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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
  107 -110 صفحات ،1389، مهر و آبان 8 و 7های  شماره سال دهم       

 
  

  ای برای رهیافت هوشمندانه به مسائل در حال ظهور توصیه

   *های مالکیت معنوی سیستم
  

  نورثسی داگالس 
 1آبادی زاده نوش ابوالفضل نجار: ترجمه

  
های حقـوق مالکیـت معنـوی و     حاضر چارچوبی که عملکرد یک سیستم سیاسی و سیستم      در حال   

همچنین یـک مبنـای تئـوریکی بـرای     . وجود ندارددحق ثبت اختراع تکامل یافته را بررسی کن  
های حقوق مالکیت و حق ثبت اختراع        اظهار نظرهای پیشگویانه که منجر به بهبود عملکرد سیستم        

مفید و مطابق با موضوع مـورد    بسیار     اقتصادی نئوکالسیک  وب نظریه چارچ. موجود نیست  گردد،
اگـر بخـواهیم    . تواند عملکرد یک سیستم در حال تحول را توصیف نمایـد            اما نمی  ،بررسی است 

توان بـه شـناخت      های حق ثبت اختراع بدست آوریم به سادگی نمی         شناختی از عملکرد سیستم   
 مشخـصی   رصورت باید یک سـاختا      در این  ،اعتماد کرد های حق ثبت اختراع      اقتصادی از سیستم  

 و جدیدی که در     دشوارها برای حل مشکالت       راه حل  یافتنها و    که افراد را برای خلق نوآوری     
داشـتن یـک    ،  پـسندیم  می  آلایدما بطور     هآنچ. ، وجود داشته باشد   شوند طول زمان متحول می   

های اقتصادی و سیاسی موجود در       ات در نظام  ساختار کارای انطباقی در دنیای پویاست که تغییر       
  .آن در حال وقوع می باشند

  
 .،ساختار سیاسیساختار اقتصادیمالکیت معنوی، : کلیدیهای  واژه

  
                                                 

  
 :این متن ترجمه این منبع است* 

North,Douglass,C. (2009), "A Recommendation on How to Intelligently Approach Emerging 
Problems in Intellectual Property Systems", Review of low &Economics ,Vol. 5, Iss. 3, 
Article 9. 

 a.najarzadeh@basu.ac.ir                                                                       .اقتصادیکارشناس ارشد علوم .1
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108  8 و 7های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

  مقدمه . 1
ها بیشتر از آنکه توسـعه اقتـصادی را سـرعت ببخـشند منجـر بـه                  رایت امروزه حق ثبت اختراع و کپی     
ثبت اختراع در قرن پانزدهم میالدی در ونیز و که حقوق   زمانی.شوند حفاظت بیشتر از انحصارات می

صورت کامل مشخص نـشده بـود و در آن زمـان              هحقوق مالکیت ب  شناخته شد    در انگلیس    آن  از  پس
هـای حـق ثبـت      در نتیجـه سیـستم  .شناخت ناقصی از چگونگی عملکرد سیستم سیاسی وجود داشـت  

 حقـوق   خـصوص اکنـون در    ه  آنچـ . یـدار تکامـل یافتنـد     اختراع در یک سیستم آشفته بـا تغییـرات پا         
 کـه   صـورتی   بـه  قوانینی است که در یک ساختار ماهرانه گـسترش یافتـه             ،مالکیت معنوی اتفاق افتاده   

 ایـن   ازهـستند تـا     در حـال تغییـر      نسبت به حالت اولیه خود      های حقوق مالکیت معنوی همواره       سیستم
  .باشد، دست یابند ری میطریق به هدف اصلی خود که همان تشویق نوآو

کننـد ایـن داسـتان را در          تـالش مـی    1 مایکل بولدرین و لوین    ویژه  بهامروزه برخی از دانشمندان     
 اهمیـت رعایـت حقـوق    خـصوص در  خـود مـن  از جملـه   دیگـران . پیش ببرند تکامل موضوعالب غ

البتـه همیـشه    . انـد  مالکیت به عنوان مشوقی برای نوآوری در تاریخچه حقوق مالکیت مطـالبی نوشـته             
دهـد    امـا شـواهدی وجـود دارد کـه نـشان مـی             ،ی وجود داشته است   یها  مشوق نیزبرای انحصار بیشتر    

 شـوند  درون یک سیستم مالکیت معنوی، مشوق برای نوآوری که باعث افـزایش ثـروت جامعـه مـی                 
و مـازاد   چنینـی اثـر منفـی روی تولیـد           هـای ایـن    سیاست. ها هستند   راهی برای تشویق انحصار    همواره

هـای حـق ثبـت       آنها حکـم قـانون اساسـی بـرای سیـستم          برای ذکر این تناقض،     . مصرف کننده دارند  
  .کنند را مطرح می "تشویق پیشرفت علم و هنرهای مفید" از  که عبارتست رااختراع و کپی رایت
 اسـت  دو شرطی کـه مـرتبط بـا ایـن موضـوع       برمن   است که    با مشکالتی مواجه  این چارچوب   

هـایی بـرای نـوآوری نـه بـرای            مـشوق  بـرای اینکـه     در ابتدا نا اطمینانی از نـوآوری،        . کنم یتمرکز م 
 در ایـن بـازی را بطـور مـداوم تغییـر        گیـری  تصمیمهای    راه بایست  کنیم می انحصارهای دائمی فراهم    

هـای مـورد نظـر در جهـان در حـال تحـول               آل دومین مورد یک موضوع سیاسی است که ایده       . دهیم
ر آن برای رسیدن به یک ساختار کارای منطبق هـر دو سیـستم سیاسـی و اقتـصادی تغییـر                     که د  است
 ، کـار شـده    پـیش از ایـن     سیستم یکسانی که     نباید که در تدوین قانون و سیاست        این معنا  به   .کنند می

هـایی را کـه بـرای تـشویق مـردم بـه         مشوقبایست میبراین اساس، . برای آینده مورد استفاده قرارداد 
را هـستند    حل مـسائل جدیـد کـه در طـول زمـان در حـال تحـول                   منظور  بهها   حل وری و تغییر راه   نوآ

ال در سراسـر اقتـصاد      ه عنـوان مثـ    انـد بـ    های تطبیقی مشخص شـده     کاراییاین نوع از    . گسترش دهیم 

                                                 
1. Boldrin & Levine 
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109  ...ای برای رهیافت هوشمندانه به مسائل توصیه

 از  دهنـد،  هـای ناشـناخته رخ مـی    مشکالتی بـا راه حـل     که   زمانی)  روشن نیست  هرچند کامالً ( امریکا
 در آنجا هـر دو      در واقع . شود راه حلی برای مشکالت پیدا شود        سعی می  ق انجام آزمایش و خطا    طری

هایی برای معامالتی که با اشـتباه        حل  های جدید برای انجام کارها و راه       خلق راه .اردآزمایش وجود د  
 در آنچـه  بـا مـشکالتی مـشابه بـا         موجود نباشـد   آنها   دو  اگر هر  . قوانین ورشکستگی  همراه است مانند  

  .خواهیم شدمواجه  وجود دارد، کشورهای جهان سوم
  
  دارندای که نیاز به بهبود  سه حوزه.2

، در اینجا به سه حوزه از رویکرد کلـی کـه            مطالب فوق  در   مطرح شده های   به منظور اشاره به نگرانی    
اشـاره   ارنـد،  نیـاز بـه بهبـود د        و ی صورت گرفتـه اسـت     یها  بررسی  و در مورد آنها    ام به آنها معتقد   من
رک بهتـر علـوم      موضـوع حقـوق مالکیـت، د       خـصوص  شروع هوشـمندانه در      برایدر ابتدا   . شود می

برای شناخت جهان اطرافمان تالش کنیم ایـن شـناخت از طریـق چـشم، گـوش،                 اگر  . است شناختی
ترجمـه   کنیم  آنچه را که از درون مغزمان دریافت می  در واقع، ما  . گیرد بینی و احساسمان صورت می    

  موضـوع  ایـن .باشـد  از جهان اطراف ما مـی ) مفسر(عنوان یک توضیح دهنده      هسازه مغز ما ب   . کنیم می
. ، مطـرح شـد    هایـک بـود    که مبتکر آن فـردریش    ) به عنوان یک ماده در واقعیت     (برای علوم شناختی  

  زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد بود نگرشـی از چگـونگی شـناخت مـا از    1990هایک در سال  
 نقش بسزایی در فراهم کـردن چـارچوبی بـرای ایـن شـناخت ایفـا                 وی. جهان اطرافمان بوجود آورد   

این تفسیر بازتـابی    . باشد راه ما ساختن یک تفسیر از جهان ذهنی می        .   اما شناخت ما ناقص است     ،کرد
بـه منظـور   مـا  . گردد ها بر می گیری ایده  ما برای شکلمانباشد که به چارچوب مغز   از تجربیات ما می   

  .کنیم  آغاز میسازیم  را بنا میمانتوضیحاتپیشرفت بیشتر، از نگاه به راهی که در آن 
ساختار سیاسـی   . شود  ایجاد می اختار سیاسی   س ساختن یک    در ابتدا از طریق   ساختار توضیحات   

دی شود که آن نیز به نوبه خود قوانین اقتـصا          حکومت از آن دفاع می     توسطکه  قوانینی از بازی است     
 اگر بخواهیم نسبت به حقـوق مالکیـت و سـیری کـه              ،بنابراین. کند  حقوق مالکیت را ارائه می     ویژه  به

ویـژه سـاختار     ه راهی که سیستم سیاسی ایجاد کرده بـ        بایست  میاند شناخت پیدا کنیم      آنها ایجاد شده  
یت یـک حـزب    فردی که بدون حما    ، مثال عنوان به . را بشناسیم  اردحقوق مالکیت که در آن وجود د      

ایـن  . ، وجـود نخواهـد داشـت      از جمله حق ثبت اختـراع فعالیـت داشـته باشـد           درباره حقوق مالکیت    
 از تعامـل بـین      ابتـدا   درتبت بر حقوق مالکیت معنـوی       رها به این دلیل است که ساختار حقوقی م         پیامد

  .تمام اعضای جامعه شکل گرفته است
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110  8 و 7های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

:  اسـت به این شـرح    شناخت است که     خصوص کلی در     بر این اساس، تغییر دوم ساختن نگرش      
 بـر تـوانیم   هـای حـق ثبـت اختـراع را بـشناسیم بـسادگی نمـی               اگر بخواهیم چگونگی عملکرد سیستم    

هـایی کـه در مـورد        همچنـین بایـد سیاسـت     .  کنـیم   شناخت اقتصادی از حقوق مالکیت معنـوی اتکـا        
افراد و بازسـازی آنهـا بـه    گیری و چگونگی سازماندهی     چگونگی شکل  های حق ثبت اختراع    سیستم

  .برداری از منافع را بشناسیم منظور قادر شدن آنها برای بهره
 آنهایی هستند که چگونگی     کامل مدل   . نیست روشن کامالً ما   چارچوب فعالیت درحال حاضر   

موجـود  آل   هـای ایـده     در این سیستم سیاسی چیـزی شـبیه ایـن مـدل            هکارکرد اقتصاد را بیان کنند ک     
های سیستم سیاسـی و همچنـین        یجه چارچوبی برای شناخت واقعی از چگونگی عملکرد       در نت  .نیست

تـوانیم چگـونگی     می. بر این اساس  . وجود ندارد چگونگی تکامل حقوق مالکیت و حق ثبت اختراع         
ای  به هر حال مجموعه.  بیان کنیمنیزهایی را   مشاهده کنیم و در مورد آنها داستان     تکامل یافتن آنها را   

که منجـر بـه بهبـود عملکـرد حقـوق           دهد و      را می  های پیش گویانه    اجازه اظهار نظر   را که ها   ظریهاز ن 
  .گردد را در دسترس نداریم میهای حق ثبت اختراع  مالکیت و سیستم

 کـه بـرای      اسـت  ییهـا   فاقـد مجموعـه مـدل      موجودسومین و نکته پایانی این است که رویکرد         
 هـا   اما ایـن نظریـه    ها مفید است      نئوکالسیک  نظریه اقتصادی  چارچوب. الزم است شناخت جهان پویا    

 ،کنـیم   در آن زنـدگی مـی      که مـا    جهانی عنوان مثال،  هب.  شرح دهد  را در حال تحول     تواند سیستم  نمی
 سـاختار و عملکـرد       شـده،   باعـث   کـه  مـسائلی لذا شناخت   ل تکامل است و     جهان در حا  بدیهی است   

ایـن واقعیـت مواجـه هـستیم کـه           با   این،  بر  بنا. مهم است  ارا نباشد ز برای امروز و فردا ک     های دیرو  بازی
 هـستیم بلکـه     مکانی کـه در آن     به   تنهاست که باید شناخت پیدا کنیم نه         ا م پویا به این معنا    یک سیست 
  .خواهیم رفت مکانی کهنسبت به 

  
  گیری بندی و نتیجه جمع. 3
 حوزه نیاز   3های مالکیت معنوی     لکرد سیستم د که برای شناخت عم    نده  های این مطالعه نشان می     فتهیا

 معنوی با توجـه بـه ایـن         اولین حوزه، شناخت ساختار سیاسی است که قوانین مالکیت        . دنبه بهبود دار  
تـوانیم صـرفاً بـه شـناخت      دوم اینکه بـرای بررسـی مالکیـت معنـوی مـا نمـی      . اند  ساختار شکل گرفته  

هـایی کـه      ه برای بررسی این موضـوع بایـد از مـدل          اقتصادی از حقوق مالکیت معنوی اتکا کنیم بلک       
شـوند، اسـتفاده کـرد و سـوم اینکـه بـرای بررسـی                 تمام عوامل موثر بر مالکیت معنوی را شـامل مـی          

  .هایی پویا استفاده گردد عملکرد سیستم مالکیت معنوی باید از مدل
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