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 چکیده
ها نیز تسری یافته و به ظهور پدیدۀ های بشری در علوم و فنون به کتابخانهپیشرفت

 های دیجیتال انجامیده است. از این رو، نویسندگان بر آن شدند تا با بررسی هر دو نهادکتابخانه

ای نوین در پیشرفت علم و فناوری های دیجیتال، به گشایش دریچههحق مؤلف و کتابخان

های دیجیتال باید بین دو نوع خصوصی و عمومی رسد در کتابخانهنظر میمساعدت نمایند. به

های خصوصی مؤسس را مکلف به جلب رضایت شخصی صاحب تفکیک قائل شد و در کتابخانه

یسته است که از این سختگیری دست برداشت و به های عمومی شاحق دانست، اما در کتابخانه

ش، مؤسسان را از اخذ 1318قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان  8استناد مادۀ 

های چنین برخوردی در خصوص آن دسته از کتابخانهاجازۀ صاحب حق معاف دانست. البته این

ها هستند، قابل دفاع ادر به مطالعۀ آندیجیتالی که کاربران بدون امکان دانلود منابع صرفاً ق

سازی منابع را دارد، این نظر قابل دفاع هایی که کاربر توان ذخیرهرسد، اما در کتابخانهنظر میبه

 نیست. 

 کلیدی واژگان
 حق مادی، حق معنوی، حق مؤلف، کتابخانۀ دیجیتال، ناشر.
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 مقدمه
کاربر فرصت استفاده از منابع در هر زمان و هایی هستند که به های دیجیتال کتابخانهکتابخانه

تواند به راحتی میدهند. در عصر گسترش اینترنت، اثر تولیدی به شکل دیجیتال بهمکان را می

 های متعدد تکثیر شودو در دورۀ زمانی کوتاهی در نسخه صورت متن کامل تقریباً بدون هزینه

(Abdolla, 2008, P.463) .ریزد، هم میهمنابع دیجیتالی ب ۀدر حوز لفؤمفهوم کاغذی حق م

 و ها وجود ندارد. موضوعات دیجیتالی از ثبات کمتری برخوردارندچراکه امکان کنترل نسخه

 هاتوانند از آنزمان چندین کاربر میطور همشوند و از راه دور و بهبرداری مینسخه آسانیهب

 (. 117، ص1381 ی،د )مطلبناستفاده کن

ها به گسترش دانش ترسی آزاد و آسان به منابع علمی و استفادۀ نامحدود از آناز سویی دس

حمایت از  ۀهدف عمد در سراسر کشور و درنتیجه پیشرفت علمی کمک خواهد کرد. درمقابل،

میراث فرهنگی هر  ۀسازی و اشاعتقویت خالقیت، نوآوری و ابتکار، غنی ،حقوق پدیدآورندگان

به میزان گسترش خالقیت ملت آن بستگی دارد و حمایت از  یملت است. پیشرفت هر کشور

یکی از  دیگر (. از سوی131، ص1313خالقیت امری ضروری برای پیشرفت است )کردبچه، 

برخی از مدیران و کتابداران  درصد از 51گونه که دیجیتال، همان ۀموانع ایجاد کتابخان

لف در این ؤقوانین مربوط به حق منبودن  روشن ،اندهای تخصصی شهر تهران نظر دادهکتابخانه

درصورتی که رویۀ قضایی یا قوانین دقیقی . (37و 33، ص1381، فردیننوش یی و)فدا باره است

در این باره وجود نداشته باشد، ترس ناشی از طرح مسئولیت مدنی علیه مؤسس چنین 

ذار است که به تعادلی مناسب گای به زوال این روند منجر خواهد شد. این وظیفۀ قانونکتابخانه

م انگلستان ناقض 1188که قانون رایت و منافع عمومی دست یابد؛ چنانبین حمایت از کپی

لذا شایسته است . (Davies, 2002, P.53) رایت نبودن طیف وسیعی از اعمال را اعالم نمود کپی

رایت ز از دارندۀ کپیقانونی یا غیرقانونی بودن ایجاد کتابخانۀ دیجیتال را بدون اخذ مجو

منظور، در ادامه پس از بررسی مفاهیم کلی، مزایا و معایب ایجاد  مشخص نماییم. به این

کتابخانۀ دیجیتال و نیز دالیل حمایت از استفادۀ بدون مجوز، در فرض ذخیره کردن یا نکردن 

 منابع و لزوم اخذ مجوز را مطالعه خواهیم کرد
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 مفاهیم کلی

  مؤلف حق. 1
گذار به پدیدآورندۀ تعریف حق مؤلف باید گفت حقی است مادی و معنوی که از جانب قانوندر 

های دانند. در کتابشود و گاهی آن را شامل پدیدآورندۀ آثار هنری نیز میاثر ادبی داده می

استاد مصطفی الزرقاء کار رفته است. به« حق ابتکار»عربی جدید به جای حق مؤلف عبارت 

که  ادبی و هنریفراگیر بودن این اصطالح نسبت به انواع حقوق  دلیلبتکار را به عنوان حق ا

ترجیح داده و محمد سعید رمضان بوطی نیز  ،ذهن آدمی است شموضوع آن فکر و خاستگاه

مطابق (. 127، ص1383، ی)موسو دکنید میأیهمین نظریه را ت ،در کتاب قضایا فقهیه معاصره

 Droit فرانسوی ،Copyrightانگلیسی  هایدر زبانرسانی و اطالعالمعارف کتابداری دایرۀ

d’auteurآلمانی ،Urheberrecht و اسپانیولیDerecho de Autor لف ؤمعنای حق م همه به

ازآنجایی که عبارت مؤلف دربرگیرندۀ مصنف و هنرمند نیست و  .(http://portal.nlai.ir) است 

درستی از هر سه دسته یاد کرده است و ن و هنرمندان بهقانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفا

Author  در زبان انگلیسی یاAuteur یی،)صفا در زبان فرانسوی هر دو معادل پدیدآورنده است 

 استفاده خواهد شد.« پدیدآورنده»، لذا در ادامه از عبارت (11، ص1381

حق بر اساس  .ودشمعنوی و مادی تقسیم میحقوق رایت به حقوق مورد حمایت کپی

کانت، فیلسوف آلمانی،  از سویمیالدی  هجدهمبرای نخستین بار در قرن که اخالقی معنوی یا 

و در ( 11 -17، ص1388 ی،د شد )صالحأییدانان تدیگر حقوق از جانبدنبال آن شناسایی و به

لف حق والیت ؤم، (81، ص1381 یی،)صفا گویندمی Droit Moralحقوق فرانسه آن را 

 گونه تغییر شکل، تحریف و اعتراض به هرحق تمامیت ) و ذاردن نام و عنوان خود بر آن()گ

درحالی که کشورهای  (.18، ص1387 ی،و رنجبر یآباد)تاج امثال آن( نسبت به اثر خود دارد

ژرمنی برای نویسندگان حقوق مادی و معنوی قائل بودند، کشورهای سوسیالیستی تنها  -رومی

کشورهای  (.13، ص1377 یی،)صفا دانستندها را قابل حمایت میمادی آناز جهت مالی و 

این مکرر کنوانسیون برن  1 ۀماد درال هم حقوق معنوی مؤلف را با تأخیر پذیرفتند. کامن

ها نسبت رعایت نام و عنوان اثر، حق اعتراض به تغییر اثر و دیگر آسیبند از حق اعبارتحقوق 

، 1388و محسنی،  کنوانسیون برن ر.ک. محمدزاده وادقانی ۀمترج ۀبرای مطالع) به اثر

 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 21 و 11مواد  (. برابر385 -131ص
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انتشار، حق حرمت نام و  ۀحقوق معنوی پدیدآورنده از قبیل حق اخذ تصمیم دربارش، 1318

 ض، حق عرضه کردن یا نکردن به عمومنده، حفظ اصالت اثر، مصونیت آن از تعرعنوان پدیدآور

، 1385 یلمی،؛ د82 -83، ص1385و همکاران،  یی؛ صفا81 -81، ص1381 یی،)صفاباشد می

که ( 217، ص1313؛ خدمتگزار، 81؛ کردبچه، همان، ص52 -51، ص1381 ی،؛ نوروز171ص

رهای ملحق به گیرد و در قوانین بسیاری از کشوحق انتشار به معنی عام این حق را نیز دربر می

 ,Callister, 2003 ).کنوانسیون برن و تا حدی ایاالت متحدۀ امریکا نیز شناسایی شده است

P.874)  برداری مالی را از اثر بر اساس حقوق مادی نیز پدیدآورنده حق انحصاری هر گونه بهره

س و حقوق مادی شامل حق نشر و تکثیر، حق ترجمه، حق اقتبا(. 71، ص1381 یی،)صفا دارد

 -71)همان، ص تلخیص و تبدیل، حق عرضه و اجرا، و نیز حق استفاده از پاداش و جایزه است

عنوان رایت به کاالهای هنری و فکری بهکپی. (Abdolla, op.cit, P.462 همان؛ یلمی،؛ د77

ا ها رحمایت و آن ۀکنندبخشد تا از هنرمند و توزیعکمیابی مجازی می 1منع باال ۀکاالی با هزین

با هزینه منع پایین شود  یکاالی ،به تولید و توزیع بیشتر تشویق کند و درنتیجه کار فکری

راحتی قابل تکثیر بوده و افراد به عبارت دیگر، اگرچه آثار فکری به (.175، ص1385 یم،)ک

رایت مانع این سوء استفاده ها دسترسی یابند، اما کپیممکن است بدون پرداخت وجهی به آن

دنبال رایت باید بهکند. البته باید توجه داشت که قانون کپیاز پدیدآورندگان حمایت میشده، 

 )همان(.برقراری تعادل بین منفعت خصوصی پدیدآورندگان و منفعت عمومی باشد 

 

 دیجیتال کتابخانۀ. 2
های دیجیتال از میانۀ قرن بیستم مطرح شدند و در اواخر همین قرن پا به عرصۀ کتابخانه 

 لیکلیدر. Borgman, 1999, P.227) ؛233، ص1378 یمی،و کر یحافظ یپور)عل وجود گذاشتند

(Liklider) ۀتواند یک کتابخانکه چگونه کامپیوتر می کرداین مسئله را بررسی  در کتاب خود 

زمان افراد از راه دور در نقاط مختلف و متصل به یک که همطوری به ؛خودکار ایجاد نماید

 ددیجیتال شناخته ش ۀکتاب او رابط بین اینترنت و کتابخان ،رو د. از اینناده قرار گیرپایگاه د

(Iglezakis; Syndinou; Kapidakis, 2011, P.2).  را برای « کتابخانۀ آینده»لیکلیدر عبارت

                                                           
 ،پردازندکنندگانی را که وجهی نمیتواند مصرفنمی کاالیی است که صاحب حقوق آن ،منع باال ۀ. کاالی با هزین1

 حروم کند. راحتی از دسترسی به آن مبه
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و  ی)راکنوزمان، ام.داشاره به دیدگاه خود از یک کتابخانۀ تمام کامپیوتری وضع کرده است 

 (. 13، ص1381 همکاران

اطالعات به شکل دیجیتالی برای نمایش آن روی  ۀذخیر»کتاب دیجیتال عبارت است از 

مختلف از جانب  هایدیجیتال با عبارت ۀکتابخان (.111ص همان، ی،)مطلب« رایانه ۀصفح

آن را سیستمی شبیه یک فروشگاه شخصی از (Bush)  اندیشمندان تعریف شده است. بوش

 دشوداند که با سرعت و انعطاف بیشتری استفاده میو ارتباطات مکانیزه میسوابق  ها،باکت

(.(Iglezakis, op.cit, P.2 هادیگر کتابخانه ای است شبیهکتابخانهکتابخانۀ دیجیتال بنابراین 

های چاپی و نوشتاری، با این تفاوت که منابع آن به صورت دیجیتالی و برای حاوی مجموعه

 ها رانیز آندر هر زمان و مکان شود تا کاربران بتوانند ای ذخیره میشبکهدستیابی در محیط 

 یولند،؛ کاند و کل135، ص1383 یان،؛ کوالئ12، ص1381 ی،ارزیابی کنند )اکبر بررسی و

 (.51، ص1313 ی،؛ بهرام18، ص1381 یگران،و د یهمان؛ مطلب ی،؛ مطلب88، ص1313

های الکترونیکی ت را در هر شکلی که باشد با دستگاهسازی نیز روندی است که اطالعادیجیتال

تواند پردازش، طوری که اطالعات میکند؛ بهمناسب مانند اسکنر به شکل دیجیتال تبدیل می

ها این کتابخانه .(Iglizakis, op.cit, P.159) ذخیره و از طریق تجهیزات و شبکه منتقل شود 

دارند، اما در دو دهۀ اخیر پیشرفت چشمگیری  اگرچه راه زیادی در رسیدن به غایت نهایی

شدت نیازمند دستیابی به اند. از این رو، کتابداران و مؤسسان این نهادهای دیجیتال، بهداشته

های خود در خصوص نحوۀ ایجاد، تشکیالت، شیوۀ دستیابی به اطالعات و ... پاسخ پرسش

حاضر در صدد پاسخ به یکی از لذا مقالۀ  . (Greenstein; Thorin, 2002, P.1)هستند

 باشد.های مهم در این راستا و تعیین جایگاه حق مؤلف در این نهاد میپرسش
 

  مشابه نهادهای از دیجیتال کتابخانۀ بازشناسی. 3

پیش از ورود به بحث تفصیلی دربارۀ کتابخانۀ دیجیتال، شایسته است در ابتدا آن را از نهادهای 

گستر و مخازن( باز یکی، کتابخانۀ ترکیبی، پایگاه اطالعاتی، وب جهانمشابه )کتابخانۀ الکترون

 شناسیم.

 

 الکترونیکی کتابخانۀ. 1. 3
دیجیتال است که گاه نویسندگان آن دو را  ۀکتابخان ۀمشابمفاهیم الکترونیکی یکی از  ۀکتابخان 
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 ۀکه کتابخانشد  یادآوراما باید  ،(11ص همان، ی،)اکبربرند کار میبهبه جای یکدیگر 

ی هاین معنی که کتابخانهه اب ؛دیجیتال است ۀتر از کتابخانتر و ابتداییسادهنهادی الکترونیکی 

روند سنتی عضویت، جستجوی کتاب و تمدید آن و سایر خدمات خود را از طریق  الکترونیکی

 اینترنت باشند آنکه متون و منابع قابل دستیابی از طریقبی ؛سازنداینترنت برای اعضا میسر می

 (.2، ص1381 یدری،)زائر ح

 

 ترکیبی کتابخانۀ. 2. 3
دیجیتال  ۀمفهوم دیگری است که ممکن است با کتابخان (Hybrid) ترکیبی یا هیبرید ۀکتابخان

شکل سنتی  ؛ای از هر دو شکل اطالعات استد؛ اما این کتابخانه مجموعهشو اشتباهمقایسه و 

که ممکن است از آغاز به صورت دیجیتالی  و شکل دیجیتالی ،تینوارهای صو یامانند فرم چاپی 

سنتی به  ۀگذار از کتابخان ۀها در مرحلاین کتابخانه ایجاد شده یا بعداً تبدیل به آن شده باشد.

 ,Lglezakis)؛ 53ص همان، یگران،و د ی؛ مطلب1و 3ص همان، یدری،)زائر حد دیجیتالی هستن

op.cit, P. 143 . 

 

 (Databases)  اطالعاتی هپایگا. 3. 3
نامۀ کتابداری چنین معرفی شده تعریف واحدی از پایگاه اطالعاتی ارائه نشده، ولی در اصطالح

های قابل خواندن با ماشین که برای یک کاربرد واحد است: واحدی مشتمل بر سوابق و بایگانی

 رودکار میف بهمنزلۀ یک مجموعۀ متجانس برای مقاصد مختلتعبیه نشده است، بلکه به

برخی از استادان علم کتابداری پایگاه اطالعاتی را چنین  (.1357 ینی،نائ یو مجتبو ی)سلطان

شده به صورت مجتمع و های ذخیرهای است از دادهپایگاه اطالعاتی مجموعهاند: تعریف کرده

نویسی، با رنامهطور صوری با استفاده از یک زبان خاص بشده بهو تعریف ،مبتنی بر یک ساختار

اشتراکی و  طوریک یا چند کاربر به ۀمورد استفاد و حداقل افزونگی، تحت کنترل متمرکز

ای است تر، پایگاه اطالعاتی مجموعهبه عبارت ساده(. 17ص ،1381 داورپناه، و یانید) زمانهم

و در هر زمان شود بندی و نگهداری میطور منظم طبقههای خام که به شکل اطالعات بهاز داده

، 1381جاکوب و همکاران،  ؛21، ص1372 یم،)نوه ابراهها وجود دارد امکان دسترسی به آن

  (.311ص
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 دهندۀ آن استبنابراین پایگاه اطالعاتی اخص از کتابخانۀ دیجیتال و یکی از منابع تشکیل

(Arms in: http://home.wlu.edu/~whaleyt/classes/DigiLib/Whaley/Definition.html) ،

ها نماید که تنها یکی از آنزیرا کتابخانۀ دیجیتال به چند طریق منابع خود را تأمین می

پی سازی منابع چاهای اطالعاتی است و بخش اعظم منابع از طریق دیجیتالدستیابی به پایگاه

هاست؛ درحالی شود. تفاوت دیگر کتابخانۀ دیجیتال با پایگاه اطالعاتی در ساختار آنتأمین می

که کتابخانۀ دیجیتال عالوه بر حضور در عالم مجازی، در عالم خارج نیز وجود دارد و دارای 

ساختمان و بنای فیزیکی است، پایگاه اطالعاتی تنها در عالم مجازی و دیجیتالی موجود 

 باشد.می

 

 (World Wide Web) گسترجهان وب. 4. 3

ای است و مجموعهدیجیتال  ۀمشابه کتابخان نهادهایگستر مانند پایگاه اطالعاتی از وب جهان

های جغرافیایی مختلف را از طریق محیط های اطالعاتی متفرق در مکانکه دسترسی به داده

اگرچه  (.11، ص1381 یلز،اوازوس و ما)ککند پسند تسهیل میای کاربرارتباطی چندرسانه

عنوان یکی از موارد استفاده از شبکۀ جهانی وب ظهور ممکن است کتابخانۀ دیجیتال بتواند به

 ۀگستر و کتابخانهای زیادی بین وب جهانشباهتو ( 12ن، صهما یگران،)راکنوزمان و دکند 

 (،تالی و خدمات مشابهی استموضوعات دیجی ۀها دربرگیرندهر دوی آن) دیجیتال وجود دارد

دقیق و  ،شد. موضوعات در وبنهاد های واضح بین این دو با این حال نباید منکر تفاوت

 .دیجیتال تفاوت دارد ۀکه با کتابخان استای قابل جستجو ساده ۀساختاری نیست و به شیو

ه قابل های وب معموالً موقتی است و تضمینی وجود ندارد که در آیندهمچنین ابرداده

؛ (Lglezakis, op.cit, P.144)کاربر را گمراه کند حتی ممکن است  و دسترسی مجدد باشد

، 1387و همکاران،  یمی)قد شوندروزه هستند و بایگانی نمیها یککه بعضی از وبچنان

عظیم  ۀشاید افراد بسیاری این مجموع و ها سند را در خود جای داده استوب میلیون (.51ص

ۀ کتابخانای مانند کتابخانهگستر در قیاس با اما وب جهان ،دیجیتال بنامند ۀکتابخاناسناد را 

 (.81ص همان، یولند،مریکا چیزی جز یک سمساری اسناد نیست )کاند و کلا ۀکنگر
 

 (Repositories)  مخازن. 5. 3

ا مخازن دیجیتال ب ۀباید توجه داشت که روش انتشار و جستجو و بازیابی اطالعات در کتابخان

http://home.wlu.edu/~whaleyt/classes/DigiLib/Whaley/Definition.html
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ابتدایی های روش ۀها و احتماالً ارائسازی اطالعات، مدیریت آنذخیره ،تفاوت دارد. مخزن

د و کنیک یا چند مخزن استفاده میاز دیجیتال  ۀکه کتابخان درحالی ؛جستجو را برعهده دارد

ته با عملیاتی پیشرف ،و استفاده از موضوعاتتر ساده یمنظور جستجوهخدمات شخص ثالث را ب

 .((Lglezakis, op.cit, P. 143 دسازمی فراهم

 

 آن محتوای تأمین هایشیوه و دیجیتال کتابخانۀ اقسام. 4
این و عمومی ایجاد و اداره گردد.  خصوصیدیجیتال ممکن است به یکی از دو صورت  ۀکتابخان

افت حق دری قبالدر  کرده،خود نهادی است که اثر را از مؤلف خریداری  نوع کتابخانه در

 خصوصی ۀکتابخان ،ایبه چنین کتابخانه .دهدقرار می (نه عموم)عضویت آن را در اختیار اعضا 

اثر به عموم بدون پرداخت هیچ  ۀاما همیشه روند چنین نبوده و ارائ .شوددیجیتال اطالق می

 گویند.میعمومی دیجیتال  ۀکتابخان ه آنممکن است که ب نیز اینوع هزینه

 است:  به چند شیوه ممکندیجیتال  ۀای کتابخانمحتوتأمین  

   درواقع . هاهای دیجیتال منابع چاپی یا غیرچاپی موجود در کتابخانهنمونهتهیۀ

 کنند.ها خودشان به تولید محتوا و دیجیتالی کردن منابع اطالعاتی اقدام میکتابخانه

   بر انتشار  افزونان ناشر بیشتردر حال حاضر  .شدهمنابع دیجیتال تهیهاستفاده از

کنند و یا اینکه تنها به ن را نیز تولید و منتشر میآ، فرمت دیجیتال به صورت چاپی منابع خود

های ها را برای کتابخانهپردازند. این امر فرصت کاهش هزینهانتشار منابع الکترونیکی می

 فرمت منابع رها کنند. های سرشار تبدیلتدریج خود را از هزینهبه آورد تادیجیتال فراهم می

   مثال از طریق سایت راهنمای  رایب .منابع اطالعاتی در محیط اینترنتاستفاده از

های شده در حوزهعلمی داوری ۀمجل 325توان به بیش از مجالت الکترونیکی علمی رایگان می

این  شده درالکترونیکی نمایه هایهمختلف دسترسی پیدا کرد. این نکته روشن است که مجل

 های سنتی و به صورت چاپی قابل دسترس نیستند.راهنما از طریق کتابخانه

  بخش  .علمی و تخصصی هایهمتون کامل مجل ۀهای اطالعاتی و مجموعپایگاه

گونه خدمات و کنندگان اینناشران و عرضه از سویبه صورت تجاری این منابع ای از عمده

 . استمحصوالت قابل دسترسی 

  ای. به این صورت که چند کتابخانه با یکدیگر وارد ائتالف های کتابخانهالفایجاد ائت

 (.121 -125، ص1388 ی،حافظ یپور)علباشد ها برای کاربران قابل دسترس شده، منابع آن
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 رایتکپی نفعانذی و دیجیتال کتابخانۀ. 5
سازی، که دیجیتال اکنون همگان بر این باورنداگر در گذشته اختالف نظری وجود داشته، هم

 ,Iglezakis, op.cit). رایت است شده از سوی کپیتولید( اثر حمایتدرواقع تکثیر )باز

P.161)رایت به سه دلیل رعایت نشود: نخست اینکه البته در محیط دیجیتال ممکن است کپی

یت ندارد رایت در محیط دیجیتال حاکمکنندگان و کاربران بر این عقیده باشند که کپیاستفاده

آوری کند؛ دوم، این اعتقاد وجود داشته باشد که قدرت الزامو صرفاً از آثار چاپی حمایت می

رود و قادر به نظارت بر افراد نیست؛ سوم، رعایت نکردن بین میرایت در محیط دیجیتال ازکپی

. به (Litman, 2006, P.111)سوادی کاربران است رایت ناشی از کمبود اطالعات افراد و کمکپی

گذار نقض شود. لذا شناسایی افراد هریک از این دالیل ممکن است حقوق مورد حمایت قانون

سازی دارای اهمیت خواهد بود. رایت در راستای تجویز روند دیجیتالشده از سوی کپیحمایت

، باید توجه داشت انواع مواد در کتابخانۀ دیجیتال وجود دارد که هریک احکام خاصی داشته

سازد. برای مثال حقوق مربوط به موسیقی متن و ایجاد وحدت قانونی را در این باره دشوار می

های های الکترونیکی و عکسنمایش فیلم متفاوت از حقوق مربوط به مواد دیگر مثل مجله

میثاق حقوق اقتصادی،  115مادۀ  1برابر بند  (.812 -112ص ن،هما یپور،)عل مستند است

تولید علمی، ادبی و یا هنری « آفرینندۀ»نفع اصلی حق مالکیت فکری، هنگی، ذیاجتماعی و فر

 (.12، ص1381مجنده،  یبی)ارجمند و حباست و از منافع حاصل از تولید او باید حمایت شود 

اما چون کنوانسیون برن به عنوان  ،تعریف نشده تریپس ۀنامن از حمایت در موافقتامنتفع

نفع باید به ، برای تعریف اشخاص ذیاست رایت درنظر گرفته شدهمرجع مقررات اساسی کپی

این حمایت باید به »دارد: مقرر می برنکنوانسیون  2 ۀماد 1د. بند کراین کنوانسیون مراجعه 

 2 ۀدر ماد یادشدهمراد از جانشینان قانونی  «.نفع پدیدآورنده و جانشینان قانونی او اعمال شود

گیرندگان مقامان خاص )انتقالقائمعنوان جانشینان قهری او و یدآورنده بهند از وارثان پداعبارت

 بینی کرده باشدپدیدآورنده، در مواردی که قانون ملی امکان این انتقال را پیش حقوق(

قانون حمایت حقوق مؤلفان،  5 ۀماد 5 بند برابرکه چنان؛ (81و  57، ص همان)کردبچه، 

 ۀتواند استفاده از حقوق مادی خود را در زمینیدآورنده میپد ش،1318مصنفان و هنرمندان 

                                                           
شناسند: الف( حق مشارکت در رسمیت میامور بهاین های طرف میثاق حاضر، حق هر کس را نسبت به . دولت1

ج( حق برخورداری از حمایت از  ؛مندی از منافع پیشرفت علمی و کاربردهای آنب( حق بهره ؛حیات فرهنگی
 آن هستند. «آفریننده»ی که منافع اخالقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی و یا هنر
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ناشران از این رو معموالً . نمایدبه غیر واگذار  مانند آناثر از راه چاپ و  ۀترجمه، تکثیر و عرض

 رایت هستند. کنوانسیون برن مشمول حمایت کپی 2 ۀمادش و 1318قانون  5مادۀ  5بند  برابر

زیرا هدف افراد از  ،نخواهد زد آسیبی ندهحقوق معنوی پدیدآوردیجیتال به  ۀایجاد کتابخان

قصد  کسیچاپی است و اگر  هایهنسخ ۀکاستن از بار مالی تهی ،ایرجوع به چنین کتابخانه

در کتابخانه سنتی نیز این هدف قابل  ،معنوی به مؤلف را داشته باشد ۀتحریف و یا هر نوع لطم

ترین هدف اما مهم .وجود نداردن این دو کتابخانه میااوتی تف نظرخواهد بود و از این  یدسترس

هر نظام مالکیت فکری اطمینان دادن به پدیدآورنده است که به صورت انحصاری حق استفاده 

، 1388 یا،ن)حکمتکند از منافع اقتصادی پدیدۀ فکری خود را دارد و حقوق از آن حمایت می

اقتصادی، حق نشر و تکثیر است که معموالً ترین مصادیق این حق . یکی از مهم(182ص

در کتابخانۀ آنچه  و (181)همان، صکند پدیدآورنده آن را به موجب قرارداد به ناشر منتقل می

همین عمده هدف مالکیت فکری، یعنی حق  ،ممکن است مورد اجحاف قرار گیرددیجیتال 

شود و در این خصوص انجام می رایتباشد. حمایت از منافع ناشران نیز از جانب کپیتکثیر می

رایت به همان اندازه که برای انگیزه بخشیدن به نویسندگی خالقانه ضروری است، برای کپی

با این حال  (.115، صهمان)خدمتگزار، حمایت از منافع اقتصادی صنعت نشر نیز اهمیت دارد 

اخذ مجوز از  که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، موضوع حق مؤلف ودر سه فرض، چنان

 شود:صاحب حق در ایجاد کتابخانۀ دیجیتال مطرح نمی

  مؤلف، مادی حقوق از گذارقانون حمایت مدت. است موقت پدیدآورنده مادی حقوق 

 از حمایت قانون 12 مادۀ اصالح قانون) پدیدآورنده فوت از پس سال 53 هنرمند، و مصنف

 آثار پدیدآورندۀ خصوص در و( 1ش1138 مصوب 1318هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق

 1 بند موجببه ایرایانه افزارهاینرم و ش1318 قانون 11 مادۀ موجببه عکاسی و سینمایی

 کتابخانۀ اگر حال. است شده تعیین اثر آمدن پدید تاریخ از سال 33 ،1371 قانون 7 مادۀ

 با عکاسی و سینمایی آثار و افزارهانرم یا قدیمی هاینسخه و کهن هایکتاب شامل دیجیتالی

 تضادی ناشر یا پدیدآورنده مادی حق و رایتکپی با مسلماً باشد، حمایت مدت باالی عمر

                                                           
موجب وصایت یا وراثت منتقل موضوع این قانون که به ۀمدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورند :12 ۀ. ماد 1

از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی  ،شودمی
ولی فقیه( قرار ( عمومی در اختیار حاکم اسالمی ۀنظور استفادمبرای همان مدت به ،باشدمنتقل نشده

از فوت آخرین  پسپنجاه سال  ،این قانون 1 ۀتبصره ـ مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماد .گیردمی
 پدیدآورنده خواهد بود.
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 ایجاد باعث سازیدیجیتال هایتالش که بود مراقب باید البته. شد نخواهد مطرح بحثی نداشته،

 که اطالعاتی کم، دکاربر و سودمندی با متقاضی، بدون اطالعات) مرده اطالعات از ایمجموعه

)کاند نشود ( است کمتر آن میکروفیلم یا کاغذی نسخۀ با قیاس در آن تقاضای میزان و گردش

 (. 11ص همان، یولند،و کل

 حقوق از حمایت مدت ش1381 سال در 12 مادۀ اصالح قانون تصویب از پیش تا 

 افزایش سال 53 به قانون این تصویب با که بود او فوت از پس سال 33 تا پدیدآورنده مادی

 که باشد داشته را آثاری از انتفاع قصد ایکتابخانه اگر که شودمی مطرح پرسش این حال. یافت

 هنوز اما گذشته پدیدآورنده فوت از سال 33 و درآمده تحریر رشتهبه قانون این تصویب از قبل

 اصالحی قانون قمطاب یا است کار این به مجاز ش1318 قانون مطابق آیا است، نشده سال 53

 قانون شدن االجراالزم از قبل اگر رسدمی نظربه کند؟ صبر سال 53 پایان تا باید 12 مادۀ

 و است آزاد آن از استفاده و شده عمومی قلمرو وارد اثر باشد، گذشته سال سی مدت اصالحی

 . باشد شده ایجاد بعدها دیجیتال کتابخانۀ اگر حتی نیست؛ مؤثر آن به نسبت جدید قانون

اند دیجیتالی در ایران از آثاری که برای اولین بار در خارج از ایران منتشر شده ۀاگر کتابخان

ایرانی نسبت به آثاری که  گذارقانونزیرا  ،نمایدای دیگر رخ میگونهمسئله به ،تشکیل شده باشد

متفاوت  یموضع، دشده باشاجرا  چاپ یا پخش یا نشر یابرای نخستین بار در خارج از ایران 

را منتفی حمایت  چنینیی اینافزارهاآثار ادبی و هنری و نرم خصوصدر  .درپیش گرفته است

و آثار صوتی، حمایت از آثار خارجی را منوط  ها و نشریاتتکثیر کتاب زمینۀدر  لیو، 1دانسته

ض قوانین توان بدون نگرانی از نقلذا می. 2(123، ص1387)زرکالم،  به عمل متقابل کرده است

فاقد حمایت دیجیتالی از مجموعه این آثار  ۀاقدام به ایجاد کتابخان ،مربوط به حق مؤلف

کنند و به ها آثار بدون حمایت را دیجیتالی میکه برخی کتابخانهچنان نمود؛گذار ایرانی قانون

 (. 53ن، صهما یگران،و د یمی)قددهند صورت آزاد در دسترس عموم قرار می

 با و گفتهپیش کتابخانۀ حامی سازمان تولیدات دیجیتال، کتابخانۀ در موجود آثار اگر 

                                                           
ز حقوق مادی پدیدآورنده موقعی ا» :ش1318 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 22 ۀ. ماد1

حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا شده باشد و 
 «.قبالً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد

در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار » :ش1352قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1ۀ . ماد2
های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها تی حمایتصو

 «.نیز جاری است
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و  ی)مطلب شد نخواهد مطرح رایتکپی مسئلۀ باشد، دیگران به هاآن آزاد و رایگان ارائۀ قصد

 در. دارد وجود مشابهی فرایند www.irandoc.ac.ir سایت در کهچنان ؛(51ن، صهما یگران،د

 تهران دانشگاه دانشجویان که طریق این به شود؛می ارائه دانشجویی هاینامهپایان سایت این

 اختیار در را آن چکیدۀ و نامهپایان از نسخه یک خود، نامۀپایان از دفاع از پس اندمکلف

 بر اثر چکیدۀ و باشد دسترسی قابل عموم برای نامهپایان تا دهند قرار دانشگاه مرکزی کتابخانۀ

 از مبلغی دریافت با یادشده سایت حال. گیرد قرار عمومی عرضۀ منظوربه سایت این روی

 که ازآنجایی اما(. 57ص همان، صادقی،) دهدمی قرار آنان اختیار در را نامهپایان کل کاربران،

 نویسندگان اجازۀ که کرد ایراد توانمی کند،می درآمد کسب طریق این از گفتهپیش سایت

 نه است، بوده فیزیکی هایکتابخانه محیط در افراد محدود دسترسی زمینۀ رد صرفاً هانامهپایان

 فرایند این در آنچه زیرا است، وارد ایراد این. آن از درآمد کسب و اینترنت طریق از اثر کل ارائۀ

 رضایت نه روند این در که است مبلغی قبال در دیگران به افراد فکری اثر تملیک دهد،می رخ

 سایت این در اگر اما. شودمی پرداخت هاآن به حاصل وجه نه و آیدمی دستبه نویسندگان

 شد؛ نخواهد مطرح ایراد این شود، داده هاآن ذخیره نه و منابع مطالعۀ اجازۀ کاربران به صرفاً

 کتابخانۀ در فقط نامهپایان کامل متن پدیدآورنده، خواست و اراده برابر بگوییم اینکه مگر

 . دیگر جای در نه باشد، دسترسی قابل تواندمی اهدانشگ مرکزی

در سه فرض باال ایجاد کتابخانۀ دیجیتال بدون اخذ مجوز از شخص یا افراد خاصی ممکن 

 است. 

 

 زیان؟ یا سود دیجیتال کتابخانۀ ایجاد. 6
های ناشی از قوانین حمایتی حق دیجیتال در مقابل محدودیت ۀحمایت از ایجاد کتابخانرای ب

 د. شوباید فواید و در عین حال مضرات این نهاد جدید بررسی  ، در آغازلفمؤ

 

 هاچالش. 1. 6

سازی و یند دیجیتالادیجیتال با حق مؤلف، پرهزینه بودن فر ۀعالوه بر تعارض ایجاد کتابخان 

 ۀباور غالب در میان گزارشگران حوز اساسی این نهاد جدید است. شکالا ،حفاظت اطالعات

دیجیتال  ۀدیجیتال بر این فرض استوار است که نسخ ۀهای کتابخانهزینه خصوصدر فناوری 
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سازی فرایندی اما باید پذیرفت که گردآوری منابع در دیجیتال ،کاغذی است ۀتر از نسخارزان

شماری از نیاز تعداد انگشت درحالی که ممکن است این منابع مورد باشد؛میپرهزینه 

حتی اگر  (.1، صهمان یدری،؛ زائر ح11ن، صهما یولند،و کل)کاند  پژوهشگران باشد

های دیجیتال بپردازند، هنوز هم یک برخی از انواع مجموعه ۀها بتوانند به ایجاد و تهیکتابخانه

های سنتی بیشتر کنترل چالش مهم در حفظ و نگهداری این مجموعه وجود دارد. در کتابخانه

های درمقابل در کتابخانه که هزینۀ زیادی ندارد. د توجه استزدایی مورحادثهنیز دما، رطوبت و 

طلبد؛ خودی خود هزینه و زمان زیادی را میهدیجیتال حفاظت و نگهداری اطالعات ب

افزار طور مستمر از یک سختههای دیجیتال برای حفاظت از اطالعات دیجیتال باید بکتابخانه

ن، هما یولند،)کاند و کل جدیدتر حرکت کنند افزاری به یک نسلدیجیتال و پیکربندی نرم

های دیجیتال مستلزم مجموعه ۀبنابراین برخالف آنچه متصور است، ایجاد و توسع؛ (13 -12ص

پشتیبانی از  ۀتوسع و سازی، اخذ مجوز، آموزش، ارتقاهای بسیار سنگین برای پیادههزینه

 (.11های فنی خواهد بود )همان، صزیرساخت
 

 مزایا. 2. 6

هایی که ایجاد کتابخانۀ دیجیتال با آن روبروست، مزایای غیرقابل ها و چالشدر کنار سختی

آوری منابع کتابخانه، امکان تر بودن فراهمآسانتوان برای این نهاد نوپدید برشمرد. انکاری را می

نی و زمانی و مکا ۀمدرک، ازبین رفتن فاصلۀ زمان محققان و کاربران از یک نسخاستفاده هم

آرشیو منابع، روزآمد شدن  برایجویی در فضا از هر جا، صرفه در هر زمان و دسترسی به منابع

های تحقیقاتی، کاری در فعالیتو دردسترس قرار گرفتن مدارک و جلوگیری از دوباره

زمان هم ۀدیجیتال، استفاد ۀجویی در وقت، استفاده از حداقل امکانات برای ایجاد کتابخانصرفه

 ۀو ارائ )با توجه به حذف بعد زمانی و مکانی بین مؤلف و خواننده در محیط مجازی( لیفأت با

 ینو نوش یی)فدا دیجیتال شناخته شده است ۀخدمات بهتر به کاربران از مزایای ایجاد کتابخان

. باید توجه kuny & Cleveland, 1998, P. 2-4)؛ 13صن، هما ی،؛ اکبر31صن، همافرد، 

جهل و ناآگاهی نسبت به دانش و  ی،ماندگی جوامع بشررین عامل فقر و عقبتبزرگ داشت

ناشی از دو امر است؛  ،شودمشکالتی که دامنگیر یک جامعه می ۀمعارف موردنیاز است و عمد

مشکالت  (.31، ص1371)خسروپناه،  رسانیدانش و دیگری فقر اطالع ۀیکی نداشتن سرمای

دانشجویان  پژوهان وشود که بسیاری از استادان، دانشاعث میمربوط به توزیع ناکارآمد کتاب ب
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توان از حضور چشمگیر های موردنیاز خود دسترسی نداشته باشند. این مسئله را میبه کتاب

های دور به نمایشگاه هجوم المللی کتاب تهران که از راهتشنگان معرفت در نمایشگاه بین

 ی،)مطلب نمودمشاهده  ،از یک سالشان را تهیه کنندهای موردنیآورند تا بتوانند کتابمی

ها فناوری دیجیتالی برای کتابخانه ۀوعد»این درحالی است که به اعتقاد واترز:  (.1ب، ص1381

کیفیت یادگیری و تغییر شکل ارتباط بین محققان  یدستیابی به پژوهش و آموزش، ارتقا

رایت افزایش دانش دف و مبنای کپیحال اگر ه. (21ن، صهمافرد،  ینو نوش یی)فدا «است

بلکه به تقویت آن نیز  ،کندتنها این مبنا را تضعیف نمیدیجیتال نه ۀایجاد کتابخان ،عمومی باشد

رایت ترین مبنای کپیمهم ،المریکا و کشورهای تابع نظام کامناکه در چنان ؛خواهد شدمنجر 

به این  (.135، ص1381 ی،)انصار ترویج پیشرفت علم و هنرهای سودمند شناخته شده است

یابند که پدیدآورنده نیز پژوهان به آثار مؤلفان دست میتنها دانشجویان و دانشنه ،ترتیب

دانش از این راه و  کندهمکاران خود استفاده  ۀطور متقابل از آثار و افکار ظاهرشدهتواند بمی

 .خواهد یافتبشری با سرعت بیشتری گسترش 
 

 ۀایجاد کتابخان برای رایتمجوز از دارندۀ کپیعدم لزوم اخذ 

 ر فرض نبود امکان ذخیرۀ منابعد ،دیجیتال

های دسترسی به حجم انبوهی از فراهم کردن زمینه ی،اسالم ها ازجمله نظامهمۀ نظام در

 ۀثری در راستای تسهیل استفاده و مطالعؤتواند گام ممنابع و متون قدیم و جدید می ،هاکتاب

 کمک شایانی نمایدعلمی و ادبی های و عالقمندان به کتاب پژوهشگرانشد و به متون با

ی فقهابسیاری از  شک این امر از نظر تفکر اسالمی مطلوب است.و بی (15ن، صهما ی،)اکبر

 ۀدربار، ولی اندن و پدیدآورندگان حمایت کرده و به دالیلی استناد نمودهااز حقوق مؤلف معاصر

با توجه به اما  ،اندیجیتال، به دلیل بدیع بودن موضوع، اظهار نظری نکردهد ۀایجاد کتابخان

 دیجیتال و محدود کردن حق مؤلف و ناشر ۀتوان در راستای ایجاد کتابخانمیقوانین موضوعه 

 که در ادامه خواهد آمد. نمودنیز به دالیلی استناد  در این زمینه

 

 ش1348 هنرمندان و نمصنفا مؤلفان، حقوق حمایت قانون 8 مادۀ. 1

سسات ؤآوری نشریات و مسسات جمعؤهای عمومی و مکتابخانه»دارد: مقرر می گفتهپیش ۀماد 
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ای که نامهتوانند طبق آیینشوند میعلمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می

برداری یا ت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسئتصویب هیبه

بنابراین اخذ  «.برداری کنندطرق مشابه آن به میزان موردنیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه

 ،دیجیتالی که قصد تجارت و انتفاع مادی ندارد ۀ عمومیاجازه از صاحب حق در کتابخان

ترجمه و تکثیر کتب و  قانون 2 ۀرد این نظر ممکن است به ماد رایضروری نخواهد بود. ب

تکثیر کتب و »: است استناد شود که تصریح نموده ش1352مصوب  نشریات و آثار صوتی

برداری مادی از طریق چاپ نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره

 د که اینشوو ادعا  «صاحب حق ممنوع است ۀبرداری یا طرق مشابه بدون اجازافست یا عکس

 ،ماده پس از قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و با توجه به آن تصویب شده

برداری به اخذ اجازه از قانون سابق و منوط کردن تکثیر و بهره هایهگذار نسخپس مراد قانون

 : دلیل قابل رد استچند صاحب حق است. اما چنین نقدی با 

  آوری نشریات و سسات جمعؤعمومی، م هایمختص کتابخانه 8 ۀماداول اینکه

باشد و عام ناسخ خاص کلی و عام می 2 ۀکه ماد درحالی ؛سسات علمی و آموزشی استؤم

ها و ای به کتابخانهگذار تصریح کرده باشد که در این ماده اشارهمگر اینکه قانون ؛نخواهد بود

 .ماندبه قوت خود باقی خواهد  یادشده ۀمادنشده است و از این رو،  8در مادۀ  نهادهای مندرج

  ،برداری مادیقصد فروش یا بهره»با تصریح به  یادشدهقانون  2 ۀماددوم» 

 طور ضمنی از حکم خارج کرده است.ههایی را که فاقد قصد انتفاع هستند، بکتابخانه

  مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص »ش 1352قانون  11سوم، برابر مادۀ

کند و محدود انون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمیمذکور در ق

توان گفت حق کتابخانۀ عمومی، اعم از سنتی و دیجیتال، در تکثیر آزاد بنابراین می«. سازدنمی

  آثار علمی و ادبی در فرض نبود امکان ذخیرۀ منابع نیز محدود نشده است.

منظور هضرورت اخذ اجازه از صاحب حق ب نداشتناست اگرچه از مجموع این مواد  گفتنی

ترجمه و  قانون 5 ۀاما ماد ،شوددیجیتال استنباط می ۀبرداری کتب برای کتابخانتکثیر و نسخه

مقرر کرده، گونه مجوز را رد  هر از ینیازبیتوهم  ش،1352تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 

این قانون  3و  2ریات و آثار صوتی موضوع مواد برداری از کتب و نشتکثیر و نسخه»دارد: می

لمی مجاز خواهد بود مشروط بر عمنظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات به

تصویب وزارت فرهنگ و برداری از آنها قبالً بهنسخه ۀانتفاعی نداشته باشد و اجاز ۀاینکه جنب
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های عمومی معافیت کتابخانهش، 1318 قانون 8 ۀمادبرابر همچنین  «.هنر رسیده باشد

 ۀکنند و دربارمیارائه که به صورت رایگان به افراد و اعضا خدمات  هنگامی استدیجیتال 

 ،پردازندبه تجارت می ،دیجیتال که از افراد حق عضویت دریافت نموده خصوصیهای کتابخانه

 خواهد بود.این معافیت قابل اعمال ن

 

 موقت تکثیر .2

 1مادۀ  1شود. برابر بند اثر شمرده می (Reproduction)سازی خود نوعی تکثیر دیجیتال 

متعلق به پدیدآورنده  -به هر نحو یا به هر شکل -کنوانسیون برن، حق انحصاری تکثیر اثر 

دهد، اما بیانیۀ مستقلی است. معاهدۀ وایپو در خصوص حق تکثیر به کنوانسیون برن ارجاع می

گونه که در حق تکثیر آن»دارد: مینۀ حق تکثیر صادر شده است که مقرر میاز سوی اعضا در ز

طور کامل در محیط کنوانسیون برن تعیین شده و استثنائاتی که بر آن وارد گشته، به 1مادۀ 

 -35ص ،1381 ی،)صادق« گرددویژه استفاده از آثار به شکل دیجیتال اعمال میدیجیتال به

رایت و هر نوع شده از سوی کپیلذا اسکن اثر حمایت (.Iglezakis, op.cit, P.161؛ 31

سازی در شکل دیجیتالی، دقیقاً در قلمرو تکثیر قرار گرفته و نیازمند رضایت صاحب ذخیره

سازی اختالفی . اگرچه در باب تکثیری بودن دیجیتال(Iglezakis, op.cit) رایت است کپی

در قوانین  .1شوند: کلی تقسیم می ه دو گروهوجود ندارد، کشورها در خصوص تجویز آن ب

ها پیش حق تکثیر در محیط برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان و فرانسه، از مدت

 ت شناخته شده و متعلق به اوست.رسمیای برای پدیدآورنده بهاینترنتی به هر شکل یا شیوه

یر موقت را در ردیف استثناهای دهند، تکثقوانین برخی دیگر که گروه غالب را تشکیل می .2

رایت عصر دیجیتال امریکا قانون کپی 131اند. برای مثال بخش حقوق پدیدآورنده قرار داده

Digital Copyright Millenieum Act (DCMA) عنوان استثنا نام برده است از تکثیر موقت به

عات و آثار موجود برای سازی گاهی برای حفاظت از اطالالبته دیجیتال (.37ن، صهما ی،)صادق

گیرد که قوانین برخی کشورها اجازۀ این اقدام را به مؤسسات فرهنگی نسل آینده صورت می

ت. رای این مؤسسات ضرورت نخواهد داشاند. در این صورت رضایت و اجازۀ صاحب اثر بداده

164) -(Iglezakis, op.cit, P.163 قانون تجارت  121گذار ایرانی پس از آنکه در مادۀ قانون

                                                           
حق تکثیر، اجرا و توزیع )عرضه و نشر( آثار تحت حمایت قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان »: 12 ۀ. ماد1



 221  دیجیتال کتابخانۀ در مؤلف حق

پیام منحصراً ش حق تکثیر آثار تحت حمایت قوانین مربوطه را به صورت داده1382الکترونیک 

اعمال موقت تکثیر را از این حمایت خارج کرده  131در اختیار پدیدآورنده قرار داده، در مادۀ 

و حقوق نویس الیحۀ قانون حمایت از مالکیت ادبی، هنری پیش 221مادۀ  2است. اما بند 

 1 3بر تعریف تکثیر، تکثیر موقت را نیز مانند تکثیر معمول دانسته است و مادۀمرتبط، افزون

داند. لیکن در قوانین برداری موقت را با حصول شرایطی مجاز مینویس، نسخهاین پیش

شود و جز قانون تجارت الکترونیک نصی در این خصوص دیده نمیموضوعه کنونی ایران به

پیام تجاری دارد، به کتابخانۀ قانون تجارت الکترونیک هم که اختصاص به داده 13ادۀ تعمیم م

عنوان یک آورنده بهدیجیتال قابل ایراد است. بنابراین، پذیرش تکثیر موقت بدون اجازۀ پدید

باشد و راه حلی قاعدۀ کلی دشوار است؛ درحالی که در بسیاری از کشورها تکثیر موقت مجاز می

 رسد.نظر میو مطلوب بهمناسب 

  

 عقل دلیل. 3

گونه که عقل حمایت از حقوق همان ؛کرد خواهدید أیاین نتیجه را تدلیل عقل نیز  

کند. سرزنش می ،کند، افراط در این باره را قبیح شمردهید و تحسین میأیپدیدآورندگان را ت

علمی و  ۀرفت و توسعحمایت از مؤلف و ناشر تا آنجایی مفید و ضروری است که مانع پیش

ن به هر قیمتی در جامعه اپذیرد که قانون حمایت از حقوق مؤلفملتی نشود. عقل نمی یپژوهش

                                                                                                                                        
و قانون حمایت  21/1/1352ریات و آثار صوتی مصوب و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نش 3/1/1318مصوب 

منحصراً در اختیار « پیامداده»به صورت  1/13/1371ای مصوب افزارهای رایانهاز حقوق پدیدآورندگان نرم
 «.مؤلف است..

هاست پیام( در شبکهالینفک فراگرد فنی پردازش )داده ءاعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جز»: 13 ۀ. ماد1
 .«فوق خارج است ۀاز شمول مقرر

تکثیر عبارت است از تهیه یک یا چند نسخه از یک اثر ادبی، هنری یا اثر صوتی به هر روش و »: 21 ۀماد 2. بند 2
 «.سازی دائمی یا موقتی اثر ادبی، هنری یا اثر صوتی به شکل الکترونیکیشکل، شامل هرگونه ذخیره

منظور قابل داری طی فرایند انتقال دیجیتالی اثر انجام شده باشد یا طی عملی که بهبرالف( عمل نسخه»: 1 ۀ. ماد3
شخص حقیقی یا  ۀوسیلدریافت کردن اثری که به صورت دیجیتالی ذخیره شده، انجام گردیده است؛ ب( به

سازی دریافتموجب مجوز مالک حق یا به حکم قانون اجازه دارد انتقال یا قابل حقوقی انجام شده باشد که به
دهد و استفاده روی میاثر را انجام دهد و ج( نتیجه، انتقال یا دریافتی باشد که طی عملکرد عادی وسایل مورد

منظور دیگری غیر از مقاصد مذکور در بند الف و مستلزم حذف خودکار نسخه باشد بدون اینکه بازیابی اثر به
 «.ب میسر شود
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گذار در این باره مانع از های بشری را بگیرد. لذا سکوت قانوناجرا شود و جلوی پیشرفت

 د.کربست مواجه نخواهد جامعه را با بن ،حل عقلی نشده راه ۀگیری و ارائتصمیم
 

 الضرر قاعدۀ. 4

الضرر است. برخی از بزرگان  ۀقاعد ،هکردید أیت آن رایکی از احکام عقلی که حدیث نبوی  

 ؛مانند شیخ انصاری و نائینی نیز معتقدند در حدیث الضرر هرگونه حکم ضرری نفی شده است

نفس حکم  ضرر أضرر، موضوع ضرری باشد مانند وضویی که ضرر دارد یا منش أاعم از اینکه منش

 به(. یکی از احکامی که 5، ص1371 ی،؛  مرعش111و  115، صق1111 ی،انصار یخ)ش اشدب

اگر از این لزوم اما  .لزوم شناسایی حقوق مادی برای مؤلف و ناشر است رسیده،گذار ید قانونأیت

به عبارت دیگر، حکم نظر کرد.  رعایت حقوق فردی ضرری به جامعه وارد آید باید از آن صرف

الرعایه است که موجب ضرر جامعه نباشد. قانونی رعایت حقوق پدیدآورندگان تا جایی الزم

آن موجب کاهش سرعت  نبودوری جامعه و اپیشرفت علمی و فن ۀدیجیتال الزم ۀایجاد کتابخان

لذا در راستای ایجاد این سازمان مفید علمی باید موانع موجود را تا  ؛آموزی استتحقیق و علم

یکی از این موانع، رعایت حق مؤلف است که ممکن است مانع جدی بر . برد ازبین حد ممکن

وجود ها باشد که بدون قصد انتفاع و برای خدمت به مردم بهسر ایجاد این گونه کتابخانه

 آیند.می
 

 مهم بر اهم ترجیح قاعدۀ .5

ها ایت مالکان آنکند که اموال فکری حتی بدون جلب رضگاه مصالح و منافع عمومی اقتضا می

ها ممکن است به صورت جزئی و به شکلی باشد که ضرر قابل استفاده شوند. این گونه استفاده

رایت نکند. در چنین مواردی قوانین کشورها معموالً استفاده از اثر اعتنایی را متوجه دارندۀ کپی

شمارند. اما مجاز میرا بدون اینکه نیازمند کسب مجوز خاص از مالک یا مراجع قانونی باشد، 

شود که به زیان دارندۀ حق است، در این صورت ای انجام میگاه استفاده از اثر به شکل گسترده

برداری نیز اگر مصالح عمومی و منافع جامعه اقتضا کند، برخالف میل مالک از اثر یادشده بهره

شود که از ن اجازۀ مالک میشود. البته در چنین مواردی عموماً اجازۀ مراجع قانونی جایگزیمی

در  (.227صن، هما)خدمتگزار، گردد یاد می« پروانۀ اجباری»آن در مالکیت صنعتی با عنوان 

توضیح باید گفت که ایجاد کتابخانۀ دیجیتال با همۀ مزایایی که برای پیشرفت علمی کشور 
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زمانی که شود و خواهد داشت، تهدیدی برای ناشران و صاحبان صنایع چاپ شمرده می

ها را دیگران استفاده وران مشاهده کنند که نتیجۀ کار فکری آنپدیدآورندگان و اندیشه

 یا،ن)حکمت شودزنند و درنتیجه کل جامعه دچار افت علمی میکنند، دست به ابداع نمیمی

، 1388 ی،)شوقای گفته شده است افزارهای رایانهگونه که دربارۀ نرمهمان(. 232ن، صهما

رایت باعث رونق و ایجاد بازار برای چنین محصوالتی خواهد شد. در این ، رعایت کپی(27ص

صورت طبیعی است که مشاغل مرتبط بیشتر شده، افراد و کارشناسان بیشتری جذب این بازار 

های مختلف، سبب جاذبۀ بر افزایش سطح درآمد و ایجاد شغل در بخششوند. این امر افزون 

تواند باعث بالندگی و درنتیجه گذاری در این زمینه خواهد شد که میمایهبیشتری برای سر

و ناشر از  ندهاگرچه حمایت از حقوق پدیدآورافزایش سطح علمی جامعه گردد. با وجود این، 

مین منافع جمعی، ایجاد فرصت دستیابی به منابع علمی، أولی ت ،اهمیت باالیی برخوردار است

و تسریع روند پژوهش و پیشرفت جامعه از اهمیت  پژوهشگرانی جویی در وقت و انرژصرفه

گذاران و قضات باید نهایت تالش خود را در رعایت هر دو برخوردار است. لذا قانونبیشتری 

نیست باید از جمع بین آن دو ممکن اما جایی که به هیچ صورتی  ،کار برندهمهم بموضوع 

برای مثال، در فرضی که  .نمایندآن را تعدیل  ده،کرنظر  حمایت متعصبانه از حقوق فردی صرف

ها برای وی ممکن نیست، سازی آنپردازد و ذخیرهکاربر صرفاً به مطالعۀ منابع دیجیتالی می

ضرر چندان بزرگی به جامعۀ ناشران وارد نشده، خواننده همچنان نیازمند دستیابی دائمی به 

 ها خواهد بود.منابع آن
 

 عقال بنای. 6

د که حقوق شوراسر دنیا بنای عقال بر این است که از حقوق فردی تا جایی حمایت در س 

که چناناهمیت فراوان است، اما  دارایجمعی به خطر نیفتد. حمایت از حقوق مؤلف و ناشر 

هیئت نمایندگی شیلی در مخالفت با شناسایی این حق در متن پیشنهادی یونسکو گفته است: 

ها مفید است ولی . در برخی شرایط و در دوران خاصی از حیات ملتبا آنکه این حمایت..»

ن، همامجنده،  یبی)ارجمند و حب« موضوعی نیست که به حق بنیادی بشری مربوط باشد

است تا جایی رایت چندان حیاتی نبوده، شناسایی و حمایت شدید از آن لذا حق کپی (.13ص

 ؛مسدود نسازدو پیشرفت جامعه را ناهموار مسیر  و شته باشدعقال همخوانی دا ۀبا سیرکه 

نامۀ موافقت 7چنین است که مادۀ  وگرنه عقالی جهان از این حمایت دست خواهند شست.
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حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید »دارد: صراحت مقرر میتریپس نیز به

تفاده متقابل تولیدکنندگان و به توسعۀ ابداعات راجع به فناوری، گسترش و انتقال فناوری، اس

ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و گونهکارگیرندگان دانش فنی کمک کند و بهبه

 «. توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود

 

رایت در ایجاد کتابخانۀ دیجیتال، در لزوم اخذ مجوز از دارندۀ کپی

 فرض امکان ذخیرۀ منابع

ای نیز برای این حمایت کنندهابخانۀ دیجیتال حمایت کرد و دالیل قانعتوان از ایجاد کتمی

منظور آورد، اما تمام دالیل حمایتی ما مربوط به زمانی است که ایجاد این گونه کتابخانه به

آوردن فرصت ذخیرۀ منابع برای کاربران نبوده باشد و زمانی که ایجاد کتابخانۀ یادشده فراهم 

گفته قابل استناد سازی منابع مورد حمایت باشد، دیگر دالیل پیشیرهمساوی با امکان ذخ

توان برای رد آن به دالیلی استناد کرد. به عبارت دیگر، ایجاد کتابخانۀ دیجیتال اگر نبوده، می

رایت است. در این منظور ایجاد فرصت ذخیرۀ منابع باشد، نیازمند اخذ مجوز از دارندۀ کپیبه

 قابل استفاده است:زمینه دالیل زیر 

 

 هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق حمایت قانون 8 مادۀ بودن استثنایی. 1

ش 1318قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان  8 ۀمادممکن است ادعا شود که  

سسات علمی و ؤآوری نشریات و مسسات جمعؤهای عمومی و مکتابخانه»دارد: مقرر می که

ای که به تصویب نامهتوانند طبق آیینشوند میصورت غیرانتفاعی اداره میآموزشی که به 

برداری یا طرق مشابه های مورد حمایت این قانون از راه عکست وزیران خواهد رسید از اثرئهی

های دربارۀ کتابخانه ،«برداری کنندآن به میزان موردنیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه

جرا است، لذا کتابخانۀ دیجیتالی که به صورت عمومی یا با مقاصد آموزشی و دیجیتال نیز قابل ا

بدون قصد انتفاع ایجاد شده باشد، برای تأمین منابع علمی خود نیازی به اخذ مجوز از دارندۀ 

های قابل دانلود تهیه شود و در دسترس کاربران رایت ندارد؛ حتی اگر از این منابع کپیکپی

 قرار گیرد.

توان آن را به موارد اید پذیرفت که این ماده حاوی حکمی استثنایی است و نمیاما ب
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گذار با علم به کند، این است که قانونمشکوک تسری داد. آنچه این استدالل را تأیید می

ش اقدام به تصویب قانون حمایت از 1371ش، در سال 1318استثناهای یادشده در قانون 

 1ای نموده، درحالی که در این قانون تنها از استفادۀ شخصیرایانهافزارهای پدیدآورندگان نرم

به عبارت دیگر، باتوجه به اینکه قانون حمایت از  .(صادقی، همانعنوان استثنا یاد شده است )به

ش و پس از قانون حمایت حقوق مؤلفان، 1371ای در سال افزارهای رایانهپدیدآورندگان نرم

تصویب شده و در خصوص استثناهای مربوط به مؤسسات علمی  ش1318مصنفان و هنرمندان 

توان از این سکوت استفاده های عمومی سکوت اختیار کرده است، میو آموزشی و کتابخانه

گذار تصمیمی مبنی بر تجویز استفاده از آثار دیگران در محیط دیجیتال بدون نمود که قانون

های سنتی با توجه به محدودیت زمانی دراختیار هها نداشته است. در کتابخاناخذ مجوز از آن

مدت منابع علمی داشتن کتاب و محدودیت تعداد کتاب قابل امانت، عمالً تصاحب طوالنی

شمار کتاب را غیرممکن است. اما اگر کتابخانۀ دیجیتال دریافت و تصاحب همیشگی تعداد بی

افتاده در تضاد است و دامنۀ بسیار اتفاق دنبال داشته باشد، با آنچه پیش از این برای کاربر به

 شود.ش تقویت می1318قانون  8تری دارد؛ از این رو، تفکر استثنایی بودن مادۀ گسترده
 

 دائمی تکثیر حق بودن انحصاری. 2

شود. تکثیر ممکن است دائمی باشد اثر شمرده می سازی خود نوعی تکثیردیدیم که دیجیتال 

گذار ایران و بسیاری رایت است. از نظر قانونی از حقوق مسلم دارندۀ کپییا موقت و تکثیر دائم

باشد، اما اگر هدف از ایجاد کتابخانۀ دیجیتال فراهم کردن از کشورها تکثیر موقت مجاز می

امکان دانلود منابع برای کاربران بوده باشد، این امر با تکثیر موقت در تضاد بوده، درواقع تکثیر 

دنبال خواهد داشت؛ زیرا نسخۀ رایت است، بهرا که حق مسلم دارندۀ کپی دائمی منابع

شود، درحالی که تکثیر موقت به معنای ها حذف نمیخودی خود از رایانۀ آنشده بهایجاد

میلیون نفر از 137که در امریکا برآورد شده است، بیش از نسخه است. چنان« حذف خودکار»

راحتی منابع را ذخیره نموده، چاپ و منتشر ها بتوانند بهل اگر آنکنند. حااینترنت استفاده می

 ((Litman, op.cit, P.114رایت در معرض خطر بیهودگی قرار خواهد گرفت نمایند، قوانین کپی

                                                           
شخصی تهیه  ۀافزاری را که به صورت مجاز برای استفادپشتیبان و تکثیر نرم ۀنسخ ۀتهیش، 1318قانون  7 ۀ. ماد1

عنوان استثنای وارده بر حق انحصاری پدیدآورنده از آن به و زمان بالمانع دانستهشده، در صورت عدم استفاده هم
 .(85، ص1381صادقی،  ر.ک.بیشتر  ۀنام برده است )برای مطالع
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کند، زیرا با تجویز تکثیر دائمی بدون رایت را تهدید میاین خطر در سرتاسر جهان کپی

رایت فاقد ارزش عملی شده، به مرور زمان با قوانین کپی محدودیت در محیط دیجیتال، تمام

 ها خواهد پیوست.استفادۀ روزافزون از اینترنت، حمایت از پدیدآورنده به افسانه
 

 الکترونیک تجارت قانون 62 مادۀ. 3

حق تکثیر، »ش، با این عبارت که 1382قانون تجارت الکترونیک  12گذار در صدر مادۀ قانون 

، لزوم ...«پیام منحصراً در اختیار مؤلف است یع )عرضه و نشر( آثار ... به صورت دادهاجراء و توز

های یادشده را تقویت کسب اجازه از مؤلف برای ارائۀ اثر وی به صورت دیجیتال در کتابخانه

عبارتی تکثیر، اجرا و توان گفت این ماده دربارۀ عرضه و نشر و بهنماید. با وجود این، میمی

رسد دربارۀ نظر نمیپیام قاعده وضع کرده است و بهیع آثار مورد حمایت به صورت دادهتوز

 های دیجیتال مصداق داشته باشد. صرف تکثیر و نمایش بر روی صفحۀ رایانه در کتابخانه
 

 عقال بنای و عقل. 4

ت عقل و بنای عقال چنین روندی را تأیید نخواهد کرد که حاصل زحمت دیگری را به صور 

دیجیتالی درآورده، در دسترس عموم قرار دهیم؛ مگر با رضایت خود او. به عبارت دیگر، همان 

کنند، به قاعدۀ الناس المسلطون علی اموالهم اعتقاد قدر که عقال از پیشرفت علمی حمایت می

 توان دسترنج دیگری را بدون پرداخت عوض یا کسب اجازه از او تصاحب نمود.دارند که نمی
 

 استفتائات. 5

که کند؛ چناناستفتائات صورت گرفته از برخی فقها و مراجع تقلید نیز این عقیده را تأیید می 

زآنجایی که هدف از ایجاد مالکیت ا»اند: دو نفر از مراجع عظام در پاسخ به این سوال گفته

یت دستیابی دیجیتال قابل ۀمعنوی حمایت از حق مؤلف و پدیدآور است و هدف از ایجاد کتابخان

باشد، آیا ایجاد به منابع علمی از راه دور و با حداقل هزینه و درنتیجه پیشرفت علمی کشور می

در این خصوص تفاوتی بین و آیا  رایت جایز است؟صاحب کپی ۀدیجیتال بدون اجاز ۀکتابخان

هرگونه  طور کلی اجازۀ صاحب اثر را برایبه«. عمومی و خصوصی وجود دارد یا خیر؟ ۀکتابخان

  1اند.استفاده از آن الزم دانسته

                                                           
طور کلى در کپى و استفاده و خرید و به»چنین پاسخ دادند:  گفتهپیش پرسشبه  ایاهلل خامنهحضرت آیت. 1
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 نتیجه
های متعددی دربارۀ حق مؤلف و کتابخانۀ دیجیتال ها و مقالهدر ایران مانند دیگر کشورها کتاب

یک از نویسندگان به بررسی تعامل این دو مفهوم به صورت مستقل نوشته شده است، اما هیچ

اند. در رایت در این باره شکایت کردهد در قوانین کپیبا یکدیگر نپرداخته و صرفاً از ابهام موجو

نظر وجود ندارد، اما حمایت از منافع دانان اتفاق شناسایی مبانی اصلی مالکیت فکری بین حقوق

شخصی پدیدآورنده و صاحب حق از یک سو و تشویق و تحریک وی به ارائۀ اثر فکری و ادبی از 

دارد. این قوانین، قوانین جدیدی در این زمینه وا می گذاران را به تصویبسوی دیگر، قانون

که قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان قدیمی و نهاد کتابخانۀ دیجیتال نوظهور است؛ چنان

گردد که هنوز اثری از محیط دیجیتال در میان نبود. ش بازمی1318و هنرمندان ایران به سال 

مندان به ایجاد چنین ه پژوهشگران، اندیشمندان و عالقهگذار در این باراز این رو سکوت قانون

 سازد. هایی را دچار تردید و سردرگمی میکتابخانه

آموزشی و در واحدهای  -درمجموع باید پذیرفت ایجاد کتابخانۀ دیجیتال اگر با انگیزۀ علمی

ابع برای سازی منعمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی صورت گیرد، مشروط بر اینکه امکان ذخیره

ش خواهد بود، زیرا ظاهر مادۀ یادشده 1318قانون  8کاربران وجود نداشته باشد، مشمول مادۀ 

های اختصاص به نوع خاصی از کتابخانه ندارد و هدف از وضع آن حمایت ویژه از کتابخانه

آموزشی، عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی است. اما ایجاد کتابخانۀ دیجیتال اگر به صورت 

صی انجام گیرد و از افراد حق عضویت دریافت شود، باید درصدی از این حق عضویت به خصو

ای دیگر رضایت او جلب شود؛ درغیر صاحب حق )مؤلف یا ناشر( تعلق گیرد یا به شیوه

توان آثار فکری دیگران را وسیله و ابزار تجارت خود قرار داد. حتی در فرض صورت نمیاین

شوند، آموزشی از اخذ مجوز از صاحب حق معاف می -های عمومینهنخست نیز اگرچه کتابخا

عنوان حامی هر دو اما منطقی است که از دولت کسب اجازه نمایند و این دولت است که به

 8که در مادۀ باید تصمیم شایسته را اتخاذ کند. چناندسته، یعنی منافع عمومی و خصوصی، 

                                                                                                                                        
فروش کتب و نرم افزارهاى داخلى بنابر احتیاط واجب، رعایت حقوق صاحبان آن، از طریق کسب اجازه الزم 

بدانید که باشد؛ و در هر صورت اگر است و نسبت به کتب و نرم افزارهای خارجی تابع قرارداد بین دولتها می
 .»شده اشکال نداردداده ۀاند، به مقدار اجازاز کشور یا شرکتی است که استفاده یا کپی برداشتن را اجازه داده

یک از کارهای هیچ»اند که چنین اظهار عقیده نموده پرسشاهلل مکارم شیرازی نیز در پاسخ به همین آیت
  «.زه گرفته شودمذکور جایز نیست مگر اینکه از صاحبان اصلی آن اجا
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نهایت با توجه به قواعدی مانند دلیل عقل، قاعدۀ ش به آن اشاره شده است، در1318قانون 

الضرر، بنای عقال و ترجیح اهم بر مهم، باید پذیرفت که سختگیری دولت نیز در این باره 

آموزشی دیجیتال، رکود علمی و درنتیجه زیان  -های عمومیموجب دلسردی مؤسسان کتابخانه

، روند کنندهروشن، معتدل و تسهیلکل جامعه خواهد شد. لذا شایسته است با تصویب قانون 

توزیع و نشر علم به صورت دیجیتال از یک سو و حمایت از حقوق مؤلفان و ناشران از سوی 

های شود که حتی در خصوص کتابخانهدیگر، بررسی و موشکافی شود. در ضمن پیشنهاد می

مواردی شود که غیرانتفاعی، تکثیر اثر بدون اجازۀ مالک حق، محدود به  -دیجیتال عمومی

 کتابخانه اثر را برای استفاده کاربران و بدون امکان ذخیرۀ منبع در دسترس آنان قرار دهد.
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