخته هایدانه ذخیرۀ یا
 در ویتژه بته  قراردادهتا  ایتن  اجترای  چنتین، ایتن . انن  خری اری دانه دوباره فصل هر یا

 .(Stein, 2011, p. 168)خواه  بود  آفرینمشکل توسعه درحال رهایاشو

                                                                                                                                        
 نقل ازبه به   ؛(Chambers, 1983, p. 58) یاب میهای شفاهی و تجربی از نسلی به نسل دیرر انتقال است اه از راه

  .092، ص 0918حبیبا و معتم ی، 
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 فناوری. تحلیل قابلیت افشای آزاد در زیست3
فناوری این تصور وجود دارد اته مت ل   در خصوص قابلیت استراتژی افشای آزاد در حوزۀ زیست

ها و افزارحوزۀ نرمان ، به توسعۀ رویکرد حقوقی متن باز اه از استراتژی افشای آزاد استفاده می
سایر ابزارهای اطالعاتی منحصر است. اما قطعا  این تصور مردود است، زیرا بر مبنتای تحقیقتات   

طور التی  عمل آم ه راجع به استراتژی یادش ه در حوزۀ نوآوری، از یک سو این افشای آزاد بهبه
یابت ، از قبیتل   اس متی هایی است اه درنهایت در قال  ااالهای فیزیکتی انعکت  مربوط به نوآوری

افتزار اتامپیوتر و... ؛ و از   تجهیزات صنایع سنرین، ااالهای ورزشی، محصوالت نستاجی، ستخت  
رست  در ستایر   نظتر متی  افزار است اه بته طور خاص مربوط به توسعۀ ا  مب أ نرمسوی دیرر به

نکه نتتوان افشتای   سازی است. لذا راهرا  هیچ دلیلی مبنی بر ایها نیز قابل تحق  یا معادلحوزه
فناوری اعمال نمود وجود ن ارد؛ اما نبای  به این راهر بستن ه اترد و بته    آزاد را در حوزۀ زیست
 تحلیل موضوع پرداخت.

شود، های نظام یادش ه تحت شعاع آن واقع میترین مؤلفۀ نظام متن باز اه دیرر مؤلفهمهم
فناوری وجود دارد ا این مؤلفه در زیستامکان دستیابی به متن برنامه است. در خصوص اینکه آی

 یا خیر، بای  به بررسی دو چیز پرداخت:
  فناوری وجود دارد یا خیر؟ یکی اینکه آیا متن برنامه در حوزۀ زیست 

 در آن بته  دستتیابی  امکتان  آیتا  یادش ه پرسش پاسخ بودن مثبت صورت در اینکه دیرر 
 خیر؟ یا دارد وجود زیستی هاینوآوری خصوص

اسخ به پرسش نخست بای  گفت، اساسا  در آغاز امر ما با نبود اصتطالحی بته نتام متتن     در پ
افزاری است و اختصتاص  ایم، چرااه متن برنامه مفهومی نرمفناوری مواجهبرنامه در حوزۀ زیست

افزارها دارد. اما آیا این امر مانع اتخاذ استراتژی افشای آزاد است؟ قطعا  پاسخ منفی است، به نرم
زیرا متن برنامه اصطالحی است اه حکایت از طرح یا برنامۀ نوآوری حاوی اطالعات نوآورانته تتا   

تنهتا  ح ی است اه امکان تولی  محصول نوآورانه بر مبنای آن وجود داشته باش . این مفهوم نه
فناوری، بلکه در هر حوزۀ فناورانۀ دیرر وجود دارد. بر ایتن استاس درحتالی اته     در حوزۀ زیست

فناوری وجود ن ارد، مفهوم معادل آن وجود دارد و بر مبنتای  ود اصطالح متن برنامه در زیستخ
سازی یادش ه تردی ی در قابلیت گسترش رویکرد متتن بتاز و استتراتژی افشتای آزاد بته      معادل

مانت . توضتیح آنکته تمتامی متخصصتان حتوزۀ       فنتاوری از ایتن منظتر بتاقی نمتی     حوزۀ زیستت 
داننت .  مواد و اطالعات را برای ایجاد هر نوآوری در این حوزه ضتروری متی  فناوری برخی زیست

 ان  از:اطالعات یادش ه عبارت
 توالی نام -

 توالی طول -
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  (FASTA)فستا فرمت در ای ان دی توالی -

 حرفیتک ا  در -پروتئین توالی -

 منشأ زن ۀ موجود ساختار -

 .داده پایراه گری،توالی هیبری ، دی قبیل از هاتوالی آوردن دستبه ایفیت -
 توالی ماهیت -

 دادۀ بیتانرر  اته    (BLAST)بالستبالست جستجوی نتایج ها،ردیف -شناسیساختهم تحلیل -
 .است ش هجستجو  دادۀ هایپایراه و جستجو موضوع

ها در قال  فرمت دیجیتتالی قابتل انتشتار معتادل متتن      ت وین موارد یادش ه و درآوردن آن
 (Janet Hope, 2008, p. 172 & 173). فناوری تأمین می نمای  زیستبرنامه را در حوزۀ 

ستازی دسترستی بته معتادل متتن برنامته در حتوزۀ        در پاسخ پرسش دوم و اینکه آیا زمینه
ستازی دسترستی بته    فناوری وجود دارد یا خیر، بای  گفت هیچ تردی ی در قابلیت زمینته زیست

اه تتا بته امتروز حتتی در متوارد حمایتت از       ؛ چنانفناوری وجود ن ارداطالعات در حوزۀ زیست
تری از حتوزۀ  های یادش ه در نظام اختراعات الزام به افشای اختراع حتی به صورت ااملنوآوری
بایست توصیف تنها میافزارها وجود داشته و دارد. توضیح آنکه مطاب  مقررات ثبت اختراع نهنرم

که عالوه بر آن برای تضمین دردسترس ستاختن  فنی اتبی در خصوص اختراع صورت گیرد، بل
بترای   .گتذاری شتود  بایست یک نمونه از میکروارگانیزم اختراعی ودیعهیا همان افشای اامل می

در ایتن   .بینی شت ه استت  پیش 0قانون ثبت اختراع امریکا 002مثال، الزامات یادش ه در بخش 
ی میکروارگتانیزم در معاهت ۀ بوداپستت    المللت گذاری بتین المللی نظام ودیعهزمینه در سطح بین

در  2ها برای هت ف رویتۀ ثبتت اختتراع    گذاری میکروارگانیزمالمللی ودیعهراجع به شناسایی بین
العمتل پارلمتان و شتورای اروپتا راجتع بته       در اروپا نیز در دستور م ایجاد ش ه است.0322سال 

لزام اجترای التزام   ختود   09ۀ م در متاد 0331مصتوب   9فنتاوری حمایت حقوقی از اختراعات زیستت  جرای ا ا
ش  و گذاری را به صورت مشروط در مواردی اه مواد متوردنظر در دستترس عمتومی نباشت  و     ودیعهودیعه مومی نبا سترس ع موردنظر در د گذاری را به صورت مشروط در مواردی اه مواد 
صنعتی ای در تقاضای اختراع توصیف گردد تا یک فرد ماهر در حوزۀ علمتی و صتنعتی   گونهگونهتوان  بهتوان  بهنمینمی می و  ای در تقاضای اختراع توصیف گردد تا یک فرد ماهر در حوزۀ عل

م ه( نعمتل آمت ه( ن  اختراع بتوان  اق ام به بازتولی  آن اختراع )بر مبنای توصیف بهاختراع بتوان  اق ام به بازتولی  آن اختراع )بر مبنای توصیف به مل آ پیشمایت ، پتیش  ع ی ،  نی بینتی  ما بی
 ارده و در این زمینه به معاه ۀ بوداپست نیز اشاره نموده است.ارده و در این زمینه به معاه ۀ بوداپست نیز اشاره نموده است.

                                                           
1. United States Code Title 35 – Patents(35 U.S.C) Section 112 available at: 

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html 

2. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of 
Patent Procedure 1977 

3. DIRECTIVE 98/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 

1998 on the legal protection of biotechnological inventions available at:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044
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بل جال  آنکه گویا اساساً در فراین های نوآورانته همتواره در بستیاری از متوارد افشتا غیرقابتل        شا غیرقا موارد اف سیاری از  مواره در ب نه ه جال  آنکه گویا اساساً در فراین های نوآورا
بر روی آن های تجاری حساستیتی بتر روی آن   اجتناب است و حتی آن ق ر شایع است اه در مورد شراتاجتناب است و حتی آن ق ر شایع است اه در مورد شرات سیتی  های تجاری حسا

نهها نته ل  شراتل  شراتاه اغاه اغوجود ن ارد؛ چنانوجود ن ارد؛ چنان میتنهتا متانع نمتی   ها  مانع ن ها  شوی  شتون ، بلکته اارمن انشتان را تشتوی      تن شان را ت که اارمن ان شون ، بل
نوآوریاننتت  اتته دستتتاوردهای علمتتی و نتتوآوری میمتتی می و  ستاوردهای عل اه د ن   شریات و هایشتتان در شتترات یادشتت ه را در نشتتریات و  ان ش ه را در ن شرات یاد شان در  های

پیشطور واضح مالزمه با افشای اطالعتات پتیش  های علمی ارائه دهن  اه این بههای علمی ارائه دهن  اه این بهانفرانسانفرانس عات  ته داردگفتته دارد طور واضح مالزمه با افشای اطال  گف
(Janet Hope, 2004, p. 153) . .سازی نوآوری است و سازی نوآوری است و نتشار اطالعات نه در قال  تجارینتشار اطالعات نه در قال  تجاریدر اینجا ادر اینجا ا

 گرفته ماهیتاً افشای آزاد است.گرفته ماهیتاً افشای آزاد است.نه در قبال دریافت عوض؛ لذا افشای صورتنه در قبال دریافت عوض؛ لذا افشای صورت

 

 فناوریفناوری. تحلیل قابلیت اختراع جمعی در حوزۀ زیست. تحلیل قابلیت اختراع جمعی در حوزۀ زیست44
ستهای زیستت در خصوص تحلیل قابلیت اختراع جمعی نسبت به نوآوریدر خصوص تحلیل قابلیت اختراع جمعی نسبت به نوآوری نای فنتاوری بایت  بتر مبنتای     های زی بر مب ی   ناوری با ف

یا درقابلیتتت یتتا در یت  حوزۀ مقابتتل عتت م قابلیتتت تحقتت  شتترایط متتوردنظر بتترای اختتتراع جمعتتی در حتتوزۀ   قابل عی در  تراع جم برای اخ موردنظر  شرایط  ق   یت تح ع م قابل بل  مقا
حوزۀ فناوری عمل ارد. در زیر به ترتی  به تحلیتل قابلیتت شترایط اختتراع جمعتی در حتوزۀ       زیستزیست عی در  تراع جم شرایط اخ یت  یل قابل فناوری عمل ارد. در زیر به ترتی  به تحل
 پردازیم:پردازیم:فناوری میفناوری میزیستزیست

 

 فناوریاطمینان نسبت به نوآوری در حوزۀ زیست . نبود. نبود11. . 44
های فنی ختود یکتی   ها و دشواریبا توجه به پیچی گی فناوری را اهرس  حوزۀ زیستنظر میبه

هایی دانست اه نبود اطمینان نسبت به شود بای  از حوزهاز علوم و صنایع پیشرفته محسوب می
هتا بتر روش   نوآوری همواره در آن وجود دارد؛ زیرا این حوزۀ علمی و صنعتی در زمینۀ نتوآوری 

وم موجودات زن ه مبتنی است. در این میتان همتواره   ها بر روی ژنآزمون و خطا و انجام آزمایش
زمان و هزینۀ زیادی برای دستیابی به اطمینان نسبت به یک نوآوری مورد نیاز است اه تتأمین  
آن برای یک شرات یا مؤسسه دشوار است؛ تا آنجا اه برای مثال در حوزۀ اب اعات دارویی گفته 

ا بتوان  تمتام نیتاز ختود را در تتأمین دانتش      ش ه است اه هیچ شرات داروسازی وجود ن ارد ت
فت در تتوان گفتت در   همچنین میهمچنین می ..(Janet Hope, Ibid, p. 177)طور مستقل تأمین نمای  موردنیاز به توان گ
هرهتوان  بت ون بهتره  ای نمیای نمیفناوری هیچ شرات یا مؤسسهفناوری هیچ شرات یا مؤسسهحوزۀ زیستحوزۀ زیست ب ون ب یرۀ منت ی از ارتبتاط و زنجیترۀ    توان   باط و زنج ن ی از ارت م

ها و حتی نهادهای نظارتی ها و حتی نهادهای نظارتی بیمارستانبیمارستان  ها و سایر مؤسسات تحقیقاتی و همچنینها و سایر مؤسسات تحقیقاتی و همچنیناطالعات دانشراهاطالعات دانشراه
ی در حوزۀ ایجاد، ارتقا و بهبتود نتوآوری فعالیتت نمایت      یت نما نوآوری فعال بود   .DeBresson and Ammesse, 1991, p)در حوزۀ ایجاد، ارتقا و به

سازی آن، تحوالت زیادی صورت عالوه در ح  فاصل اشف اولیۀ یک نوآوری تا تجاریبه . (365
اارگیری یک نتوآوری یتا ستایر    ء  بهای اه در بسیاری از موارد آثار جانبی و سوگونهگیرد؛ بهمی

ها راجع به آن یا ناشی از آن، اساسا  اارارد و مطلوبیت نوآوری را دچار تردیت  اساستی   دشواری
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نمای . بر این اساس در ثمربخشی یک ای ۀ نوآورانه در حتوزۀ  ساخته، ع م انجام آن را توجیه می
محیطتی، اجتمتاعی و حقتوق    ستت فناوری مالحظات مختلف فنی، اخالقی، اقتصتادی، زی زیست

ها نبود اطمینان بشری دخیل است اه در ایجاد و نهایی اردن نوآوری در خصوص هریک از آن
نسبت به نوآوری یادش ه وجود دارد. در اینجا از یک ستو، شت ت عت م اطمینتان بتا توجته بته        

ر استت و از  هتای نتوآوری بیشتت   فناوری در مقایسه با بسیاری از حوزههای فنی زیستپیچی گی
هتای دیرتر   تتری از برختی حتوزه   اه گفته ش ، ع م اطمینان قلمترو گستترده  سوی دیرر چنان

افزارهتا دارد و عتالوه بتر نرتاه درونتی بته ماهیتت، فراینت  تولیت  و          نوآوری همچون حتوزۀ نترم  
سازی نوآوری به آثار جانبی ناشی از آن نیز توجه داشته، در این راستا مالحظات مختلف تجاری

گیترد. ایتن همته،    محیطی، اجتماعی و حقوق بشری را دربر متی فنی، اخالقی، اقتصادی، زیست
سازد تا بر مبنتای  اارگیری روش اختراع جمعی را توجیه میضرورت افشای آزاد و در پی آن به

فنتاوری صتورت گیترد و    های فعال در حتوزۀ زیستت  آن نوعی تقسیم اار بین اشخاص و شرات
آورانه در این حوزه ممکن و شت نی باشت . درواقتع استتراتژی اختتراع جمعتی       اساسا  عملیات نو

مبتنی بر ع م استقالل تولی انن گان نوآوری در تأمین دانش موردنیتاز در ایجتاد نتوآوری و در    
های پی آن، نقش ضروری جریان اطالعات در یک حوزه از صنعت، برای توسعه و ارتقای نوآوری

انت  در  درستی گفتته اه برخی بهالبته بای  دقت داشت چنان .(West, 2009, p. 21)ج ی  است 
م ل توسعۀ رویکرد حقوقی متن باز، چه آنجا اه از افشای آزاد سخن گفته ش  و چه اانتون در  
اتخاذ روش اختراع جمعی، یک ویژگتی اساستی وجتود دارد اته وجته  ممیتزۀ آن نیتز شتمرده         

ا گروه بنابر انتختاب و میتل ختود نوآوریشتان را بته      شود؛ مبنی بر اینکه اعضای یک شبکه یمی
 (Janet Hope, Ibid, p. 177).انن  و هیچ اجباری در اار نیستصورت آزاد افشا می

 

گۀذاری اطالعۀات در   اشۀتراک هۀای جدیۀد بۀه   . تغییر تکنولوژیکی یا سایر فرصت2. 4
 فناوریحوزۀ زیست

فناوری ممکن و ش نی نیستت،  در حوزۀ زیستگذاری اطالعات اشتراکتوان ادعا ارد اه بهنمی
فنتاوری  گذاری اطالعات در حوزۀ زیستت اشتراکهای سنتی  بهچرااه از گذشته تا به امروز م ل

گتذاری  اشتتراک هتای متعت دی بتر مبنتای بته     های اخیر نیز پتروژه وجود داشته و دارد. در سال
از آن در مواردی بر مبنای ضتروریات   شود. فراترفناوری اجرا ش ه و میاطالعات در حوزۀ زیست

هتای ج یت  در راستتای    فناوری قابلیت تغییر تکنولوژیکی یا فرصتموجود نظام حقوقی، زیست
گذاری اطالعات را داشته و تحوالت مثبتی در این زمینته رخ داده استت.   اشتراکایجاد زمینۀ به

پژوهشترران بختش عمتومی اته در     یابی ژنوم انسانی از سوی اه برای مثال، پس از توالیچنان
ان ، در پروژۀ ژنوم انسانی در امریکتا،  های بخش خصوصی بودهرقابت ش ی  با مؤسسات و شرات
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هتای ادارۀ ثبتت   های مربوط به توالی ژنتیکی به همتراه تغییتر در دستتورالعمل   افشای آزاد داده
در ثبتت   (Utility)تفاده اختراعات و عالئم تجاری امریکا از منظتر الزامتی دانستتن قابلیتت است     

ها، مفهوم رقابت و اطالعات رقابتی را از اطالعات مستقیم و واضح مربوط اختراعات مربوط به ژن
به توالی ژنتیکی بته ااتشتاف گستتردۀ اتارارد ژن تغییتر داد. درنتیجته بنیادهتای مشتاراتی         

دیت  اته بتین    ایجتاد گر  (Functional Genomics)مولکتولی اتاربردی   ج ی ی در زمینۀ زیست
توانست تحق  اختراعات جمعی بیشتر را مؤسسات و پژوهشرران ارتباطاتی را برقرار ارد اه می

گذاری اطالعتات نوآورانته   اشتراکبر این اساس در قابلیت به ..(Janet Hope, Ibid)تسهیل نمای  
 مان .  فناوری هیچ تردی ی باقی نمیدر حوزۀ زیست

فنتاوری ممکتن استت تصتور شتود حتوزۀ       حتوزۀ زیستت  در خصوص مطلوبیت این امتر در  
هتای ج یت    هایی است اه ایجاد تغییرات تکنولتوژیکی یتا ستایر فرصتت    فناوری از حوزهزیست

فنتاوری دارای  گتذاری اطالعتات در آن مطلتوب نیستت؛ بتا ایتن توجیته اته زیستت         اشتراکبه
ستازی نتوآوری بستیار    ریهای فنی بسیار بوده و طول دورۀ ایجتاد و تجتا  ها و دشواریپیچی گی

طوالنی است، درنتیجه افشای آزاد اطالعات موج  تضتییع حقتوق مبتکتر اته وقتت و هزینتۀ       
شود. این درحالی است اه مبانی موجهتۀ یادشت ه   بسیاری را صرف ایجاد نوآوری ارده است می

فراینت   های فنی و پرهزینه و طوالنی بتودن  ها و دشواریبرای ع م افشای آزاد، یعنی پیچی گی
ان ، بلکه به شرحی اه در تنها ع م افشای آزاد را توجیه نمیفناوری، نهنوآورانه در حوزۀ زیست

فنتاوری ذاتر گردیت ، اقت ام     تبیین اثبات شرط نبود اطمینان نسبت به نوآوری در حوزۀ زیست
عی تقستیم  نوآورانه بر مبنای انفرادگرایی و محرمانری اطالعات را غیرممکن ساخته، درنهایت نو

شود؛ به این نحو اه در عوض گذاری اطالعات را موج  میاشتراکاار بر مبنای افشای آزاد و به
های خود، هر شرات فعال بتوان  از دانش و تجربیات آزمایشراهی ستایر  اتکا به دانش و آزمایش

کن باشت . پتس   عنوان مق مات و لوازم اساسی نوآوری بهره ببرد تا اق ام نوآورانه ممها بهشرات
منت ی از اطالعتات ستایر    گذاری از ح  مطلوبیت فراتر رفته، اساسا  ب ون بهرهاشتراکضرورت  به
 وری ممکن نیست.ها و مؤسسات علمی و صنعتی ایجاد نوآشرات

 

 فناوریفناوری. سطح مطلوب استانداردسازی تکنولوژیکی در حوزۀ زیست. سطح مطلوب استانداردسازی تکنولوژیکی در حوزۀ زیست33. . 44
روزرسانی نوآوری روزرسانی نوآوری متغیر بوده اه تابع تحوالت و بهمتغیر بوده اه تابع تحوالت و به  سازی تکنولوژیکی امریسازی تکنولوژیکی امریطور الی استان اردطور الی استان اردبهبه

بر سازی ممکتن استت بتر    فناوری، استان اردفناوری، استان ارداست.. با توجه به ابعاد مختلف نوآوری در حوزۀ زیستاست.. با توجه به ابعاد مختلف نوآوری در حوزۀ زیست ست  کن ا سازی مم
نوآوری، های مورد استفاده در ایجتاد نتوآوری،   اساس مواد اولیۀ موضوع تحقی  و آزمایش، ابزارها و روشاساس مواد اولیۀ موضوع تحقی  و آزمایش، ابزارها و روش جاد  های مورد استفاده در ای

ها ها فناوری و همچنین روشفناوری و همچنین روشی فعال در حوزۀ زیستی فعال در حوزۀ زیستهاهاشرایط موردنظر برای پژوهشرران و شراتشرایط موردنظر برای پژوهشرران و شرات
ستان اردسازی نوآوری باش . برخی آنچه را اه از استتان ارد و ابزارهای انتشار و تجاریو ابزارهای انتشار و تجاری ظر ستازی متورد نظتر    سازی نوآوری باش . برخی آنچه را اه از ا مورد ن سازی 
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ستان ارداست صرفاً نارر بر نوع اخیر، یعنی استتان ارد  جاریستازی در نحتوۀ انتشتار و تجتاری    است صرفاً نارر بر نوع اخیر، یعنی ا شار و ت حوۀ انت نوآوری ستازی نتوآوری   سازی در ن سازی 
عی رست  در تحقت  مطلتوب اختتراع جمعتی      نظر مینظر میبهبه؛ اما ؛ اما (Janet Hope, Ibid, p. 175)ان  ان  دانستهدانسته تراع جم لوب اخ ق  مط س  در تح ر

جه گفته الزامی است. البتته بایت  توجته    سازی از تمامی ابعاد پیشسازی از تمامی ابعاد پیشوجود سطح مطلوبی از استان اردوجود سطح مطلوبی از استان ارد ی  تو ته با گفته الزامی است. الب
ستبر بودن فراین  نوآورانه در حتوزۀ زیستت  داشت اه با توجه به پیچی گی، دشوار و زمانداشت اه با توجه به پیچی گی، دشوار و زمان حوزۀ زی ناوری، فنتاوری،  بر بودن فراین  نوآورانه در  ف

حوزهنیز همچون برخی حتوزه   فناوریفناوریاینکه انتظار داشته باشیم در حوزۀ زیستاینکه انتظار داشته باشیم در حوزۀ زیست بههتای دیرتر، بته   نیز همچون برخی  رر،  یژه ویتژه  های دی و
مانی افزارها و علوم مهن سی، استان اردها دارای تغییر و نوسان باال باش  و در فواصل زمتانی  حوزۀ نرمحوزۀ نرم افزارها و علوم مهن سی، استان اردها دارای تغییر و نوسان باال باش  و در فواصل ز
یت رسانی شتود، ممکتن نیستت. امتا ایتن بته معنتای عت م قابلیتت و حتتی مطلوبیتت            روزروزاوتاه بهاوتاه به تی مطلوب یت و ح ع م قابل نای  به مع ین  ما ا ست. ا کن نی شود، مم رسانی 

یت بلکه در ح  متناس  با ماهیتت    ،ه  بوده  بودفناوری نخوافناوری نخوااستان اردسازی تکنولوژیکی در حوزۀ زیستاستان اردسازی تکنولوژیکی در حوزۀ زیست بلکه در ح  متناس  با ماه
برای تنها ممکن است، بلکه بترای  فناوری استان اردسازی در هریک از ابعاد یادش ه نهفناوری استان اردسازی در هریک از ابعاد یادش ه نهو ساختار زیستو ساختار زیست تنها ممکن است، بلکه 

بی تتوان بته شتواه  تجربتی     رس . از حیث امکان میرس . از حیث امکان مینظر مینظر میتحق  اختراع جمعی مطلوب الزامی بهتحق  اختراع جمعی مطلوب الزامی به شواه  تجر به  توان 
کی از پروژۀ ژنوم انسانی امریکتا یکتی از     اه در همان مثال دراه در همان مثال درموجود در تحق  آن استناد نمود؛ چنانموجود در تحق  آن استناد نمود؛ چنان کا ی پروژۀ ژنوم انسانی امری

توالی فناوری تتوالی  سازی در صنعت زیستسازی در صنعت زیستتغییراتی اه پ ی  آم  آن بود اه در پی افزایش استان اردتغییراتی اه پ ی  آم  آن بود اه در پی افزایش استان ارد فناوری 
ی  عنوان یک زمینۀ فنی عمومی شامل اطالعات اارآمت  اته توستعه و تحقیت      ژنتیکی خودش بهژنتیکی خودش به سعه و تحق اه تو م   عنوان یک زمینۀ فنی عمومی شامل اطالعات اارآ

توالی و تحوالت یادشت ه تتوالی   اه برخی دانشمن ان پیراه برخی دانشمن ان پیرنمای ، قرار گرفت. چناننمای ، قرار گرفت. چنانجمعی را تسهیل میجمعی را تسهیل می ش ه  و تحوالت یاد
طالععنوان ابزار اطتالع موازات اینترنت بهموازات اینترنت بهژنوم انسان )بهژنوم انسان )به نوان رستانی در ایتن زمینته( را بته عنتوان      عنوان ابزار ا به ع نه( را  ین زمی سانی در ا بزار ابتزار  »»ر ا

پروژهالی ی قادرسازی در تمامی پتروژه  صیف وصتیف  ت  (Key enabling tool for whole the project)« « هاهتا الی ی قادرسازی در تمامی  و
   ..(Janet Hope, Ibid, p. 175 & 176)ان  ان  نمودهنموده
 

 فناوریگذاری اطالعات در حوزۀ زیستاشتراکبه. تحلیل قابلیت 5
فناوری تا قبل از انقالب صنعتی و ایجاد قتوانین حت    گذاری اطالعات در حوزۀ زیستاشتراکبه

ثبت اختراع امری معمول بوده است. رویکردهای سنتی، مذهبی و اخالقی انحصار و احتکار علم 
فنتاوری نتوین از قبیتل    حیاتی زیرمجموعۀ زیستهای اساسی و ویژه در حوزهرا قبیح دانسته، به

هتا  منت  نمتودن همنوعتان از آن   های درمانی، غذا و... بر ضرورت انتشار علم و بهتره دارو و روش
اردن . در حوزۀ اشاورزی تا قبل از صنعتی ش ن اشاورزی و ایجتاد قلمترو گستتردۀ    تأای  می

ها و بذرها گذاری جرم پالسماشتراکرا با بهنژادگری گیاهی و توسعۀ بذرها اشاورزان نیازشان به
گتذاری بتود اته    اشتتراک های بههمین رویه. (Ravi Shinivas, 2006, p. 330)اردن  تأمین می
؛ گتردد های ج ی مواجه امر با انتقادات و چالش آغازنظام حقوق مالکیت صنعتی در  موج  ش 

ثبتت   ۀپزشتکی رویت  زیستت  ۀمتی در حتو  های علانجمنمیالدی  بیستمتاآنجا اه در اوایل قرن 
گذاری اشتراکبر این اساس، پ ی ۀ به .  (Joly, 2007, p. 391) .دانستن اختراع را غیراخالقی می

فناوری امری نوین نبود اه صرفا  در اعتتراض بته تبعتات نظتام حقتوق مالکیتت       در حوزۀ زیست
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ای رایج و مت اول از گذشتته تتا   یهفکری به شکل انونی برای اولین بار ایجاد ش ه باش ، بلکه رو
به امروز بوده اه ایجاد و گسترش نظام حقوق مالکیتت فکتری در وضتعیت انتونی آن را بترای      

نمای  اه اانون تا ح ودی گسترش یاب . نکتتۀ  م تی ااهش داده است. اما ضروریات ایجاب می
توسعۀ چشمریر علمی و مهمی اه در این زمینه بای  به آن دقت داشت، آن است اه با توجه به 

گذاری بته صتورت ستنتی در    اشتراکها، دیرر اتخاذ سیاست  بهصنعتی و حجم گستردۀ نوآوری
ان ، زیرا از مجمتوع امکانتات و   تنهایی افایت نمیای بهقال  مادی و در سطح مح ود و منطقه
تتوان  یها دسترسی خواهیم داشت؛ چتون نته دیرتر مت    تحوالت ما تنها به سطح مح ودی از آن

راحتتی جتای داد و نته آنکته     ها در تمام دنیا را در یتک مکتان متادی بته    حجم گستردۀ نوآوری
ها ممکن است. بر این اساس و نره اری و بازدی  همۀ اشخاص به صورت مادی و حضوری از آن

گتذاری اطالعتات و دانتش نوآورانته در حتوزۀ      اشتراکپیرو ایجاد و گسترش اینترنت، رویکرد به
شت ت  ها در محیط دیجیتالی و اینترنتت مطترح و بته   فناوری از طری  ایجاد برخی شبکهزیست

گذاری فراوانی در حوزۀ اینترنت فعال است؛ همچنتین  اشتراکهای بهتوسعه یافت. امروزه شبکه
فناوری بتر مبنتای   های متع دی در حوزۀ توسعه و تحقی  علمی و صنعتی در حوزۀ زیستپروژه
تنهتا تردیت ی در   . این همه نه0گذاری اطالعات فعال و در حال تحول استراکاشتهای بهشبکه

گتذارد، بلکته   فنتاوری بتاقی نمتی   گذاری اطالعات در حتوزۀ زیستت  اشتراکهای بهقابلیت شبکه
فناوری در تأمین نیازهتای  ویژه بر مبنای جایراه خاص حوزۀ زیستان  اه بهخوبی اثبات میبه

هایی استت اته   ، از قبیل دارو، درمان، غذا و...، حوزۀ یادش ه یکی از حوزهاساسی و اولیۀ انسانی
 گذاری در آن بسیار معمول و شایع بوده و هست.  اشتراکرویکرد به

گذاری اطالعات شایان ذار استت  اشتراکهای بهنکتۀ مهمی اه در خصوص مطلوبیت شبکه
ری اطالعتات و در چتارچوب ستاختار و    گذاری نوآوری در حوزۀ فنتاو اشتراکهای بهاینکه شبکه

امکانات حوزۀ یادش ه مطرح است؛ لذا اگرچه ارزش این اطالعات بتا توجته بته پرهزینته بتودن      
فنتاوری بستیار بتاال استت، امتا ختود فراینت         های نوآورانته در حتوزۀ زیستت   فراین ها و فراورده

ت نیازمن  امکانات و سترمایۀ  گذاری اطالعاتی و تولی  بر مبنای این روش در این قسماشتراکبه
های نوآورانه ها خود یکی از عوامل ااهش هزینۀ فعالیتچن انی نیست. بر این اساس، این شبکه

فناوری هستن ؛ چرااه در مخالفتت بتا   ساز اتخاذ رویکرد حقوقی متن باز در حوزۀ زیستو زمینه
ن حوزه نیازمن  سترمایۀ بتاال و   فناوری اینکه نوآوری در ایاعمال رویکرد یادش ه در حوزۀ زیست
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. . (Janet Hope, Ibid, p. 183)های بسیار است، یکی از موانتع دانستته شت ه استت     صرف هزینه
فناوری آنچنان اه از گذشته نیز مرستوم بتوده استت،    البته بای  دقت داشت اه در حوزۀ زیست

اته  داشته و دارد؛ چنانای ها نیز نقش عم هگذاری محصوالت و قال  فیزیکی نوآوریاشتراکبه
بایست نمونۀ تولی ش ۀ من ی از اطالعات نوآورانه اافی نبوده، میدر بسیاری از موارد صرف بهره

من ی در موارد اساسی، در دسترس نوآوری، چه در سطح تحقی  و آزمایش و چه در سطح بهره
صرف افشای اطالعات فناوری باش . بر مبنای همین واقعیت، امروزه در پذیرش اختراعات زیست

فنتاوری  اافی دانسته نش ه است و به شرحی اه در بحث از تحلیل قابلیت افشای آزاد در زیست
بایست تودیع گردد. بتر ایتن استاس و بتر     آم ، نمونۀ میکروارگانیزم دستکاری ش ه و اب اعی می

والت و قالت   گتذاری محصت  اشتتراک گذاری اطالعات با بهاشتراکهای بهمبنای ع م تقابل شبکه
گتذاری اطالعتات حتتی در ستطح یتک      اشتراکهای بهها توجه و تأای  بر شبکهفیزیکی نوآوری

ها انراشته گذاری محصوالت و قال  فیزیکی نوآوریاشتراکمنزلۀ تضعیف بهروش تولی  نبای  به
مغتایر و   هاگذاری محصوالت و قال  فیزیکی نوآوریاشتراکشود. به عبارت دیرر، نبای  روش به

گذاری اطالعات نوآورانه انراشتته شتود تتا بتر مبنتای آن تأایت ، و       اشتراکدر تقابل با شبکه به
ها روشتی استت   همراه داشته باش ، بلکه هریک از آنتقویت یکی از این دو تضعیف دیرری را به

 موازات دیرری در ح ود و قلمرو ااربرد آن اارآم  است. اه به
هتای ایتن حتوزه عامتل     فناوری و نوآورینیاز انسان به حوزۀ زیست ماهیت اساسی و حیاتی

فناوری را توجیه گذاری اطالعات در حوزۀ زیستاشتراکهای بهدیرری است اه مطلوبیت شبکه
های این حتوزه بتا عوامتل اساستی و حیتاتی      فناوری و نوآوریان . توضیح آنکه حوزۀ زیستمی

ی درمان، محصوالت اشاورزی برای تولیت  غتذا یتا پوشتاک     هازن گی انسان از قبیل دارو، روش
ویژه آنکه با رش  فزاین ۀ جمعیت ارۀ (؛ به14، ص همانهمان)پنبه( و... سرواار دارد )حبیبا و معلی، 

من ی طبیعی از محیط زیست امکان تأمین نیازهتای انستانی   زمین دیرر با شرایط عادی و بهره
فناوری الزامتی استت.   برداری بر مبنای علم زیستبهرههای راحتی ممکن نیست و تغییر روشبه

طور الی و عمومی مانع از تأای  بر منافع فردی و مبتکرانته  لذا در اینجا منافع حیاتی انسانی به
هتا اته تتأمین نیازهتای اساستی را      بایست به هر طری  ممکن برای تأمین این نوآوریاست. می

گذاری اطالعات بر مبنای نقش محوری فنتاوری  اشتراکههای بهمراه دارد تالش نمود و شبکهبه
اطالعات و اینترنت در ارتباطات انسانی در عصتر حاضتر اارآمت ترین روش بترای مشتارات در      

 فناوری است. رسانی و تبادل اطالعات در حوزۀ زیستاطالع
 

 فناوریتحلیل قابلیت حمایت جامعه در حوزۀ زیست. 6
افزارها اه نظام فناوری در مقایسه با حوزۀ نرمه در حوزۀ زیستدر خصوص قابلیت حمایت جامع
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ها وجود دارد اه بایت  در  حقوقی متن باز در آغاز امر در ارتباط با آن شکل گرفت، برخی تفاوت
فناوری مورد توجه قرار گیرد. از یک سو، حتوزۀ  تحلیل قابلیت حمایت اجتماعی در حوزۀ زیست

ای است؛ به این نحو اه بتر مبنتای ستطح    های ویژهها و دشواریفناوری دارای پیچی گیزیست
فناوری و طول دورۀ ایجاد نوآوری تنها تعت اد  دانش، تخصص و امکانات موردنیاز در حوزۀ زیست

مح ودی از اشخاص اه آن هم اغل  اشخاص حقوقی هستن  قادر به فعالیت نوآورانه در حتوزۀ  
فنتاوری  افزارهتا ماهیتت اتاربرد و استتفادۀ زیستت     ف نرمان . از سوی دیرر، برخالفناوریزیست

ای است اه همۀ اشخاص تمایلی به مشارات و اق ام در زمینۀ آن ن ارنت ؛ توضتیح آنکته    گونهبه
افزارهتا قتادر بته    امروزه حتی برخی نوجوانان به ص رف داشتن یک اامپیوتر معمولی و برخی نرم

فناوری یکی از صتنایع عمت ه و   درحالی اه حوزۀ زیستافزار هستن ، نویسی و طراحی نرمبرنامه
گذاری های اوچک در بسیاری از موارد به سرمایهها و بنراهپرهزینه است اه اساسا  حتی شرات

توان از حمایت جامعه در ستطحی اته در   و اق ام در این زمینه تمایل ن ارن . بر این اساس، نمی
 خن گفت. افزارها وجود دارد در اینجا سحوزۀ نرم

فنتاوری  منزلۀ نبتود حمایتت جامعته در حتوزۀ زیستت     توان  بههای یادش ه نمیالبته چالش
گیتتری شتتبکه یتتا گتتروه قلمتت اد شتتود؛ توضتتیح آنکتته تعتت اد محتت ود اشتتخاص متتانع از شتتکل 

وری مطلتوب  انن گان نیست و حتی خود نوعی مزیتت در راستتای ستامان هی و بهتره    مشارات
افزارها نیتز تعت اد مطلتوب بترای تشتکیل یتک       ه حتی در حوزۀ نرمشود. جال  آنکمحسوب می

عضو دانسته شت ه استت، زیترا در صتورت عضتویت  اعضتای بیشتتر،         21تا  2شبکه و گروه بین 
بر ایتن استاس حتتی    . . پیریری اردن مسائل شبکه و یا گروه برای اعضا بسیار دشوار خواه  بود

 Janet) اننت   هتای زیرمجموعته تقستیم متی    گتروه اگر تع اد اعضای گروه زیاد باش ، آن را به 

Hope, Ibid, p. 186)شای آزاد و فناوری منظور از اعضا و مخاطبان، افشتای آزاد و  عالوه در حوزۀ زیستعالوه در حوزۀ زیست. به. به فناوری منظور از اعضا و مخاطبان، اف
بوده، گذاری اطالعات هریتک از اشتخاص نبتوده،    اشتراکاشتراکهای بههای بهشبکهشبکه شخاص ن یک از ا بایستت عضتویت در   بلکته متی  گذاری اطالعات هر
ر فعتال بتودن اشتخاص در حتوزۀ     هتای یادشت ه دارای شترایط حت اقلی دال بت     ها و شبکهگروه

انن ه، از قبیل م ارک عنوان مصرفعنوان تولی انن ه و چه بهفناوری، چه بههای زیستنوآوری
شت ه یتا فعتال در حتوزۀ     هتای ثبتت  فنتاوری، شترات  تخصص علمی یا صنعتی در حوزۀ زیست

تتا مطلوبیتت    فنتاوری و... باشت   های علمی رسمی یا فعال در حوزۀ زیستفناوری، انجمنزیست
هتای نوآورانته در حتوزۀ    گرچته فعالیتت  عالوه اعالوه ابهبهموردنظر از اعمال رویکرد متن باز حاصل شود. 

گتذاری اطالعتات   اشتراکها و بهها و گروهفناوری پیچی ه و پرهزینه است، اما ایجاد شبکهزیست
ستو، بته    اته از یتک  های یادش ه است؛ چنتان ها و ااهش هزینهروشی برای رفع این پیچی گی

گذاری اطالعات و افشای آزاد اطالعات در اشتراکهای بهتر گذشت، ایجاد شبکهشرحی اه پیش
فناوری استت. از  های نوآوری در حوزۀ زیستها و دشواریمحیط دیجیتالی موج  ااهش هزینه



 404  ...مدل عمالا قابلیت ارزیابی و تحلیل

 

هتای یادشت ه قابتل مبادلته نیستت نیتز       سوی دیرر در خصوص اطالعاتی اته از طریت  شتبکه   
هزینۀ اطالعات وجود دارد؛ به این نحو اه مبادلۀ اطالعتات در  برای مبادلۀ ارزان و امهایی روش
هزینته  توان  به صورت اتم ها میها یا مالقاتها در طی تعامالت حضوری از قبیل انفرانسگروه

نبای  با توجیه نبود حمایت جامعته، از اعمتال   بر این اساس بر این اساس  ..(Ibid, 2004, p. 196)صورت گیرد 
فناوری اجتناب نمود، بلکه بای  از عناصتر و راهبردهتای   رد حقوقی متن باز در حوزۀ زیسترویک

هزینه نمودن تبادل اطالعات نوآورانه بهره بترد؛ مزایتایی اته    منظور سهولت و اماین رویکرد به
همتراه خواهت  داشتت. بنتابراین     درنهایت خود افزایش مقبولیت عمومی و حمایت جامعته را بته  

 شود و منافاتی با آن ن ارد.یکرد متن باز خود موج  افزایش حمایت جامعه میاعمال رو
 

 نتیجه و پیشنهادها
  آغازآغازاه در آن اشخاص حقیقی یا حقوقی اه در اه در آن اشخاص حقیقی یا حقوقی اه در   شودشودمیمی گفتهگفتهبه موقعیتی به موقعیتی  انن هنوآوری مصرف

ن ،انت ،  ه هشش  تلقیتلقیانن ه انن ه عنوان مصرفعنوان مصرفیا خ متی را خری اری نموده و در راهر بهیا خ متی را خری اری نموده و در راهر به  ااالااالطرح، طرح،   ،،امرامر با بتا    ا
س  دنبال است   بهبه  ش هش هارائهارائهیا خ مت یا خ مت   ااالااالنوآوری موجود در طرح، نوآوری موجود در طرح،   ییایجاد نوآوری ج ی  و یا ارتقاایجاد نوآوری ج ی  و یا ارتقا دنبال ا
یاز درهم تنیت گی اطالعتات، عت م تجتانس نیتاز      . . (Tokic, Ibid, p. 25)منفعت از این طری  باشن منفعت از این طری  باشن  جانس ن ع م ت عات،  ی گی اطال درهم تن

بهانن گان، افشای آزاد، اختراع جمعی، شبکۀ بته مصرفمصرف شتراکاشتتراک انن گان، افشای آزاد، اختراع جمعی، شبکۀ  نوآوریگتذاری نتوآوری  ا سرانجام، هتا و سترانجام،   گذاری  ها و 
نوان عنتوان  انن ه بهانن ه بهیت جامعه شرایطی هستن  اه قابلیت اعمال و انطباق نظریۀ نوآوری مصرفیت جامعه شرایطی هستن  اه قابلیت اعمال و انطباق نظریۀ نوآوری مصرفحماحما ع

بر آنفناوری مبتنتی بتر آن  م ل توسعۀ نوآوری در رویکرد حقوقی متن باز، نسبت به حوزۀ زیستم ل توسعۀ نوآوری در رویکرد حقوقی متن باز، نسبت به حوزۀ زیست نی  ها هتا  فناوری مبت
خوبی آشکار گردی  اه تمامی شرایط خوبی آشکار گردی  اه تمامی شرایط عمل آم ه در این مقاله بهعمل آم ه در این مقاله بهاست. مطاب  تحلیل و ارزیابی بهاست. مطاب  تحلیل و ارزیابی به

یت فناوری وجود دارد. در نتیجۀ این امر، در قابلیتت  ه به شرح اجمالی زیر در حوزۀ زیسته به شرح اجمالی زیر در حوزۀ زیستگفتگفتپیشپیش فناوری وجود دارد. در نتیجۀ این امر، در قابل
عنوان م ل توسعۀ نوآوری در رویکرد حقوقی متن عنوان م ل توسعۀ نوآوری در رویکرد حقوقی متن انن ه بهانن ه بهانطباق و اعمال نظریۀ نوآوری مصرفانطباق و اعمال نظریۀ نوآوری مصرف

 باز تردی ی وجود ن ارد:باز تردی ی وجود ن ارد:
 آن،آن،  پذیرپذیرتکاملتکامل  وو  متغیرمتغیر  بسیاربسیار  ماهیتماهیت  وو  م رنم رن  فناوریفناوریزیستزیست  بودنبودن  تأسیستأسیس  تازهتازه  مبنایمبنای  بربر  

عات،اطالعتات،   ماهیتماهیت  منظرمنظر  ازاز جااینجتا   دردر  اطال گی ویژگتی    این همدرهتم   ویژ ی گیتنیت گی   در عاتاطالعتات   تن جودوجتود   اطال   دردر. . دارددارد  و
م هآمت ه   عملعملبهبه  تحقیقاتتحقیقات  مبنایمبنای  بربر  نیزنیز  اطالعاتاطالعات  بهبه  دسترسیدسترسی  سطحسطح  خصوصخصوص مالاعمتال   آ ظامنظتام   اع   ن
نونیانتونی   وضعیتوضعیت  دردر  فکریفکری  مالکیتمالکیت  حقوقحقوق نوانعنتوان   بهبته   چهچته   اش،اش،ا یتحمایتت   روشروش  ع قوقیحقتوقی   حما   ازاز  ح
صوصخصتوص   دردر  چهچته   وو  فناوریفناوریزیستزیست  هایهاینوآورینوآوری حوۀنحتوۀ   خ جاریتجتاری   ن عاتاطالعتات   سازیستازی ت نه،نوآورانته،   اطال   نوآورا
مالاعمتال   خود ختود    ش ه،ش ه،  اطالعاتاطالعات  تنی گیتنی گی  درهمدرهم  ویژگیویژگی  تقویتتقویت  وو  ایجادایجاد  موج موج   درنهایتدرنهایت   م لمت ل   اع
صرفمصترف   نوآورینوآوری  نظریۀنظریۀ  همانهمان  یایا  بازباز  متنمتن  حقوقیحقوقی  رویکردرویکرد  توسعۀتوسعۀ ن هاننت ه م ع یلتعت یل   برایبترای   رارا  ان   وو  ت
 ..سازدسازدمیمی  الزامیالزامی  منظرمنظر  ایناین  ازاز  موجودموجود  وضعوضع  اصالحاصالح

 ناوریفنتاوری زیستزیست  هایهاینوآورینوآوری  پیچی ۀپیچی ۀ  وو  چن بع یچن بع ی  هیتهیتماما  فناوری،فناوری،زیستزیست  قلمروقلمرو  گستردگیگستردگی   ف
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مالیاحتمتالی   آثارآثار  بهبه  توجهتوجه  لزوملزوم  وو  م رنم رن ستزیستت   هایهتای نوآورینتوآوری   دردر  احت ناوریفنتاوری زی ریجملرتی   ف   عواملیعتواملی   جمل
ینایتن   نتیجۀنتیجۀ  دردر. . شون شون میمی  موج موج   رارا  فناوریفناوریزیستزیست  حوزۀحوزۀ  دردر  نیازهانیازها  تجانستجانس  ع مع م  اهاه  هستن هستن    ا
  مواردموارد  ازاز  بسیاریبسیاری  دردر  انن هانن همصرفمصرف  نوآورینوآوری  سمتسمت  بهبه  تولی انن هتولی انن ه  نوآورینوآوری  ازاز  رویهرویه  تغییرتغییر  امر،امر،

 ..استاست  ناپذیرناپذیراجتناباجتناب  وو  ضروریضروری
 هایمتغیرهتای   بابتا   برنامهبرنامه  متنمتن  سازیسازیمعادلمعادل  مبنایمبنای  بربر  فناوریفناوریزیستزیست  حوزۀحوزۀ  دردر  آزادآزاد  افشایافشای   نامنتام   متغیر

جودموجتود   ساختارساختار  حرفی،حرفی،تکتک  ا ا   دردر  پروتئینپروتئین  توالیتوالی  فستا،فستا،  فرمتفرمت  دردر  ایای  انان  دیدی  توالیتوالی  توالی،توالی،   مو
یلازقبیتل   هاهاتوالیتوالی  آوردنآوردن  دستدستبهبه  ایفیتایفیت  منشأ،منشأ،  زن ۀزن ۀ ی هیبریت    دیدی  ازقب راهپایرتاه   وو  گریگتری توالیتتوالی   وو  هیبر   پای
ستاستت   ممکنممکن  شناسیشناسیساختساختهمهم  تحلیلتحلیل  درنهایتدرنهایت  وو  توالیتوالی  ماهیتماهیت  داده،داده، چونهمچتون   عواملیعتواملی . . ا   هم

شایافشتتای  ضرورتضتترورت عاتاطالعتتات  اف نهنوآورانتته  اطال عهودیعتته  وو  نوآورا نهنمونتته  یکیتتک  گذاریگتتذاریودی گانیزممیکروارگتتانیزم  ازاز  نمو   میکروار
  معادلمعادل  اطالعاتاطالعات  بهبه  دسترسیدسترسی  سازیسازیزمینهزمینه  قابلیتقابلیت  وو  امکانامکان  خوبیخوبیبهبه  ژنتیکیژنتیکی  ش ۀش ۀدستکاریدستکاری

 ..رسان رسان میمی  اثباتاثباتبهبه  رارا  فناوریفناوریزیستزیست  حوزۀحوزۀ  دردر  برنامهبرنامه  متنمتن
 ناناطمینتان   نبودنبود سبتنستبت   اطمی یرتغییتر   نوآوری،نتوآوری،   بهبته   ن لوژیکیتکنولتوژیکی   تغی صتفرصتت   سایرستایر   یایتا   تکنو ی ج یت    هایهتای فر   ج 

  شرایطشرایط  تکنولوژیکی،تکنولوژیکی،  استان اردسازیاستان اردسازی  مطلوبمطلوب  سطحسطح  همچنینهمچنین  وو  اطالعاتاطالعات  گذاریگذاریاشتراکاشتراکبهبه
  وجودوجود  فناوریفناوریزیستزیست  حوزۀحوزۀ  دردر  تماماًتماماً  اهاه  هستن هستن   جمعیجمعی  اختراعاختراع  تحق تحق   وو  سازیسازیزمینهزمینه  اصلیاصلی
ناوریفنتاوری زیستزیست  حوزۀحوزۀ  دردر  اساساًاساساً  گفتگفت  توانتوانمیمی  اهاه  تاح یتاح ی  رن ؛رن ؛دادا هاتنهتا نهنته   ف نهزمینته   تن کانامکتان   وو  زمی   ام

ن یمنت ی بهرهبهره  آنآن  پیپی  دردر  وو  جمعیجمعی  اختراعاختراع  اتخاذاتخاذ  ب ونب ون  اساساًاساساً  بلکهبلکه  دارد،دارد،  وجودوجود  جمعیجمعی  اختراعاختراع   م
 ..نیستنیست  ممکنممکن  نوآورینوآوری  ایجادایجاد  صنعتیصنعتی  وو  علمیعلمی  مؤسساتمؤسسات  وو  هاهاشراتشرات  سایرسایر  اطالعاتاطالعات  ازاز
 ستزیستت   حوزۀحتوزۀ   دردر  ییگذارگذاراشتراکاشتراکبهبه  رویۀرویۀ  تاریخیتاریخی  سابقۀسابقۀ ناوریفنتاوری زی نینهمچنتین   وو  ف   هایهتای پروژهپتروژه   همچ

کانامکتان   یادش هیادش ه  حوزۀحوزۀ  دردر  اطالعاتاطالعات  گذاریگذاریاشتراکاشتراکبهبه  متع دمتع د یتقابلیتت   وو  ام شتراکاشتتراک بهبته   قابل   گذاریگتذاری ا
  دردر  اطالعاتاطالعات  گذاریگذاریاشتراکاشتراکبهبه  تأثیرتأثیر. . رسان رسان میمی  اثباتاثباتبهبه  رارا  فناوریفناوریزیستزیست  حوزۀحوزۀ  دردر  اطالعاتاطالعات
سیاساستی   ماهیتماهیت  همچنینهمچنین  وو  نوآورانهنوآورانه  هایهایفعالیتفعالیت  هزینۀهزینۀ  ااهشااهش یحیت   وو  اسا یازنیتاز   اتیاتیح سانانستان   ن   بهبته   ان
مرامتر   ایناین  مطلوبیتمطلوبیت  اهاه  استاست  عواملیعواملی  حوزهحوزه  ایناین  هایهاینوآورینوآوری  وو  فناوریفناوریزیستزیست  حوزۀحوزۀ تیحتتی   وو  ا   ح

 ..نمای نمای میمی  توجیهتوجیه  یادش هیادش ه  حوزۀحوزۀ  دردر  رارا  آنآن  ضرورتضرورت
 یانمیتان   ایناین  دردر. . دارددارد  وجودوجود  فناوریفناوریزیستزیست  حوزۀحوزۀ  دردر  اارآم اارآم   وو  مطلوبمطلوب  سطحسطح  دردر  جامعهجامعه  حمایتحمایت   م

بادلتبتادل   هزینۀهزینۀ  ااهشااهش  ش ه،ش ه،  تسهیلتسهیل  بازباز  متنمتن  حقوقیحقوقی  رویکردرویکرد  اعمالاعمال عاتاطالعتات   ت نهنوآورانته   اطال بهبته   رارا  نوآورا
 . .  شودشودمیمی  جامعهجامعه  حمایتحمایت  وو  مقبولیتمقبولیت  افزایشافزایش  موج موج   خودخود  درنهایت درنهایت   اهاه  اموریاموری  آورد؛آورد؛میمی  همراههمراه

هتتای الزم بتترای اعمتتال رویکتترد حقتتوقی ستترانجام بایتت  توجتته داشتتت اتته بایتت  ررفیتتت
ایرزین نظتام  منزلتۀ نظتام جت   فناوری متن باز در اشورهایی همچون اشور ما، منتها نه بهزیست

حقوق مالکیت فکری، بلکه قال  حقوقی مکمل آن ایجاد گردد. زیرا منافع ناشتی از محصتوالت   
راحتتی حاضتر نیستتن  اشتوری     فناوری برای صاحبان تکنولوژی در ح ی است اته بته  زیست
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. تفصتیل  0ااررفته در این محصتوالت دسترستی داشتته باشت     همچون اشور ما به تکنولوژی به
فناوری اه از طری  الرتوی قتراردادی و   ل رویکرد حقوقی متن باز در حوزۀ زیستچرونری اعما

ای مستقل است اه نرارنت گان در آثتار   فناوری متن باز، خود تحقی  و مقالههای زیستلیسانس
 بع ی به آن خواهن  پرداخت.

انن ه در انن ه در چنین بر مبنای موارد یادش ه، در قابلیت انطباق و اعمال نظریۀ نوآوری مصرفچنین بر مبنای موارد یادش ه، در قابلیت انطباق و اعمال نظریۀ نوآوری مصرفایناین
باق و مانت . بتا وجتود ایتن، بترای انطبتاق و       فناوری و ضرورت آن هیچ تردی ی باقی نمیفناوری و ضرورت آن هیچ تردی ی باقی نمیحوزۀ زیستحوزۀ زیست برای انط ین،  جود ا با و ن .  ما

  متوارد فناوری رعایت نکات و فناوری رعایت نکات و های زیستهای زیستاعمال مطلوب این م ل توسعۀ نوآوری در حوزۀ نوآوریاعمال مطلوب این م ل توسعۀ نوآوری در حوزۀ نوآوری
 شود:شود:زیر توصیه میزیر توصیه می

االی سترمایۀ  . با توجه بته فراینت  طتوالنی و دشتوار ایجتاد و ارتقتای نتوآوری و حجتم بت         0
هتتای مخاطبتتان افشتتای آزاد و  فنتتاوری گتتروهشتت ه در ایتتن زمینتته در حتتوزۀ زیستتت  صتترف

توانن  بت ون هرگونته گتزینش صترفا  بتر استاس تمایتل        گذاری اطالعات نوآورانه نمیاشتراکبه
هتا  ها و انجمتن بایست عضویت در این گروهاشخاص به صورت داوطلبانه تشکیل شون ، بلکه می

فنتاوری، چته   هتای زیستت  یط ح اقلی دال بر فعال بودن اشتخاص در حتوزۀ نتوآوری   دارای شرا
انن ه، باش ؛ از قبیل داشتن م ارک تخصتص علمتی   عنوان مصرفعنوان تولی انن ه و چه بهبه

هتای علمتی رستمی یتا     ش ه و انجمتن های ثبتفناوری، وجود شراتیا صنعتی در حوزۀ زیست
نمای  این ای اه فردی اه اطالعات نوآورانه خود را افشا میگونهفناوری، بهفعال در حوزۀ زیست

های متخصصتان و  ها و ای هگرفته یا از دی گاهاطمینان را داشته باش  اه در قبال افشای صورت
انن ۀ فعال در گروه یا جامعۀ مخاطبان در راستای بهبتود یتا ارتقتای نتوآوری     های تولی شرات
نتوعی بته بازاریتابی و    ی فتروش محصتول نهتایی نوآورانته عمتال  بته      شتود و یتا بترا   من  میبهره

سازی در بین اعضای گروه یا جامعۀ مخاطبان اق ام نموده است. بر این استاس گتروه یتا    تجاری
جامعۀ مخاطبان بای  اشخاصی باشن  اه درنهایت  مبتکر در قبتال منفعتتی اته بتا افشتای آزاد      

                                                           
 استیر وریفناو  یدر معاونت علمشور اپزشکی و وضعیت آن در  فناوریزیست خصوصمثال در  رایب. 0

 منبع دارویی اگر برای مثال،است.  ه ش فیتعر ییدارو یمل یهاتیاولو نییتع یبرا ییهاشاخص یجمهور
 قرار داد. کی تیدارو را در اولو نیا ی با دارد، ایمالحظه قابل متقاضی بیمار و باال بسیار ارزبری دارد، خارجی
شمرده اشور  یمل تیامن یهامجموعهریود از زسالمت است اه خ تیامن ۀمقول کیدارو و وااسن  ۀمقول
همراه دارن  و خود به یصاحبان تکنولوژ یبرا ییباال اریبس یداروها درآم ها نیا ،ی. از نظر اقتصادشودمی
با نراه  یتکنولوژ نی . در حال حاضر ایابدست  یتکنولوژ نیبه ا رانیا انن م یاشور ستن یحاضر ن یراحتبه
نماد اقتصاد  قا یاه دق قرار گرفته رانیدانشمن ان ا در اختیارصادرات به خارج از اشور،  و یداخل ازین نیمأت

مصاحبه با عنوان دستاوردهای  .ر.ک ،در این زمینه باش .یم است، نرریبرونو  ییزااه همان درون یمقاومت
منتشرش ه در آدرس  در خبرگزاری تابناک 0932دی  4بیوتکنولوژی دارویی در چهار سال گذشته در تاریخ 

 /https://www.tabnak.ir/fa/news/758587 :زیراینترنتی 

https://www.tabnak.ir/fa/news/758587/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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و مؤلفتتۀ منفعتتت متقابتتل بتتر فراینتت  افشتتای آزاد و  منتت  گردنتت  رستتان  از منتتافعی بهتترهمتتی
فناوری متن باز تا حت ودی ایتن   های زیستگذاری اطالعات نوآورانه حاام باش . بنیاداشتراکبه

های متتن بتاز   نامۀ عمومی خود و از سوی دیرر م ل لیسانسرویه را از یک سو در قال  موافقت
هتای بتزرگ تجتاری    رد استتفادۀ برختی شترات   ان  اته متو  فناوری اعمال نمودهدر حوزۀ زیست

باش  های شیمیایی دنیا نیز میترین شراتعنوان یکی از بزرگبه 0همچون شرات آلمانی بسف
(Van Overwalle, 2012, p. 199)       اثبتات  و این همه قابلیت اعمال ایتن راهکتار را درعمتل بته

های زیستتی بترای جامعتۀ    بنیاد نوآورینامۀ انتقال مواد رسان ؛ برای مثال، در نمونۀ موافقتمی
نمایت  اته تمتامی    انن ۀ مواد تضمین متی تأمین»نامه آم ه است: موافقت 0مادۀ  4آزاد در بن  

همراه مواد در مالکیت اطالعات در دسترس، و با رعایت قانون قابل اعمال در خصوص موضوع، به
روط دسترستی را پذیرفتته   وی در دسترس خواه  بود و برای دسترسی تمامی استانی اته شت   

 .2«بارگذاری خواه  ش  (BioForge)باشن  بر روی وب سایت بیوفورج 
بهستطح بته  فنتاوری  افتزار و حتوزۀ زیستت   های حوزۀ نرم. با توجه به تفاوت2 شتراکاشتتراک سطح  گذاری گتذاری  ا

عات افزار یکتی باشت . اطالعتات    توان  با حوزۀ نرمتوان  با حوزۀ نرمفناوری نمیفناوری نمیها در حوزۀ زیستها در حوزۀ زیستاطالعات و افشای آناطالعات و افشای آن ش . اطال کی با افزار ی
کی آنهایی است اه بترای افشتای اطالعتات ژنتیکتی آن    مربوط به اشخاص و گروهمربوط به اشخاص و گروه  محرمانهمحرمانه عات ژنتی شای اطال برای اف عالم هتا اعتالم   هایی است اه  ها ا

شای آزاد و بایست از قاعت ۀ افشتای آزاد و   های اخالقی میهای اخالقی میان  و سایر مواردِ مشمول  مح ودیتان  و سایر مواردِ مشمول  مح ودیترضایت نکردهرضایت نکرده ع ۀ اف بایست از قا
عمتل آمت ه بیتان    اه در نتایج تحقیقات بهچنان  عالوهعالوهگذاری اطالعات استثنا گردد. بهگذاری اطالعات استثنا گردد. بهاشتراکاشتراکبهبه

فناوری همچون داروسازی اه دشتواری، هزینته و پیچیت گی    های زیستر برخی حوزهگردی ، د
فراین  ایجاد و ارتقای نوآوری در باالترین سطح است بته همتان میتزان استتثنائا  از یتک ستو از       

شتود  گذاری اطالعات نوآورانه در اینجا تا ح ود زیادی ااسته میاشتراکگسترۀ افشای آزاد و به
های مالکانه و حقوق مالکیت فکری در اینجتا از  تا ح  مورد تحقی  رعایت مؤلفه و ازسوی دیرر 

تتوان  های نخستین است؛ لذا مبانی موجهی با هت ف تعت یل بایت  صتورت گیترد و نمتی      اولویت
راحتی و ب ون توجیه خاص حقوق مالکیت فکری را انار گذارد. به نظر مؤلفان در اینجتا نیتز   به

                                                           
1. BASF (Badishe Anilin-und Soda-Fabrik) 

ترین شرات شیمیایی در دنیا بوده اه در شهر لودویرسهافن آلمان واقع استت. بترای است     بزرگشرات این 
 https://www.basf.com/en.html عات بیشتر در مورد این شرات، نک:اطال

https://www.abbreviations.com/BASF و 

چنینی، ر.ک. آدرس اینترنتی زیر واقع در اینهای نامهنامه و سایر موافقتبرای دی ن متن اامل این موافقت .2
 http://www.bios.net/daisy/bios/mta/agreement-mta.html های زیستی برای جامعۀ آزاد:سایت بنیاد نوآوری

نامۀ متن باز انتقال مواد حاصل فعالیت مشترک بنیاد گیاهان باز و بنیاد بیوبریک همچنین برای دی ن موافقت
 فناوری متن باز، ر.ک. به آدرس اینترنتی:ترین بنیادهای زیستد از مهمعنوان دو موربه

/https://biobricks.org/openmta 

https://www.basf.com/en.html
https://www.abbreviations.com/BASF
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هتای دارای مخاطبتان   لوب است منتها در سطحی مح ودتر و در شتبکه افشای آزاد ممکن و مط
اامال  گزینشی اه در آن منفعت متقابل مبتکر نخستین با اق امات متقابل اعضای گتروه تتأمین   
گردد. پس آنچه در اینجا وجود دارد ع م مطلوبیت افشتای آزاد نیستت؛ منتهتا افتزایش ستطح      

در حوزۀ نوآوری سطح اشخاص عضو و تع اد اعضتای   هاها و دشواریپیچی گی، تخصص، هزینه
سازد. در راستای نحوۀ اعمال این شتیوه  جامعۀ مخاطبان افشای آزاد را بیش از پیش مح ود می

فناوری متن باز را الروی مناسبی دانست. در ایتن  توان الروی اتخاذی برخی بنیادهای زیستمی
هتای لیستانس   عمومی بنیاد و همچنین مت ل  نامۀالرو برخی شروط و تعه ات در قال  موافقت

شود اه هر شخصی در قبال پذیرش و اعمال شروط و تعه ات یادش ه مورد قبول بنیاد ارائه می
بینی ش ه در این شتروط و تعهت ات بته اطالعتات نوآورانته و متواد       در مح وده و به میزان پیش

منظور ستایر اشخاصتی استت اته      نمونۀ زیستی موضوع نوآوری متعل  به سایر اعضای بنیاد اه
یابت  و درمقابتل متواد نمونتۀ زیستتی و      ان ، دسترسی میگفته را پذیرفتهشروط و تعه ات پیش

دهت . بتر ایتن استاس،     اطالعات نوآورانه متعل  به خود را برای سایر اعضا در دسترس قترار متی  
نه، اعضای یک شبکه یا بنیاد گذاری اطالعات نوآورانه و مواد نمونۀ زیستی نوآورااشتراکقلمرو به
شود: یکی الزام به ع م ادعای فناوری متن باز هستن . این امر از طری  دو الزام محق  میزیست

حقوق مالکیت فکری در مقابل سایر اعضای شبکه یا بنیاد، و دیرری التزام بته دردستترس قترار     
 روه.دادن اطالعات و مواد نمونۀ زیستی نوآورانه برای سایر اعضای گ

نامۀ عمومی بنیاد بیوبریک به این شکل مطترح  موافقت 9الزام نخست در قسمت پایانی بن  
نماین  اه نسبت به ادعتا یتا ته یت  بته ادعتای حت  اختتراع و        اعضا موافقت می»گردی ه است: 

گتردد، نستبت بته دعتوت     همچنین ادعای هرگونه حقوقی اه بر مبنای تقاضای اختراع اعطا می
یک لیسانس )غیر از لیسانس موردنظر در اینجا(، و اعمتال هرگونته حقتوق مالکانتۀ      برای انعقاد

ها( در مقابل بنیاد یا هر شخص حقیقتی  دیرری نسبت به مواد )و اطالعات نوآورانۀ مربوط به آن
نمایت   نامۀ اعضای بنیاد عمل مییا حقوقی اه در زمینۀ مواد زیستی و ژنتیکی بر مبنای موافقت

های نامۀ انتقال مواد بنیاد نوآوریموافقت 9این الزام در ص ر مادۀ «. اد( اق ام ننمای )اعضای بنی
نامتۀ  نامۀ انتقال بذرها و همچنتین شتروط موافقتت   زیستی برای جامعۀ آزاد و در شروط موافقت

منزلتۀ عت م   انتقال دی ان ای سادۀ بنیاد یادش ه نیز آم ه است. بای  دقت داشت اه این الزام به
های حقوقی در منظور استفاده از ررفیتعمال قواع  حقوق مالکیت فکری نیست، بلکه صرفا  بها

زمینۀ قراردادها برای ایجاد قابلیت صرف نظتر نمتودن اشتخاص از قواعت  و امتیتازات غیرآمتره       
حقوق مالکیت فکری و در مقابل اس  برخی امتیازات دیرر استت. بت یهی استت اته رویکترد      

گاه در ص د حذف یا نادی ه گرفتن قواع  آمترۀ نظتام حقتوق    وری متن باز هیچفناحقوقی زیست
مالکیت فکری در حوزۀ حقوق معنوی از قبیل ح  بر نام و ح  بر حرمت اثر و... نخواهت  بتود و   
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 فناوری متن باز نیز اعمال گردد.های زیستاین موارد بای  در لیسانس
عنتوان یکتی از   فناوری متن باز بههای زیستبنیادهای نامهالزام دوم نیز در تمامی موافقت

نامتۀ انتقتال متواد بنیتاد     مق متۀ موافقتت   9شروط و اه اف اساسی آم ه است. در بنت   
» های زیستی برای جامعۀ آزاد در مقتام بیتان اهت اف بنیتاد یکتی از اهت اف را       نوآوری

نامتۀ  وط موافقتدانسته است. یکی از شر« تضمین دسترسی عمومی به ابزارهای نوآوری
اجتازه و  »انتقال بذرهای بنیاد یادش ه یکی از تعه ات اعضا را چنین بیان نموده استت:  

 گذاری موارد زیر در سایت بیوفورج:اشتراکتشوی  اارمن ان و دانشجویان خود برای به
عمتل آمت ه در   های پروتئینتی و دی ان ای، و ارتقائتات بته   ها، توالیمشاه ات، پروتکل  -

 ی زیستی، ونوآور

های قانونی احتمالی در خصوص اطالعات ایمنی و ترایبی راجع به شرایط أخذ تأیی یه  -
 «.  های اشتقاقی و مواد مرتبط با آن و....نوآوری

در قبال استفاده از ایتن دی  »نامۀ انتقال بذر بنیاد یادش ه نیز آم ه است: در شروط موافقت
 نمایی :ه  میان ای ساده و هرگونه مشتقات آن شما تع

هتتا را تشتتوی  انیتت  اتته نستتبت بتته  اتته بتته خ متته و دانشتتجویانتان اجتتازه داده، آن  -
 گذاری موارد زیر در سایت بیوفورج اق ام نماین :اشتراک

 ها وعمل آم ه در فناوریهرگونه بهبود به  -

های قانونی در خصوص استتفاده  اطالعات ایمنی و ترایبی راجع به شرایط أخذ تأیی یه  -
های قانونی احتمالی برای محصوالت حاوی این نوع دی از فناوری و شرایط أخذ تأیی یه

 «.ان ای و...

گذاری مواد و اطالعات نوآورانته  اشتراکبای  دقت نمود اه به شرح یادش ه در قبل، قلمرو به
مامی اعضا گذاری است و این امر الزامی قراردادی برای تاشتراکصرفا  اعضای بنیاد و یا شبکۀ به

توانن  این مواد و اطالعتات را در اختیتار اشتخاص ثالتث     یک از اعضا نمیباش ؛ درنتیجه هیچمی
های زیستی بترای جامعتۀ آزاد   نامۀ انتقال مواد بنیاد نوآوریموافقت 0مادۀ  2قرار دهن . در بن  

متواد )و اطالعتات   اننت ۀ  انن ه نبای  موارد متعل  به تتأمین دریافت»در این زمینه آم ه است: 
 «.مرتبط با آن را( در اختیار هریک از اشخاص ثالث قرار ده ....

فنتاوری  . افشای آزاد در ساختار ج ی  متناس  با رویکرد حقوقی متن باز در حوزۀ زیستت 9
بای  اعمال گردد و فراتر از الزامات رویکرد حقوقی یادش ه در این زمینه مطلوب نیست. بنابراین 

های اطالعتات نوآورانته   لفت، مبنی بر اینکه مخاطبان در شبکهدنظر در ساختار اپیالزامات مور
ملزم شون  اطالعات نوآورانۀ بع ی را اه به هر شکل ناشی از اطالعات نوآورانۀ نخستتین استت،   
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لفتت بتیش از   . اساسا  م ل اپتی 0در همان شکل  افشای آزاد نماین ، در اینجا قابل اعمال نیست
منافع عمومی و جامعه توجه داشته، مبتکر در آن منافع تاح ی نادیت ه انراشتته    ح  مطلوب به

توان  نقطۀ جمع منافع هر دو مبتکر آن می 2یافتۀشود. نظام حقوقی متن باز در شکل تع یلمی
عنوان مکمل نظام حقوق مالکیت فکتری عمتل   و جامعه باش ، زیرا این رویکرد در ص د است به

 لفت در تقابل با آن.م ل اپینمای  و نه همچون 

 

 منابع و مآخذ منابع و مآخذ  
 فارسی .1
ستیزیستتی   فناوریفناوری  اختراعاختراع  ورقهورقه  ص ورص ور  امکانامکان»»  ،،((09120912))سعی  سعی    حبیبا،حبیبا،. . 00 قتموافقتت   وو  زی مهنامته مواف جعراجتع   نا   بهبته   را

شک ۀدانشتک ۀ   مجلۀمجلۀ  ،،««فکریفکری  مالکیتمالکیت  حقوقحقوق  تجارتتجارت  بابا  مرتبطمرتبط  هایهایجنبهجنبه قوقحقتوق   دان لومعلتوم   وو  ح سیسیاستی   ع   سیا
 ..2121ش ش . . تهرانتهران  دانشراهدانشراه

سنتاز دانتش ستنت    یتیتحماحما»»  (،0918) محسینمعتم ی، غالحبیبا، سعی  و حبیبا، سعی  و . . 22 نش  نوان عنتوان  بهبته   ییاز دا کییکتی ع از از   ی
 ..2222  شش  ،،سیاسی دانشراه تهرانسیاسی دانشراه تهران حقوق و علومحقوق و علوم  ۀۀدانشک دانشک   ۀۀمجلمجل  ،،««ییفکرفکر  یتیتحقوق مالکحقوق مالک  ییاجزااجزا

، تهتران:  فنتاوری یستز هاییاز نوآور یحقوق یت(، حما0934) حبیبا، سعی  و معلی، مه ی. 9
 )سمت(. اسازمان مطالعه و ت وین ات  علوم انسانی دانشراهه

از از   یتیتت حماحما  یابییابیو ارزو ارز  یلیلتحلتحل»»(، (، 09380938))  محسنمحسنسی  طلوع، طلوع،   ؛؛الملکی، جعفرالملکی، جعفرنظامنظام  ؛؛زراالم، ستارزراالم، ستار. . 44
علمتی پژوهشتی حقتوق     ۀدوفصلنام، ، ««و نظام متن بازو نظام متن باز  ییفکرفکر  یتیتافزار در نظام حقوق مالکافزار در نظام حقوق مالکنرمنرم

 .012تطبیقی، ش 
جاو الحتاق بته ستازمان تجتا      یییتی از اب اعات دارواز اب اعات دارو  یتیت(، حما(، حما09120912))  صادقی، محسنصادقی، محسن. . 88 سازمان ت به  حاق  هانرت جهتان و ال ، ، ییرت ج

 تهران: انتشارات میزان.تهران: انتشارات میزان.

ل  پتس از تعلت      ییفکرفکر  هایهایی هی هآفرآفر  یتیتبر ماهبر ماه  یی(، نررش(، نررش09340934))  محم ی، پژمان و شرقی، مرضیهمحم ی، پژمان و شرقی، مرضیه. . 22 پس از تع
 ..00، ش ، ش 22  ۀۀدوردور  مطالعات حقوق تطبیقی، ۀمجل ،،ییبه قلمرو عمومبه قلمرو عموم

                                                           
لفت مسئله در بسیاری از موارد به این شکل مطرح نش ه و از لزوم انتشار بع ی نوآوری بع ی البته در م ل اپی .0

میان آم ه است.   آن دریافت ش ه، سخن بهبر مبنای لیسانس مشابه  لیسانسی اه نوآوری نخستین از طری
 https://opensource.org/faq برای مثال در این زمینه، ر.ک.

لفت آم ه است، این مورد منحصر به لیسانس نبوده، هرگونه در دسترس اه در برخی تعاریف از اپیاما چنان
 http://www.linfo.org/copyleft.html :گیرد. در این زمینه، ر.ک.ساختن را دربر می

الملکتی و طلتوع، همتان، ص    زراالم و نظام افزارها، ر.ک.یافتۀ نظام متن باز در حوزۀ نرم. برای دی ن شکل تع یل2
 (.24و 29
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بنخروج از بتن   ییبرابرا  یوتکنولوژییوتکنولوژیملبوبی، محم علی، بملبوبی، محم علی، ب. . 22 صاحببستت، مصتاحب  خروج از  ست، م ممنتشرشت ه در روزنامت    ۀۀب ش ه در روزنا   ۀۀمنتشر
 ::زیرزیره در آدرس اینترنتی ه در آدرس اینترنتی ش ش منتشرمنتشر  09320932شهریور شهریور   22ر تاریخ ر تاریخ همشهری دهمشهری د

http://newspaper.hamshahri.org/id/28581/.html 

ستاوردهامهبتودی، فریتت ون، دستتتاوردها . . 11 ی ون، د بودی، فر لوژییوتکنولتتوژیبب  ییمه صاحبه در چهتتار ستتال گذشتتته، مصتتاحبه   یییتتیدارودارو  یوتکنو شته، م سال گذ هار  در چ
 ::زیرزیردر آدرس اینترنتی در آدرس اینترنتی   09320932دی دی   44  تابناک در تاریختابناک در تاریخ  منتشرش ه در خبرگزاریمنتشرش ه در خبرگزاری

https://www.tabnak.ir/fa/news/758587/   
، «یتک ژنت یاز اب اعات مهن س یتحما یتقابل»(، 0931) الملکی، جعفر و زاه ی، مه ینظام. 3

 .01سال پنجم، ش  علمی پژوهشی حقوق پزشکی، ۀفصلنام
 ۀ، مجلت «متتن بتاز   یافزارهتا نظتام نترم  »(، 0934) الملکی، جعفر و طلوع، سی  محسننظام. 01

 .22های حقوقی، سال چهاردهم، ش پژوهش
در  یفکتر  یتمالک یو حقوق یقانون یچالشها یبررس»(، 0938) زاده، محم  و همکاراننقی. 00

 .42رش  فناوری، سال دوازدهم، ش  ۀ، فصلنام«فناورییستمحصوالت ز یسازیتجار
 یاز فنتاور  یبتردار بهتره  یسازواارها»(، 0930) ی اللهی فارسی، جهانریر و االتهایی، زهرا. 02

 .90تخصصی پاراها و مرااز رش ، سال هشتم، ش  ۀ، فصلنام«فناورییستز ۀدر حوز
لیتل اقتصتادی   بررسی مبتانی تح »(، 0932) یثربی، محم علی و رضاپور آاردی، محم علی. 09

 .0، ش 1 ۀ، دور«حقوق مالکیت؛ با تأای  بر مفهوم تأثیرات خارجی
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