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 ایران دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی شیراز، محمود رنجبر/

mahmoodranjbar866@gmail.com  

 ئول()نویسنده مس ایران یار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی شیراز،/ استادمصطفی ماندگار

 ایران / استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی شیراز،زهره فرخی

 چكیده 
های تولید علم و اختراع در ایران مطالعه در تحقیق حاضر، موانع و چالش

، حق تولید علم و اختراع در دو کشور شده و در ارتباط با موانع حقوقی
ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. دو سئوال اصلی 
مقاله این است: اوالً موانع موجود بر سر راه تولید علم و اختراع در ایران 
کدامها هستند؟ ثانیاً موارد مهم در ارتباط با موانع حقوقی شامل چه 

( 1شود: مطرح می اس این سئواالت، دو فرضیهشوند؟ بر اسمواردی می
های غلبه بر آنها های تولید علم و اختراع، به راهشناخت موانع و چالش

ثبت ماهوی های موجود در شرایط بر خالف شباهت( 2کند. کمک می
های تفاوتی مطرح در بخش موانع حقوقی، هازمینهدیگر اختراعات، در 

 نتیجهشود. مشاهده مییران و انگلستان حقوقی ادر دو نظام  چشمگیری
های تولید علم و دهد که برای چیرگی بر موانع و چالشتحقیق نشان می

اختراع در ایران، رفع ابهام از تعاریف و مصادیق مربوط و نیز 
روش رسد. کارآمدسازی بیشتر نظام حقوقی ایرانی ضروری به نظر می

ای و تجزیه و ی کتابخانها به شیوههآوری دادهجمع تحقیق در این مقاله،
 هاست.تحلیل این داده

تولید علم، موانع تولید علم و اختراع، مالکیت فکری، نظام  كلیدواژه:
 .حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلستان

 10/9/1399تاریخ تأیید   13/04/1399تاریخ دریافت 
 شدبامی محمود رنجبرآقای  این مقاله برگرفته از رساله دکتری

 لمیع  فصلناهم-مقاهل ژپوهشی 
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 مقدمه

تولید همواره یکی از دغدغه های توسعه در همه کشورها محسوب می شود و در همین 
راستا نیز استراتژی های مختلفی بکار گرفته می شود. در ایران نیز با در نظر گرفتن شرایط 
تاریخی و جغرافیایی و ... این امر همواره یکی از دغدغه های اندیشمندان و همچنین مقامات 

)در عرصه کنش سیاسی( محسوب می شود. برهمین اساس است که رهبر انقالب نیز  سیاسی
مایت ی حهای رهبر انقالب دربارهتوجه ویژه ای به این امر کرده است. توجه به آرا و گفته

ور معرفی شده است، در کش 1400جانبه از امر تولید و رفع موانع تحقق آن که شعار سال همه
های نظر عملی )پراتیک(، ایجاد مشوقحائز اهمیت است که از نقطه کلیدی ذکر این نکته

ی جهش تولید در چارچوب اقتصاد گذاری، الزمههای سرمایهمختلف از جمله مشوق
آیند. به عبارت دیگر، کسب و کار تولیدی در کشور باید به سمتی پیش مقاومتی به شمار می

 های آن مورد تشویق قرار گرفته وو تمام طیف ی تولیدگذار در حوزهبرود که افراد سرمایه
ایجاد شود. پس نتیجتاً تالش در راستای تحقق اصل اقتصادی  در این زمینه در آنها انگیزه

ها )اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره( جهش تولید که دستاوردهای وسیعی در دیگر حوزه
وری از امکانات موجود بوده هبه دنبال خواهد داشت از یک طرف مستلزم عملی کردن و بهر

یت انگیزه تقو»و از طرف دیگر به بستری مناسب برای ارتقای تولید نیاز دارد. برای مثال، 
ی فردی یا ها، همسو کردن مجاهدت«ی صنعت کشورطلبی و نگاه بلندمدت به توسعهتوفیق

ان شدن بنینشآن، دا منافع عمومی و ملی است که الزمهگروهی نخبگان کشوری در راستای 
 (.46: 1399تولید و نیز داشتن نگاه بلندمدت و چندوجهی در امر تولید است )چیت سازیان، 

مت بنیان شدن آن، ما را به سزدایی از امر تولید و نیز دانشبنابراین توجه به اهمیت مانع
ند کیهای مربوطه هدایت متولیدات علمی، اختراعات و نوآوری جانبه از مقولهحمایت همه

اسناد باالدستی کشور هم آمده است که در بین آنها، سند  ترینمهمو این امری است که در 
انداز بیست ساله بر اهمیت تولیدات علمی تاکید وافری داشته است. بر طبق این سند، چشم

یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در مقیاس  ایران کشوری است دست»
انداز بیست ساله ی نظام جمهوری اسالمی ایران است واقع، مطابق با سند چشم در« ای.منطقه

ریزی ی جامع علمی کشور به منظور نیل به اهداف فناورانه و علمی و نیز برنامهکه سند نقشه
سازی برای ارتقای رشد علمی کشور و پشت سر گذاشتن وضع موجود تا رسیدن به و مدل
های مشخصی تعبیه شده تا بلکه کشور، در مدت ا استراتژیی کمال و شکوفایی، بمرحله
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وری ی علوم و فنای اول در حوزهانداز مذکور، در منطقه به رتبهشده در سند چشمزمان تعیین
 (.  26: 1399دست پیدا کند )جنوی، 

کننده از حقوق بدون وجود قوانین و مقررات حمایتبا این حال باید اذعان داشت که 
ر دیگدر جریان کار خود دلسرد شده و آنان ، نویسندگانو  ، مولفاننمخترعا، دانشمندان

ود که خ نظمی به وجود آمدهبینتیجه خلق اثر نخواهند کرد و در تولید دانش و اقدام به 
 های مختلف تولید دانش است،مانعی بزرگ بر سر شکوفایی و تسهیل نوآوری در حوزه

تواند آن را به میو  ساختهبا چالش جدی مواجه ا رخالقیت فکری و تولید آثار علمی 
تواند استقالل، توسعه، غنا و توانمندسازی کشور اضمحالل بکشاند و این امری است که می

های وی در تولید علم و پژوهش و خالقیت و نوآوری مستقیماً در ارتباط را که با ظرفیت
رسد که یکی از طبیعی به نظر می جدی مواجه سازد. فلذا کامالً هایچالشقرار دارد با 

های اصلی تولیدکنندگان علم و مخترعان در هر کشوری و از جمله ایران، حمایت دغدغه
قانونی از آنهاست. دانشمندان و مخترعان به طور جدی این دغدغه را دارند که نهادهای 

کنند. می انیحاکمیت چگونه و به چه میزان از آنها و تولیدات علمی و اختراعاتشان پشتیب
پشتیبانی از تولیدات علمی و اختراعات که شناسایی حق اختراع که از جمله مصادیق حقوق 
مالکیت فکری است فقط به معنی پشتیبانی مالی و مادی )اقتصادی( نیست و لزوماً ایجاد 

ر از این شود، بلکه بیشتهای علمی و خالقانه را شامل نمیبسترهای مناسب برای تحقق پروژه
دو مورد، به حمایت و پشتیبانی قانونی از آنها در مقابل نقض حقوق تولید علم و اختراع، 

تراعات برداری از تولیدات و اخافشای اسرار مربوط به تولید و اختراع مربوطه، استفاده و بهره
مورد نظر بدون رضایت آنها، تکثیر غیر مجاز تولیدات علمی و اختراعات و غیره مربوط 

 هایمانند ایران که هنوز به صورت جدی به کنوانسیون این نگرانی در کشورهایی»شود. می
ها المللی ناظر بر حمایت از حقوق مخترعان نپیوسته و هنوز قوانین داخلی در برخی عرصهبین

ها و خالهای فراوانی مواجه است، مانند ضمانت اجرای نقض حقوق مخترع با کاستی
دلیل است که طبق گزارش رسمی پایگاه اینترنتی شورای عالی  مضاعف است. دقیقاً به همین

کشور جهان  144انقالب فرهنگی، ایران از نظر امنیت روانی مراعات حقوق مخترع از میان 
 (.2: 1399)رنجبر، « قرار دارد. 127ی در رده

اسایی نتطبیقی بین دو کشور ایران و انگلستان، ش ان این مقاله با پیشنهاد مطالعهنویسندگ
تولید علم و اختراع و تجزیه و تحلیل حمایت حقوقی از آن را در دو نظام مذکور،  مقوله

لمی و آل تولید عیک اقدام پژوهشی مهم و تاثیرگذار در راستای تحقق هر چه بیشتر ایده
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رفع  هایتواند به یافتن راهدانند که به خصوص میاختراعات در سطح کالن کشوری می
تحقیقی در این مقاله، روش ی مزبور یاری برساند. پیش رو در حوزه هایچالشموانع و 

برداری فیش ای و از طریقی کتابخانهها به شیوهدادهو است تحلیلی -توصیفیکیفی و از نوع 
 شوند.آوری میاز منابع اینترنتی و غیر اینترنتی جمع

 تحقیق پیشینه

وردی م ت نظام ثبت اختراع به عنوان مطالعه( با تاکید بر اهمی1394زارعی و همکاران ) 
عتی پرداخته ی صنها و توسعهو با در نظر گرفتن آن در مقام ابزار حقوقی پشتیبانی از نوآوری

اند. به زعم این محیطی مورد بررسی قرار دادهو این مهم را در چارچوب مسائل زیست
راعات، م حفاظت و حمایت از اختتحقیق، با نظر به تاکیدِ کنوانسیون تنوع زیستی بر لزو

نقایص حقوقی موجود در قوانین ثبت اختراع در جهت حفظ محیط زیست باید مورد تبیین 
های محیط زیستی، پیشنهاداتی برای اصالح نظام ثبت اختراع قرار گرفته و برای رفع چالش

 ارائه شود.
ی میت آن در حوزهشناسایی حق اختراع و اه ( در تحقیقی به مقوله1384نصرآبادی ) 

های فکری پرداخته و با تبیین شرایط و معیارهای مدون قانونگذار برای شناسایی حق مالکیت
ی تریپس در سازمان تجارت جهانی بررسی کرده نامهاختراع، نظام حقوقی ایران را با موافقت

ی سازی اولی با مقررات مندرج در دومو راهکارهایی را در جهت اصالحات و هماهنگ
 پیش کشیده است.

ای به تبیین و نقد حمایت حقوقی از ایده در چارچوب ( در مقاله1395محسنی و قبولی ) 
مالکیت فکری پرداخته و در این راستا، دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را مورد بررسی قرار 

های ای کاربردهایی که دارهای مرتبط با نام تجاری و نیز ایدهاند. به باور مولفان، ایدهداده
 توانند با کسب شرایط قانونی، از حمایت و پشتیبانی قانونی مخصوص نامباشند میصنعتی می

 مند شوند.تجاری یا اختراع بهره
توان واجد دو نوآوری دانست. اول این که کوشیده است تحقیق حاضر را می 

ختراع در ایران ارائه دهد موانع موجود بر سر راه تولید علم و ا ترینمهماندازی کلی از چشم
و دوم این که با تمرکز بر موضوع موانع حقوقی و نیز اهمیت حمایت حقوقی از تولید علم و 

ی برای هایی تطبیقی نظام حقوقی ایران با انگلستان، راه حلاختراع، آن هم از طریق مطالعه
 زدایی از امر تولید علم و اختراع در ایران پیشنهاد دهد.مانع
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 تی تولید علم و اختراعچیس 

ها است که بر اساس مفاهیم خاص شکل گرفته و دارای علم، نظامی از دانش یا دانش
های علمی را داراست. وادی علم، یا بیان نظری )تئوریک( فنون و تکنیک قابلیت ارائه

مند )سیستماتیک( است که اصول آن جهانشمول بوده و در عمل هم توسط ای نظاممجموعه
ی نظریه یا طرحی تازه در یک ی جهانی پذیرفته شده است. تولید علم یعنی ارائههجامع

قلمروی دانشیِ مشخص که از خصلت تقلیدی به دور و در عوض مبتنی بر تازگی است. 
های به دست آمده که دارای کاربرد عملی خاص است و اختراع یعنی ابداعات و نوآوری

  حل مشکالت بشری را به دنبال دارد.
ع ی وسیتوان مبحث اختراعات و ثبت اختراع را در زیرمجموعهبا اندکی تسامح می

های نو و خالقانه، ی ایدههای آن عبارتند از ارائهتولیدات علمی قرار داد که دیگر نمونه
 (. 129: 1388الهی، سندسازی، چاپ و نشر کتب و مقاالت، غیره )فضل

سازد، تعلق این امور به ضوعی برای علم حقوق میآن چه که از تولید علم و اختراع، مو
حقوق مالکیت فکری یا معنوی است. مالکیت فکری یا معنوی، تمامی حقوق برگرفته از 

یت گیرد. این مالکتفکر و تعقل در انسانها بوده و صنعت، علم، ادبیات و هنر را در بر می
ش مالی از پی دارد بدون این ی انسان است که ارزهای ذهنی و خالقانهمعطوف به فعالیت

ین ی مالکیت فکری بدکه لزوماً وجود مادی، ملموس و بیرونی داشته باشد. دو مصداق عمده
های حقوقی موجود در ( مالکیت صنعتی. در تمام نظام2( مالکیت ادبی ـ هنری؛ 1قرارند: 

 گیرد )محسنیجهان و از جمله ایران، حقوق مالکیت فکری دو مصداق نامبرده را در بر می
 (.128ـ127: 1395و همکاران، 

ت اختراع ثب آید که با مقولهی مالکیت صنعتی به شمار میحق اختراع، جزئی از مجموعه
در نسبت مستقیم است، چون این روند ثبت اختراع است که حقوق مادی و معنوی مخترعان 

تیبانی نی حمایت و پشتوان گفت که ثبت اختراع یعکند. ضمناً به اجمال میرا تضمین می
 قانونی از مخترعان پس از ثبت اختراع ایشان. 
 موانع تولید علم و اختراع در ایران

کوشند تا با افزایش سهم نظری و عملی خود در تمام کشورها به انحاء مختلف می
های تولیدات و انتشارات علمی و نیز اختراعات، به افزایش نقش خود در مناسبات و عرصه

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی یاری رسانده و آن را محقق سازند. با این حال  گوناگون
ی تولیدات علمی و ی مهم توجه داشت که نقش هر کشوری در عرصهباید به این نکته
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شود. به عبارت دیگر، هر اختراعات بر اساس سهم آن کشور از جمعیت جهانی مشخص می
عیت جهانی دست به تولیدات علمی و اختراعات کشوری باید نسبت به سهم خودش از جم

شود یک کشور دارای قدرت علمی است که نسبتِ تولیدِ علمِ وی در بزند. زمانی گفته می
مقایسه با جمعیت جهانی بیشتر باشد. در غیر این صورت باید از فقر علمی آن کشور سخن 

رده این صورت، کشور نامب گفت. با این حال سهم مورد نظر همیشه دارای توازن نیست که در
 (. 21: 1397با شاخص فقر علمی زیاد مواجه خواهد شد )مرادی مقدم، 

های تولید علم و اختراع در ایران که در بسیاری از کشورهای برشمردن موانع و چالش
ی معیارها و خورد، با توجه به تعدد این موارد و نیز امکان ارائهدیگر نیز به چشم می

کوشیم چهارده مانع و رسد. ما در ذیل میای مختلف، کار آسانی به نظر نمیهبندیفرمول
چالش عمده را نام برده و مورد بررسی اجمالی قرار دهیم. به پانزدهمین مورد هم که به موانع 

گذاری کافی دولتی؛ ( عدم سرمایه1پردازد به طور مفصل پرداخته خواهد شد: حقوقی می
( فقدان 3ی علمی؛ رت تولید علم و اختراع و فقدان روحیه( عدم باور کافی به ضرو2

( عدم توجه به معیارهای 5( نقدپذیر نبودن؛ 4آزاداندیشی در مواجهه با علم و تولیدات علمی؛ 
( اولویت ندادن به 7سازی در تولید علم در سطح وسیع اجتماعی؛ ( عدم فرهنگ6اخالقی؛ 

توجهی ( کم9ی تولید علم و اختراع؛ جانبهه( عدم پوشش وسیع و هم8اعتبارات پژوهشی؛ 
( 11( کمرنگ بودن استعدادیابی؛ 10، نهادها، موسسات و مراکز علمی؛ هادانشگاهبه نقش 

( عدم توازن بین رشد کمی و کیفی در تولیدات علمی 12عدم تنوع زبانی در تولیدات علمی؛ 
( 14ت و نشریات علمی؛ ( عدم تجدید نظر در نمودارهای کلی تولیدا13و اختراعات؛ 

 ( موانع حقوقی.  15بوروکراسی دست و پا گیر؛ 
 گذاری كافی دولتیعدم سرمایه

در هر کشوری، تولید علم و جهش در اختراعات و ابداعات صنعتی و فناوری، مستلزم 
ها که های فزاینده است و بدیهی است که این امر، جز به دست توانای دولتگذاریسرمایه

حامیان و مشوقان تولید و ترویج علم و دانش و فنون هستند به دست نخواهد آمد. بزرگترین 
تاریخ نشان داده است که دوران طالیی تولیدات علمی و اختراعات و ابداعات در هر 

ها و دولتمردان از مولفان و عالمان و ی دولتجانبهکشوری با حمایت مالی و مادی همه
شکوه تمدن اسالمی ـ ایرانی، رنسانس ایتالیا یا دوران سلطنت مبدعان توام بوده است؛ عصر با

(. همچنین یکی از 1388لوئی چهاردهم در فرانسه، گواهی بر این واقعیت هستند )نجفی، 
 ی علم و تولیدات علمیدالیل مبنی بر این که بخش خصوصی در ایران در حوزه ترینمهم
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ماد ی مناسب و مبتنی بر اعتم برقراری رابطهکند را باید در عدگذاری اجتناب میاز سرمایه
با دولت ارزیابی کرد. پرواضح است که اعتبارات پژوهشی و تخصیص بودجه به علوم و فنون 

تری در این در ایران سیرِ صعودی نداشته و منابع تامین سرمایه به جای این که به طور فزاینده
گذاری کشور به صورت خرد و رمایهگذاری و سهای بودجهها خرج شوند در برنامهحوزه

پذیر شدن ی این روند، آسیبکنند. نتیجهها اختصاص بیشتری پیدا میکالن، به دیگر حوزه
 ( و ممانعت از تولید و ترویج علم خواهد بود.  28: 1383ی تحقیقاتی کشور )هداوند، بدنه

 میلی ععدم باور كافی به ضرورت تولید علم و اختراع و فقدان روحیه

ضرورت علم و وجود تولیدات علمی و خیزش اختراعات بدون باور عمیق و ایجاد روحیه 
نگری در برخورد با موضوع مهم تولید علم و تولیدات علمی گیرد. غیاب یا سطحیشکل نمی

آید و تا زمانی که ضرورت نامبرده و ی علمی کشور به شمار میمانع مهمی بر سر راه توسعه
تای ها در راسها و تالشدیت در مواجهه با آن شکل نگرفته است، مساعدتاحساس نیاز به ج

 (.23: 1377زدایی از آن راه به جایی نخواهند برد )توکل،مانع
 فقدان آزاداندیشی در مواجهه با علم و تولیدات علمی

ی تولیدات علمی است و وجود آن به فضای مشارکتی و رقابتی دامن آزاداندیشی پشتوانه
کند. در ضمن اگر اصل اساسی در آزاداندیشی را تضارب د و در واقع آن را تضمین میزنمی

ی دانش و ابداع است از آراء لحاظ کنیم، پس باید بگوییم که بروز خالقیت که الزمه
برای  های مناسب راشود که خود تابعی از آزادی بیان است که فرصتتضارب آراء ناشی می

 (.   1385کند )عصاریان نژاد، فراهم می ی نظریات و تفکراتارائه
 نقدپذیر نبودن

توان بین آن و مبحث شود و میاصل نقدپذیری به دنبال اصل آزاداندیشی مطرح می
ی مستقیمی برقرار کرد. فقدان نقدپذیری )پذیرش نقد مستدل، موجه و تضارب آراء، رابطه

لمی نتیجه به عدم تحقق تولیدات ع سازنده( به عدم ارتقا و بهبود کیفی نظریات علمی و در
 (.1394و بسط آنها منجر خواهد شد )فرامرز قراملکی، 

 عدم توجه به معیارهای اخالقی

ی غیر های تولید علمی بدونِ معیارهای اخالقی )که پشتوانهها و مدلهنجارها، ارزش  
افراد، بدون  شوند( در جامعه درونی نخواهند شد و در نتیجهمادی علم و دانش محسوب می

انگیزه با علم و تولید علم برخورد خواهند کرد. الزم به ذکر است که تعهد علمی و الزامات 
ای که معیارهای اخالقی و ارزشی عمیقی را برای گفتمان علمی خود تعریف عملی در جامعه
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نظران، احبپذیری تبدیل شوند که بنا به باور صتوانند به عدم مسئولیتو تبیین نکرده است می
یت آید، چون به تربی علمی و فنی کشور به حساب میاز جمله آفات بزرگ برای توسعه

شود )توکل، همان(. نتیجه آن که در فضایی فرهنگی که مند بدل نمینیروی علمی دغدغه
فی علوم توان به تولید کمی و کیپذیری است، نمیخالی از حس تعامل، شفافیت و مسئولیت

 بست.     و اختراعات امید
 عدم فرهنگ سازی در تولید علم در سطح وسیع اجتماعی

 های مادی وگذاریتولید علم و تشویق به ابداعات و اختراعات، تنها نیازمند سرمایه
جامعه  های فرهنگی در سطح وسیعهای مالی نیست، بلکه به همان اندازه به تکوین پایهحمایت

 گوناگون آن با علم و تولیدات علمی بیگانه نبوده نیاز دارد تا بلکه فرهنگ جامعه و سطوح
دوستی و حمایت ی علمسازی روحیهو بالعکس، اهمیت آن را در خود درونی کنند. درونی

ی غالب از محصوالت علمی و فناورانه و نیز پشتیبانی از پدیدآورندگان آن باید به روحیه
، همان: ند )باقری دولت آبادی و انفعالیجامعه بدل شده و از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا ک

(. چون در غیر این صورت، تولید علم و عملکرد عالمان با سختی و حتی شکست مواجه 164
 خواهد شد.

 اولویت ندادن به اعتبارات پژوهشی 

از جمله معضالتی که امروزه امِر تولیدِ علم در ایران با آن مواجه است، اولویت ندادن به 
های مختلف علمی و ترجیح اعتبارات آموزشی به جای آن است. شی در حوزهاعتبارات پژوه

گیرد )باقری شود و پژوهش، تولید علم را در بر میآموزش، انتقال علم را شامل می
و موسسات علمی و  هادانشگاه(. این معضل به ویژه در 165آبادی و انفعالی، همان: دولت

ر عی را از علوم انسانی گرفته تا علوم تکنولوژیک در بی وسیشود و دامنهتحقیقاتی دیده می
کنند، گیرد. اساتید و دانشمندان که به امرار معاش و تثبیت موقعیت شغلی خود فکر میمی

نند، به بیها و تحقیقات خود فراهم نمیوقتی زمینه را برای ارتقای کمی و کیفی پژوهش
رغم اهمیت آن، وقت و فرصت که علی آورند؛ یعنی امریآموزش و تدریس بیشتر روی می

و انرژی زیادی را به خود گرفته و در عوض، بازده کمتری خواهد داشت. بهترین راه برای 
رفع این معضل، ایجاد توازن بین آموزش و پژوهش و نیز تخصیص اعتبارات ویژه به پژوهش 

تحقیق و تفحص  ی خاطر، زمان خود را صرفاست تا بلکه عالمان و دانشمندان، با دغدغه
با جدیت و به صورت یک هدف  هادانشگاهو تولید کنند. این امر به خصوص باید در 

 بلندمدت دنبال شود.
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 های تولید علم و اختراعی حوزهجانبهعدم پوشش وسیع و همه

ای نباید از نظر دور داشت که در جوامع بشری، علم، دانش و فناوری، قلمروی گسترده
د و در سطوح مختلف بازتاب دارند. عدم توجه به این تنوع علمی و نادیده گیرنرا در بر می

ون بدل های علوم و فنهای دانش و تکنیک، به اجحاف در حق بعضی از شاخهگرفتن گفتمان
ها ها را دلسرد و بدبین خواهد کرد. در واقع دولتخواهد شد و عالمان و فعاالن این شاخه

یافته، فنون را مغفول نگهدارند. در کشورهای پیشرفته و توسعه نباید ویژگی بیناکنشی علوم و
 د.  یابنکنند و توسعه میهایِ مختلفِ تولیدی همپا با یکدیگر رشد میعلوم و دانش

 ، نهادها، موسسات و مراكز علمیهادانشگاهتوجهی به نقش كم

ت به انی نسبتجربه نشان داده است که در جوامع صنعتی و تکنولوژیک امروزی، هر زم
، نهادها، موسسات و مراکز علمی که در تولید نظری علم پیشتاز هستند به حد هادانشگاهنقش 

 مدت و بلندمدتکافی حمایت مادی و غیر مادی به عمل نیاید، روند تولید علم در کوتاه
ز کهای کارشناسانه و مستدل و مدون، بدون دخیل دادن مراریزیشود. برنامهدچار اختالل می

سازی، راه به جایی نخواهند آموزش عالی و مشارکت آنها در نهضت تولید علم و فرهنگ
 های الزم برای رخدادها و اتفاقاتبرد. پویایی و نشاط علمی، فراهم ساختن بسترها و زمینه

علمی و مخترعانه، تبدیل علوم و فنون به نهادهای اجتماعی موثر و قدرتمند، از جمله مواردی 
و نهادهای علمی و فنی ـ صنعتی محقق نخواهند شد. ضمنًا  هادانشگاهه بدون وجود هستند ک

ی تولید علم و اختراعات را در فقدان یا ضعف نیروهای خالقه و اگر یکی از موانع عمده
و نهادهای  هاگاهدانشنخبگان و مستعدان یک جامعه بدانیم، پس بالفاصله به نقش انکارناپذیر 

سازی این قشر اجتماعی را بر عهده دارند پی خواهیم برد. به تربیت و آماده علمی که تعلیم و
عبارت دیگر، ارتقای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که از عوامل تاثیرگذار بر آن، 

ی علمی و پیشبرد تولیدات و محصوالت علمی و ابداعی است، بدون فعالیت مستمر توسعه
به وقوع نخواهد پیوست )توکل، همان(. تولید علم، مساوی  و نهادهای مربوطه هادانشگاه

های است با تولید فناوری و تولید فناوری یعنی کسب و تثبیت قدرت روزافزون در عرصه
ولیدی های تمختلف. اگر مانعی بر سر اهداف دانشگاهی و تحقیقاتی به وجود بیاید، چرخه

روی بانشاط و خالق و مبدعی در کار با کندی و حتی توقف مواجه خواهند شد؛ چرا که نی
نخواهد بود که علم و صنعت و فنون را به دست بگیرد. فقدان نیروی انسانی متخصص و 
متعهد که از نعمت تحصیل در محیط مناسب علمی و پژوهشی محروم بوده است، معضلی 

خود، یکی  تتوان گفاست که مستقیماً با موانع تولید علم و اختراع در پیوند بوده و حتی می
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ان را ارج و دانشگاهی هادانشگاهآید. بنابراین سیاستگذاران موظفند از این موانع به شمار می
 جانبه از آنها، از ضعف تولیدات علمی جلوگیری کنند.نهاده و با حمایت همه

 كمرنگ بودنِ استعدادیابی

ه برای علم و همانطور که اشاره شد، بدون وجود استعدادهای خالق، مبدع و بانشاط ک
ی تولید علمی در کشور ممکن اندازی و ارتقای چرخهاند، راهفن و نوآوری تربیت شده

عدادها ی الزم برای کشف استنیست. از جمله مسائلی که ایران با آن درگیر است، فقدان اراده
ی الزم برای رشد و شکوفایی آنها از سوی دیگر از یک سو و فراهم کردن بستر و زمینه

ن اثر کرده است. بهترین مثال برای چنیت؛ امری که روند تولیدات علمی را ضعیف یا کماس
تواند دلسردی نسل جوان در نظر گرفته شودکه عرصه را برای رشد و ارتقا فراهم امری می

ندیده و در نتیجه از انگیزه ی کافی برای مشارکت علمی و تکنیکی برخوردار نخواهد شد. 
استعدادها و نخبگان هم از دیگر پیامدهای ضعف یا اغفال در استعدادیابی  ی منفی فرارپدیده

 (.1381شود )فوالدی، محسوب می
 عدم تنوع زبانی تولیدات علمی

ای مهم در روند تولید علمی آموزند که زبان به عنوان مولفهبه ما می 1سنجیمطالعات علم
ر های علمی کشور بیشتدها و فرآوردهآید. در واقع هر چقدر تنوع زبانی فرآینبه شمار می

مختلف بیشتر  هایباشد، توانایی و قابلیت پدیدآورندگان علمی به تالیف متون علمی به زبان
المللی های مختلف که در سطح بینعدم توانایی یا ضعف در به کارگیری زبان خواهد بود.

د علم در های مولسایر کانون شوند منجر به تماس کم بابه کار برده و مورد استفاده واقع می
های علمی( شده و در نتیجه ، مراکز و سازمانهادانشگاهها، مجالت، جهان )نشریات، روزنامه

هایی دهد. برای مثال، تولیدات علمی منتشره در ایران به زبانقدرت انتخاب را نیز کاهش می
ه، در حالی که تولیدات میالدی فقط پنج صدم درصد بود 2006به جز زبان انگلیسی در سال 

ی تولید و ترویج علم و دانش، دو رقیب بزرگ ایران در علمی مصر و ترکیه )که در زمینه
است  شوند( در همین سال از تنوع زبانی بسیار بیشتری برخوردار بودهمنطقه محسوب می
 (.69: 1386)نوروزی چاکلی، 

 تراعاتعدم توازن بین رشد كمی و كیفی در تولیدات علمی و اخ

                                                      

1 Scientometrics 
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نباید فراموش کرد که برقراری توازن بین رشد کمی و رشد کیفی تولیدات علمی است 
که باعث می شود تا تولید به فناوری و نظریه به کاربرد تبدیل شود. این امر به خصوص 

ی کشوری مثل ایران که تنها یک درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده درباره
( اما بر طبق شواهد و مدارک، طی سالهای گذشته بیشترین 20 :1397است )مرادی مقدم، 

( این سهم تولید علمی 1شود: برانگیز میرشد تولید علم را در جهان دارا بوده است سئوال
( چه شاخصه 3هایی اتفاق افتاده است؟ ( این سهم علمی در چه حوزه2چگونه بوده است؟ 

( تاثیرات سهم علمی مذکور بلندمدت 4؟ شوندهایی برای شناسایی آن به کار برده می
یم از شود که بدانخواهند بود یا کوتاه مدت؟ در واقع اهمیت این امر وقتی بیشتر روشن می

سنجی در ایران به درستی تبیین و های علمتا به امروز، نه وضعیت شاخصه 57ابتدای انقالب 
مختلف  1هایها و شاخهدر حوزه هااند و نه تجزیه و تحلیل دقیقی از این شاخصهروشن شده

هایی مانند عملکرد کشور در تولید علم )نسبی یا سرانه(، فقر علمی انجام شده است، شاخصه
علمی، توان علمی و غیره )مرادی مقدم، همان(. بنابراین به صرف این که ایران، طبق آمار و 

ی نای تائید بهبود کیفارقام موجود )کمی( از خط فقر علمی عبور کرده است لزوماً به مع
 تولیدات علمی این کشور نیست.

 عدم تجدید نظر در نمودارهای كلی تولیدات و نشریات علمی 
کشورها نقش انکارناپذیری در ساختار  نمودارهای کلی تولیدات و نشریات علمی در همه

ام ار و ارقسازی آمتوانند به شفافرسانی بر عهده دارند و میی اطالعآماری و نیز در عرصه
های تحلیلی کمک شایانی کنند )نوروزی چاکلی ی شاخصقابل ارائه و نیز به دقت فزاینده

(. با توجه به کلی بودن نمودارهای تولید علم در ایران و با در نظر 80: 1386و همکاران، 
دهند، شده را نشان نمیگرفتن این نکته که نمودارهای مذکور، سهم دقیق نشریات معرفی

براین باید در طراحی و عملیاتی کردن این نمودارها تجدید نظر کرد. چون در غیر این بنا

                                                      

شاخهدر علم 1  سیع و گوناگونِ علوم، سنجی، این  های علمی در طیف و

هایی که شییون ی یینی شییاخهتحرک تقسیییم میتحرک و کمبه پرتحرک، میان

ست ) سط یا پایین ا (. برای Gilbert, 1978تولی ات علمی در آنها باال، متو

های های پرتحرک، علوم زراعی جزء شاخهمثال در ایران، شیمی جزء شاخه

شاخهتحرک و زمینمیان صادی جزء  سی یا علوم اقت سوب های کمشنا تحرک مح

 (.29: 1397شون  )مرادی مق م، می
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توانند در بلندمدت به مانعی بر سر راه انداز به خود گرفته و میصورت، حالت غلط
 سازی اطالعاتی تولید علوم در ایران منجر شوند.شفاف

 بوروكراسی دست و پاگیر

یده های سیاسی کارآمد و پیچی نظامی از وجوه ممیزهبوروکراسی یا دیوانساالری که یک
شود )امیری و ی سیاسی کشور لحاظ میآید و نماد و بخشی از تحقق ارادهبه شمار می
تواند ابعادی منفی به خود گرفته و با فرسایشی شدن، از بروز ( می124: 1390همکاران، 

یری رشد اختراعات هستند جلوگ ی ضروری برای تولید علم وفرصت و خالقیت که دو مولفه
کند. در واقع باید گفت که خطر وجود بوروکراسی برای تولید علم در این است که به جای 

 ایبرقراری محیطی منضبط )که هدف عمده ی هر ساز و کار اداری می باشد(، به پدیده
آن ببندد.  ریدست و پاگیر بدل شده و راه را بر تحقق سریع تولیدات علمی و فنی و لوازم ادا

ود از شها به شمار آورده میمراتب پیچیده که از جمله خصایص بوروکراسیوجود سلسله
تسهیل و تسریع روند و امور مربوط به تولید علم و فناوری جلوگیری خواهد کرد. برای مثال، 

ی در جریان ثبت اختراعات که بخشی مهم و ضروری است، اگر پشت سر گذاشتن پروسه
گیر و فرسایشی بدل شود، مخترعان از روند کار دلسرد و به سیستم بدبین امری وقت اداری به

 ی فناوری و ابداعات به دنبال خواهد داشت.  شده و این امر تبعات روانی منفی در حوزه
  موانع حقوقی

ی رسد که در فقه اسالمی، در زمینهقبل از ورود به بحث، ذکر این نکته مهم به نظر می
، خورد. در واقعای به چشم نمیرداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، سابقهببهره

حقوق مادی مالک اختراع در نظام سنتی حقوق تا بدانجاست که استفاده از این حق، منحصرًا »
« ستبرداری از اختراع ممکن نیمتعلق به صاحب اختراع است و بدون کسب موافقت وی بهره

تواند به ی شرعی میالوصف، دولت با دو ادله(. مع140: 1394پور، )اسکندریان و سلیمان
( زمانی که مخترع در بازار اخالل ایجاد کرده 1حریم مالکیت خصوصی مخترع ورود نماید: 

ی اختراع مزبور را ایجاب نمایند. با ( زمانی که منافع عمومی جامعه، تولید و عرضه2باشد؛ 
اول با نظام حقوقی انگلستان و فرانسه و مورد دوم با نظام  های موردتوجه به این که شباهت

توان بر بُعد (، پس می141: 1394حقوقی آلمان چشمگیر است )اسکندریان و سلیمانپور، 
 پذیر قوانین فقهی ـ حقوقی ایران در این زمینه تاکید کرد. پیشتازانه و انعطاف

نع حقوقی بر سر راه تولید علم و تر موارغم وجود این اصل مثبت، از منظری وسیععلی
دهند همچنان از اهمیت ای از موضوع این تحقیق را تشکیل میاختراعات که بخش عمده
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زیادی برخوردار بوده و در نتیجه باید به طور جداگانه به بررسی آنها پرداخت. رویکرد 
فت در واقع باید گ ای است.ای از این قسم، رویکرد مقایسهی مطالعهی حاضر برای ارائهمقاله

ی وضعیت تولید علم و اختراعات که شامل شناخت موانع موجود از یک طرف و که مطالعه
دهد تا در ی راه حل برای رفع این موانع از طرف دیگر است به ما این امکان را میارائه

های مفید، کارآمد و بلندمدت در این حوزه دست ها و سیاستگذاریریزیی برنامهحیطه
رسد که برای عملی کردن چنین قسمی از مطالعه و بررسی، اتخاذ یک زنیم. به نظر میب

ا پیدا ای به ما کمک بیشتری کند. این نکته به ویژه زمانی بیشتر معنرویکرد تطبیقی و مقایسه
کند که بدانیم در بحث از موانع تولیدات علمی و اختراعات، صرف شناخت محلی و ملی می

رسد و باید عالوه بر این، به جایگاه علمی و عوامل موجود کافی به نظر نمیها و از مولفه
قانون ثبت  المللی نیز بپردازیم. این امر به خصوص دربارهی بیناختراعات کشور در عرصه

قانونی »کند، یعنی نیز صدق می 1386اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب 
(. پس در این راستا، 356: 1390)ابراهیمی، « ای حمایتی باالکامالً مدرن و با استاندارده

ت ی پیش رو، در راستای شناختواند ابزاری مهم و کارساز به شمار بیاید. در مقالهمقایسه می
بیشتر موانع حقوقی بر سر تولید علم و اختراع در ایران، از نظام حقوقی کشور انگلستان در 

قوقی انگلستان به این دلیل قابل اهمیت است که از بُعد نظام ح جوئیم.این زمینه کمک می
ری و های فکی مالکیتهای حقوقی در حوزهترین و کارآمدترین نظامتاریخی، جزء قدیمی

توان از خصایص موجود در آن به منظور تکوین مطالعات تطبیقی معنوی بوده و در نتیجه می
خاب مواردی که برای بررسی تطبیقی انتت. ای از آن اساستفاده کرد که تحقیق حاضر، نمونه

شرایط ماهوی ثبت تولیدات علم و اختراع؛ مبحث اختراعات مشترک؛  اند عبارتند ازشده
 مبحث استثنائات مترتب بر ثبت اختراعات؛ موارد صوری ثبت اختراعات. 

و شرایط ماهوی آن در دو نظام حقوقی  اختراعاتتولیدات علمی و ثبت 

 انایران و انگلست

مشترک سخن به میان آمده که همان شرایط  مقولهنامبرده، از سه هر دو نظام حقوقی در 
کاربرد ( 3؛ ابتکاری هایگام( 2( تازگی؛ 1 ماهوی ثبت اختراعات هستند و بدین قرارند:

شرط قابل ثبت بودن یک ایران، در ثبت اختراعات  1386قانون  2 یمادهبر طبق صنعتی. 
راعات در قانون اخت «.حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد»ه اختراع این است ک

نظام  اذعان داشت کهتوان می پس شده است. شارههمین شرایط ابه نیز ( 1988ستان )انگل
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بودن نه مبتکرا، یادشده )یعنی جدید بودن صلیدر سه شرط احقوقی دو کشور مورد مطالعه، 
 دیگر اشتراک نظر دارند.بودن( با یککاربرد صنعتی واجد و 

م اگر به نظام حقوقی انگلستان رجوع کنی. تعابیر متفاوتی از این شرایط در میان است
ه در این خصیصه حتی توسط شخصی ککه  زمانی مصداق دارد «ابتکاری بودن» بینیم کهمی

. دشآید باز هم قابل درک باقیاس با فن یا صنعت مورد نظر، معمولی )آماتور( به شمار می
 این هایدادگاه، در ستانانگل 1977از تصویب قانون  پیش تااین نکته حائز اهمیت است که 

، اختالف آرای کم و بیش زیادی وجود 1«متخصص فرضی» سطح معلوماتِ باب در  سرزمین
 انبرای متخصص 2«دانش نامحدود» مذکور بود که تصویب قانوندر واقع به دنبال . داشت
ی در حوزهمتخصص فرضی سطح دانش و تخصص علمی  .ی شد، امری واجب تلقفرضی

است « 4فردی با تخصص باال»از  کمترو « 3کارگر معمولی»از  علمی ـ فنی مورد نظر، بیشتر
(Cornish, 1992.)  ،معیار ابتکاری بودن و میزان درستی ، یایران یحقوقنظام در در عوض

قانون  2 یادهم ابتکاری بودن مطابق با تعریف ابتکار و یا نادرستی آن به خوبی روشن نیست.
ار جدید ابتک» در ایران، بدین شکل است: م تجاریئهای صنعتی و عالثبت اختراعات، طرح

ی مهارت عادی دارندهعبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای 
شود بردی محسوب می، اختراعی کارمعلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی در فن مذکور

ی دارنده» پس نتیجه آن که شخص« ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.که در رشته
 ستانانگل یحقوقنظام در « متخصص فرضی»ایران با  یحقوقنظام در « مهارت عادی

ستان، انگل 1977در قانون شود: . با این حال در این میان تفاوتی دیده میاستپذیر انطباق
 اً قانون ایران صرفدر حالی که در  شخص مورد نظر است،برای « دانش نامحدود» بر سربحث 

 . اندبسنده کرده ویو توانایی تخصصی مهارت « عادی بودن»به 

 ستانایران و انگلکه تقریباً به یکسان در هر دو نظام حقوقی  شرط بعدی، جدید بودن است
 قانون اختراعات ایران 2 یمادهتراع بر طبق مورد تفسیر قرار گرفته است. جدید بودن یک اخ

  «د.باش در فن یا دانش قبلی وجود نداشته»به این امر بستگی دارد که اختراع مذکور 

                                                      

1 Hypothetical Technician 

2 Omniscient Artisan 

3 Ordinary Workman 
4 Highly Qualified Research Staff 
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 نظام حقوقی ایران و انگلستاندو اختراعات مشترک در بحث 

به دو  به اشتراکثبت آن  یگواهینامه دانست که مشترک توان یک اختراع رازمانی می
علق تبه آنها  ، تمام و کمالاز آن منشعبحقوق نیز این که و واگذار شده باشد نفر  یا چند
برداری از اختراع مشترک بهرهدر نظام حقوقی ایران،  (.234: 1397)رنجبر و ماندگار،  بگیرد

یازی نرضایت شریک یا شرکای دیگر  انجام شود به توسط هر یک از شرکا اگر صرفاً
ار، )رنجبر و ماندگیی هستند حقوق اعطاواجد از از شرکا به تساوی  کدام و هر نخواهد داشت

باید به  ،شرکا ی دیگربدون اجازه ی مورد نظر، استفاده  نباید فراموش کرد که (.235: 1397
ا برای شرکبا این که  مذکور، قانون، چون در غیر این صورت باشدمحدود شده سهم خود 

نیاز دون ب قادرندنکته که هر یک از شرکا  ر قبال ایناما ددر نظر گرفته است حقوق مساوی 
اگر یکی ن چو؛ سکوت کرده است کننداز حق تمام اختراع استفاده  ،شرکا دیگررضایت به 

ا باین امر  کند،استفاده خود را کامالً شرکای خود حق اختراع ی بدون اجازه اناز مخترع
ن را ضایع می کند. دلیل این امر آن در نتیجه حق ایشاو  در تضاد بودهحقوق سایر شرکا 

 امبرده،ندر قانون  ؛ مندرج«تساوی حقوق شرکا در استفاده از اختراع مشترک»اصل است که 
 .، اعتبار خود را از دست خواهد دادبا استفاده یک شریک بدون رضایت سایر شرکا

بخش  3ند بی دیگری برقرار است: مطابق با به گونهوضع  ستاندر نظام حقوقی انگلاما 
ای شرک اختصاص دارد،قانون اختراعات انگلستان که به حقوق اختراعات مشترک  36

 شریکی اجازهنیاز به خود بدون  سهمِ  انتقال یا رهنِ ،برداریاختراع از اعطای مجوز بهره
ق ح ،این اجازه اگر در حد همان چیزی باشد که در قانون ما به شریک»اند. دیگر منع شده

د ولی اگر در ح ؛تفاوتی با قانون ایران نخواهد داشت ،بهره برداری اعطا نموده تقدم برای
  (.236: 1397)رنجبر و ماندگار، « .می پذیردمی باشد، نظام حقوقی ایران آن را نئمنع دا

 بر ثبت اختراعات در نظام حقوقی ایران و انگلستان هات واردئاستثناحث ب

کنوانسیون  52 یماده 2، بند انگلستان 1977تراعات قانون اخ 1بخش  2به بند  با استناد
بت ث چند استثنا بر مبحث ،تریپس ینامهموافقت 27 یماده 3بند نیز ثبت اختراعات اروپایی و 

 -2های ریاضی؛ های علمی و روشکشفیات، نظریه -1احصا شده است:  اتاختراع
 هایهای فکری، بازیبه فعالیت های مربوطها، قواعد و روشبرنامه -3های هنری؛ آفرینش

 نمایش اطالعات. -4های کامپیوتری؛ ای، برنامهرایانه
از سوی دیگر، در بحث از استثنائات وارده بر نقض گواهی ثبت حق اختراع، نباید از نظر 

ود. برای شیافت میایران قابل در نظام حقوقی ناظر بر حق اختراع  نقایصی در دور داشت که
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در قانون ثبت اختراعات . انسان و دام امراض یهای تشخیص و معالجهی روشهدر زمینمثال 
های روش شکل به ی مورد بحث، استثنا(است یکی از اعضای آن، انگلستانکه )اروپا 

باید  . در واقعلحاظ شده است انسان و دامو اعضای بر بدن  امراض یتشخیص و معالجه
تشخیصی یا درمانی  عملِن خارج شود و روی آن ای از بدنمونه اگر ،در اروپا گفت که

ت این در حالی اس .خواهد بودرا دارا ثبت  یتاختراع قابلیک به عنوان انجام شود،  یجدید
خورد. بنابراین پربیراه نیست به چشم نمی ایران 1386در قانون ثبت اختراعات  که چنین چیزی

می و سطوح کایرانی در  انشمندانپژوهشگران و د اگر گفته شود که پژوهشهای روزافزون
قرار مایت ح را دارا خواهند بود نه نتیجتاً مورد پشتیبانی وثبت  یتقابلنه  ،پزشکی کیفی علوم

معضل  .خواهند گرفت. بنابراین طبیعی است که قابلیت توسعه در این حوزه، چشمگیر نباشد
ت اام حقوقی اختراعدر نظ این است کهپزشکی  یثبت اختراع در حوزه ییطهدر ح دیگر

هستند که به طور صرف تحت حمایت قرار دارویی  ت نوینمحصوال خودِ اینایران،  در
قنن محمایت  ازتولید دارو  جدید هایو شیوه هاروش، تنها انگلستان درکه  در حالی دارند؛

های خود را های داروسازی خارجی هر کدام از فرآورده. بنابراین اگر شرکتبرخوردارند
تیجه پس در ن دارو،هم و ثبت شده است فرآیند هم  ایراندر قانون چون ر ایران ثبت کنند، د

د فرآین از طریقرا که  همانند تمحصوال ها وقادر نخواهند بود فرآوردههای داخلی شرکت
پیش از  ی دارویی مورد نظرفرآورده را کهچ برسانند،ثبت به  اندو تولید شده دیگری ساخته

 یک شرکت خارجی به ثبت رسیده است. رفطاز  این
 اختراعات در نظام حقوقی ایران و انگلستانبررسی موارد صوری ثبت 

 امكان اعطای مجوز اجباری

 صادر و به هر اتثبت اختراع یدولت یا ادارهبه دست ای که اجازه یعنی مجوز اجباری
ی آن دارنده یهاجازنیاز به بدون  را، شدهثبت محصولیک تا  شودداده میشخصی 

موارد مجوز اجباری در حقوق ایران و انگلستان، . برداری قرار دهدمحصول، مورد بهره
در صورت سوء استفاده از حق اختراع، در مواقعی که منافع جامعه ومًا در ایران عمند: متفاوت

  .گرددپنج سال، مجوز اجباری صادر می طی سازیدر صورت عدم تجارینیز و الزم بداند 

 مترتب بر آنهای و هزینهثبت اختراع مدارک 

ق و های مربوط به تحقیی هزینهی ثبت اختراعات و به ویژه در زمینههزینهدر ارتباط با 
 نوزه همراحلی کاز جمله . هایی وجود داردتفاوتانگلستان ایران و نظام حقوقی بین  ،توسعه

، نشده است آن واردحبان حق اختراع حمایت از صا به منظورمالیاتی ایران ـ  نظام حقوقی
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بازار و  هایبا هزینه برخورد در راستای . دولت انگلستانباشدمیو توسعه  ی پژوهشمرحله
 که یدجوتوسل میابزاری به ، نامبردهی مرحله طی بر مخترعانوارد فشار م کردن از کنیز 

و تکوین ( ایجاد 2دولت؛ حمایتمورد  ی( تحقیق و توسعه1: گیردرا در بر میموارد این 
 دادنیوام پسو  سهامی مستقیم، یارانهانواع ( تخصیص 3دولت؛ به دست  نوینهای فناوری

)رنجبر،  های مالیاتیمشوق یعرضه( 4 انتفاعی؛ های غیرسازمان مشاغل و نیز، هادانشگاهبه 
1399 :165.) 

 یاتخصوصایران در مورد  رد ،برخالف حقوق انگلستان همه باید اشاره داشت کهبا این 
، ، این خصایص. در حقوق انگلستانخوردبه چشم نمیمقرراتی  ،اطالعات ثبت اختراعات

واجد اجرا،  تیعملی اختراع، قابلپتانسیل کاربرد صنعتی، امکان آشکارسازی مانند دارا بودنِ 
، ریپذیرسواحد، دست یساختاربرخورداری از اطالعات متمرکز، ی ارائه، بودنشرح دقیق 

ه عنوان و گستردگی ب یتالمللی، امکان جستجو، مرجعبین بر مبنای معیارهایبندی طبقه
ز موارد ا یک هیچبا این حال، . انددر نظر گرفته شدهاطالعات ثبت اختراعات  خصوصیات

 در نظام حقوقی عملی بدانها توجه مبذول شده باشد، اما باز هم مذکور، حتی اگر در رویه
یک بانک اطالعاتی  نیز به فقدان مورد دیگر .اندمد نظر قرار نگرفتهختراعات ایران ثبت ا

ی اتحادیهدر سطح  این در حالی است که. 1گرددبرمیخاورمیانه ی منطقهثبت اختراعات در 
رغم عدم عضویت در علیکه انگلستان حتی  در کار است ثبت اختراعات یاداره، اروپا

مربوط  لیالملهای بینتحریم ی دیگر بهنکته. باشداز اعضای آن می یکی اروپا، یتحادیها
ه در کهای جهانی نظامسایر ایران با در  اتنظام حقوق اختراعباید اعتراف کرد که  است:

ز سوء استفاده اآن که متاسفانه موارد  و نتیجه این زمینه وجود دارند مراودات زیادی ندارد
  شود.دیده میدارندگان حق اختراع ایرانی 

 حق ثبت اختراعتحلیل 

نظام  ، بر خالفانگلستان یحقوقنظام دیگر که در  قانونیِصوری موارد یکی دیگر از 
ه اهداف گردد کبرمیتحلیل حق ثبت اختراع به شده است،  مشخصبه دقت  حقوقی ایران،

ی و مرتبه از یک سطح یپژوهش ( تحقق امور2؛ کاریاز دوباره ( پرهیز1آن بدین قرارند: 
 انجامند؛جدید میهای گیری ایدهشکلکه به  نوین هایاستفاده از راه حل( 3؛ باالتر یدانش

                                                      

شور  بُعداین بانک اطالعاتی از اگر چه  1 سناد و امالک ک سازمان ثبت ا ضا یقوهو تحت نظارت ملی در  شکییه ئق شده و ت ل 

 شروع به کار کرده است.
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و  تکنیکی آگاهی از روند (5ات؛ محافظت از اختراع ابعادبه دقت نظر داشتن نسبت  (4
شناسایی  جهت ( مشخص نمودن بسترهای امن6 سایر نقاط جهان؛در  هاتجاری فناوری

  .گذاری روی آنهاگرفته و سرمایهجدید صورت رخدادهای در مقامشده زمایشاختراعات آ
 گیرینتیجه

 های امروزیی تمدنتولید علم و اختراعات، از جمله سنگ بناها و نیز موتورهای محرکه 
ی تنگاتنگی با واقعیات جوامع بشری دارد و این قطعًا چنین نکته آید و رابطهبه شمار می

سیاستگذاران و سیاستمداران ایرانی نیز به دور نمانده است؛ چنان که سند مهمی از چشم 
توسط رهبر انقالب به سران  1383جمهوری اسالمی ایران که در سال  انداز بیست سالهچشم

خواهد سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد، ایران اسالمی را کشوری می
ربی. ی آسیای جنوب غی نخست در سطح منطقهصاحب رتبهتوانا در تولید علم و فناوری و 

توسط رهبر انقالب به سال  1399شانزده سال پس از ابالغ این سند، به دنبال نامگذاری سال 
 های علمی، فناورانه، مخترعانه وجهش تولید، پیگیری و ضرورت تحقق حداکثری جنبش

ر خواهند داشت به جد دنبال شده و دافرازی که استقالل و شکوفایی کشور را به دنبال نرم
سد  آید؛ موانعی کهها سخن به میان می(، از تاکید بر رفع موانع این جنبش1400سال کنونی )

راه علوم و فنون شده و روند تولیدات علمی را کند کرده و حتی بعضًا در شکوفایی هر چه 
ن و پایگاههای علمی ممکبیشتر فناوری و ابداعات )که بدون آنها تکوین و استقرار علم 

رار ی ناپسند فتوان به عنوان مثال به پدیدهکنند. در این مورد مینیست( خلل ایجاد می
های فکری و علمی از کشور اشاره کرد که خود از تبعات منفی موانع ایجادشده بر سرمایه

رار یوسانه فهایی که از محیط ناکارآمد و ماآید؛ سرمایهی علمی به شمار میسر راه توسعه
شوند و تولیدات و ابداعات و المللی میکنند و در عوض جذبِ بازارهای خارجی و بینمی

فروشند های تخصصی خود را به آنها میهای علمی و به عبارت دیگر مهارتفرآورده
(. این فرار اصواًل از سطح پائین زندگی و به خصوص شرایط 138: 1384)سربندی فراهانی، 

شود. بنابراین باید چیستی و مصادیق و جایگاه دگی علمی و محققانه ناشی مینامطلوب زن
یین خورند مشخص و تبتولیدات علمی و اختراعات که مستقیماً با مسائل حقوقی گره می

 شوند تا از این طریق موانع و ابهامات موجود برطرف شوند.
ر ند تا موانع موجود بر سای حاضر کوشیدهدر راستای تحقق این مهم، نویسندگان مقاله

راه تولید علم و اختراع را در ایران مورد بازخوانی قرار دهند و در بین این موانع، با تاکید بر 
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موانع حقوقی، این موضوع را با رویکردی تطبیقی و با انتخاب نظام حقوقی انگلستان، مورد 
 بررسی قرار دهند. 

ام حقوقی دهد که بر خالف نظما نشان می گرفته در تحقیقِتطبیقی صورت مطالعه نتیجه
انگلستان، موارد مهمی به عنوان مانع بر سر راه تولید علم و اختراع در نظام حقوقی ایران به 

 خورند که به اجمال بدین قرارند: چشم می
 عدم وضوح در تعاریف و وجوِد ابهام در مصادیق تولید علم و اختراع؛ 

رتباط با تقابل موجود بین منافع عمومی و منافع خصوصی مندسازی کافی در اعدم ضابطه
 آید؛ که در روند تولید علم و اختراعات و حمایت از آنها به وجود می

تولیدات علمی و  مقولهسازی که روندی ضروری در تجاری عدم تسهیل قوانین
 شود؛ اختراعات محسوب می

ی یاستگذاری مرتبط در زمینهعدم تجدید نظر در رویکردهای کلی حقوقی، قانونی و س
 تولید علم و اختراعات؛ 

 المللی.  ای و بینهای حقوقی ملی، منطقهها و کنوانسیونعدم مراودات پایدار با دیگر نظام
ر، ها و لوازم قانونی و حقوقیِ بهتر، بیشتبدیهی است که از بُعد داخلی و ملی، باید زمینه

ز ن وسیله، بستر مناسب برای حمایت و پشتیبانی ادقیقتر و موثرتری فراهم شوند تا بدی
اسی ی اسزمینه»تولیدات و اختراعات علمی در سطوح وسیع اجتماعی صورت پذیرد، چون 

براهیمی، )ا« تولید علم، پذیرش این نکته است که تولید علم، ماهیتی جمعی دارد نه فردی
ز نهادها ابط مفید با سایر کشورها و نیالمللی نیز برقراری رو(. از بُعد بیرونی و بین794: 1384

ی ابداع و فناوری حرف برای گفتن دارند های دیگر که به خصوص در عرصهو سازمان
 رسد.     ناپذیر به نظر میاجتناب
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