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     آن حقوق و قانونی ،مسایل) نانو صنعت( مالکیت
  

  چکیده
  

 مسائل این از برخي بتوان شاید. است نموده ایجاد فردي مالکیت و حقوق زمینھ در را جدیدي قانوني مسائل نانو فناوري
 بھ نیاز نانو قلمرو کنترل براي است ممکن ولي نمود فصل و حل نانو قلمرو تعدیل و کنترل با یا و موجود قوانین با را

  .باشیم داشتھ جدیدي قوانین وضع
  

 خاص، اختراعات سطح در. کند مي ایجاد متفاوت سطح دو در را مسائلي فکري، مالکیت زمینھ در نانو فناوري ھمچنین
 یک عنوان بھ را قبلي اختراع یک) nanoversion( نانومقیاس و جدید ویرایش توان مي آیا کھ دارد وجود بحث این

 خواھد عملي کار این زیستي، فناوري بھ مربوط اختراع ثبت ھاي سیاست توسعھ بھ توجھ با نھ؟ یا کرد ثبت جدید اختراع
 یا داد خواھد توسعھ را نانو فناوري اختراعات، از قوي حمایت آیا کھ دارد وجود نظر اختالف این باالتر سطحي در. بود
  خیر؟

  
 و نانو اختراعات سردرگمي از جلوگیري براي ھایي حل راه اطالعات، عصر و رادیو عصر گوناگون ھاي دیدگاه
 مربوط ھاي سیاست و فردي مالکیت قوانین قبیل از مسائلي مقالھ این در. دھد مي ارائھ نانو صنعت رشد تسریع ھمچنین

  .شد خواھد معرفي نماید ایجاد است ممکن نانو فناوري کھ فکري، مالکیت بھ
  
   

  )Property and Trespass( تعدي و مالکیت
  

 وسیلھ بھ شده ایجاد تحوالت و قلمرونانو مانند موضوعاتي شدن مطرح با تخلفاتي قوانین و فردي مالکیت قوانین
 آن در کھ فضایي ھر بھ نانو قلمرو اصطالح. است گرفتھ قرار تردید مورد نانو فناوري دستاوردھاي سایر و نانوابزار
 در اما شوند، تلقي نانوابزار است ممکن کھ اشیائي از برخي. شود نمي اطالق نمود پیدا دسترسي نانوابزارھا بھ بتوان
 و جامد است ممکن خانھ یک دیوار مثال، عنوان بھ. اند خارج نانو قلمرو از باشند، مي میکروسکپي جامدات جزء اصل

 بسیار نانوي قلمروي یک تواند مي شود نمي دیده چشم با حتي کھ دیوار در ریز بسیار ترک ھر اما برسد نظر بھ یکنواخت
. نمایند عبور دیوار یک ازمیان قادرند راحتي بھ نانوابزارھا ھا، ترک این از اي مجموعھ گرفتن نظر در با. باشد  وسیع
 از متشکل آید، نمي چشم بھ اینکھ با آن چارچوب و در میان موجود فاصلھ است بستھ در کھ ھنگامي در، یک مورد در

  .باشد وسیع بسیار نانوي قمروي یک تواند مي خود خودي بھ کدام ھر کھ است بزرگي منافذ
  

 ١٠٠ تا ۴٠ ھاي اندازه در ھایي بخش بھ را پوست کھ پوست، درسطح ھایي روزنھ وجود علت بھ نیز انسان بدن حتي
 محسوب قلمرونانو یک ھمواره نیز باشند، مي نانوابزارھا و ھا ویروس پروتئین، ھاي ورودي و کنند مي تقسیم نانومتري

  .شود مي
  

 امتیاز این از کسي چھ کھ این اما باشد، ارزش با و ویژه بسیار دستاورد و امتیاز یک تواند مي نانو قلمرو بھ دسترسي
 در کھ دارد وجود مورد این در نظریھ یک. باشد داشتھ پي در را بسیاري ھاي پیامد تواند مي خود شد، خواھد برخوردار

 در. شود مي تأکید تخلفاتي قوانین ھمان یا فردي مالکیت سابق مسیر ادامھ در نانو فناوري کنترل و پیشبرد لزوم بر آن،
 قابل و نامحدود کھ ھوایي، قلمرو با نانو قلمرو نمود، محسوب رقابتي فرضیھ یک را آن توان مي کھ دیگري نظریھ

  .گردد کنترل دولتي نھاد یک توسط باید کھ شود مي مقایسھ است، عموم براي دسترسي
  
  

  فردي مالکیت قوانین -الف
 اشیاء قلمرو بھ آن شدن محدود موجب نانو قلمرو مورد در تخلفاتي قوانین یا فردي مالکیت قوانین كارگیري  بھ

 بھ نموده، عبور دیوار یک میان از باشد قادر کھ نانوابزاري فردي، مالکیت قانون تحلیل مطابق. شود مي ماکروسکپیک
 تخلف عنوان بھ نانوابزارھا نمودن تلقي. است نموده نقض را شخصي و خصوصي ھاي حریم شود، وارد اي خانھ درون
 است، مخالف فردي مالکیت حقوق با کھ متخلف یک توسط تواند مي مالک یک دارایي. دارد پي در را مشابھي نتایج نیز

 عادي، افراد براي مخصوصَا نانوابزارھا، کھ است این توجھ قابل موضوع اینجا در. بگیرد قرار تجاوز و تعرض مورد
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 خود، از اثري ھیچ و نباشد تشخیص قابل نانوابزاري کھ ھنگامي ترتیب این بھ. باشند تشخیص قابل غیر کامَال توانند مي
  .شود مي نقض شدت بھ فردي مالکیت حقوق نگذارد جاي بر ھست، یا بوده کھ جایي در
  
 حقوق بھ تجاوز نوعي شود، خارج آن از و شده فردي بدن وارد اي، نشانھ و آسیب ھیچ ایجاد بدون نانوابزاري اینکھ آیا
  شود؟ مي محسوب شخص آن
  

 استنشاق را نانوابزاري عمومي مکان یک در شخصي اگر. باشد مي نانوابزار صاحبان مالکیت حقوق دیگر، موضوع
 یک عنوان  بھ قلمرونانو اگر شود؟ مي محسوب نانوابزار این سارق شخص این آیا برود، اش خانھ بھ سپس و نموده
 صورت این در آیا باشد؟ آن بھ مربوط قوانین مجري توانست خواھد دولت ھم باز آیا شود، گرفتھ نظر در فردي دارایي
 صورت تخلفات اثبات براي صورت این در شد؟ خواھد پلیس توسط نانو فضاي کنترل و اداره بھ ملزم مرکزي دولت
 این آن و سازد مي آشکار را نکتھ این اما است فرضي ھا سوال این ھرچند بود؟ خواھد نیاز مورد تجھیزاتي چھ گرفتھ،

  .دھد قرار تأثیر تحت را  آن مفاد و مالکیت قوانین جدي، طور بھ است قادر نانو فناوري كھ
  
  
  نانو باز قلمرو -ب

 بھ فرد ھر کھ طوري بھ باشد، ھوایي قلمرو بھ شبیھ کامَال و عمومي منبع یک بھ نانو قلمرو تبدیل تواند مي دیگر راھکار
 ھر آزادانھ حرکت مجوز صدور مستلزم قلمرونانو، کردن عمومي. باشد داشتھ را آن بھ دسترسي حق قانوني، طور

 ھاي کننده پاک آلودگي، کاھش ابزارھاي. باشد مي اشخاص، فردي حقوق بھ تجاوز و نقض بدون البتھ نانوابزاري،
 بود قادرخواھند قانون این طبق بر کھ باشند مي نانوابزار گونھ این از ھایي نمونھ حشرات، کنترل ابزارھاي و ھا فاضالب
 ھم افراد ترتیب این بھ. بروند است نیاز ھا آن بھ کھ کجا ھر بھ و کنند حرکت نانو فضاي در محدودیتي گونھ ھیچ بدون
  .بود نخواھند نانوابزارھایشان آمد و  رفت از ناشي تخلفات نگران دیگر

  
 نیز را قوانیني. داد توسعھ آن بھ تر راحت دستیابي و قلمرونانو مفیدتر کارگیري بھ جھت در توان مي را قوانیني چنین
 ھاي چالش بر بود خواھند قادر مقررات و قوانین این آیا اما. نمود وضع یافتھ  سازمان تخلفات با برخورد براي توان مي
 آن در موجود مقیاس ریز اشیاء نانوابزارھا، و است نامحدود نانو قلمرو نمایند؟ غلبھ نانوابزارھا ردیابي عدم از ناشي
 انجام تخلفات کشف است، غیرممكن تقریبًا آنھا حمل كھ قدرتمند، ھاي  میکروسکوپ از استفاده بدون ترتیب این بھ. ھستند
  .بود خواھد مشکل گرفتھ

  
 چگونگي دارد، وجود قلمروھوایي مدل یا فردي، مالکیت نانوابزار، مالکیت نحوه از نظر صرف اینجا در کھ مشکلي
 طور بھ و خانھ صاحب توسط خانھ یک از گذر حال در نانوابزاري کنید فرض. باشد مي نانوابزار مالک ھویت تعیین

 واضح. شود خانھ صاحب مرگ و ریھ التھاب بھ منجر نھایتَا و بگیرد جا شخص ریھ درون در و شود تنفس ناخواستھ
 حرکت مسیر در ناخواستھ طور بھ کھ شخصي دارد امکان قلمروھوایي، مقررات یا فردي مالکیت قوانین طبق کھ است

 ھویت شدن مشخص بدون قضاوت این. شود تلقي مسئول گرفتھ قرار آن تنفس از وارده ھاي آسیب نھایتَا و نانوابزار
  .بود خواھد ناعادالنھ قضاوت یک است، کرده رھا محیط در را آن کھ کسي یا نانوابزار اصلي مالک

  
 پیدا براي سپس و داده تشخیص است، گرفتھ جاي آن در نانوابزار کھ را شخص ریھ از قسمتي بتوان اینکھ فرض با

 میان از نانومتر ١٠٠ از کمتر اندازه با شیئي کردن پیدا براي تجھیزاتي و امکانات چھ نمود؛ جدا را آن نانوابزار کردن
 نسبتَا حجم یک درون از مقیاس ریز ء شي یک کردن پیدا امید بھ تواند مي متخصص یک آیا ؟ است نیاز مورد ریھ بافت

  کند؟ استفاده) تونلي پیمایشگر میکروسکپ( STM یک از ریھ، بافت از بزرگ
  

 چراکھ باشد؛ میکروسکوپ زیر در ابزار نانو یک بھ كردن نگاه سادگي بھ تواند مي نانوابزار سازنده نمودن مشخص
 نانوابزار کننده عرضھ تشکیالت. دھد مي انجام را ھایي بیني پیش تولیداتش شناسایي براي نانوابزار سازنده شرکت ھر
 قابل نانوابزار یک تولید منشأ آن، از استفاده با کھ دھند مي ارائھ را راھکارھایي نانو فناوري بھ جامعھ تجھیز براي
 کھ کسي و مالک ھویت نانوابزار، یک سازنده نمودن تعیین عین در کھ جاست این مھم نکتھ اما. بود خواھد ردیابي

 نانوابزار از استفاده بودن عمومي و متداول دلیل بھ. ماند مي باقي نامعلوم ھمچنان است، کرده رھا محیط در را نانوابزار
 محیط در را آن واقعَا کھ کسي و اصلي مالک نمودن پیدا باشند، نانوابزار صاحب توانند مي بسیاري افراد اینکھ نیز و

  .بود نخواھد آمده پیش حادثھ مسئول نیز نانوابزار سازنده صورت این در البتھ و باشد مي ناممکن است، کرده رھا



    و حقوق آن  یقانون لیمسا ،) صنعت نانو(  تیمالک: عنوان مقالھ 
  

  -  :نویسنده
  
  
 

 سازنده یاکارخانھ دولت است، حادثھ این مسئول تصادفي طور بھ کھ نانوابزار اصلي مالک نمودن تعیین دشواري
 ممکن نانوابزار کھ احتمالي خسارات جبران منظور بھ را مبلغي ابزار نانو فروش موقع در کھ کند مي ملزم را نانوابزار

 توسط است ممکن آینده در کھ کساني بھ تا دارد نگھ خود نزد و نموده دریافت خریدار از آورد، بار بھ آینده در است
 این باشند، جبران قابل غیر گردیده ایجاد صدمات و جراحات کھ صورتي در اما. شود پرداخت ببینند،  صدمھ نانوابزار

 ھستند پاسخگویي قابل غیر عمومَا اینکھ با ھا پرسش قبیل این بود؟ خواھد وارده خسارت جبران بھ قادر شده ذخیره وجھ
 و مالکیت قوانین اجتماعي، سیاست تواند مي نانو فناوري چگونھ کھ سازند مي روشن را موضوع این نھایت در اما

  .دھد قرار تاثیر تحت را شخصي ھاي حریم
  
  

  )Privacy( حریم
 قوانین توسط شده ایجاد ھاي محدودیت از ناشي پیامدھاي قلمروھوایي، صورت بھ قلمرونانو گرفتن نظر در با اگرچھ
 را کنترلي نوع چھ کھ باشد مسئلھ این جوابگوي تواند نمي نیز قلمروھوایي مدل اما شود، مي برطرف فردي مالکیت

 ایجاد بھ مجاز نباید نانوابزارھا شده، ذکر مثال واسطھ بھ کھ است واضح. نمود اعمال قلمرونانو مورد در بایست مي
 نمودن گزارش یا و قلمرونانو رویدادھاي یا شرایط از خبر کسب بھ مجاز توانند مي آیا اما باشند، قلمرونانو در خسارت

  باشند؟ صاحبانشان بھ نانو، درقلمرو داده رخ رویداد ھر
  

 نشان براي ھمگاني، ھاي استادیوم و ھا راه چھار مانند عمومي ھاي مکان در قلمرونانو دامنھ کھ است این دیگر موضوع
 مکالمات سمع استراق بھ قادر نانوابزاري چنانچھ آیا باشد؟ باید حد چھ تا مردم مکالمات و رفتار کردن گزارش و دادن

 کار بھ جاسوسي مقاصد براي جایي در نانوابزاري چنانچھ یا باشد، افراد سایر بھ آن گزارش و دور راه از دیگران،
  نیستند؟ افراد شخصي حقوق نقض از ھایي نمونھ اینھا شود، گرفتھ

  
 در نانوابزارھا عملکرد کنترل منظور بھ را مقرراتي بتوان است ممکن افراد، خصوصي حریم از حفاظت براي

 خواھند اجرا قابل مقررات این آنھا، تشخیص بودن مشکل نیز و نانوابزارھا تعدد وجود با آیا اما نمود وضع قلمرونانو،
  بود؟

  
  فاینمن ریچارد مشھور جملھ این با خالصھ طور بھ توان مي را قلمرونانو قوانین مورد در آمده وجود بھ ھاي چالش

  
 پایین در کافي تعداد بھ بھ نیز مامور آیا کھ نمود بیان صورت این بھ دارد، وجود بسیاري فضاي پایین در ،)١٩۵٩(

  دارد؟ وجود فضاھا این داشتن نگھ سالم و محافظت براي
  
  

  شدن پتنت قابل موضوعات
 فقط اختراع ھر. باشد برخوردار بودن غیربدیھي و تازگي ویژگي دو از باید باشد شدن ثبت قابل آنکھ براي اختراع یک
 شخص یک کھ گردند تنظیم اي گونھ بھ باید اختراع ثبت ھاي درخواست ھمچنین. است غیربدیھي و جدید بار یک براي

 بھ و ساختھ آزمایش، نامعقولي تعداد انجام بدون را اختراع آن باشد قادر آن از استفاده با مربوطھ، صنعت در متخصص
  .شود مي تلقي نظر مورد اختراع براي دستورساخت و مرجع یک منزلھ بھ درخواستي چنین. ببرد کار

  
 و ذاتیت و تازگي ھمچون ھایي ویژگي بررسي ماكروسكوپي، مشابھ ھاي نمونھ با نانوساختارھا بیشتر شباھت دلیل بھ
  .روست روبھ مشکل با نانو فناوري جدید اختراعات بودن ساخت قابل

  
   

  )Novelty & Inherency( ذاتیت و تازگي -الف
 ممکن جزئي، ھم چقدر ھر تفاوتي، ھر وجود. شود نمي صادر آن براي اختراع ثبت مجوز نباشد جدید اختراعي چنانچھ
 با بیل یک براي کھ نمایید فرض مثال، عنوان بھ. بیاورد وجود بھ قبلي اختراع و جدید اختراع میان را نویي ابتکار است

 درخواست است، شده متصل بیل شكل اي دایره تیغھ آن انتھاي یک بھ کھ شکل اي استوانھ و بلند دستھ یک مشخصات
 یک بھ متصل گرد تیغھ یک با اي استوانھ و بلند دستھ یک با کھ دیگري بیل ھر این از پس. باشد شده اختراع ثبت حق

 ساختھ بیل در جزئي تفاوت یک حداقل وجود درصورت اما. شود نمي محسوب جدیدي اختراع شود،  ساختھ آن انتھاي
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 در چھاگوش تیغھ با بیلي یا و چھاگوش دستھ یک با بیلي بنابراین. باشد جدید اختراع یک تواند مي دومي قبلي، بیل با شده
  .روند مي شمار بھ جدیدي اختراعات کدام ھر اش، دستھ انتھاي

  
 اختراع ثبت مجوز کنید فرض. نباشد شد، ذکر بیل مورد در آنچھ وضوح بھ است ممکن نانو فناوري در تازگي موضوع
 متصل کربن اتم ھا میلیون حتي یا ھزاران از متشکل آن ھاي دیواره کھ میکروسکپیک مقیاس در کربني لولھ یک براي
 حال. باشد شده صادر باشد، اینچي یک شکاف یک از تر کوچک حتي است ممکن کھ لولھ میان مجراي و بوده ھم بھ

 آن دیواره کھ نماید اختراع را اي جداره تک کربني نانولولھ یک دیگري دانشمند مجوز، این صدور از پس کنید تصور
 را نانولولھ این باشد؛ نانومتري حد در اي اندازه با میاني مجرایي داراي و شده ساختھ کربن ھاي اتم از الیھ یک از تنھا
 توان مي تر، باریک مجراي و تر نازک دیواره جملھ از اولیھ، ماکروسکپیک کربني لولھ از متفاوتي اجزاي داشتن دلیل بھ
  .آورد حساب بھ جدید اختراع یک

  
 ادعاي مورد اختراع ذاتي طور بھ دارد امکان اختراع یک. باشد مي نیز ذاتیت مفھوم دربرگیرنده نوعي بھ تازگي مفھوم
  .باشد نشده اي اشاره دوم اختراع بھ صراحتًا اش نامھ امتیاز در چنانچھ حتي نماید، بیني پیش قبل از را بعدي

  
 باشد، نگردیده ثبت و تعیین دقیقًا ماکروسکپیک کربني لولھ مجراي قطر و جداره ضخامت چنانچھ کربني، لولھ مورد در
 جداره تک کربني نانولولھ تولید ذاتي طور بھ ماکروسکپیک، کربني لولھ تولید ھنگام کھ نماید استدالل تواند مي ممیز یک
  .است شده بیني پیش قبل از
  
 توان مي آنھا وسیلھ بھ کھ دارد بر در را استدالالت انواع از اي مجموعھ ذاتیت، از اي گسترده تعبیر چنین این

 اختراع از تر پیشرفتھ ویرایش یک اصل در کھ را نانوساختاري ھر بھ مربوط اختراع ثبت ھاي درخواست
 کھ چرا انجامید؛ خواھد نانو فناوري پیشرفت روند توقف بھ تدریجًا رویکردي چنین. نمود رد است، قبلي میکروسکپیک

  .بود خواھند شدن ثبت قابل ھا اختراع از معدودي تعداد فقط   استدالالت این بھ توجھ با
  

 اولیھ اختراع توسط دوم اختراع از جزئي چنانچھ کھ است این نمودند تصویب قضیھ این مورد در ھا دادگاه کھ دکتریني
 اختراع کھ دھد نشان خود از را متفاوتي آثار اي، ویژه شرایط تحت دومي اختراع اما باشد، شده بیني پیش ذاتي طور بھ
  .باشد نمي دومي اختراع ثبت از جلوگیري براي کافي دلیل اولیھ اختراع توسط شده انجام بیني پیش آنھاست، فاقد اول

  
 سازمان کھ است نکتھ این گواه جداره چند و جداره تک کربني ھاي نانولولھ براي ۵/۴٢۴/٠۵۴ شماره امتیازنامھ صدور
 کار بھ و پذیرفتھ ذاتیت مورد در را دکترین این) USPTO( متحده ایاالت تجاري عالئم و اختراعات ثبت مجوز اعطاي
  .است گرفتھ

  
USPTO فرایندھاي توسط شده تولید اختراعات مورد در را ذاتیت ابتدایي تفسیر ھمان است ممكن MEMS كار بھ 

. باشند مي دارا نانو مقیاس در وھم میکروسکپیک مقیاس در ھم را اشیا ساخت توانایي MEMS ساخت ھاي روش. برد
 MEMS فرایند وسیلھ بھ شده تولید نانوساختار کھ نماید ثابت معقولي و منطقي طریق بھ تواند مي ھم باز ممیز یک البتھ

   .نیست جدید گردد، مقایسھ است، شده ساختھ میکروسکپیک مقیاس در و روش ھمین با کھ مشابھ اختراعي با چنانچھ
  
  )obviousness( بودن بدیھي - ب

 یک بھ ثبت حق اعطاي از مانع تواند مي مھم عامل این. است بودن بدیھي اصل اختراع، یک ثبت راه سر بر مانع دومین
 کھ مثالي بھ توجھ با. باشد قبلي اختراع بھ نسبت واضح تغییر یا و تعمیم یک شامل جدید اختراع اینکھ مگر شود اختراع

 جدید، بیل یک اختراع براي کھ کند رعایت را این باید سازي بیل فن در ماھر شخص ھر شد، بیان بیل اختراع مورد در
 شده تعبیھ شکاف یک شامل تواند مي جدید بیل یک ساخت در بدیھي غیر تغییر یک از مثالي. باشد گرد نباید بیلش تیغھ
  .باشد بیل پذیري انعطاف افزایش براي تیغھ پایین در
  

 خود از را اي منتظره غیر ھاي قابلیت کھ شود مي محسوب غیربدیھي حالي در قبلي اختراعات مشابھ جدید اختراع یک
  .باشد آنھا فاقد قبلي اختراع کھ دھد نشان

  
 ١٠ استحکامي داراي کھ شود ساختھ اي گونھ بھ اي ویژه فرآیند توسط گرد تیغھ با بیلي چنانچھ بیل، اختراع مورد در

 کربني نانولولھ ترتیب ھمین بھ. گردد مي ثبت جدید اختراع یک عنوان بھ بیل این احتماَال باشد، معمولي ھاي بیل برابر
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 است، غیربدیھي اختراع یک است، شده ساختھ میکروسکپیک مقیاس در کھ کربني لولھ یک با مقایسھ در جداره تک
 کربني لولھ کھ صورتي در داراست، را مربع متر سانتي بر آمپر میلیون یک معادل جریاني انتقال قابلیت چراکھ

 نشده بیني پیش و غیرمنتظره قابلیت یک نانولولھ توسط جریان انتقال باالي ظرفیت. ندارد را قابلیتي چنین ماکروسکپیک
 اختراعات عنوان بھ را آنھا ھمواره نانومواد و نانوساختارھا کوانتومي خواص کھ دارد وجود احتمال این البتھ. باشد مي

  .کند مطرح غیربدیھي
  

 ساختھ ابزارھاي مشابھ دقیقَا کھ بود خواھد نانوابزارھایي نفع بھ ھمچنین اختراعات مشخصات و ھا توانایي افشاي لزوم
 کشف از قبل کھ ماکروسکپیک ابزار یک بھ مربوط اختراع ثبت درخواست یک. باشند مي ماکروسکپیک مقیاس در شده

 نیست، نانو مقیاس در ابزار ھمان ساخت نحوه توصیف و بیني پیش بھ قادر وجھ ھیچ  بھ است، گردیده اعالم نانو فناوري
  .کند نمي بدیھي را ابزارنانوساختار بنابراین

  
 ابزار یك مشابھ كامًال كھ را نانوساختارھایي بودن غیربدیھي كند، مي حكم شیمیایي اختراع ثبت یك مورد در كھ دادگاھي

  .كند مي تبیین است، ماكروسكوپي
  

 بدیھي غیر صورتي در تنھا جدید اختراع باشد، شده بیني پیش قبلي اختراع توسط جدید اختراع یک ساختار کھ ھنگامي
  .باشد نبوده موجود نمود، تولید را جدید اختراع بتوان آن با کھ فرایندي ھیچ قبلي اختراع زمان در کھ است

  
  فناوري زیست ھاي امتیازنامھ -ج

. است مقایسھ قابل فناوري زیست ھاي امتیازنامھ صدور با جھتي از نانو فناوري مورد در اختراع ثبت ھاي مجوز صدور
 بدیھي ذاتًا ھستند، ماکروسکپیک مقیاس در ساختارھایي از جدید ویرایشي کھ نانوساختارھایي كھ بحث این بھ توجھ با

 حلي راه اما شد، خواھد آنھا بھ اختراع حق اعطاي مانع نانوابزارھا براي بودن بدیھي و تازگي عدم باشند، مي وغیرتازه
  .دارد وجود مشکل این بر غلبھ براي نیز
  

 صدور از اختراع ثبت حق اعطاي قانون چراکھ دارد؛ قرار مشابھي موقعیت در نظر این از نیز فناوري زیست صنعت
 جلوگیري آمده، وجود بھ طبیعت توسط اختراع این کھ استدالل این با دارند طبیعي ماھیت کھ اختراعاتي براي ثبت حق
  .نمایند مي

  
 عبور سرعت اسکي، چوب روي بر خاص درختي صمغ مالیدن با کھ کند کشف باز اسکي یک چنانچھ مثال عنوان بھ
 است طبیعي ماده یک صمغ، چراکھ گیرد، نمي تعلق اختراع ثبت حق صمغ این بھ شد خواھد برابر ٢٠ برف میان از آن
  .است آمده وجود بھ طبیعت توسط کھ
  

 برداري کپي و ژن یک جدانمودن بھ موفق دانشمندي كھ کنید فرض و بگیرید نظر در را انساني ژن یک دیگر درمثال
 این کھ رسد مي نظر بھ اول وھلھ در اگرچھ. نماید اختراع ثبت حق درخواست کشف این براي و شود، آن قسمت یک از

 اھمیت دلیل بھ زیرا نیست، طور این اما است ثبت قابل غیر آمده دست بھ طبیعي عامل یک از اینکھ دلیل بھ اختراع
 وجود آن بھ اختراع ثبت مجوز اعطاي احتمال گذاشت، خواھد جامعھ بر زیستي، علوم لحاظ از اختراع، این کھ تأثیراتي
  .دارد

  
Ananda M.Chakrabarty بھ قادر را باکتري نوع یک ژني اصالح روش بھ شد موفق کھ است میکروبیولوژیستي 

 این خالق اینکھ دلیل بھ اول. شد رد دلیل دو بھ ممیزان توسط اختراعش ثبت حق درخواست اما نماید، خام نفت ھضم
  .شد نمي صادر اختراع ثبت حق زنده ھاي ارگانیزم مورد در زمان آن در کھ علت این بھ دوم و باشد مي طبیعت باکتري

  
 چنین طبیعي طور بھ ھا باکتري این چراکھ نمود، نقض را شده صادر حکم Board و Appeals اختراع ثبت مؤسسھ اما

 بر مبني دوم، دلیل اما بودند؛ آورده دست بھ را قابلیت این انسان توسط ژني اصالح از پس و نداشتند را خصوصیتي
 اختراع ثبت درخواست ھم باز و بود باقي خود قوت بھ ھم باز نبودند شدن ثبت قابل زنده ھاي ارگانیزم اینکھ

Chakrabarty نشد پذیرفتھ.  
 این. نماید حکم زنده ھاي باکتري نبودن یا بودن ثبت قابل مورد در تا شد ارجاع عالي دادگاه بھ پرونده این آن از پس

 بھ ھستند طبیعیشان ھاي ویژگي از غیر ھایي ویژگي داراي ھا باکتري این اینکھ دلیل بھ کھ کرد اعالم نھایت در دادگاه
 اما ھستند طبیعي موجود عناصر مشابھ کھ عناصري براي قانون، این از استفاده با. گیرد مي تعلق اختراع ثبت حق آنھا
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 و ھا ژن بھ. دارد وجود اختراع ثبت مجوز صدور امکان شوند، مي ارائھ شان طبیعي و اصلي شکل از غیر شکلي در

 DNA ھاي رشتھ سازي خالص و جداسازي زیرا گیرد مي تعلق اختراع ثبت حق نیز) gene fragments( ژني اجزاي
  .طبیعت محصول نھ و است بشر نبوغ دستاورد

  
 مؤسسھ زیستي اختراعات ممیزان نمود، تصویب را سازي خالص و جداسازي استاندارد، فدرال دادگاه اینکھ از پس

USPTO ثبت حق شوند مي اصالح بشر نبوغ توسط اي گونھ بھ کھ اي زنده ھاي ارگانیزم بھ باید کھ رسیدند نتیجھ این بھ 
 بھ DNA تحقیقات در گذاري سرمایھ بھ تمایل اختراع، ثبت حق دریافت انگیزه وجود بدون چراکھ بگیرد، تعلق اختراع
  .یابد مي کاھش شدت

  
Chakrabarty ۴۴۴اختراعش ثبت) (U.S. No.4,259 ,عامل اختراع از حمایت كھ است كلي سیاست این مدیون را 

 در وضعیتي چنین مشابھ. باشد مي پزشکي پیشرفت نھایتًا و فناوري زیست محصوالت پیشرفت جھت در مھمي بسیار
  .شود مي دیده نیز نانو فناوري زمینھ

  
 حوزه در ھا اختراع ثبت حق اعطاي کھ طور ھمان,  است عظیم بسیار ھاي قابلیت داراي جدید، فناوري یک نانو فناوري
  .دارد پي در نانو فناوري مورد در نیز را مشابھي مزایاي است، سودمند فناوري زیست

  
   

  فکري مالکیت اجتماعي سیاست پیامدھاي
  

 کھ نحو این بھ باشد، مي تر گسترده بحث یک از بخشي خود نانو، فناوري زمینھ در اختراع از حمایت مطلوب وضعیت
  .شد خواھد نانو فناوري و علوم گسترده قلمروي ارتقاي بھ منجر فکري مالکیت سیاست ادامھ

  
 بر اختراع ثبت حق اعطاي و اختراع از حمایت مانند عواملي تأثیر اطالعات عصر و رادیو عصر تاریخچھ بازبیني با

 براي رھنمودھایي کسب در را ما عصر دو این از آمده دست بھ ھاي تجربھ. گردد مي روشن صنعت و فناوري رشد
  .دھد مي یاري نانو فناوري بیشتر چھ ھر پیشرفت و توسعھ جھت در ھا سیاست ترین سودمند بھ دستیابي

  
  رادیو عصر -  الف

 ھا اختراع ثبت گسترش میزان بیشترین. شد آغاز ھا اختراع از قدرتمند حمایت دوره در و ١٩١٠ سال در رادیو عصر
 ثبت بھ موفق مختلفي ھاي وگروه گرفت انجام خصوصي ھاي سرمایھ از استفاده با دوره این در رادیو زمینھ در

 رادیو، ساخت براي نیاز مورد بنیادي ھاي اختراع از بستري بر ھا، فناوري بیشتر مانند رادیو، فناوري. شدند اختراعات
  .بود استوار

  
 و ھدایت کھ شد اختراعات از جنگلي آمدن وجود بھ باعث نمودند، ایجاد ھایشان اختراع با رقیب ھاي گروه کھ انحصاري

 علت بھ رقیب گروه از است داده انجام را اختراعي زودتر بود مدعي کھ گروھي بارھا لذا. بود مشکل بسیار آن کنترل
  .نمود مي خسارت ادعاي اختراعش ثبت حق نقض و تخلف

  
 سال در آمریكا دریایي نیروي توسط مطالعاتي كھ رفت روشني روبھ ھنگامي رادیو، اختراعات سردرگم زار بیشھ

 حق گرفتن نادیده با را گیرنده یك یا رادیو یك تواند نمي بنیادي ھاي پتنت صاحب منفرد شركت ھیچ كھ داد نشان ١٩١٩
  .كند عرضھ بازار بھ دیگران

  
 را رادیو توسعھ و تولید بھ مربوط معامالت ھاي ھزینھ اختراع، مجوزثبت اعطاي اجرت افزایش و ھا دادخواست اگرچھ
 صنعت پیشرفت روند توقف موجب اختراع ثبت سخت و سفت شرایط اینکھ بر مبني قاطعي دلیل ھیچ اما داد افزایش
  .ندارد وجود گردید، رادیویي محصوالت کیفیت کاھش یا و رادیو

  
 متحده ایاالت دریایي نیروي رادیو، مسیرتولید در موانع کاھش پي در. شد تثبیت دوره وارد رادیو عصر ١٩٢٠ سال در
 متحده، ایاالت شرکت یک ترتیب این بھ. افتاد مستقل مؤسسھ یک در رادیو بھ مربوط ھاي اختراع حق کلیھ ادغام فکر بھ

 را رادیو بھ مربوط ھاي اختراع ثبت حق کردن یکي و داد تشکیل را ،RCA آمریکا، رادیوي شرکت الکتریک، جنرال
 بھ شروع رقبا، تمامي نمودن خارج رده از و رادیو صنعت عرصھ بر شدن مسلط براي RCA آن از پس. نمودند آغاز



    و حقوق آن  یقانون لیمسا ،) صنعت نانو(  تیمالک: عنوان مقالھ 
  

  -  :نویسنده
  
  
 

 رسید نتیجھ این بھ فدرال دولت ،١٩٢٩ سال در. نمود انحصاري صورت بھ ھم آن ھا اختراع ثبت حق محدود واگذاري
 جھت در گامي کند، مي صادر مجوز محدود طور بھ کھ منفرد مؤسسھ یک در ھا اختراع ثبت حق نمودن متمرکز کھ

 شرکت ھر بھ RCA فکري مالکیت کلیھ واگذاري بر مبني مجوزي دولت بنابراین،. است انحصار افزایش و ایجاد
  .گردید منحل RCA ترتیب این بھ و نمود صادر را دیگري مشھور

  
 سردرگمي ایجاد بھ تواند مي ھا اختراع از قدرتمند حمایت کھ سازد مي روشن را نکتھ این رادیو عصر تاریخچھ مرور
 از دفاع منظور بھ قضایي، دعاوي واسطھ بھ فناوري، پیشرفت ھزینھ افزایش براي عاملي خود این کھ بینجامد ھا اختراع
  .باشد مي شده ثبت ھاي اختراع ثبت حقوق

  
  اطالعات عصر - ب

 در کھ اساسي کارھاي از. است یافتھ ادامھ امروز تا ھا زمینھ از برخي در و شد آغاز ١٩۴٠ سال در اطالعات عصر
 و) IBM( اشتراکي رایانھ ،)AT&T(ترانزیستور براي ثبت مجوز صدور از توان مي شد انجام اطالعات عصر
 از کھ شدند آغاز اي دوره در دو ھر اشتراکي رایانھ و ترانزیستور تولید. برد نام پایھ اختراعات عنوان بھ افزار نرم

  .شد مي حمایت شدت بھ ھا اختراع
  
 خارج اختراعاتشان حق انحصاري صدور مسیر از احكامي طي دو ھر IBM و AT&T ھاي شركت ،١٩۵۶ سال در

 و قبول قابل ھاي االختراع حق دریافت برابر در را ھایشان اخترع حق کھ نمود ملزم را IBMو AT&T احكام این. شدند
  .نمایند واگذار اي گسترده و انحصاري غیر طور بھ توافقي،

  
 و ترانزیستور مانند ارزشي با بسیار اختراعات حق شده کنترل انحصار دادن دست از کھ برسد نظر بھ طور این شاید
 دو این مورد در اما شد، خواھد امتیاز کننده واگذار شرکت ورشکستگي و نابودي بھ منجر نھایتَا اشتراکي، رایانھ
  .داد رخ قضیھ این عکس شرکت

  
 ھمین در یافتند، توسعھ سرعت بھ بودند اشتراکي رایانھ و ترانزیستور نیازمند محصوالتشان تولید براي کھ صنایعي
 بسیار ترقي و پیشرفت جدید، صنایع رشد موازات بھ بازار، در خود جایگاه و بقا حفظ براي IBM و AT&T راستا،

  .نمودند چشمگیري
  
 تا. نمود کمک صنعت ترقي و رشد بھ اختراعات، از ضعیف حمایت شرایط در کھ بود دیگري موضوع ھم افزار نرم
 بازار ساختار گسترش و توسعھ روند تسریع براي عاملي خود این و نبودند اختراع ثبت قابل افزارھا نرم ١٩٨٠ سال

  .بود افزارھا  نرم اجراي بھ قادر ماشیني ھر کھ چرا گردید،
  
  

 حق انحصاري غیر واگذاري لزوم نتیجھ، در و پایھ اختراعات از حمایت کاھش کھ داد نشان اطالعات عصر تجربھ
  .شود مي صنعت بیشتر پیشرفت و رشد بھ منجر ھا، اختراع

  
AT&T و IBM كند توقف دچار را آنھا فعالیت عرصھ توسعھ توانست مي كھ بودند بنیادي اختراعاتي صاحب دو ھر .
  .شود اطالعات فناوري توسعھ موجب شركت دو این بھ اختراعات حق غیرانحصاري واگذاري تحمل

  
  نانو فناوري عصر -ج

 بھ ھا اختراع از حمایت حاضر حال در و اطالعات عصر بھ تا دارد شباھت رادیو عصر بھ بیشتر نانو فناوري عصر
  .شود مي اعمال اي گسترده طور

  
 از را آیند مي  دست بھ عمومي سرمایھ با کھ تحقیقاتي و ھا اختراع محرومیت ١٩٨٠ سال در) Bayh-Dole( قانون
 بخش چھ و عمومي بخش چھ نانو، فناوري حوزه در کھ است درحالي این و نمود اعالم اختراع ثبت حق دریافت

  .ھستند اختراعشان از حمایت خواھان دو، ھر خصوصي،
  

 فناوري پایھ ھاي اختراع حق کنندگان دریافت و متقاضیان ترین مھم رقیب، ھاي شرکت از بسیاري رادیو عصر ھمانند
 اي پایھ و بنیادي خاصیت ھمھ نانو فناوري جدید اختراعات و تولیدات ھا، فناوري سایر ھمانند اینکھ دلیل بھ و ھستند نانو
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. نمود خواھد پیدا سوق معامالت ھاي ھزینھ چشمگیر افزایش و قضایي دعاوي سمت بھ تدریج بھ ھم فناوري این دارد،
 ایجاد سمت بھ نانو فناوري صنعت بیشتر ھرچھ ھدایت حال در نیز عمومي سیاست کھ رسد مي نظر بھ طور این

 کاھش اما شد نخواھد نانو فناوري صنعت رشد از مانع ھا اختراع حق انبوھي چند ھر. باشد مي ھا اختراع در سردرگمي
  .باشد  حوزه این در تري عظیم صنعت رشد ایجاد جھت در مؤثر بسیار گامي تواند مي فکري، مالکیت حقوق زیرکانھ

  
 اختراع، ثبت مجوز انحصاري غیر صدور الزامَا کھ است این گرفت، اطالعات عصر از توان مي کھ را درسي نیز و

  .شد خواھد صنعت رشد در تسریع سمت بھ فناوري پیشبرد موجب
  

 یک از اي نمونھ ترانزیستور. باشد مي ھا گذاري سرمایھ جذب براي عاملي پایھ فناوري ھا، اختراع از حمایت عدم با حتي
 قابل توانند مي کھ است زیادي بسیار محصوالت تولید اساس و پایھ ترانزیستور، اینکھ دلیل بھ و باشد مي پایھ فناوري
  .کند مي جذب خود سمت بھ را بسیاري گذاران سرمایھ باشند، اختراع حق دریافت

  
 کھ اختراعي ھر تولید در توان مي را نانولولھ کھ چرا است، جداره تک کربني ھاي نانولولھ پایھ، فناوري براي دیگر مثال
 توسط کھ محصوالتي بیشتر كھ آنجا از. برد کار بھ دارند، ناچیز وزن و زیاد استحکام جریان، باالي ھاي ظرفیت بھ نیاز

 عامل محصول این اختراع حق انحصاري غیر اعطاي باشند، مي اختراع حق دریافت قابل شوند مي ساختھ نانولولھ
  .باشد مي اختراعات ثبت در سردرگمي ایجاد از جلوگیري نیز و صنعت رشد جھت در مؤثري

  
 شرکت آن متوجھ را مالي زیان لزومًا اش  پایھ فناوري امتیازنامھ انحصاري غیر واگذاري بھ شرکت یک کردن مجبور
 گونھ این کھ داد نشان IBM و AT&T ھاي شرکت مورد در وضعیتي چنین اعمال کھ گونھ ھمان. ساخت نخواھد
 کلمبیا دانشگاه. گردید خواھد صنعت یک ھاي بخش و ابعاد کلیھ پیشرفت بھ منجر اختراع، حق انحصاري غیر واگذاري

 از بیش راه این از و گرفت MPEG-2 نام بھ اش فناوري مجوز انحصاري غیر واگذاري بھ تصمیم ارادي طور بھ نیز
  .آورد دست بھ اختراع حق عنوان بھ دالر میلیون ٩٨

  
 بھ ملزم و ھستند اصلي و پایھ ھا اختراع کدام کھ کند تعیین بایست مي مبنایي چھ بر و کسي چھ کھ پرسش این البتھ

  .است مانده پاسخ بي تاکنون باشند، مي انحصاري غیر واگذاري
  

 بتواند اینکھ از پیش شرکتي چنانچھ. است) timing(بندي زمان مجوز، انحصاري غیر واگذاري لزوم بر دیگر دلیل
 حق غیرانحصاري واگذاري بھ مجبور مالي نیاز علت بھ آورد، دست بھ را اش فناوري توسعھ براي نیاز مورد سرمایھ
 خواھند تحریک فناوري آن دادن توسعھ زودتر براي دیگر ھاي شرکت کھ است واضح شود، اش اصلي فناوري اختراع

  .شد
  

 شده تولید محصوالت کھ است ھنگامي مجوز، انحصاري غیر واگذاري مورد در اجبار اعمال براي مقتضي زمان یک
 ازاي در کھ اختراعي حق و محصوالت فروش از پایھ اختراع صاحب. شوند مي بازار وارد پایھ، ھاي اختراع اساس بر

 نیز دیگر ھاي شرکت. شود مي چشمگیري سود صاحب آورد، مي دست بھ اش پایھ فناوري اختراع حق قانوني واگذاري
 وجود بازار بھ آنھا نمودن وارد و تولید امکان شخصًا اختراع حق اصلي مالک براي شاید کھ محصوالتي فروش از

  .برد خواھند سود نداشتھ،
  

 ھمگاني رواج مسیر در را ھایشان فناوري شده حفظ ھاي نامھ امتیاز نانو فناوري ھاي شرکت صنعت، توسعھ با ھمزمان
 ارائھ از ناشي سود افتادن جریان بھ با ھمزمان و گرفت خواھند کار بھ بیشتر، محصوالت تولید و نانو فناوري

 ھمھ، این با. دھد مي نشان را خود ھاست، اختراع در سردرگمي بروز از اي نشانھ کھ قضایي، دعاوي محصوالتشان،
  .باشد فناوري عرصھ توسعھ براي کلیدي عاملي تواند مي اصلي ھاي اختراع حق غیرانحصاري واگذاري

  
  بندي جمع

  
 حتي یا و ابزارھا نانو ورود و پیدایش. است شده قانون کنوني مفھوم در ھایي چالش بروز موجب نانو فناوري

 مفاھیم قلمرونانو، میان در اشیا حرکت امکان و شده قلمرونانو مرزھاي گسترش موجب زندگي، بھ ساده نانوحسگرھاي
  .کند مي نقض را شخصي و خصوصي ھاي حریم و مالکیت رایج
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 توسعھ در کننده تعیین و مھم بسیار نقشي آنھا، اجراي و رعایت بر تأکید و حفظ و نانو قلمرو بھ مربوط قوانین وضع
  .دارد نانو فناوري

  
  .باشند اختراع ثبت حق دریافت قابل غیر بودن، بدیھي علت بھ توانند مي نانو فناوري دستاوردھاي

  
 یک بھ اختراع ثبت حق اعطاي مسیر در کھ دھد مي نشان فناوري زیست حوزه در اختراع ثبت حق اعطاي تجربھ
  .ندارد وجود رفعي قابل غیر مانع ھیچ قدرتمند، و جدید فناوري

  
 مؤثرترین و بھترین بھ تبدیل را عمومي سیاست کھ است این نانو فناوري بر آن تأثیر و فکري مالکیت ھاي پیامد جملھ از

  .است نموده نانو فناوري توسعھ و رشد ابزار
  

 ایجاد بھ منجر است ممکن عامل ھمین اما باشد، اختراع یا تحقیق یک شروع اولیھ انگیزه تواند مي اختراع از حمایت
 سوق پایھ، ھاي اختراع تعداد از ناشي پرھزینھ قضایي دعاوي سمت بھ را فناوري نھایت در و شده اختراعات سردرگمي

  .دھد
  

 حق غیرانحصاري واگذاري نمودن اجباري ھا، اختراع سردرگمي بروز از جلوگیري منظور بھ امیدبخش رویکرد یک
  .است نشده پیدا ھستند، اصلي و پایھ ھا اختراع کدام اینکھ تعیین براي مناسبي روش تاکنون اما. باشد مي پایھ ھاي اختراع
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