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  هاي ديجيتال كيد بر كتابخانهأحق مؤلف در فضاي مجازي با ت

  *حميدرضا رادفر

  چكيده
همواره استفاده از منابع اطالعاتي و آثار علمي، هنري و فرهنگـي در فضـاهاي مجـازي و    

برانگيز بوده است. در ايـن ميـان هـم بايـد     رعايت مسائل حق مولف درگير با آنها چالش
گيـري  رهصاحبان محتواي ديجيتالي را راضي نگه داشت و هـم متقاضـيان آنهـا را در بهـ    

هاي حاوي منابع و آثـار  سايتها و وبمناسب از منابع منتفع ساخت. در ميان انواع رسانه
هاي ديجيتال بيشترين چـالش را داشـته باشـند،    شايد كتابخانه  مشمول قوانين حق مولف،

چراكه هم حاوي منابع فراواني هستند كه قوانين حق مولف را در پيش روي خود دارند و 
ي كه انتظار دارند بهترين منابع را در راستاي رفع نيازهـاي اطالعـاتي آنهـا در    هم مشتريان

هـا بـراي مواجهـه بـا ايـن چـالش       هاختيارشان قرار دهند. لذا راهكارهايي كه اين كتابخان
گيرند مي تواند مناسب براي ساير مـوراد و موسسـات ارائـه دهنـده محتـواي       مي  درپيش

روش مروري ابتدا به مطالعه و بررسي موضوع حق مولـف  ديجيتال باشد. در اين مقاله به 
هـا و راهكارهـاي   در فضاي مجازي و مسائل مربوط به آن پرداخته شـده و سـپس روش  
هاي ديجيتال و ساير ممكن براي حمايت از حقوق مؤلف براي  منابع ديجيتالي كه كتابخانه

 اند.گرفته توانند از آنها بهره گيرند مورد اشاره قرارمراكز مشابه مي
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  مقدمه. 1
هاي علمي و يا غيـر علمـي بـا    ها و پژوهشبدون شك امروزه بسياري از مطالعات، بررسي

شـوند. در  كمك منابع موجود در فضاي مجازي و شايد حتي تنها با تكيه بر آنها انجـام مـي  
ـ      هـا نيـز در فضـاي مجـازي     ژوهشبسياري از موارد نتـايج حاصـل از ايـن مطالعـات و پ

شوند كه خود سبب مراجعه روزافزون و استفاده بسيار از منابع اطالعاتي موجـود  مي  منتشر
هـايي كـه در ايـن ميـان نسـبت بـه انتشـار        گردند. افراد و يا سـازمان در فضاي مجازي مي

پردازند همانند آثار منتشر شده در فضاي فيزيكي و يـا  فضا ميالكترونيكي آثار خود در اين 
هاي متفـاوت و  چاپي، عالقمند، نيازمند و پيگير حفاظت معنوي از آثار خود هستند. ويژگي

ا منحصر به فـرد موجـود در فضـاي مجـازي موضـوع حـق مولـف در فضـاي مجـازي ر         
با توجه به پيچيدگي متداوم اين ساخته و تغيير در قوانين موجود را در پي داشته و   متفاوت

تري را نيز نياز خواهد داشت. توليد محتواي ديجيتال در انـواع  محيط تغييرات بيشتر و دقيق
هاي گوناگون در ابتداي امـر و بـا   صوت، تصوير، ويدئو و ...و در قالب مختلف مانند متن، 

آيـد ولـي   ه نظـر مـي  هاي جديد و پيشرفته بسيار معمول و راحت بتوجه به توسعه فناوري
هـاي جـدي و   هنگامي كه تهيه و توليد محتوا زير سايه قوانين حق مولف قرار گيرد، چالش

  .(Mahesh & Mittal, 2009, p677) مخاطره انگيزي پيش خواهد آمد
نگاهي عادالنه به موضوع حق مولف آثار الكترونيكي موجود در فضاي مجازي در كنار 

ران و جستجوكنندگان اطالعات و كمك شـايان تـوجهي كـه    هاي فراوان پژوهشگنيازمندي
دهد كه بهتر است تعادلي در تواند به آنها كند، به همگان اين مهم را نشان مياين محيط مي

ه هــم كننــدگان از آثــار برقــرار شــود، بنحــوي كــميــزان حقــوق صــاحبان آثــار و اســتفاده
ع كننــد و هــم صــاحبان آثــار رفــكننــدگان بتواننــد نيازهــاي اطالعــاتي خــود را   اســتفاده
اند، دهي قوانين حق مولف موثر بودهنشوند. در برخي كشورها نيز اين مهم در شكل  متضرر

هاي دولت نيوزلند در تبيين قـوانين حـق مولـف در مـورد اشـياي      يكي از اهداف سياست
فضـاي  كنندگان در  كننده محتوا، صاحب محتوا و استفاده ديجيتال، برقراري تعادل ميان خلق

. در ميـان انبـوهي از اطالعـات و منـابع اطالعـاتي      (Frankel, 2010, p142) ديجيتال هسـت 
موجود در فضاي مجازي كه بسياري از آنها غير معتبر و غيرقابل اسـتناد هسـتند و حضـور    

هـاي  شـود، كتابخانـه  آنها در آثار علمي و مطالعاتي سبب گمراهي و افـت ارزش آثـار مـي   
اي مجازي و دربرگيرنده انواع مختلـف و متنـوع منـابع اطالعـاتي،     سانهديجيتال به عنوان ر
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توانند با خيالي آسوده كنندگان ميحاوي منابع مستند، علمي و ارزشمندي هستند كه استفاده
  هاي خود بهره ببرند.نسبت به استفاده از منابع موجود در آنها براي انجام پژوهش

 هـاي اطالعـاتي  سالت خود بايد تمامي انواع و محملهاي ديجيتال با توجه به ركتابخانه
اي، روزنامـه،   رسـانه  (كتاب، انواع نشريات و مقاالت، عكس، فيلم، صوت، موسـيقي، چنـد  

...) را گردآوري، سازماندهي و در فضاي مجازي اشاعه دهند، لذا از يك سـو  ا، ه سايت وب 
هسـتند و از سـوي ديگـر    به عنوان يك رسانه مهم و پركاربرد در فضـاي مجـازي مطـرح    

تيـار مراجعـان و مشـتريان خـود     واسطه اينكه بايد اطالعات درسـت و صـحيح را در اخ   به
اطالعـاتي و علمـي و صـحيح را    دهند، منـابع اطالعـاتي معتبـر، داراي ارزش بـاالي       قرار

  دهند.مي  اشاعه
تبعيـت  اند با رعايت نكات امنيتي در فضاي مجازي و هاي ديجيتال هم موظف كتابخانه

زشـمندي را كـه موجـود دارنـد،     از قوانين حـق مولـف حفاظـت و نگهـداري از منـابع ار     
كنند و هم بايد با اشاعه اين منابع نيازهاي كاربران خود را رفع كنند. حالت دوگانـه    تضمين

و از سويي رفتار  هاي ديجيتالي را در پي داردو در مواردي متضاد كه دشواري كار كتابخانه
آموز براي  تواند مناسب و درساجهه با اين مهم و بحث رعايت حقوق مولف ميآنها در مو
  هاي مجازي كه حاوي منابع مشمول قوانين حق مولف هستند، باشد.ساير رسانه

در اين پژوهش ابتدا به شيوه مروري به بررسي متون مربوط به موضوع حق مولـف در  
يتال پرداختـه شـده اسـت و سـپس     هاي ديجفضاي مجازي و همچنين به موضوع كتابخانه

هاي مربوط به مساله حق مولـف  چالش و كشف سعي شده است كه ضمن مطالعه، بررسي
هاي ديجيتال، در گام بعد به ارائه موارد و پيشـنهاداتي جهـت مواجهـه بـا ايـن      در كتابخانه

ق هاي موجود در ميان صـاحبان آثـار و حـ   نحوي كه هم بتوان نگرانيها پرداخت، بهچالش
مولف را مدنظر داشت و هم مراجعان و نيازمندان به منابع اطالعاتي را از رسيدن و استفاده 

  از منابع مورد نياز منتفع كرد.
  

  حق مؤلف. 2
 هــاي حقــوقي بخشــي از قــوانين مالكيــت فكــري     قــوانين حــق مؤلــف در نظــام   

(Intellectual property) ين اسـت كـه   شوند. ادعاي اصلي نظام مالكيت فكري امحسوب مي
دارد، اگرچـه  در راستاي حمايت از پديدآورنـدگان و مبتكـران و افـراد خـالق قـدم برمـي      

بيشترين فشار و نقش براي تاسيس نظام مالكيت فكري را ناشران و توليد و تكثير كننـدگان  
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اند. نظام حقوقي مالكيت فكري در همه كشورها، در اصل ضـرورت حمايـت از   آثار داشته
المللـي، كشـورهاي   صـحنه بـين   آثار فكري هـيچ ترديـدي ندارنـد، امـا در    پديدآورندگان 

يابي هر چه بيشتر بـه منـابع علمـي و توسـعه     نيافته و يا در حال توسعه براي دست  توسعه
المللي از مالكيت فكري دارند. ولي هر كشـوري بنـابر   علمي، تمايل كمتري به حمايت بين

هاي ني در اين زمينه پرداختند ولي هنوز تفاوتنيازهاي خود و ضرورت آن به توسعه قواني
  ).1386(حكمت نيا،  هاي حقوقي مالكيت فكري وجود داردبنياديني ميان نظام

لكيـت صـنعتي كـه از اختراعـات     مالكيت فكري به دو شـاخه تقسـيم شـده اسـت؛ ما    «
، )Kemper( (كمپـر  »كنـد حق مؤلف كه از آثار ادبي و هنري حمايت مـي كند و مي  حمايت

  ).28، ص1383
هاي مرتبط با آن براي كار و مديريت با انواع درك و آشنايي با قوانين حق مؤلف و جنبه

هـاي ديجيتـالي   ويژه در كتابخانـه ها و بهمنابع اطالعاتي الكترونيكي، تقريبا در همه كتابخانه
امري نسبتا ضروري است. قوانين حق مؤلف در مورد تعـادل هسـتند. تعـادل بـين حقـوق      

(كه به طور ضروري  صاحبان حق مؤلفاز منابع شامل قوانين حق مؤلف و ومي استفاده عم
  .(Soules & Ferullo, 2008) نويسنده نيست) است

بنابراين هدف اصلي قانون حق مؤلف، پاسداري از حقوق مادي و معنـوي پديدآورنـده   
واهـد يافـت و   اثر و اطمينان از اين است كه جامعه به اطالعات مورد نيـاز خـود دسـت خ   

پذيري به اطالعات محـدود شـود. ايـن امـر شـامل       كه با اعمال چنين قانوني دسترسآن   نه
دهـد  كارهايي از قبيل انتقال اثري از حافظه كامپيوتر يا انتقـال بـه آن اسـت كـه نشـان مـي      

كتابخانه نه تنها براي ذخيره آثار الكترونيكي، بلكه حتي براي ارسال مقاالت از طريق فضاي 
  مجازي هم بايد اجازه داشته باشد.

رسد كه موضـوع حـق مؤلـف و مالكيـت معنـوي اثـر در عصـر         نظر مي به هرحال، به 
آورده كــه اي پيــدا كــرده اســت، امــا ايــن ســؤال را نيــز پديــد  الكترونيــك ابعــاد گســترده

اطالعــات از ســرقت اثــر نيــز پــذيري  تــوان بــدون محــدود كــردن دســترس مــي  چگونــه
  ).1376آبادي،  ضايي شريفكرد (ر  جلوگيري

شود به واسطه ذات فيزيكي آن، در يك زمان هاي سنتي وقتي منبعي تهيه ميدر كتابخانه
هـاي ديجيتـالي   يكـه در كتابخانـه  تواند از آن اسـتفاده كنـد. درحال  خاص تنها يك كاربر مي

شتن منـابع  هاي ديجيتالي در به اختيار گذاخاطر ذات مجازي آنها و حتي رسالت كتابخانه به
هاي زيـاد توسـط تعـداد كـاربران بيشـتري      در خارج از قيود زماني و مكاني، امكان استفاده
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اطالعـاتي ديجيتـالي بـراي    شـود حـين تهيـه منـابع     وجود دارد. همـين مسـئله سـبب مـي    
قوانين حق مؤلف شود تا در آينده مشكلي مباحث و  هاي ديجيتالي توجه خاصي به كتابخانه

).حق دسترسي به محتـواي  A digital strategy for the library of congress, 2000( پيش نيايد
اطالعاتي هميشه به عنوان بخشي از حقوق اعطا شده از طريق قوانين حفاظتي حق مولـف  

اند. ظهور و حضور گستره فضاي ديجيتال سبب افزايش تـنش ميـان صـاحبان    وجود داشته
  .(Favale, 2012, p1) نه حق دسترسي شده استكنندگان از آن در زميمحتوا و استفاده

عبـارت    شـوند، موارد و منابع بسياري در فضاي مجازي مشمول قانون حق مولـف مـي  
مشمول به اين دليل است كه بسياري منابع و اطالعاتي هم در اين فضا هستند كه خـارج از  

توسـط آن قـوانين   اين قوانين هستند و  قوانين حق مولف تنها در مورد آثـاري اسـت كـه    
توان گفت بسياري از آثاري كـه دنيـاي فيزيكـي    . مي(Pedly, 2007, p16) شوندحفاظت مي

(مطلبـي،   مشمول قوانين حق مولف هستند در فضاي مجـازي نيـز همـين وضـع را دارنـد     
ــار حاصــل فكــر و   هــا كــه حــاويســايت). بســياري از وب40 ص  ،1387 مطالــب و آث
موسيقي، فيلم،   هاي مرتبط و حاوي آثار ادبي، نمايشي، هنري،تسايباشند مانند وب  انديشه

هاي داده، تحت حمايت قانون حق مولف هستند و استفاده از مطالب آنها ها، پايگاهسخنراني
نيازمند مجوز و نقل قول است. از ديگر منابع موجود در فضاي مجازي كـه شـامل قـوانين    

هـاي  پايگـاه   هـاي گونـاگون،  يجيتالي در قالـب هاي دتوان به كتابشوند ميحق مولف مي
انـواع   مربوط بـه صـفحات وب،   (Screenshots) تصاوير مقطعي  ها،پادكست  مقاالت علمي،

 ,Pedly, 2007)هاي موجود در فضاي مجازي و ساير موراد را اشاره كـرد تصاوير و موزيك

p30-44).  
هـم در فضـاي ديجيتـالي بـا     بايد اين نكته توجه داشت كه هنر هنر ساز است و ايـن م 

توليدات آثار فرهنگي و هنري بديع و جديد بسيار بيشتر نمود دارد. حال نكته اينجاست كه 
كنندگان از آثار هنري خود در ادامـه صـاحبان آثـار هنـري     در اين فرايند بسياري از استفاده

ن مهـم  جديد هستند و قوانين فعلي حق مولف حتي در كشورهاي توسعه يافته در حل ايـ 
در تشـخيص اينكـه در ايـن مـوارد      دچار مشكل هستند. مشكل اينجاست كه قانون تـواني 

كسي صاحب محتواي هنري فرهنگي ديجيتال هست و چه كسي اسـتفاده كننـده از آن     چه
. بايد اذعان داشـت  (Frankel, 2010, p143) تواند تعادل بين آنها را برقرار كندندارد و نمي  را

رتباط بين صاحب و اسـتفاده كننـده محتـوا در فضـاي ديجيتـال بسـيار       كه تعيين وضعيت ا
  پيچيده شده است.
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بـرداري   محتـواي ديجيتـال، نسـخه   تا پيش از فراگيـري قـوانين حـق مولـف در مـورد      
ــت ــي     دس ــا راحت ــال ب ــابع ديجيت ــار و من ــاال از آث ــت ب ــا كيفي ــراوان  اول و ب ــان ف و امك
افتد. اين مورد در زمينـه  همچنان اتفاق مي هاگرفت و در بسياري موارد و مكان مي  صورت

ين گمـان هسـتند كـه نسـخه بـرداي      تر بوده و هست. بسياري بر اآثار موسيقي بسيار شايع
هـايي بـه دوسـتان از منـابعي كـه واقعـا       مجاز از آثار موسيقي و يـا حتـي ارائـه نسـخه    غير

زنده و پخـش را  هـاي سـا  شـركت  رسـاند و تنهـا  اند، آسيبي به هنرمند نمـي شده  اريخريد
رمنـد اصـلي و خـالق محتـوا نيـز      سازد در صورتيكه اين ضرر در مجموع بـه هن مي  متضرر
اي ديجيتالي از يك قطعـه  رساند. در كشورهاي پيشرفته حتي وقتي مشتري نسخهمي  آسيب

كنـد  موسيقي را تنها در يك قالب و براي استفاده در يك وسيله مانند آي پاد خريداري مـي 
  ).Frankel, 2010, p148( ديل قالب و استفاده از آن را در وسيله ديگر را نداردديگر حق تب

  
  لف در جهان و ايرانؤقوانين حمايت از حق م ةتاريخچ. 3

به عنوان اولـين   "قانون آن"توان با تصويب تاريخچه حمايت از حق مولف در جهان را مي
شـروع كـرد. در ايـاالت متحـده       قانون در اين زمينه كه توسط پارلمان انگلستان وضع شد،

المللي براي نامه بينمنتشر شد. اولين موافقت 1790اولين قانون فدرال در اين زمينه درسال 
ميثاق برن براي حمايـت از آثـار   «(سوئيس) منعقد شد كه به  حمايت از حق مولف در برن

ري سـازمان  معاهده حقوق مالكيت ادبي و هنـ « 1996شهرت يافت. در سال » ادبي و هنري
هاي ديجيتالي بر حوزه حقـوق آثـار   تصويب شد كه به تاثير فناوري» جهاني مالكيت فكري

  پردازد.ادبي و هنري مي
موادي از فصل يازدهم مبحث دسيسه و تقلب در كسـب و   1304در ايران نيز در مرداد 

اده از تجارت از قانون مجازات عمومي براي چاپ بدون مجوز اثر يا تصنيفي ديگـر، اسـتف  
چاپ اثري با نام غير از نـام صـاحب    كر ماخذ، و ياآثار مولف و مصنف اثري ديگر بدون ذ

قانون حمايت از حقوق مولفان و « 1348پرداخت غرامت پيش بيني شده است. در سال   اثر،
به عنوان نخستين قانون مستقل در خصوص پديدآورندگان از تصويب » مصنفان و هنرمندان
قانون ترجمـه و تكثيـر كتـب و نشـريات و آثـار      « 1352گذشت. سال  مجلس شوراي ملي

بـه تصـويب   » ايافزارهـاي رايانـه  قانون حمايـت از نـرم  « 1379تصويب شد. سال » صوتي
حاوي مقررات مهمي » قانون تجارت الكترونيكي«مجلس شوراي اسالمي رسيد و سرانجام 

  ).37- 36، 1387(مطلبي،  مصوب شد 1382در حوزه مالكيت فكري در سال 
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  حقوق صاحبان حق مؤلف. 4
  صاحبان حق مؤلف داراي حقوق خاصي هستند از جمله:

 بازتوليد آثار داراي حق مؤلف. 1

 (حق ترجمه و اقتباس) توليد كارهاي مشتق شده از كار داراي حق مؤلف. 2

هـاي  هايي از آثار داراي حق مؤلف به عموم از طريق فروش يا ديگر راهتوزيع نسخه. 3
 انتقال حق مالكيت و يا اجاره و امانت

حق اجراي عمومي آثار ادبي، نمايشي، موسيقي، گرافيكي، پانتوميم، تصاوير متحـرك   .4
 شنيداري - و ديگر آثار ديداري

حق نمايش عمومي آثار ادبي، نمايشي، موسيقي، گرافيكي، پانتوميم، تصاوير متحرك . 5
 ,Soules & Ferullo, 2008( سـازي ي و مجسـمه شنيداري، آثار عكاسـ  - و ديگر آثار ديداري

p148.( 

ذخيره دائم يا موقت اثري كه تحت حمايت حق مؤلفاست در هـر رسـانه الكترونيكـي،    
ل انتقـال اثـر از حافظـه رايانـه     شود. اين امر شامل كارهايي از قبيتوليد مجدد محسوب مي

تنها براي ذخيره آثار الكترونيكي، دهد كتابخانه ديجيتالي نه انتقال به آن است كه نشان مي  يا
ها حتي در صورت خريدن بلكه حتي براي نمايش و در اختيار قرار دادن آن از طريق شبكه

  اي از آن، نيازمند كسب اجازه از صاحبان حق مؤلف آن منابع است.نسخه
هاي مختلف در پي تصويب اصولي براي پيگيري حق مؤلف در محيط ديجيتالي تالش

 1998منابع ديجيتالي، منجر به تصويب قانون حق مؤلف ديجيتالي در سـال   و در مورد
توسط كتابخانه كنگره شد. آنچه از ظاهر امر پيدا بود، در اين قانون، تعادل معقولي بـين  

ها و مراكز آموزشـي بـود را   منافع تجاري و توسعه اطالعات، كه هدف اصلي كتابخانه
آورندگان خدمات پيوسته در اياالت متحـده  فراهم ايجاد كرده بود. بر اساس اين قانون

ها و مؤسسات آموزشي، براي رسميت بخشيدن به اين امر بايـد اصـول   شامل كتابخانه
  خاصي را به جريان اندازند كه عبارتند از:

 استفاده كنندگان را با حق مؤلف آشنا سازند. 1

 دهايي را براي پايان دادن به تخلفات در پيش گيرنسياست. 2

 از شرايط خاص براي كاهش دستبردهاي مربوط به منابع ديجيتالي پيروي كنند. 3

 از معيارهاي فني استانداردهاي صنعتي حمايت كنند. 4
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از ايجاد نمايندگي در سازمان حق مؤلف جهـت دريافـت توضـيحات حقـوقي     . 5
 ).129- 128، ص1388(عليپورحافظي، ها پشتيباني كنند. براي اين فعاليت

  احبان حق مؤلف نگران محتواي ديجيتالي خود هستند؟چرا ص
هـاي بسـياري در   جايي كه محتواي ديجيتالي وجود داشته باشد، صاحبان محتوا نگراني

  مورد نقض حقوق مؤلف آنها دارند. داليل اين نگراني عبارتند از:
م براي توان زمان و زحمت الزبرداري هستند. ميمنابع ديجيتالي به راحتي قابل نسخه. 1

اي پـي.دي.اف  صـفحه  350تـاب  فتوكپي يك صفحه كتاب را با نسـخه بـرداري از يـك ك   
 كرد.  مقايسه

كيفيت منابع نسخه برداري شده از محتواي ديجيتالي در طول بارهـا نسـخه بـرداري    . 2
 كند.هيچ تغييري نمي

اري از افراد توانند در بين تعداد بسيراحتي و در عرض يك ثانيه ميمنابع ديجيتالي به . 3
 توزيع شوند.

 برداري از منابع ديجيتالي بسيار پايين و يا در حد صفر است.هزينه نسخه. 4

ــخت   . 5 ــالي در س ــابع ديجيت ــان من ــره آس ــال راحــت و ذخي ــفانتق ــاي مختل  افزاره
)GalyaniMoghadam, 2010; Wu 2010.(  

 

  منابع ديجيتالي هاي حمايت از حقوق مؤلف براي روش .5
ظهـور و    هـاي ديجيتـالي،  ها و دنياي ديجيتالي و بـه طبـع آن رشـد كتابخانـه    توسعه شبكه

پذيري آنان را ضروري ساخته است. اين موضوع سـبب  گسترش منابع ديجيتالي و دسترس
هاي نقض قوانين حق مؤلف شده است. بـه  نگراني زياد صاحبان محتوا در زمينه توسعه راه

  ها شكل گرفت، از جمله:انيهاي براي رفع اين نگرهمين دليل شيوه
  
  قوانين قدرتمند حق مؤلف براي منابع ديجيتالي ةتوسع 1.5

بسياري از كشورهاي توسعه يافته به ويژه آمريكا و كشورهاي قدرتمند اتحاديه اروپا قوانيني 
انـد. امـا در كشـورهاي    در زمينه حق مؤلف در مورد منابع ديجيتالي تصويب و توسعه داده

  اند.ز جمله ايران قوانين متقن شكل نگرفتهجهان سوم و ا
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  هاي حفاظتي راه ةتوسع 2.5
مـام مـتن را در اختيـار    هـايي كـه منـابع ديجيتـالي ت    هاي ديجيتالي يا سايتبرخي كتابخانه

دهند، تنها اجازه مشاهده صفحه به صفحه منابع ديجيتالي را دارند و نظام قرار مي كاربرانشان
دهد. البتـه مشـاهده همزمـان منـابع ديجيتـالي      يا چاپ آنها را نمي اجازه هيچ گونه دانلود و

  توسط چند كاربر نيز از جانب برخي ناشران و نويسندگان پسنديده نيست.
  

  استفاده از فناوري براي كنترل دسترسي. 6
كارگيري اين سطوح براي تعيين ميزان و نحوه دسترسي تعيين سطح براي انواع كاربران و به

اي ديجيتـالي در اختيـار   خانـه افزارهـاي كتاب نابع ديجيتالي توسط امكاناتي كـه نـرم  آنان به م
هاي حفظ حقوق مؤلف در مورد منابع ديجيتالي است. از ديگـر  دهند از ديگر شيوهمي  قرار

ها براي كنترل دسترسي و حفاظت از منابع كدگذاري آنهاست، به عنوان يك معيـار  فناوري
هاي ديجيتالي موجود هاي متداول حق مولف توسط فناوريقضعمومي حفاظت در مقابل ن

دهـد)  (كه امكان نسخه برداري راحت و بـدون مجـوز را مـي    هاي نظير به نظيرمانند شبكه
هاي واترماركينگ ديجيتال براي كد كردن محتـواي ديجيتـال   صاحبان حق مولف از تكنيك

محتواي ديجيتال خود از طريق خود براي محدود كردن دسترسي و در نهايت مسدود كردن 
 ,Tsolis)كننـد افزاري نظير به نظير، استفاده مـي هاي نرمدسترسي از اينترنت و يا زيرساخت

2011, p467).  
  

امضاي قراردادهاي حقوقي و مجوزها براي دسترسـي قـانوني بـه منـابع     . 7
  ديجيتالي

ين حق مؤلف است. در ايـن  هاي حمايت از قواناستفاده از قراردادهاي قانوني از ديگر شيوه
د بايـد در حفـظ حقـوق يكـديگر     قراردادها يا مجوزها كليـه شـرايطي كـه طـرفين قـراردا     

شود. در ادامه در مورد اين نوع قراردادها و مجورها بيشـتر صـحبت   كنند آورده مي  رعايت
  خواهد شد.
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  سازي فرهنگ. 8
كـاربران از يـك سـو و     طتوسعه فرهنگ استفاده صحيح از منـابع و عـدم تكثيـر آن توسـ    

ديد فرهنگي ناشران و صاحبان محتوا در اين مورد كـه در صـورت رعايـت نكـات       توسعه
حفاظتي، در اختيار گذاشتن و مشاهده منابع ديجيتالي آنان باعث تبليغات و بازاريابي بـراي  

  محصوالت آنان خواهد شد، از سوي ديگر.
  

  امضاي ديجيتالي. 9
هاي ديجيتـالي عمـومي، ملـي، مؤسسـات     ر انتفاعي مانند كتابخانههاي ديجيتالي غيكتابخانه

آموزشي، دولتي و مجلس، نيز بايد براي ارائه خدمات و منابع تمام متن به جامعه راهكـاري  
هـاي ديجيتـالي،   را بيانديشند. يكي از راهكارهاي عملي و انجام شـده در برخـي كتابخانـه   

هـا  است. در صورتيكه كاربر ايـن كتابخانـه   (Digital signature) استفاده از امضاي ديجيتالي
اي يا بخشي از منبعي را نياز داشته باشد تا عالوه بر مرور آنرا در اختيار داشـته باشـد،   مقاله

هاي غيرانتفاعي بايد فرمـي را  بايد يك فرم تعهد ديجيتالي را امضاي ديجيتالي كند. كتابخانه
كه متقاضي قبال منبع را دريافت نكرده باشـد، بـراي   كه در آن شرايط مورد نظر از جمله اين

دهد، اهداف پژوهشي و غير انتفاعي نياز به منبع دارد و آن را در اختيار فرد ديگري قرار نمي
تهيه كنند و در قسمت تقاضاي مدرك قرار دهند. در ضمن نظام بايد طوري طراحـي شـود   

توانند را دارند، و در چه حدي مي كه مشخص كند چه افرادي امكان تقاضا و پر كردن فرم
  از منابع تمام متن بهره گيرند.

  
  مديريت حقوق ديجيتالي. 10

دارنده عبارتي است كه دربر (Digital Rights Management (DRM)) مديريت حقوق ديجيتال
تجارت، نظارت، و پيگيري تمام انواع ممكن استفاده در   توصيف، شناخت، حفاظت، كنترل،

بان اشياي ديجيتال، است. همچنـين  محتواي ديجيتال شامل مديريت روابط ميان صاحمورد 
آوري اطالعات در مورد حقوق و صـاحبان حقـوق   ها جهت جمعاي از تكنيكبه مجموعه

جهت مديريت منابع تحت قوانين حق مولف و همچنين ايجاد شرايطي كـه منـابع ذيـل آن    
  ).Tsolis, 2011, p467( شوداطالق مي كنندگان قابل دسترس شوند،براي استفاده

  يك نظام مديريت حقوق ديجيتال دو عنصر كليدي را در بر دارد:
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اول؛ اطالعات مديريت حقوقي كه آثار ديجيتالي را تعريف كرده و دسترسي متقاضـيان  
كند و اطالعات مربوط به نحوه و ميزان استفاده را به صاحبان حقوق به منابع را مديريت مي

 دهد.ال ميانتق

اقدامات حفاظتي فني كه اجـراي شـروط و قـوانين مجوزهـا را بـر عهـده دارد و         دوم؛
هاي برداريتواند محدود كند. اين اقدامات از نسخهدسترسي به منابع و استفاده از آنها را مي

 كنند.غيرمجاز جلوگيري مي

دربـردارد كـه بـراي     اي از قوانين و الگوهايي راحقوق ديجيتالي مجموعهنظام مديريت 
  شود:موارد زير استفاده مي

 حفاظت از حقوق مالكيت فكري. 1

 كنترل دسترسي به آثار. 2

 هاكنترل پرداخت. 3

 كنترل استفاده. 4

  .(Pedly, 2007, p50) كنترل صحت آثار. 5
  
  منصفانه ةاستفاد .11

موارد استثنايي هستند بر حقوق حـق مؤلـف صـاحبان محتـواي      (Fair use)استفاده منصفانه
اين اهداف شامل اسـتفاده   هاي محدودي ممكن هستند، منابع اطالعاتي و فقط براي استفاده

براي نقد و توصيف، گزارشات خبري، آموزش(بيش از چند نسخه از منبـع بـراي اسـتفاده    
  ).Handbook for digital projects( كالسي) و پژوهشي البته با ذكر منبع

ها توسعه يافـت تـا بتوانـد بـه عنـوان يـك       رويه قضايي استفاده منصفانه در طول سال
عاليـق جامعـه بـه منظـور اجـازه      راهكار، بين حقوق صاحبان حق مؤلـف و منـابع و   

برداري از آثار در شرايط معين و محدود تعادل و توازن برقرار سازد. ايـن عمـل،    نسخه
ازه از صـاحبان حـق،   آثار مورد حمايت حق مؤلف را، بدون كسب اج امكان استفاده از

  ).157، ص1386(مطلبي، آورد. فراهم مي

در زمينه استفاده از منابع ديجيتالي شامل حق مولف ذيل استفاده منصفانه بايد به نكـاتي  
  در مورد منابع توجه شود كه عبارتند از:
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ه استفاده از منابع با هدف تجـاري  هدف و ويژگي استفاده دربرگيرنده اين موضوع ك ـ
  گيرد يا فوايد غيرتجاري دارد؛صورت مي

 ماهيت خود اثر شامل قوانين حق مولف؛ ـ

ين حـق مولـف در مجموع(بـه عنـوان     ميزان و ساختار استفاده از منـابع شـامل قـوان    ـ
كل)؛ نسبت منابع شامل قوانين حق مولف نسبت به كل منابع شامل قوانين حـق    يك

 مولف

 استفاده و يا بازار بالقوه يا ارزش آثار شامل قوانين حق مولفتاثير  ـ

اين قوانين به خصوص در بند سه بسيار چالش برانگيز هست و كتابداران ديجيتـالي را  
  .(Massis, 2014, p497) دچار اشكال خواهند ساخت

 

  مجوزها .12
(جوازگيرنده) و صـاحب   كننده يامشتركقراردادي بين استفاده (License agreement) مجوز

(جواز دهنده) اسـت. در يـك كتابخانـه ديجيتـالي بـراي اشـتراك منـابع         محتوا يا فروشنده
ن كتابخانـه و فروشـندگان يـا    اطالعاتي ديجيتـالي نيـاز اسـت تـا قـراردادي نوشـتاري بـي       

كنندگان محتوا امضا شود كه متضمن و فراهم كننده حقوقي بـراي فروشـنده و البتـه      تامين
كتابخانه است. اين قرارداد تعيين كننده حقوق و الزاماتي بـراي طـرفين اسـت، ماننـد     براي 

خدماتي كه جوازدهنده بايد براي جوازگيرنده فراهم كند، و شرايطي كـه جـواز گيرنـده در    
. از اهداف مجوزها جنبه مسئوليتي (Brown, 2008) استفاده از منابع ديجيتالي بايد رعايت كند

كـه در كـار بـا منـابع بـا آن       هـايي آگاه كردن كاربران در مورد محدوديتآن و تالش براي 
  .(Horava, 2005) هستند  روبرو
  
  فرايند مجوزدهي محتوا .13

عمل مجوزدهي به محتوا آخرين حلقه زنجير توليد و  اشاعه اطالعات است و مراحل زيـر  
  كند:را طي مي

 كند.مالك اطالعات، محتوا را توليد مي. 1

 بازاري براي محتوا پيدا شود.. 2

 صاحب محتوا براي محتوا مجوز بسازد.. 3
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 محتوا به قالبي كه مناسب براي اشاعه است، تبديل شود. 4

 تمام موارد و قرارهاي مناسب تعيين شوند.. 5

محتوا ارائه شود، چه يكبار(مثـل كتـاب الكترونيكـي در قالـب سـي.دي.) و چـه در       . 6
 ه)(منابع پيوست دفعات زياد

  .(Upshall, 2009, p25) مشتري به محتوا دسترسي داشته باشد و از آن استفاده كند. 7
  
  فرايند مذاكره براي كسب مجوز .14

مذاكرات براي دريافت مجوز استفاده از منابع ديجيتالي از شروع توجه كتابخانه به خريد يـا  
ديجيتالي بداند كه اسـتفاده   شود. خيلي مهم است كه هر كتابخانهاشتراك اين منابع، آغاز مي

از يك منبع ديجيتالي بسته به مواد جواز است، چون مجوزها هستند كـه قيمـت را تعيـين،    
كـه  كننـد. همـين  تعريـف مـي  هاي دسترسي را تبيـين و كـاربران منـابع ديجيتـالي را     روش

ده قـرارداد جـواز را از فروشـن   اي منبعـي را مـدنظر قـرار داد بايـد يـك نسـخه از        كتابخانه
درخواست كند تا نسبت به مطالعه و تكميل آن اقدام كند و براي مذاكره آمادگي پيـدا كنـد.   
خيلي خوب است كه كتابخانه ديجيتالي در صورت وجود از بخش حقوقي سـازمان بـراي   

ها از قبل ). اگر كتابخانهPettijohn& NevilleT 2003, p30( بررسي اين قراردادها كمك بگيرد
شـند و اينكـه چـه مـواردي قابـل      اي تصميمات مدوني داشته باات كتابخانهدر مورد مذاكر

هستند و چه مواردي قابل قبول نيستند و چه مواردي حتما بايد باشند، براي كارهـاي    قبول
وي از مجوزهـايي كـه تـاكنون    هـا بهتـر اسـت. كتابخانـه بايـد آرشـي      آتي آنها در اين زمينه

دنظر داشـت كـه طـرفين قـرارداد     م مـذاكره بايـد مـ   داشته نيز داشـته باشـد. هنگـا     دريافت
. كتابخانـه دسترسـي بـه مقـدار     كنندرسيدن به چه مقصودهايي به امضاي آن اقدام مي  براي
خواهـد و  قبولي از منابع ديجيتالي با قيمت مناسب در راستاي نيازهاي كاربرانش را مي  قابل

تا زمانيكـه حقـوق معنـوي وي را    خواهد تا كتابخانه منابع را مشترك شود مجوز دهنده مي
قراردادهـا دنبـال برنـده و     شـود بايـد سـعي كـرد در ايـن نـوع      رعايت كند. تا آنجا كه مي

رات درخواسـت مجـوز، كتابخانـه    نبود و سود طرفين را دنبال كرد. در شـروع مـذاك    بازنده
مـوارد   ئـه دهـد. در بسـياري از   توانـد ارا خواهد و چـه مـي  بداند چه نياز دارد، چه مي  بايد
رده سـازد ولـي ايـن در صـورتي     هاي كتابخانه را بـرآو تواند تمامي خواستهدهنده ميجواز
افتد كه كتابخانه اين خواسته را بداند و به جواز دهنده ارائه كند، خيلي مهم اسـت  مي  اتفاق

كه كتابخانه بر پايه فرضيات و حدس و گمان، درخواستي نداشته باشد. دسترسي داشتن بـه  
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مشابه و يا توانايي اشتراك منابع درخواستي از طريق فروشـنده ديگـر در مـذاكرات و    منابع 
تواند بسيار مهم است. در صورتي كه امكان اشتراك و يا خريد منابع تعيين قيمت مناسبتر مي

توان به عنـوان يـك   مورد نظر از جاي ديگر و با قيمت مناسب وجود داشته باشد، از آن مي
  .(Brown, 2008) هش قيمت استفاده كردابزار خوب براي كا

  
  شرايط مجوزها .15

خيلي مهم است تا مجوز بيانگر دقيق شرايطي باشد كه در مذاكرات بـين كتابخانـه و ناشـر    
كرات چيـزي جـز تلـف كـردن وقـت      صورت گرفته است. در غير اين صـورت ايـن مـذا   

گيري از دريافت مجوزهاي بهرهترين شرايطي كه در اكثر مذاكرات است. برخي از رايج نبوده
  منابع ديجيتالي مطرح هستند در ادامه آمده است:

  
  دسترسي در مقابل مالكيت 1.15

ا كتابخانـه منـابع ديجيتـالي    از مسائل مهم در تنظيم قرارداد مجوزها ايـن اسـت كـه آيـ    
راختيـار  كند. خريد منابع الكترونيك مالكيت كلي آنهـا را د  خرد يا به نحوي اجاره مي مي  را

داري سـاالنه  هاي نگهكند و هزينهدهد و احتماال مبالغ باالتري را صرف ميكتابخانه قرار مي
را دارد. اجاره منابع ديجيتالي به شكلي خواهد بود كـه دسترسـي بـه منـابع را بـه صـورت       

دهد. پيدايش منابع ديجيتالي بحـث دسترسـي در مقابـل    اشتراك در اختيار كتابخانه قرار مي
كنند ها مبالغ زيادي را پرداخت ميها دچار تنگنا كرده است. كتابخانهلكيت را در كتابخانهما

در حاليكه در پايان قرارداد و در صورتيكه فروشنده ديگر وجود نداشته باشـد ديگـر هـيچ    
منبعي وجود ندارد. درحاليكه در مورد منابع سنتي، كتابخانه پس از خريـد يـك منبـع و در    

هـا  اسـت. خيلـي از كتابخانـه    آن مالـك هميشـگي آن محسـوب مـي شـده      قفسه گذاشتن
دارند براي توسعه مجموعه و خدمات در آينده مالكيت منـابع را داشـته باشـند و در      تمايل

مقابل بسياري از فروشندگان و ناشران منابع ديجيتالي تمايل به اشتراك ساالنه و يا چند ساله 
نكات مهم قابل طرح و بررسـي ومـذاكره در قراردادهـاي     اين منابع دارند. به همين دليل از

مجوز بحث مالكيت يا دسترسي است. مجوز خوب بايد دسترسي دائمي به منابع ديجيتـالي  
شـوند در دسـترس قـرار دهـد و يـا      را كه در طول دوره مجوز نيز توسط ناشر منتشـر مـي  

تواند اشكال مختلفي يتالي ميدسترسي به آرشيوها را نيز در اختيار قراردهد.خريد منابع ديج
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داده با امضاي يك ها و انتشارات گذشته كامل يك پايگاهداشته باشد شامل ارائه تمام شماره
قرارداد، دسترسي دائم به محتوا از طريـق رابـط كـاربر تحـت وب فروشـنده يـا ناشـر، يـا         

رداد. در مـورد  هاي گذشته و يا انتشارات در زمان پس از امضـا قـرا  دسترسي دائم به شماره
اجاره منابع ديجيتالي، دسترسي تا اتمام زمان قرارداد فراهم است. البته بايد توجه داشت اين 

  ).Pedly, 2007( مالكيت به معناي مالكيت بر حق مؤلف منابع نيست
  
  در شرايط و خدمات مجوز )تجديد نظر( اصالح. 16

طـرح شـده در مجـوز را در آن    ت مطرفين قرارداد بهتر است اصالح در شرايط و يا خـدما 
واردي از مجـوز را اصـالح يـا    تـوان مـ  كنند. توافقي دوجانبه كـه كـي و چگونـه مـي      ذكر

فين امكـان تغييـرات در خـدمات و    كرد. بايد دقيق در مجوز قيد شـود كـه طـر     تجديدنظر
نـين بايـد   استفاده از منابع ديجيتالي را بدون اعالم قبلـي بـه طـرف ديگـر ندارنـد. همچ       يا

داشت كه فروشنده در نوع و تعداد و كيفيت محصوالت مورد معامله تغيير و اصـالح    دقت
  اساسي و بدون هماهنگي با كتابخانه انجام ندهد.

  
  كاربران مجاز 1.16

خاطر دسترسي آسانتر بـه منـابع   هاي چالش برانگيز در مجوزهاست. بهكاربر مجاز از بخش
قي كه براي منابع چاپي هست، به دليل شـرايط و  ديجيتالي، تعريف كاربر براي آنان، به طري

قوانين حق مؤلف نخواهد بود. در صورتيكه كتابخانه ديجيتال به غير از اعضاي داخلي خود 
بخواهد به برخي ديگر از افراد نيز اجازه استفاده از منابع و ارائه خدمات را بدهد، حتمـا در  

ايرين نيـز بـه منـابع ديجيتـالي     ي سـ اين بخش از مجوز الزم خواهد بود كه اجازه دسترسـ 
شود. به طور مثال فروشندگان انتظار دارند يك كتابخانه ديجيتالي دانشـگاهي تنهـا بـه      درج

كـه   اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كارمندان آن دانشگاه خدمات بدهـد و در صـورتي  
سـت تـا ارائـه    كنـد و نيـاز ا  هاي آموزش از راه دور اسـتفاده مـي  دانشگاه مورد نظر از نظام

ذيرد، ايـن نكتـه بايـد در مجـوز     خدمات كتابخانه ديجيتالي به خارج از دانشگاه نيز انجام پ
  شود.  درج
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  مجاز ةاستفاد 2.16
هـا را از منـابع   هاي مجاز كتابخانـه بسياري از فروشندگان تمايل دارند تا حد ممكن استفاده
ها در مجوزهاست. اين امـر بـراي   اطالعاتي ديجيتالي محدود كنند، يكي از مهمترين بخش

مؤسسات علمي دانشگاهي به اين معناست كه نبايد از منابع اطالعاتي ديجيتالي براي مقاصد 
ها و مؤسسات بازرگاني ممكن است دليل اشتراك منابع تجاري استفاده شود، اما در شركت

واند شامل مـرور،  تهاي مجاز استفاده مياطالعاتي ديجيتالي اهداف تجاري باشد. ذكر شيوه
چاپ، دانلود و يا نمايش باشد. اين موارد نكات بسيار مهمي در مجوزها هستند و كتابخانـه  
بايد قبل از امضاي آن تطابق آن را با نيازهاي خود بسنجند. برخي موارد استفاده هم هستند 

ونيكـي،  اي، رزروهـاي الكتر كه حتما بايد در مجوزها قيد شوند مانند امانـت بـين كتابخانـه   
  هاي داخلي.هاي پشتيبان و يا استفاده در شبكههاي درسي، فايلبسته

  
  لغو 3.16

در صورتيكه طرفي از قرارداد بخواهد زماني قرارداد را به پايان برساند، تكميـل دقيـق ايـن    
ها كه بودجه خود را هر سال بايد از سازمان تواند بسيار مهم باشد. برخي كتابخانهبخش مي
س از تصويب آن دريافت كنند شايد در آغاز سـال جديـد قراردادهـاي چندسـاله،     مادر و پ

نتوانند هزينه سال جاري را پرداخت كنند،  امكان اجازه لغـو قـرارداد در چنـين مـواقعي و     
  توان قبل از امضاي قرارداد در اين بخش آورد.بدون دريافت خسارت، را مي

  
  انتخاب قانون و محل رسيدگي به آن. 17
اين بخش بايد مشخص شود كه قرارداد تحت قوانين رسمي كدام كشور است و محـل   در

ويژه براي قراردادهايي كه طرفين آن در كشورهاي رسيدگي به آن در كجاست. اين بخش به
هـاي ديجيتـالي دولتـي بـراي امضـاي      متفاوت هستند بسيار مهم است. بسياري از كتابخانه

ســنگين و يــا ممنــوع از انجــام  هــايراي محــدوديتقــرارداد خــارج از قــوانين محلــي دا
  كاري هستند.   چنين
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  محرمانگي شرايط مجوز. 18
كنند كه شرايط قرارداد نبايـد توسـط جوازگيرنـده در    برخي فروشندگان در مجوزها قيد مي

هـاي مختلـف بسـته بـه     اختيار ديگران قرار گيرد. بسـياري از فروشـندگان بـراي كتابخانـه    
ــدي ــاوتي را در  هــاي توانمن ــان شــرايط مختلفــي و متف ــيآن ــه همــين نظــر م ــد و ب گيرن

هـا  در اختيـار ديگـر كتابخانـه   خواهند شرايط مجوز آنها با يك كتابخانـه خـاص    نمي  دليل
  گيرد.قرار

  
  قيمت 1.18

تـرين و خيلـي اوقـات مهمتـرين مسـائل در مـذاكرات بـراي        قيمت منابع يكي از اساسـي 
هـا بـر اسـاس    و به خصـوص سفارشـات تكـي قيمـت     مجوزهاست. در بسياري از موارد

هـا و يـا آرشـيو احتمـاال ناشـران يـا       هاي استاندارد قرار دارند. ولي در مورد پايگاهفهرست
ها را دارند و در مذاكرات براي آنها جـا بـراي مـذاكره    فروشندگان توان همراهي با كتابخانه

تـوان پرداخـت يكبـاره مبـالغ      هـا براي كاهش قيمت هست. در بسياري از موارد كتابخانـه 
درخواستي را ندارند و مذاكره براي امكان پرداخت قسطي نيز بايد صورت گيرد و نحـوه و  

ها وجود دارد از جمله هاي مختلفي نيز براي كاهش قيمتشرايط آن در مجوز ذكر شود. راه
د سـاله  ها در استفاده از طرف ناشر و يا تخفيف بابت اشـتراك چنـ  اعمال برخي محدوديت

هـاي  ها، يا خريد در قالب بسـته منابع ديجيتالي، خريدها و يا اشتراكات از طريق كنسرسيوم
  چند موضوعي و يا پرداخت در قبال استفاده به جاي خريد كلي.

  
  تعاريف. 19

ها و عبارات يا اصطالحات در مجوز يا قرارداد خوب قراردادي است كه تمامي شرايط، واژه
روشن براي طرفين تعريف شده باشد. بهتر است بخشي از مجوز به ايـن  طور دقيق و آن به

  كار اختصاص داده شود.
  
  )استرداد( بازپرداخت. 20

دهـد. ولـي   نـابع را پوشـش مـي   دار بـه م يك مجوز عمومـا دسترسـي مـدت دار و دنبالـه    
هست، چه از طرف كتابخانه يا از طرف فروشنده و ناشر كه به داليل مختلف فنـي    مواردي
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شود. درايـن مـوارد   هاي مخابراتي يا اينترنتي، اين دسترسي و ارتباط قطع مياز جمله شبكه
 راي نشـوند و د ن مشـكل متحمـل هزينـه   ها مهم است كه در دوره زماني ايـ براي كتابخانه

  صورت طوالني بودن آن وجه پرداخت شده استرداد گردد.
  
  محتواي موضوعي. 21

از موضوع و محتواي منابع مورد اشتراك توسـط كتابخانـه    طور دقيقالزم است در مجوز به
ويـژه بخـش تعـاريف    ها و بهتواند در قالب ديگر بخشتعريفي به عمل آيد. اين بخش مي

  آورده شود و نيازي نيست بخش مجزايي در مجوز به آن اختصاص داده شود.
  
  اتمام قرارداد. 22

ار قرارداد در پايان دوره اشـتراك اسـت. ولـي در    اتمام قرارداد قاعدتا بر پايه زمان اتمام اعتب
گيرند كه يكي از طرفين بـه دليـل ديگـري غيـر از اتمـام زمـان       اين بخش مواردي قرار مي

ها بايد خيلي در اين بند دقت كنند و اين اجـازه را  قرارداد دست به خاتمه آن بزند. كتابخانه
منابع اطالعاتي و حذف بخـش مهمـي از   ويژه نقص در براي خود بگيرند كه در مواردي به

طرفـه قـرارداد   امكان خاتمـه يـك   آن بتوانند قرارداد را خاتمه دهند و بسيار مراقب باشند تا
  سوي فروشنده يا ناشر وجود نداشته باشد.از

  
  ضمانت و جبران خسارت. 23

شــر مالــك محتــواي منــابع شــود كــه فروشــنده يــا نادر بخــش ضــمانت مشــخص مــي
ست و حق دارد نسبت به استفاده از آنها جواز صادر كند. همچنـين در بخـش   ا  الكترونيكي

شود كه فروشنده بايد در مقابل خطاها و نواقص در منابع اطالعـاتي مـورد   ضمانت قيد مي
اشتراك پاسخگو باشد. به عالوه طرفين بايد در رعايت حقوق معنوي و حق مؤلـف منـابع   

هاي غيرمجاز ، طـرفين ملـزم   خسارت يا استفاده ديجيتال متعهد گردند. در صورت هرگونه
به پرداخت خسارت هستند. بايد سعي شود در اين بند، براي حـل مشـكالت قـانوني بـين     

  .(Brown, 2008) طرفين تا جاي امكان از ارجاع به مراكز قانوني خودداري شود
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  گيري نتيجه. 24
ري موجـود در فضـاي مجـازي كـه     محتواهاي ديجيتالي و آثار علمي و هن  منابع اطالعاتي،

 هـاي مختلـف بـه صـور سـاده و يـا پيچيـده       هـا و كانـال  امكان دسترسي به آنهـا از روش 
ــا     ميســر ــداف گون ــا اه ــه ب ــد ك ــي دارن ــا را اســت، متقاضــيان فراوان ــتفاده از آنه گون اس

از يـك سـو مشـتريان      باشـند، منـابع ارزشـمندتر    داننـد. هرچـه ايـن آثـار و     مـي   ضروري
و از ديگر سو صاحبان مادي و معنوي آنها چه به لحـاظ حفاظـت از آثـار و     دارند  بيشتري

هاي خود و چه به لحاظ كسب منفعت مادي نگران ميزان و نحوه استفاده از آنها هستند ايده
و از طرق مختلف فناورانه و قانوني سعي در كنترل استفاده از منابع و آثار دارند. قوانين حق 

اند تا تعادلي را ايجاد كننـد كـه هـم متقاضـيان و     ها وضع شدهانيمولف براي رفع اين نگر
ثـار و منـابع منـافع خـود را در     نيازمندان منابع بتوانند از آنها استفاده كنند و هـم صـاحبان آ  

ژه  تر ترازو به نفـع صـاحبان آثـار بـه وي    آيد كفه سنگيننبينند، هرچند آنچه به نظر مي  خطر
تمند هست كه بواسطه قدرت و ثروت خود بـر وضـع قـوانين    المللي قدرناشران بزرگ بين

هـاي متفـاوت فضـاي مجـازي،     ويژگي  اند. بهرحال با توجه به قوانين موجود،تاثير نبودهبي
روزافـزون  راحتي و گستردگي دسترسي به منـابع اطالعـاتي و آثـار ديجيتـالي و نيازهـاي      

بايـد    اي مجازي براي كسـب اطالعـات،  ها به اطالعات و عالقه آنها به استفاده از فض انسان
هـاي موجـود ايجـاد و    چـالش  هـاي مختلـف را بـراي برخـورد و مقابلـه بـا      ها و شيوهراه

  كرد.   استفاده
شوند نياز بـه  همانطور كه بيان شد تنها منابعي كه توسط قوانين حق مولف حفاظت مي

در فضـاي مجـازي   منـابع موجـود   مجوز براي اسـتفاده دارنـد و ايـن قـوانين بـراي همـه       
اند.اما منابع ارزشمند و داراي تقاضـاي بيشـتر عمـدتا جزئـي از منـابع تحـت       نشده  تدوين

هـاي  هـاي خـوبي از رسـانه   هاي ديجيتالي نمونهپوشش قوانين حق مولف هستند. كتابخانه
ارزشـمند تحـت پوشـش قـوانين حـق      فضاي مجازي هستند كه سرشار از منـابع مفيـد و   

من بايد پاسخگوي مراجعان و مشتريان خود نيز باشـند، يعنـي هـم    هستند كه در ض  مولف
ها حلبايد قوانين حق مولف را رعايت كنند و هم مشتريان خود را راضي نگه دارند، لذا راه

هـا و  تواند بسيار راهگشـا بـراي سـاير رسـانه    و راهكارهاي آنها در مقابله با اين چالش مي
  ار مشمول قوانين حق مولف باشند.هاي حاوي منابع اطالعاتي و آثسايت

منـابع اسـتفاده شـده در آنهـا     ها به صحت، دقـت و اعتبـار آنهـا و    ارزشمندي پژوهش
كننـد كـه منـابع    دارد. امروزه كه بسياري از پژوهشگران به علل مختلف تالش مـي   بستگي
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كـه   ها از فضاي مجازي تهيه كنند، پس چه بهتر استنياز خود را براي انجام پژوهش  مورد
هاي ديجيتالي براي اينكه دست آورند. كتابخانههاي معتبر بهها و رسانهاين منابع را از سايت

ترين كنند، شايد بتوان گفت كه امنآوري ميعلمي و داوري شده را جمع  منابع مهم، مستند،
آنها ها هستند. به همين دليل وجود و معتبرترين فضاها براي كسب بهترين و معتبرترين داده

شان و  واسطه رسالتها بهرساني آنها مهم هستند. اين كتابخانهدر فضاي مجازي و خدمات
همچنين نيازي كه به آنها وجود دارد بايـد بهتـرين و بيشـترين منـابع مـرتبط را در اختيـار       

هـا بـراي   هـا و شـيوه  راهمتقاضيان قرار دهند، بنابراين مديران آنها بيشترين تـالش و انـواع   
  برند.هاي حق مولف را به كار ميمسائل و چالش ه بامواجه

در اين پژوهش سعي شده است تا راهكارهايي با توجه بـه شـرايط مختلفـي كـه ارائـه      
هاي ديجيتال، با آنها درگير هستند، ارائه شود. در كشور محتواي ديجيتال به ويژه در كتابخانه

ديجيتال دست به گريبـان موضـوع حـق    هاست موسسات ارائه كننده محتواي ايران كه سال
مولف و مسائل مرتبط با آن هسـتند نيـز ممكـن اسـت برخـي از راهكارهـاي ارائـه شـده         

سازي است و آموزش اين نكتـه بـه   رسان باشند. شايد مهمترين اين راهكارها فرهنگ ياري
براي آنها كنند اين مجوز تنها كاربران كه وقتي اجازه دسترسي به منبعي ديجيتال را كسب مي

صادر شده و ارائه محتوا به سايرين كار اشتباه و نادرستي است. بسياري از ناشـرين هـم بـا    
 اين نگراني كه در صـورت قـرار گـرفتن نسـخه ديجيتـال محتـواي آنهـا در اختيـار افـراد         

شوند، رضايت به توليد و ارائه توانند جلوي تكثير آن را گرفته و متحمل زيان مينمي  ديگر
ها هم ندارند. از ديگر راهكارهاي موثر بـراي  اي ديجيتال آثار خود حتي در كتابخانههنسخه

هـاي ديجيتـال   ژه در كتابخانـه ويـ موسسات ارائه دهنـده محتـواي ديجيتـال در ايـران و بـه     
دهنـد كـه از آثـار    گيري از مجوزهاست، مجوزها اين اطمينان را به صاحب محتوا مـي  بهره

و همچنـين ايـن امكـان را بـه      اسـتفاده غيرمجـاز نخواهـد شـد     شان سواسـتفاده و ديجيتال
كنندگان محتوا كه مخاطبان و مشتريان خود را از لحاظ دسترسي به منابع اطالعاتي مفيد  ارائه

  و مناسب ارضا كنند.
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