مطالعات حقوق تطبیقی
دورۀ  ،7شمارۀ 1
بهار و تابستان 1315
صفحات  225تا 251

حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال
حسین

صفایی*

استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
زهره افشار قوچانی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه
()Email: z.afshar@stu.qom.ac.ir

(تاریخ دریافت - 1313/11/25 :تاریخ پذیرش)1311/33/12 :

چکیده
پیشرفتهای بشری در علوم و فنون به کتابخانهها نیز تسری یافته و به ظهور پدیدۀ
کتابخانه های دیجیتال انجامیده است .از این رو ،نویسندگان بر آن شدند تا با بررسی هر دو نهاد
حق مؤلف و کتابخانههای دیجیتال ،به گشایش دریچهای نوین در پیشرفت علم و فناوری
مساعدت نمایند .بهنظر میرسد در کتابخانههای دیجیتال باید بین دو نوع خصوصی و عمومی
تفکیک قائل شد و در کتابخانههای خصوصی مؤسس را مکلف به جلب رضایت شخصی صاحب
حق دانست ،اما در کتابخانههای عمومی شایسته است که از این سختگیری دست برداشت و به
استناد مادۀ  8قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان 1318ش ،مؤسسان را از اخذ
اجازۀ صاحب حق معاف دانست .البته اینچنین برخوردی در خصوص آن دسته از کتابخانههای
دیجیتالی که کاربران بدون امکان دانلود منابع صرفاً قادر به مطالعۀ آنها هستند ،قابل دفاع
بهنظر میرسد ،اما در کتابخانههایی که کاربر توان ذخیرهسازی منابع را دارد ،این نظر قابل دفاع
نیست.
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مقدمه
کتابخانههای دیجیتال کتابخانههایی هستند که به کاربر فرصت استفاده از منابع در هر زمان و
مکان را میدهند .در عصر گسترش اینترنت ،اثر تولیدی به شکل دیجیتال بهراحتی میتواند به
صورت متن کامل تقریباً بدون هزینه و در دورۀ زمانی کوتاهی در نسخههای متعدد تکثیر شود
) .(Abdolla, 2008, P.463مفهوم کاغذی حق مؤلف در حوزۀ منابع دیجیتالی بههم میریزد،
چراکه امکان کنترل نسخهها وجود ندارد .موضوعات دیجیتالی از ثبات کمتری برخوردارند و
بهآسانی نسخهبرداری میشوند و از راه دور و بهطور همزمان چندین کاربر میتوانند از آنها
استفاده کنند (مطلبی ،1381 ،ص.)117
از سویی دسترسی آزاد و آسان به منابع علمی و استفادۀ نامحدود از آنها به گسترش دانش
در سراسر کشور و درنتیجه پیشرفت علمی کمک خواهد کرد .درمقابل ،هدف عمدۀ حمایت از
حقوق پدیدآورندگان ،تقویت خالقیت ،نوآوری و ابتکار ،غنیسازی و اشاعۀ میراث فرهنگی هر
ملت است .پیشرفت هر کشوری به میزان گسترش خالقیت ملت آن بستگی دارد و حمایت از
خالقیت امری ضروری برای پیشرفت است (کردبچه ،1313 ،ص .)131از سوی دیگر یکی از
موانع ایجاد کتابخانۀ دیجیتال ،همانگونه که  51درصد از مدیران و کتابداران برخی از
کتابخانههای تخصصی شهر تهران نظر دادهاند ،روشن نبودن قوانین مربوط به حق مؤلف در این
باره است (فدایی و نوشینفرد ،1381 ،ص33و  .)37درصورتی که رویۀ قضایی یا قوانین دقیقی
در این باره وجود نداشته باشد ،ترس ناشی از طرح مسئولیت مدنی علیه مؤسس چنین
کتابخانهای به زوال این روند منجر خواهد شد .این وظیفۀ قانونگذار است که به تعادلی مناسب
بین حمایت از کپیرایت و منافع عمومی دست یابد؛ چنانکه قانون 1188م انگلستان ناقض
کپیرایت نبودن طیف وسیعی از اعمال را اعالم نمود ) . (Davies, 2002, P.53لذا شایسته است
قانونی یا غیرقانونی بودن ایجاد کتابخانۀ دیجیتال را بدون اخذ مجوز از دارندۀ کپیرایت
مشخص نماییم .به این منظور ،در ادامه پس از بررسی مفاهیم کلی ،مزایا و معایب ایجاد
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
 .1حق مؤلف
در تعریف حق مؤلف باید گفت حقی است مادی و معنوی که از جانب قانونگذار به پدیدآورندۀ
اثر ادبی داده میشود و گاهی آن را شامل پدیدآورندۀ آثار هنری نیز میدانند .در کتابهای
عربی جدید به جای حق مؤلف عبارت «حق ابتکار» بهکار رفته است .استاد مصطفی الزرقاء
عنوان حق ابتکار را به دلیل فراگیر بودن این اصطالح نسبت به انواع حقوق ادبی و هنری که
موضوع آن فکر و خاستگاهش ذهن آدمی است ،ترجیح داده و محمد سعید رمضان بوطی نیز
در کتاب قضایا فقهیه معاصره ،همین نظریه را تأیید میکند (موسوی ،1383 ،ص .)127مطابق
دایرۀالمعارف کتابداری و اطالعرسانی در زبانهای انگلیسی  ،Copyrightفرانسوی Droit
 ،d’auteurآلمانی Urheberrechtو اسپانیولی Derecho de Autorهمه به معنای حق مؤلف
است ) . (http://portal.nlai.irازآنجایی که عبارت مؤلف دربرگیرندۀ مصنف و هنرمند نیست و
قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان بهدرستی از هر سه دسته یاد کرده است و
 Authorدر زبان انگلیسی یا  Auteurدر زبان فرانسوی هر دو معادل پدیدآورنده است (صفایی،
 ،1381ص ،)11لذا در ادامه از عبارت «پدیدآورنده» استفاده خواهد شد.
حقوق مورد حمایت کپیرایت به حقوق معنوی و مادی تقسیم میشود .بر اساس حق
معنوی یا اخالقی که برای نخستین بار در قرن هجدهم میالدی از سوی کانت ،فیلسوف آلمانی،
شناسایی و بهدنبال آن از جانب دیگر حقوقدانان تأیید شد (صالحی ،1388 ،ص )11 -17و در
حقوق فرانسه آن را  Droit Moralمیگویند (صفایی ،1381 ،ص ،)81مؤلف حق والیت
(گذاردن نام و عنوان خود بر آن) و حق تمامیت (اعتراض به هر گونه تغییر شکل ،تحریف و
امثال آن) نسبت به اثر خود دارد (تاجآبادی و رنجبری ،1387 ،ص .)18درحالی که کشورهای
رومی -ژرمنی برای نویسندگان حقوق مادی و معنوی قائل بودند ،کشورهای سوسیالیستی تنها
از جهت مالی و مادی آنها را قابل حمایت میدانستند (صفایی ،1377 ،ص .)13کشورهای
کامن ال هم حقوق معنوی مؤلف را با تأخیر پذیرفتند .در مادۀ  1مکرر کنوانسیون برن این
حقوق عبارتاند از حق رعایت نام و عنوان اثر ،حق اعتراض به تغییر اثر و دیگر آسیبها نسبت
به اثر (برای مطالعۀ ترجمۀ کنوانسیون برن ر.ک .محمدزاده وادقانی و محسنی،1388 ،
ص .)385 -131برابر مواد  11و  21قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان
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1318ش ،حقوق معنوی پدیدآورنده از قبیل حق اخذ تصمیم دربارۀ انتشار ،حق حرمت نام و
عنوان پدیدآورنده ،حفظ اصالت اثر ،مصونیت آن از تعرض ،حق عرضه کردن یا نکردن به عموم
میباشد (صفایی ،1381 ،ص81 -81؛ صفایی و همکاران ،1385 ،ص82 -83؛ دیلمی،1385 ،
ص171؛ نوروزی ،1381 ،ص52 -51؛ کردبچه ،همان ،ص81؛ خدمتگزار ،1313 ،ص )217که
حق انتشار به معنی عام این حق را نیز دربر میگیرد و در قوانین بسیاری از کشورهای ملحق به
کنوانسیون برن و تا حدی ایاالت متحدۀ امریکا نیز شناسایی شده است .( Callister, 2003,
) P.874بر اساس حقوق مادی نیز پدیدآورنده حق انحصاری هر گونه بهرهبرداری مالی را از اثر
دارد (صفایی ،1381 ،ص .)71حقوق مادی شامل حق نشر و تکثیر ،حق ترجمه ،حق اقتباس و
تلخیص و تبدیل ،حق عرضه و اجرا ،و نیز حق استفاده از پاداش و جایزه است (همان ،ص-71
77؛ دیلمی ،همان؛  .)Abdolla, op.cit, P.462کپیرایت به کاالهای هنری و فکری بهعنوان
کاالی با هزینۀ منع باال 1کمیابی مجازی میبخشد تا از هنرمند و توزیعکنندۀ حمایت و آنها را
به تولید و توزیع بیشتر تشویق کند و درنتیجه کار فکری ،کاالیی با هزینه منع پایین شود
(کیم ،1385 ،ص .)175به عبارت دیگر ،اگرچه آثار فکری بهراحتی قابل تکثیر بوده و افراد
ممکن است بدون پرداخت وجهی به آنها دسترسی یابند ،اما کپیرایت مانع این سوء استفاده
شده ،از پدیدآورندگان حمایت میکند .البته باید توجه داشت که قانون کپیرایت باید بهدنبال
برقراری تعادل بین منفعت خصوصی پدیدآورندگان و منفعت عمومی باشد (همان).

 .2کتابخانۀ دیجیتال
کتابخانه های دیجیتال از میانۀ قرن بیستم مطرح شدند و در اواخر همین قرن پا به عرصۀ
وجود گذاشتند (علیپور حافظی و کریمی ،1378 ،ص233؛  .(Borgman, 1999, P.227لیکلیدر
) (Likliderدر کتاب خود این مسئله را بررسی کرد که چگونه کامپیوتر میتواند یک کتابخانۀ
خودکار ایجاد نماید؛ بهطوری که هم زمان افراد از راه دور در نقاط مختلف و متصل به یک
پایگاه داده قرار گیرند .از این رو ،کتاب او رابط بین اینترنت و کتابخانۀ دیجیتال شناخته شد
) .(Iglezakis; Syndinou; Kapidakis, 2011, P.2لیکلیدر عبارت «کتابخانۀ آینده» را برای

 .1کاالی با هزینۀ منع باال ،کاالیی است که صاحب حقوق آن نمیتواند مصرفکنندگانی را که وجهی نمیپردازند،
بهراحتی از دسترسی به آن محروم کند.
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اشاره به دیدگاه خود از یک کتابخانۀ تمام کامپیوتری وضع کرده است (راکنوزمان ،ام.دی و
همکاران  ،1381ص.)13
کتاب دیجیتال عبارت است از «ذخیرۀ اطالعات به شکل دیجیتالی برای نمایش آن روی
صفحۀ رایانه» (مطلبی ،همان ،ص .)111کتابخانۀ دیجیتال با عبارتهای مختلف از جانب
اندیشمندان تعریف شده است .بوش ) (Bushآن را سیستمی شبیه یک فروشگاه شخصی از
کتابها ،سوابق و ارتباطات مکانیزه می داند که با سرعت و انعطاف بیشتری استفاده میشود
( .(Iglezakis, op.cit, P.2بنابراین کتابخانۀ دیجیتال کتابخانهای است شبیه دیگر کتابخانهها
حاوی مجموعه های چاپی و نوشتاری ،با این تفاوت که منابع آن به صورت دیجیتالی و برای
دستیابی در محیط شبکهای ذخیره میشود تا کاربران بتوانند در هر زمان و مکان نیز آنها را
بررسی و ارزیابی کنند (اکبری ،1381 ،ص12؛ کوالئیان ،1383 ،ص135؛ کاند و کلیولند،
 ،1313ص88؛ مطلبی ،همان؛ مطلبی و دیگران ،1381 ،ص18؛ بهرامی ،1313 ،ص.)51
دیجیتالسازی نیز روندی است که اطالعات را در هر شکلی که باشد با دستگاههای الکترونیکی
مناسب مانند اسکنر به شکل دیجیتال تبدیل میکند؛ بهطوری که اطالعات میتواند پردازش،
ذخیره و از طریق تجهیزات و شبکه منتقل شود ) . (Iglizakis, op.cit, P.159این کتابخانهها
اگرچه راه زیادی در رسیدن به غایت نهایی دارند ،اما در دو دهۀ اخیر پیشرفت چشمگیری
داشتهاند .از این رو ،کتابداران و مؤسسان این نهادهای دیجیتال ،بهشدت نیازمند دستیابی به
پاسخ پرسش های خود در خصوص نحوۀ ایجاد ،تشکیالت ،شیوۀ دستیابی به اطالعات و ...
هستند ) .(Greenstein; Thorin, 2002, P.1لذا مقالۀ حاضر در صدد پاسخ به یکی از
پرسشهای مهم در این راستا و تعیین جایگاه حق مؤلف در این نهاد میباشد.

 .3بازشناسی کتابخانۀ دیجیتال از نهادهای مشابه
پیش از ورود به بحث تفصیلی دربارۀ کتابخانۀ دیجیتال ،شایسته است در ابتدا آن را از نهادهای
مشابه (کتابخانۀ الکترونیکی ،کتابخانۀ ترکیبی ،پایگاه اطالعاتی ،وب جهانگستر و مخازن) باز
شناسیم.

 .1 .3کتابخانۀ الکترونیکی
کتابخانۀ الکترونیکی یکی از مفاهیم مشابۀ کتابخانۀ دیجیتال است که گاه نویسندگان آن دو را
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به جای یکدیگر بهکار میبرند (اکبری ،همان ،ص ،)11اما باید یادآور شد که کتابخانۀ
الکترونیکی نهادی سادهتر و ابتداییتر از کتابخانۀ دیجیتال است؛ به این معنی که کتابخانههای
الکترونیکی روند سنتی عضویت ،جستجوی کتاب و تمدید آن و سایر خدمات خود را از طریق
اینترنت برای اعضا میسر میسازند؛ بیآنکه متون و منابع قابل دستیابی از طریق اینترنت باشند
(زائر حیدری ،1381 ،ص.)2

 .2 .3کتابخانۀ ترکیبی
کتابخانۀ ترکیبی یا هیبرید ) (Hybridمفهوم دیگری است که ممکن است با کتابخانۀ دیجیتال
مقایسه و اشتباه شود؛ اما این کتابخانه مجموعهای از هر دو شکل اطالعات است؛ شکل سنتی
مانند فرم چاپی یا نوارهای صوتی ،و شکل دیجیتالی که ممکن است از آغاز به صورت دیجیتالی
ایجاد شده یا بعداً تبدیل به آن شده باشد .این کتابخانهها در مرحلۀ گذار از کتابخانۀ سنتی به
دیجیتالی هستند (زائر حیدری ،همان ،ص3و 1؛ مطلبی و دیگران ،همان ،ص53؛ (Lglezakis,
.op.cit, P. 143
 .3 .3پایگاه اطالعاتی )(Databases

تعریف واحدی از پایگاه اطالعاتی ارائه نشده ،ولی در اصطالحنامۀ کتابداری چنین معرفی شده
است :واحدی مشتمل بر سوابق و بایگانیهای قابل خواندن با ماشین که برای یک کاربرد واحد
تعبیه نشده است ،بلکه بهمنزلۀ یک مجموعۀ متجانس برای مقاصد مختلف بهکار میرود
(سلطانی و مجتبوی نائینی .)1357 ،برخی از استادان علم کتابداری پایگاه اطالعاتی را چنین
تعریف کردهاند :پایگاه اطالعاتی مجموعهای است از دادههای ذخیرهشده به صورت مجتمع و
مبتنی بر یک ساختار ،و تعریفشده بهطور صوری با استفاده از یک زبان خاص برنامهنویسی ،با
حداقل افزونگی ،تحت کنترل متمرکز و مورد استفادۀ یک یا چند کاربر بهطور اشتراکی و
همزمان (دیانی و داورپناه ،1381 ،ص .)17به عبارت سادهتر ،پایگاه اطالعاتی مجموعهای است
از دادههای خام که به شکل اطالعات بهطور منظم طبقهبندی و نگهداری میشود و در هر زمان
امکان دسترسی به آنها وجود دارد (نوه ابراهیم ،1372 ،ص21؛ جاکوب و همکاران،1381 ،
ص.)311
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بنابراین پایگاه اطالعاتی اخص از کتابخانۀ دیجیتال و یکی از منابع تشکیلدهندۀ آن است
)،(Arms in: http://home.wlu.edu/~whaleyt/classes/DigiLib/Whaley/Definition.html
زیرا کتابخانۀ دیجیتال به چند طریق منابع خود را تأمین مینماید که تنها یکی از آنها
دستیابی به پایگاه های اطالعاتی است و بخش اعظم منابع از طریق دیجیتالسازی منابع چاپی
تأمین می شود .تفاوت دیگر کتابخانۀ دیجیتال با پایگاه اطالعاتی در ساختار آنهاست؛ درحالی
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
میباشد.
 .4 .3وب جهانگستر )(World Wide Web

وب جهانگستر مانند پایگاه اطالعاتی از نهادهای مشابه کتابخانۀ دیجیتال و مجموعهای است
که دسترسی به دادههای اطالعاتی متفرق در مکانهای جغرافیایی مختلف را از طریق محیط
ارتباطی چندرسانهای کاربرپسند تسهیل میکند (کاوازوس و مایلز ،1381 ،ص .)11اگرچه
ممکن است کتابخانۀ دیجیتال بتواند بهعنوان یکی از موارد استفاده از شبکۀ جهانی وب ظهور
کند (راکنوزمان و دیگران ،همان ،ص )12و شباهتهای زیادی بین وب جهانگستر و کتابخانۀ
دیجیتال وجود دارد (هر دوی آنها دربرگیرندۀ موضوعات دیجیتالی و خدمات مشابهی است)،
با این حال نباید منکر تفاوتهای واضح بین این دو نهاد شد .موضوعات در وب ،دقیق و
ساختاری نیست و به شیوۀ سادهای قابل جستجو است که با کتابخانۀ دیجیتال تفاوت دارد.
همچنین ابردادههای وب معموالً موقتی است و تضمینی وجود ندارد که در آینده قابل
دسترسی مجدد باشد و حتی ممکن است کاربر را گمراه کند )(Lglezakis, op.cit, P.144؛
چنانکه بعضی از وبها یکروزه هستند و بایگانی نمیشوند (قدیمی و همکاران،1387 ،
ص .)51وب میلیونها سند را در خود جای داده است و شاید افراد بسیاری این مجموعۀ عظیم
اسناد را کتابخانۀ دیجیتال بنامند ،اما وب جهانگستر در قیاس با کتابخانهای مانند کتابخانۀ
کنگرۀ امریکا چیزی جز یک سمساری اسناد نیست (کاند و کلیولند ،همان ،ص.)81
 .5 .3مخازن )(Repositories

باید توجه داشت که روش انتشار و جستجو و بازیابی اطالعات در کتابخانۀ دیجیتال با مخازن
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تفاوت دارد .مخزن ،ذخیرهسازی اطالعات ،مدیریت آنها و احتماالً ارائۀ روشهای ابتدایی
جستجو را برعهده دارد؛ درحالی که کتابخانۀ دیجیتال از یک یا چند مخزن استفاده میکند و
خدمات شخص ثالث را بهمنظور جستجوی سادهتر و استفاده از موضوعات ،با عملیاتی پیشرفته
فراهم میسازد ).)Lglezakis, op.cit, P. 143

 .4اقسام کتابخانۀ دیجیتال و شیوههای تأمین محتوای آن
کتابخانۀ دیجیتال ممکن است به یکی از دو صورت خصوصی و عمومی ایجاد و اداره گردد .این
کتابخانه در نوع خود نهادی است که اثر را از مؤلف خریداری کرده ،در قبال دریافت حق
عضویت آن را در اختیار اعضا (نه عموم) قرار میدهد .به چنین کتابخانهای ،کتابخانۀ خصوصی
دیجیتال اطالق میشود .اما همیشه روند چنین نبوده و ارائۀ اثر به عموم بدون پرداخت هیچ
نوع هزینهای نیز ممکن است که به آن کتابخانۀ عمومی دیجیتال میگویند.
تأمین محتوای کتابخانۀ دیجیتال به چند شیوه ممکن است:
تهیۀ نمونههای دیجیتال منابع چاپی یا غیرچاپی موجود در کتابخانهها .درواقع

کتابخانهها خودشان به تولید محتوا و دیجیتالی کردن منابع اطالعاتی اقدام میکنند.
استفاده از منابع دیجیتال تهیهشده .در حال حاضر بیشتر ناشران افزون بر انتشار

منابع خود به صورت چاپی ،فرمت دیجیتال آن را نیز تولید و منتشر میکنند و یا اینکه تنها به
انتشار منابع الکترونیکی میپردازند .این امر فرصت کاهش هزینهها را برای کتابخانههای
دیجیتال فراهم میآورد تا بهتدریج خود را از هزینههای سرشار تبدیل فرمت منابع رها کنند.
استفاده از منابع اطالعاتی در محیط اینترنت .برای مثال از طریق سایت راهنمای

مجالت الکترونیکی علمی رایگان میتوان به بیش از  325مجلۀ علمی داوریشده در حوزههای
مختلف دسترسی پیدا کرد .این نکته روشن است که مجلههای الکترونیکی نمایهشده در این
راهنما از طریق کتابخانههای سنتی و به صورت چاپی قابل دسترس نیستند.
پایگاههای اطالعاتی و مجموعۀ متون کامل مجلههای علمی و تخصصی .بخش

عمدهای از این منابع به صورت تجاری از سوی ناشران و عرضهکنندگان اینگونه خدمات و
محصوالت قابل دسترسی است.
ایجاد ائتالفهای کتابخانه ای .به این صورت که چند کتابخانه با یکدیگر وارد ائتالف

شده ،منابع آنها برای کاربران قابل دسترس باشد (علیپور حافظی ،1388 ،ص.)121 -125
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 .5کتابخانۀ دیجیتال و ذینفعان کپیرایت
اگر در گذشته اختالف نظری وجود داشته ،هماکنون همگان بر این باورند که دیجیتالسازی،
درواقع تکثیر (بازتولید) اثر حمایتشده از سوی کپیرایت است .(Iglezakis, op.cit,
)P.161البته در محیط دیجیتال ممکن است کپیرایت به سه دلیل رعایت نشود :نخست اینکه
استفادهکنندگان و کاربران بر این عقیده باشند که کپیرایت در محیط دیجیتال حاکمیت ندارد
و صرفاً از آثار چاپی حمایت می کند؛ دوم ،این اعتقاد وجود داشته باشد که قدرت الزامآوری
کپیرایت در محیط دیجیتال ازبین می رود و قادر به نظارت بر افراد نیست؛ سوم ،رعایت نکردن
کپیرایت ناشی از کمبود اطالعات افراد و کمسوادی کاربران است ) .(Litman, 2006, P.111به
هریک از این دالیل ممکن است حقوق مورد حمایت قانونگذار نقض شود .لذا شناسایی افراد
حمایتشده از سوی کپیرایت در راستای تجویز روند دیجیتالسازی دارای اهمیت خواهد بود.
باید توجه داشت انواع مواد در کتابخانۀ دیجیتال وجود دارد که هریک احکام خاصی داشته،
ایجاد وحدت قانونی را در این باره دشوار میسازد .برای مثال حقوق مربوط به موسیقی متن و
نمایش فیلم متفاوت از حقوق مربوط به مواد دیگر مثل مجلههای الکترونیکی و عکسهای
مستند است (علیپور ،همان ،ص .)128 -121برابر بند  1مادۀ  151میثاق حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،ذینفع اصلی حق مالکیت فکری« ،آفرینندۀ» تولید علمی ،ادبی و یا هنری
است و از منافع حاصل از تولید او باید حمایت شود (ارجمند و حبیبی مجنده ،1381 ،ص.)12
منتفعان از حمایت در موافقتنامۀ تریپس تعریف نشده ،اما چون کنوانسیون برن به عنوان
مرجع مقررات اساسی کپیرایت درنظر گرفته شده است ،برای تعریف اشخاص ذینفع باید به
این کنوانسیون مراجعه کرد .بند  1مادۀ  2کنوانسیون برن مقرر میدارد« :این حمایت باید به
نفع پدیدآورنده و جانشینان قانونی او اعمال شود» .مراد از جانشینان قانونی یادشده در مادۀ 2
عبارتاند از وارثان پدیدآورنده بهعنوان جانشینان قهری او و قائممقامان خاص (انتقالگیرندگان
حقوق) پدیدآورنده ،در مواردی که قانون ملی امکان این انتقال را پیشبینی کرده باشد
(کردبچه ،همان ،ص  57و )81؛ چنانکه برابر بند  5مادۀ  5قانون حمایت حقوق مؤلفان،
مصنفان و هنرمندان 1318ش ،پدیدآورنده میتواند استفاده از حقوق مادی خود را در زمینۀ
 .1دولتهای طرف میثاق حاضر ،حق هر کس را نسبت به این امور بهرسمیت میشناسند :الف) حق مشارکت در
حیات فرهنگی؛ ب) حق بهرهمندی از منافع پیشرفت علمی و کاربردهای آن؛ ج) حق برخورداری از حمایت از
منافع اخالقی و مادی ناشی از هر تولید علمی ،ادبی و یا هنری که «آفریننده» آن هستند.
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ترجمه ،تکثیر و عرضۀ اثر از راه چاپ و مانند آن به غیر واگذار نماید .از این رو معموالً ناشران
برابر بند  5مادۀ  5قانون 1318ش و مادۀ  2کنوانسیون برن مشمول حمایت کپیرایت هستند.
ایجاد کتابخانۀ دیجیتال به حقوق معنوی پدیدآورنده آسیبی نخواهد زد ،زیرا هدف افراد از
رجوع به چنین کتابخانهای ،کاستن از بار مالی تهیۀ نسخههای چاپی است و اگر کسی قصد
تحریف و یا هر نوع لطمۀ معنوی به مؤلف را داشته باشد ،در کتابخانه سنتی نیز این هدف قابل
دسترسی خواهد بود و از این نظر تفاوتی میان این دو کتابخانه وجود ندارد .اما مهمترین هدف
هر نظام مالکیت فکری اطمینان دادن به پدیدآورنده است که به صورت انحصاری حق استفاده
از منافع اقتصادی پدیدۀ فکری خود را دارد و حقوق از آن حمایت میکند (حکمتنیا،1388 ،
ص .)182یکی از مهمترین مصادیق این حق اقتصادی ،حق نشر و تکثیر است که معموالً
پدیدآورنده آن را به موجب قرارداد به ناشر منتقل میکند (همان ،ص )181و آنچه در کتابخانۀ
دیجیتال ممکن است مورد اجحاف قرار گیرد ،همین عمده هدف مالکیت فکری ،یعنی حق
تکثیر میباشد .حمایت از منافع ناشران نیز از جانب کپیرایت انجام میشود و در این خصوص
کپی رایت به همان اندازه که برای انگیزه بخشیدن به نویسندگی خالقانه ضروری است ،برای
حمایت از منافع اقتصادی صنعت نشر نیز اهمیت دارد (خدمتگزار ،همان ،ص .)115با این حال
در سه فرض ،چنانکه در ادامه به آن خواهیم پرداخت ،موضوع حق مؤلف و اخذ مجوز از
صاحب حق در ایجاد کتابخانۀ دیجیتال مطرح نمیشود:
حقوق مادی پدیدآورنده موقت است .مدت حمایت قانونگذار از حقوق مادی مؤلف،

مصنف و هنرمند 53 ،سال پس از فوت پدیدآورنده (قانون اصالح مادۀ  12قانون حمایت از
حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1318مصوب 1381ش )1و در خصوص پدیدآورندۀ آثار
سینمایی و عکاسی بهموجب مادۀ  11قانون 1318ش و نرمافزارهای رایانهای بهموجب بند 1
مادۀ  7قانون  33 ،1371سال از تاریخ پدید آمدن اثر تعیین شده است .حال اگر کتابخانۀ
دیجیتالی شامل کتابهای کهن و نسخههای قدیمی یا نرمافزارها و آثار سینمایی و عکاسی با
عمر باالی مدت حمایت باشد ،مسلماً با کپیرایت و حق مادی پدیدآورنده یا ناشر تضادی
 .1مادۀ  :12مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورندۀ موضوع این قانون که بهموجب وصایت یا وراثت منتقل
میشود ،از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی
منتقل نشدهباشد ،برای همان مدت بهمنظور استفادۀ عمومی در اختیار حاکم اسالمی )ولی فقیه) قرار
میگیرد .تبصره ـ مدت حمایت اثر مشترک موضوع مادۀ  1این قانون ،پنجاه سال پس از فوت آخرین
پدیدآورنده خواهد بود.

حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

235

نداشته ،بحثی مطرح نخواهد شد .البته باید مراقب بود که تالشهای دیجیتالسازی باعث ایجاد
مجموعهای از اطالعات مرده (اطالعات بدون متقاضی ،با سودمندی و کاربرد کم ،اطالعاتی که
گردش و میزان تقاضای آن در قیاس با نسخۀ کاغذی یا میکروفیلم آن کمتر است) نشود (کاند
و کلیولند ،همان ،ص.)11
 تا پیش از تصویب قانون اصالح مادۀ  12در سال 1381ش مدت حمایت از حقوق
مادی پدیدآورنده تا  33سال پس از فوت او بود که با تصویب این قانون به  53سال افزایش
یافت .حال این پرسش مطرح میشود که اگر کتابخانهای قصد انتفاع از آثاری را داشته باشد که
قبل از تصویب این قانون بهرشته تحریر درآمده و  33سال از فوت پدیدآورنده گذشته اما هنوز
 53سال نشده است ،آیا مطابق قانون 1318ش مجاز به این کار است یا مطابق قانون اصالحی
مادۀ  12باید تا پایان  53سال صبر کند؟ بهنظر میرسد اگر قبل از الزماالجرا شدن قانون
اصالحی مدت سی سال گذشته باشد ،اثر وارد قلمرو عمومی شده و استفاده از آن آزاد است و
قانون جدید نسبت به آن مؤثر نیست؛ حتی اگر کتابخانۀ دیجیتال بعدها ایجاد شده باشد.
اگر کتابخانۀ دیجیتالی در ایران از آثاری که برای اولین بار در خارج از ایران منتشر شدهاند
تشکیل شده باشد ،مسئله بهگونهای دیگر رخ مینماید ،زیرا قانونگذار ایرانی نسبت به آثاری که
برای نخستین بار در خارج از ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد ،موضعی متفاوت
درپیش گرفته است .در خصوص آثار ادبی و هنری و نرمافزارهای اینچنینی حمایت را منتفی
دانسته ،1ولی در زمینۀ تکثیر کتابها و نشریات و آثار صوتی ،حمایت از آثار خارجی را منوط
به عمل متقابل کرده است (زرکالم ،1387 ،ص .2)123لذا میتوان بدون نگرانی از نقض قوانین
مربوط به حق مؤلف ،اقدام به ایجاد کتابخانۀ دیجیتالی از مجموعه این آثار فاقد حمایت
قانونگذار ایرانی نمود؛ چنانکه برخی کتابخانهها آثار بدون حمایت را دیجیتالی میکنند و به
صورت آزاد در دسترس عموم قرار میدهند (قدیمی و دیگران ،همان ،ص.)53
 اگر آثار موجود در کتابخانۀ دیجیتال ،تولیدات سازمان حامی کتابخانۀ پیشگفته و با
 .1مادۀ  22قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان 1318ش« :حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از
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».
 .2مادۀ  1قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی1352ش« :در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار
صوتی حمایت های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها
نیز جاری است».
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قصد ارائۀ رایگان و آزاد آنها به دیگران باشد ،مسئلۀ کپیرایت مطرح نخواهد شد (مطلبی و
دیگران ،همان ،ص)51؛ چنانکه در سایت  www.irandoc.ac.irفرایند مشابهی وجود دارد .در
این سایت پایاننامههای دانشجویی ارائه میشود؛ به این طریق که دانشجویان دانشگاه تهران
مکلفاند پس از دفاع از پایاننامۀ خود ،یک نسخه از پایاننامه و چکیدۀ آن را در اختیار
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه قرار دهند تا پایاننامه برای عموم قابل دسترسی باشد و چکیدۀ اثر بر
روی این سایت بهمنظور عرضۀ عمومی قرار گیرد .حال سایت یادشده با دریافت مبلغی از
کاربران ،کل پایاننامه را در اختیار آنان قرار میدهد (صادقی ،همان ،ص .)57اما ازآنجایی که
سایت پیشگفته از این طریق کسب درآمد میکند ،میتوان ایراد کرد که اجازۀ نویسندگان
پایاننامهها صرفاً در زمینۀ دسترسی محدود افراد در محیط کتابخانههای فیزیکی بوده است ،نه
ارائۀ کل اثر از طریق اینترنت و کسب درآمد از آن .این ایراد وارد است ،زیرا آنچه در این فرایند
رخ میدهد ،تملیک اثر فکری افراد به دیگران در قبال مبلغی است که در این روند نه رضایت
نویسندگان بهدست میآید و نه وجه حاصل به آنها پرداخت میشود .اما اگر در این سایت
صرفاً به کاربران اجازۀ مطالعۀ منابع و نه ذخیره آنها داده شود ،این ایراد مطرح نخواهد شد؛
مگر اینکه بگوییم برابر اراده و خواست پدیدآورنده ،متن کامل پایاننامه فقط در کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه میتواند قابل دسترسی باشد ،نه در جای دیگر.
در سه فرض باال ایجاد کتابخانۀ دیجیتال بدون اخذ مجوز از شخص یا افراد خاصی ممکن
است.

 .6ایجاد کتابخانۀ دیجیتال سود یا زیان؟
برای حمایت از ایجاد کتابخانۀ دیجیتال در مقابل محدودیتهای ناشی از قوانین حمایتی حق
مؤلف ،در آغاز باید فواید و در عین حال مضرات این نهاد جدید بررسی شود.

 .1 .6چالشها
عالوه بر تعارض ایجاد کتابخانۀ دیجیتال با حق مؤلف ،پرهزینه بودن فرایند دیجیتالسازی و
حفاظت اطالعات ،اشکال اساسی این نهاد جدید است .باور غالب در میان گزارشگران حوزۀ
فناوری در خصوص هزینههای کتابخانۀ دیجیتال بر این فرض استوار است که نسخۀ دیجیتال

حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

237

ارزانتر از نسخۀ کاغذی است ،اما باید پذیرفت که گردآوری منابع در دیجیتالسازی فرایندی
پرهزینه میباشد؛ درحالی که ممکن است این منابع مورد نیاز تعداد انگشتشماری از
پژوهشگران باشد (کاند و کلیولند ،همان ،ص11؛ زائر حیدری ،همان ،ص .)1حتی اگر
کتابخانهها بتوانند به ایجاد و تهیۀ برخی از انواع مجموعههای دیجیتال بپردازند ،هنوز هم یک
چالش مهم در حفظ و نگهداری این مجموعه وجود دارد .در کتابخانههای سنتی بیشتر کنترل
دما ،رطوبت و نیز حادثهزدایی مورد توجه است که هزینۀ زیادی ندارد .درمقابل در کتابخانههای
دیجیتال حفاظت و نگهداری اطالعات بهخودی خود هزینه و زمان زیادی را میطلبد؛
کتابخانههای دیجیتال برای حفاظت از اطالعات دیجیتال باید بهطور مستمر از یک سختافزار
دیجیتال و پیکربندی نرمافزاری به یک نسل جدیدتر حرکت کنند (کاند و کلیولند ،همان،
ص)13 -12؛ بنابراین برخالف آنچه متصور است ،ایجاد و توسعۀ مجموعههای دیجیتال مستلزم
هزینههای بسیار سنگین برای پیادهسازی ،اخذ مجوز ،آموزش ،ارتقا و توسعۀ پشتیبانی از
زیرساختهای فنی خواهد بود (همان ،ص.)11

 .2 .6مزایا
در کنار سختیها و چالش هایی که ایجاد کتابخانۀ دیجیتال با آن روبروست ،مزایای غیرقابل
انکاری را میتوان برای این نهاد نوپدید برشمرد .آسانتر بودن فراهمآوری منابع کتابخانه ،امکان
استفاده همزمان محققان و کاربران از یک نسخۀ مدرک ،ازبین رفتن فاصلۀ زمانی و مکانی و
دسترسی به منابع در هر زمان و از هر جا ،صرفهجویی در فضا برای آرشیو منابع ،روزآمد شدن
و دردسترس قرار گرفتن مدارک و جلوگیری از دوبارهکاری در فعالیتهای تحقیقاتی،
صرفه جویی در وقت ،استفاده از حداقل امکانات برای ایجاد کتابخانۀ دیجیتال ،استفادۀ همزمان
با تألیف (با توجه به حذف بعد زمانی و مکانی بین مؤلف و خواننده در محیط مجازی) و ارائۀ
خدمات بهتر به کاربران از مزایای ایجاد کتابخانۀ دیجیتال شناخته شده است (فدایی و نوشین
فرد ،همان ،ص31؛ اکبری ،همان ،ص13؛  .(kuny & Cleveland, 1998, P. 2-4باید توجه
داشت بزرگترین عامل فقر و عقبماندگی جوامع بشری ،جهل و ناآگاهی نسبت به دانش و
معارف موردنیاز است و عمدۀ مشکالتی که دامنگیر یک جامعه میشود ،ناشی از دو امر است؛
یکی نداشتن سرمایۀ دانش و دیگری فقر اطالعرسانی (خسروپناه ،1371 ،ص .)31مشکالت
مربوط به توزیع ناکارآمد کتاب باعث میشود که بسیاری از استادان ،دانشپژوهان و دانشجویان
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به کتابهای موردنیاز خود دسترسی نداشته باشند .این مسئله را میتوان از حضور چشمگیر
تشنگان معرفت در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران که از راههای دور به نمایشگاه هجوم
میآورند تا بتوانند کتابهای موردنیاز یک سالشان را تهیه کنند ،مشاهده نمود (مطلبی،
1381ب ،ص .)1این درحالی است که به اعتقاد واترز« :وعدۀ فناوری دیجیتالی برای کتابخانهها
دستیابی به پژوهش و آموزش ،ارتقای کیفیت یادگیری و تغییر شکل ارتباط بین محققان
است» (فدایی و نوشین فرد ،همان ،ص .)21حال اگر هدف و مبنای کپیرایت افزایش دانش
عمومی باشد ،ایجاد کتابخانۀ دیجیتال نهتنها این مبنا را تضعیف نمیکند ،بلکه به تقویت آن نیز
منجر خواهد شد؛ چنانکه در امریکا و کشورهای تابع نظام کامنال ،مهمترین مبنای کپیرایت
ترویج پیشرفت علم و هنرهای سودمند شناخته شده است (انصاری ،1381 ،ص .)135به این
ترتیب ،نهتنها دانشجویان و دانشپژوهان به آثار مؤلفان دست مییابند که پدیدآورنده نیز
میتواند بهطور متقابل از آثار و افکار ظاهرشدۀ همکاران خود استفاده کند و از این راه دانش
بشری با سرعت بیشتری گسترش خواهد یافت.

عدم لزوم اخذ مجوز از دارندۀ کپیرایت برای ایجاد کتابخانۀ
دیجیتال ،در فرض نبود امکان ذخیرۀ منابع
در همۀ نظامها ازجمله نظام اسالمی ،فراهم کردن زمینههای دسترسی به حجم انبوهی از
کتابها ،منابع و متون قدیم و جدید میتواند گام مؤثری در راستای تسهیل استفاده و مطالعۀ
متون باشد و به پژوهشگران و عالقمندان به کتابهای علمی و ادبی کمک شایانی نماید
(اکبری ،همان ،ص )15و بیشک این امر از نظر تفکر اسالمی مطلوب است .بسیاری از فقهای
معاصر از حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان حمایت کرده و به دالیلی استناد نمودهاند ،ولی دربارۀ
ایجاد کتابخانۀ دیجیتال ،به دلیل بدیع بودن موضوع ،اظهار نظری نکردهاند ،اما با توجه به
قوانین موضوعه میتوان در راستای ایجاد کتابخانۀ دیجیتال و محدود کردن حق مؤلف و ناشر
در این زمینه نیز به دالیلی استناد نمود که در ادامه خواهد آمد.

 .1مادۀ  8قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان 1348ش
مادۀ پیشگفته مقرر میدارد« :کتابخانههای عمومی و مؤسسات جمعآوری نشریات و مؤسسات
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علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره میشوند میتوانند طبق آییننامهای که
بهتصویب هیئ ت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا
طرق مشابه آن به میزان موردنیاز و متناسب با فعالیت خود نسخهبرداری کنند» .بنابراین اخذ
اجازه از صاحب حق در کتابخانۀ عمومی دیجیتالی که قصد تجارت و انتفاع مادی ندارد،
ضروری نخواهد بود .برای رد این نظر ممکن است به مادۀ  2قانون ترجمه و تکثیر کتب و
نشریات و آثار صوتی مصوب 1352ش استناد شود که تصریح نموده است« :تکثیر کتب و
نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهرهبرداری مادی از طریق چاپ
افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازۀ صاحب حق ممنوع است» و ادعا شود که این
ماده پس از قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان و با توجه به آن تصویب شده،
پس مراد قانونگذار نسخههای قانون سابق و منوط کردن تکثیر و بهرهبرداری به اخذ اجازه از
صاحب حق است .اما چنین نقدی با چند دلیل قابل رد است:
 اول اینکه مادۀ  8مختص کتابخانههای عمومی ،مؤسسات جمعآوری نشریات و
مؤسسات علمی و آموزشی است؛ درحالی که مادۀ  2کلی و عام میباشد و عام ناسخ خاص
نخواهد بود؛ مگر اینکه قانونگذار تصریح کرده باشد که در این ماده اشارهای به کتابخانهها و
نهادهای مندرج در مادۀ  8نشده است و از این رو ،مادۀ یادشده به قوت خود باقی خواهد ماند.
 دوم ،مادۀ  2قانون یادشده با تصریح به «قصد فروش یا بهرهبرداری مادی»
کتابخانههایی را که فاقد قصد انتفاع هستند ،بهطور ضمنی از حکم خارج کرده است.
 سوم ،برابر مادۀ  11قانون 1352ش «مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص
مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمیکند و محدود
نمیسازد» .بنابراین می توان گفت حق کتابخانۀ عمومی ،اعم از سنتی و دیجیتال ،در تکثیر آزاد
آثار علمی و ادبی در فرض نبود امکان ذخیرۀ منابع نیز محدود نشده است.
گفتنی است اگرچه از مجموع این مواد نداشتن ضرورت اخذ اجازه از صاحب حق بهمنظور
تکثیر و نسخهبرداری کتب برای کتابخانۀ دیجیتال استنباط میشود ،اما مادۀ  5قانون ترجمه و
تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352ش ،توهم بینیازی از هر گونه مجوز را رد کرده ،مقرر
میدارد« :تکثیر و نسخهبرداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد  2و  3این قانون
بهمنظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر
اینکه جنبۀ انتفاعی نداشته باشد و اجازۀ نسخهبرداری از آنها قبالً بهتصویب وزارت فرهنگ و
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هنر رسیده باشد» .همچنین برابر مادۀ  8قانون 1318ش ،معافیت کتابخانههای عمومی
دیجیتال هنگامی است که به صورت رایگان به افراد و اعضا خدمات ارائه میکنند و دربارۀ
کتابخانههای خصوصی دیجیتال که از افراد حق عضویت دریافت نموده ،به تجارت میپردازند،
این معافیت قابل اعمال نخواهد بود.

 .2تکثیر موقت
دیجیتالسازی خود نوعی تکثیر ) (Reproductionاثر شمرده میشود .برابر بند  1مادۀ 1
کنوانسیون برن ،حق انحصاری تکثیر اثر  -به هر نحو یا به هر شکل -متعلق به پدیدآورنده
است .معاهدۀ وایپو در خصوص حق تکثیر به کنوانسیون برن ارجاع میدهد ،اما بیانیۀ مستقلی
از سوی اعضا در زمینۀ حق تکثیر صادر شده است که مقرر میدارد« :حق تکثیر آنگونه که در
مادۀ  1کنوانسیون برن تعیین شده و استثنائاتی که بر آن وارد گشته ،بهطور کامل در محیط
دیجیتال بهویژه استفاده از آثار به شکل دیجیتال اعمال میگردد» (صادقی ،1381 ،ص-35
31؛  .)Iglezakis, op.cit, P.161لذا اسکن اثر حمایتشده از سوی کپیرایت و هر نوع
ذخیره سازی در شکل دیجیتالی ،دقیقاً در قلمرو تکثیر قرار گرفته و نیازمند رضایت صاحب
کپیرایت است ) . (Iglezakis, op.citاگرچه در باب تکثیری بودن دیجیتالسازی اختالفی
وجود ندارد ،کشورها در خصوص تجویز آن به دو گروه کلی تقسیم میشوند .1 :در قوانین
برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان و فرانسه ،از مدتها پیش حق تکثیر در محیط
اینترنتی به هر شکل یا شیوهای برای پدیدآورنده بهرسمیت شناخته شده و متعلق به اوست.
 .2قوانین برخی دیگر که گروه غالب را تشکیل میدهند ،تکثیر موقت را در ردیف استثناهای
حقوق پدیدآورنده قرار دادهاند .برای مثال بخش  131قانون کپیرایت عصر دیجیتال امریکا
) Digital Copyright Millenieum Act (DCMAاز تکثیر موقت بهعنوان استثنا نام برده است
(صادقی ،همان ،ص .)37البته دیجیتالسازی گاهی برای حفاظت از اطالعات و آثار موجود برای
نسل آینده صورت می گیرد که قوانین برخی کشورها اجازۀ این اقدام را به مؤسسات فرهنگی
دادهاند .در این صورت رضایت و اجازۀ صاحب اثر برای این مؤسسات ضرورت نخواهد داشت.
) (Iglezakis, op.cit, P.163- 164قانونگذار ایرانی پس از آنکه در مادۀ  121قانون تجارت
 .1مادۀ  « :12حق تکثیر ،اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان
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الکترونیک  1382ش حق تکثیر آثار تحت حمایت قوانین مربوطه را به صورت دادهپیام منحصراً
در اختیار پدیدآورنده قرار داده ،در مادۀ  113اعمال موقت تکثیر را از این حمایت خارج کرده
است .اما بند  2مادۀ  212پیشنویس الیحۀ قانون حمایت از مالکیت ادبی ،هنری و حقوق
مرتبط ،افزون بر تعریف تکثیر ،تکثیر موقت را نیز مانند تکثیر معمول دانسته است و مادۀ1 3
این پیشنویس ،نسخهبرداری موقت را با حصول شرایطی مجاز میداند .لیکن در قوانین
موضوعه کنونی ایران به جز قانون تجارت الکترونیک نصی در این خصوص دیده نمیشود و
تعمیم مادۀ  13قانون تجارت الکترونیک هم که اختصاص به دادهپیام تجاری دارد ،به کتابخانۀ
دیجیتال قابل ایراد است .بنابراین ،پذیرش تکثیر موقت بدون اجازۀ پدیدآورنده بهعنوان یک
قاعدۀ کلی دشوار است؛ درحالی که در بسیاری از کشورها تکثیر موقت مجاز میباشد و راه حلی
مناسب و مطلوب بهنظر میرسد.

 .3دلیل عقل
دلیل عقل نیز این نتیجه را تأیید خواهد کرد؛ همانگونه که عقل حمایت از حقوق
پدیدآورندگان را تأیید و تحسین میکند ،افراط در این باره را قبیح شمرده ،سرزنش میکند.
حمایت از مؤلف و ناشر تا آنجایی مفید و ضروری است که مانع پیشرفت و توسعۀ علمی و
پژوهشی ملتی نشود .عقل نمیپذیرد که قانون حمایت از حقوق مؤلفان به هر قیمتی در جامعه
مصوب  1318/1/3و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب  1352/1/21و قانون حمایت
از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب  1371/13/1به صورت «دادهپیام» منحصراً در اختیار
مؤلف است.»..
 .1مادۀ « :13اعمال موقت تکثیر ،اجرا و توزیع اثر که جزء الینفک فراگرد فنی پردازش (دادهپیام) در شبکههاست
از شمول مقررۀ فوق خارج است».
 .2بند  2مادۀ  « :21تکثیر عبارت است از تهیه یک یا چند نسخه از یک اثر ادبی ،هنری یا اثر صوتی به هر روش و
شکل ،شامل هرگونه ذخیره سازی دائمی یا موقتی اثر ادبی ،هنری یا اثر صوتی به شکل الکترونیکی».
 .3مادۀ « :1الف) عمل نسخهبر داری طی فرایند انتقال دیجیتالی اثر انجام شده باشد یا طی عملی که بهمنظور قابل
دریافت کردن اثری که به صورت دیجیتالی ذخیره شده ،انجام گردیده است؛ ب) بهوسیلۀ شخص حقیقی یا
حقوقی انجام شده باشد که به موجب مجوز مالک حق یا به حکم قانون اجازه دارد انتقال یا قابل دریافتسازی
اثر را انجام دهد و ج) نتیجه ،انتقال یا دریافتی باشد که طی عملکرد عادی وسایل مورداستفاده روی میدهد و
مستلزم حذف خودکار نسخه باشد بدون اینکه بازیابی اثر بهمنظور دیگری غیر از مقاصد مذکور در بند الف و
ب میسر شود».
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اجرا شود و جلوی پیشرفتهای بشری را بگیرد .لذا سکوت قانونگذار در این باره مانع از
تصمیمگیری و ارائۀ راه حل عقلی نشده ،جامعه را با بنبست مواجه نخواهد کرد.

 .4قاعدۀ الضرر
یکی از احکام عقلی که حدیث نبوی آن را تأیید کرده ،قاعدۀ الضرر است .برخی از بزرگان
مانند شیخ انصاری و نائینی نیز معتقدند در حدیث الضرر هرگونه حکم ضرری نفی شده است؛
اعم از اینکه منشأ ضرر ،موضوع ضرری باشد مانند وضویی که ضرر دارد یا منشأ ضرر نفس حکم
باشد (شیخ انصاری1111 ،ق ،ص 115و 111؛ مرعشی ،1371 ،ص .)5یکی از احکامی که به
تأیید قانونگذار رسیده ،لزوم شناسایی حقوق مادی برای مؤلف و ناشر است .اما اگر از این لزوم
رعایت حقوق فردی ضرری به جامعه وارد آید باید از آن صرف نظر کرد .به عبارت دیگر ،حکم
قانونی رعایت حقوق پدیدآورندگان تا جایی الزمالرعایه است که موجب ضرر جامعه نباشد.
ایجاد کتابخانۀ دیجیتال الزمۀ پیشرفت علمی و فناوری جامعه و نبود آن موجب کاهش سرعت
تحقیق و علمآموزی است؛ لذا در راستای ایجاد این سازمان مفید علمی باید موانع موجود را تا
حد ممکن ازبین برد .یکی از این موانع ،رعایت حق مؤلف است که ممکن است مانع جدی بر
سر ایجاد این گونه کتابخانهها باشد که بدون قصد انتفاع و برای خدمت به مردم بهوجود
میآیند.

 .5قاعدۀ ترجیح اهم بر مهم
گاه مصالح و منافع عمومی اقتضا میکند که اموال فکری حتی بدون جلب رضایت مالکان آنها
استفاده شوند .این گونه استفاده ها ممکن است به صورت جزئی و به شکلی باشد که ضرر قابل
اعتنایی را متوجه دارندۀ کپی رایت نکند .در چنین مواردی قوانین کشورها معموالً استفاده از اثر
را بدون اینکه نیازمند کسب مجوز خاص از مالک یا مراجع قانونی باشد ،مجاز میشمارند .اما
گاه استفاده از اثر به شکل گستردهای انجام میشود که به زیان دارندۀ حق است ،در این صورت
نیز اگر مصالح عمومی و منافع جامعه اقتضا کند ،برخالف میل مالک از اثر یادشده بهرهبرداری
میشود .البته در چنین مواردی عموماً اجازۀ مراجع قانونی جایگزین اجازۀ مالک میشود که از
آن در مالکیت صنعتی با عنوان «پروانۀ اجباری» یاد میگردد (خدمتگزار ،همان ،ص .)227در
توضیح باید گفت که ایجاد کتابخانۀ دیجیتال با همۀ مزایایی که برای پیشرفت علمی کشور
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خواهد داشت ،تهدیدی برای ناشران و صاحبان صنایع چاپ شمرده میشود و زمانی که
پدیدآورندگان و اندیشهوران مشاهده کنند که نتیجۀ کار فکری آنها را دیگران استفاده
میکنند ،دست به ابداع نمیزنند و درنتیجه کل جامعه دچار افت علمی میشود (حکمتنیا،
همان ،ص .)232همانگونه که دربارۀ نرمافزارهای رایانهای گفته شده است (شوقی،1388 ،
ص ،)27رعایت کپی رایت باعث رونق و ایجاد بازار برای چنین محصوالتی خواهد شد .در این
صورت طبیعی است که مشاغل مرتبط بیشتر شده ،افراد و کارشناسان بیشتری جذب این بازار
شوند .این امر افزون بر افزایش سطح درآمد و ایجاد شغل در بخشهای مختلف ،سبب جاذبۀ
بیشتری برای سرمایهگذاری در این زمینه خواهد شد که میتواند باعث بالندگی و درنتیجه
افزایش سطح علمی جامعه گردد .با وجود این ،اگرچه حمایت از حقوق پدیدآورنده و ناشر از
اهمیت باالیی برخوردار است ،ولی تأمین منافع جمعی ،ایجاد فرصت دستیابی به منابع علمی،
صرفهجویی در وقت و انرژی پژوهشگران و تسریع روند پژوهش و پیشرفت جامعه از اهمیت
بیشتری برخوردار است .لذا قانونگذاران و قضات باید نهایت تالش خود را در رعایت هر دو
موضوع مهم بهکار برند ،اما جایی که به هیچ صورتی جمع بین آن دو ممکن نیست باید از
حمایت متعصبانه از حقوق فردی صرف نظر کرده ،آن را تعدیل نمایند .برای مثال ،در فرضی که
کاربر صرفاً به مطالعۀ منابع دیجیتالی میپردازد و ذخیرهسازی آنها برای وی ممکن نیست،
ضرر چندان بزرگی به جامعۀ ناشران وارد نشده ،خواننده همچنان نیازمند دستیابی دائمی به
منابع آنها خواهد بود.

 .6بنای عقال
در س راسر دنیا بنای عقال بر این است که از حقوق فردی تا جایی حمایت شود که حقوق
جمعی به خطر نیفتد .حمایت از حقوق مؤلف و ناشر دارای اهمیت فراوان است ،اما چنانکه
هیئت نمایندگی شیلی در مخالفت با شناسایی این حق در متن پیشنهادی یونسکو گفته است:
«با آنکه این حمایت ...در برخی شرایط و در دوران خاصی از حیات ملتها مفید است ولی
موضوعی نیست که به حق بنیادی بشری مربوط باشد» (ارجمند و حبیبی مجنده ،همان،
ص .)13لذا حق کپیرایت چندان حیاتی نبوده ،شناسایی و حمایت شدید از آن تا جایی است
که با سیرۀ عقال همخوانی داشته باشد و مسیر پیشرفت جامعه را ناهموار و مسدود نسازد؛
وگرنه عقالی جهان از این حمایت دست خواهند شست .چنین است که مادۀ  7موافقتنامۀ
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تریپس نیز بهصراحت مقرر میدارد « :حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید
به توسعۀ ابداعات راجع به فناوری ،گسترش و انتقال فناوری ،استفاده متقابل تولیدکنندگان و
بهکارگیرندگان دانش فنی کمک کند و بهگونهای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و
توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود».

لزوم اخذ مجوز از دارندۀ کپیرایت در ایجاد کتابخانۀ دیجیتال ،در
فرض امکان ذخیرۀ منابع
میتوان از ایجاد کتابخانۀ دیجیتال حمایت کرد و دالیل قانعکنندهای نیز برای این حمایت
آورد ،اما تمام دالیل حمایتی ما مربوط به زمانی است که ایجاد این گونه کتابخانه بهمنظور
فراهم آوردن فرصت ذخیرۀ منابع برای کاربران نبوده باشد و زمانی که ایجاد کتابخانۀ یادشده
مساوی با امکان ذخیرهسازی منابع مورد حمایت باشد ،دیگر دالیل پیشگفته قابل استناد
نبوده ،می توان برای رد آن به دالیلی استناد کرد .به عبارت دیگر ،ایجاد کتابخانۀ دیجیتال اگر
به منظور ایجاد فرصت ذخیرۀ منابع باشد ،نیازمند اخذ مجوز از دارندۀ کپیرایت است .در این
زمینه دالیل زیر قابل استفاده است:

 .1استثنایی بودن مادۀ  8قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
ممکن است ادعا شود که مادۀ  8قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان 1318ش
که مقرر میدارد« :کتابخانههای عمومی و مؤسسات جمعآوری نشریات و مؤسسات علمی و
آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره میشوند میتوانند طبق آییننامهای که به تصویب
هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه
آن به میزان موردنیاز و متناسب با فعالیت خود نسخهبرداری کنند» ،دربارۀ کتابخانههای
دیجیتال نیز قابل ا جرا است ،لذا کتابخانۀ دیجیتالی که به صورت عمومی یا با مقاصد آموزشی و
بدون قصد انتفاع ایجاد شده باشد ،برای تأمین منابع علمی خود نیازی به اخذ مجوز از دارندۀ
کپیرایت ندارد؛ حتی اگر از این منابع کپیهای قابل دانلود تهیه شود و در دسترس کاربران
قرار گیرد.
اما باید پذیرفت که این ماده حاوی حکمی استثنایی است و نمیتوان آن را به موارد
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مشکوک تسری داد .آنچه این استدالل را تأیید میکند ،این است که قانونگذار با علم به
استثناهای یادشده در قانون 1318ش ،در سال 1371ش اقدام به تصویب قانون حمایت از
پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه ای نموده ،درحالی که در این قانون تنها از استفادۀ شخصی1
بهعنوان استثنا یاد شده است (صادقی ،همان) .به عبارت دیگر ،باتوجه به اینکه قانون حمایت از
پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای در سال 1371ش و پس از قانون حمایت حقوق مؤلفان،
مصنفان و هنرمندان 1318ش تصویب شده و در خصوص استثناهای مربوط به مؤسسات علمی
و آموزشی و کتابخانههای عمومی سکوت اختیار کرده است ،میتوان از این سکوت استفاده
نمود که قانون گذار تصمیمی مبنی بر تجویز استفاده از آثار دیگران در محیط دیجیتال بدون
اخذ مجوز از آنها نداشته است .در کتابخانههای سنتی با توجه به محدودیت زمانی دراختیار
داشتن کتاب و محدودیت تعداد کتاب قابل امانت ،عمالً تصاحب طوالنیمدت منابع علمی
غیرممکن است .اما اگر کتابخانۀ دیجیتال دریافت و تصاحب همیشگی تعداد بیشمار کتاب را
برای کاربر بهدنبال داشته باشد ،با آنچه پیش از این اتفاق افتاده در تضاد است و دامنۀ بسیار
گستردهتری دارد؛ از این رو ،تفکر استثنایی بودن مادۀ  8قانون 1318ش تقویت میشود.

 .2انحصاری بودن حق تکثیر دائمی
دیدیم که دیجیتالسازی خود نوعی تکثیر اثر شمرده میشود .تکثیر ممکن است دائمی باشد
یا موقت و تکثیر دائمی از حقوق مسلم دارندۀ کپیرایت است .از نظر قانونگذار ایران و بسیاری
از کشورها تکثیر موقت مجاز می باشد ،اما اگر هدف از ایجاد کتابخانۀ دیجیتال فراهم کردن
امکان دانلود منابع برای کاربران بوده باشد ،این امر با تکثیر موقت در تضاد بوده ،درواقع تکثیر
دائمی منابع را که حق مسلم دارندۀ کپیرایت است ،بهدنبال خواهد داشت؛ زیرا نسخۀ
ایجادشده بهخودی خود از رایانۀ آنها حذف نمیشود ،درحالی که تکثیر موقت به معنای
«حذف خودکار» نسخه است .چنانکه در امریکا برآورد شده است ،بیش از 137میلیون نفر از
اینترنت استفاده میکنند .حال اگر آنها بتوانند بهراحتی منابع را ذخیره نموده ،چاپ و منتشر
نمایند ،قوانین کپیرایت در معرض خطر بیهودگی قرار خواهد گرفت ))Litman, op.cit, P.114
 .1مادۀ  7قانون 1318ش ،تهیۀ نسخۀ پشتیبان و تکثیر نرمافزاری را که به صورت مجاز برای استفادۀ شخصی تهیه
شده ،در صورت عدم استفاده همزمان بالمانع دانسته و از آن بهعنوان استثنای وارده بر حق انحصاری پدیدآورنده
نام برده است (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک .صادقی ،1381 ،ص.)85
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این خطر در سرتاسر جهان کپیرایت را تهدید میکند ،زیرا با تجویز تکثیر دائمی بدون
محدودیت در محیط دیجیتال ،تمام قوانین کپیرایت فاقد ارزش عملی شده ،به مرور زمان با
استفادۀ روزافزون از اینترنت ،حمایت از پدیدآورنده به افسانهها خواهد پیوست.

 .3مادۀ  62قانون تجارت الکترونیک
قانونگذار در صدر مادۀ  12قانون تجارت الکترونیک 1382ش ،با این عبارت که «حق تکثیر،
اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار  ...به صورت دادهپیام منحصراً در اختیار مؤلف است  ،»...لزوم
کسب اجازه از مؤلف برای ارائۀ اثر وی به صورت دیجیتال در کتابخانههای یادشده را تقویت
مینماید .با وجود این ،میتوان گفت این ماده دربارۀ عرضه و نشر و بهعبارتی تکثیر ،اجرا و
توزیع آثار مورد حمایت به صورت دادهپیام قاعده وضع کرده است و بهنظر نمیرسد دربارۀ
صرف تکثیر و نمایش بر روی صفحۀ رایانه در کتابخانههای دیجیتال مصداق داشته باشد.

 .4عقل و بنای عقال
عقل و بنای عقال چنین روندی را تأیید نخواهد کرد که حاصل زحمت دیگری را به صورت
دیجیتالی درآورده ،در دسترس عموم قرار دهیم؛ مگر با رضایت خود او .به عبارت دیگر ،همان
قدر که عقال از پیشرفت علمی حمایت می کنند ،به قاعدۀ الناس المسلطون علی اموالهم اعتقاد
دارند که نمیتوان دسترنج دیگری را بدون پرداخت عوض یا کسب اجازه از او تصاحب نمود.

 .5استفتائات
استفتائات صورت گرفته از برخی فقها و مراجع تقلید نیز این عقیده را تأیید میکند؛ چنانکه
دو نفر از مراجع عظام در پاسخ به این سوال گفتهاند« :ازآنجایی که هدف از ایجاد مالکیت
معنوی حمایت از حق مؤلف و پدیدآور است و هدف از ایجاد کتابخانۀ دیجیتال قابلیت دستیابی
به منابع علمی از راه دور و با حداقل هزینه و درنتیجه پیشرفت علمی کشور میباشد ،آیا ایجاد
کتابخانۀ دیجیتال بدون اجازۀ صاحب کپیرایت جایز است؟ و آیا در این خصوص تفاوتی بین
کتابخانۀ عمومی و خصوصی وجود دارد یا خیر؟» .بهطور کلی اجازۀ صاحب اثر را برای هرگونه
استفاده از آن الزم دانستهاند1.
 .1حضرت آیتاهلل خامنهای به پرسش پیشگفته چنین پاسخ دادند« :بهطور کلى در کپى و استفاده و خرید و
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نتیجه
در ایران مانند دیگر کشورها کتابها و مقالههای متعددی دربارۀ حق مؤلف و کتابخانۀ دیجیتال
به صورت مستقل نوشته شده است ،اما هیچیک از نویسندگان به بررسی تعامل این دو مفهوم
با یکدیگر نپرداخته و صرفاً از ابهام موجود در قوانین کپیرایت در این باره شکایت کردهاند .در
شناسایی مبانی اصلی مالکیت فکری بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد ،اما حمایت از منافع
شخصی پدیدآورنده و صاحب حق از یک سو و تشویق و تحریک وی به ارائۀ اثر فکری و ادبی از
سوی دیگر ،قانونگذاران را به تصویب قوانین جدیدی در این زمینه وا میدارد .این قوانین،
قدیمی و نهاد کتابخانۀ دیجیتال نوظهور است؛ چنانکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان
و هنرمندان ایران به سال 1318ش بازمی گردد که هنوز اثری از محیط دیجیتال در میان نبود.
از این رو سکوت قانونگذار در این باره پژوهشگران ،اندیشمندان و عالقهمندان به ایجاد چنین
کتابخانههایی را دچار تردید و سردرگمی میسازد.
درمجموع باید پذیرفت ایجاد کتابخانۀ دیجیتال اگر با انگیزۀ علمی -آموزشی و در واحدهای
عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی صورت گیرد ،مشروط بر اینکه امکان ذخیرهسازی منابع برای
کاربران وجود نداشته باشد ،مشمول مادۀ  8قانون 1318ش خواهد بود ،زیرا ظاهر مادۀ یادشده
اختصاص به نوع خاصی از کتابخانه ندارد و هدف از وضع آن حمایت ویژه از کتابخانههای
آموزشی ،عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی است .اما ایجاد کتابخانۀ دیجیتال اگر به صورت
خصو صی انجام گیرد و از افراد حق عضویت دریافت شود ،باید درصدی از این حق عضویت به
صاحب حق (مؤلف یا ناشر) تعلق گیرد یا به شیوهای دیگر رضایت او جلب شود؛ درغیر
اینصورت نمی توان آثار فکری دیگران را وسیله و ابزار تجارت خود قرار داد .حتی در فرض
نخست نیز اگرچه کتابخانههای عمومی -آموزشی از اخذ مجوز از صاحب حق معاف میشوند،
اما منطقی است که از دولت کسب اجازه نمایند و این دولت است که بهعنوان حامی هر دو
دسته ،یعنی منافع عمومی و خصوصی ،باید تصمیم شایسته را اتخاذ کند .چنانکه در مادۀ 8
فروش کتب و نرم افزارهاى داخلى بنابر احتیاط واجب ،رعایت حقوق صاحبان آن ،از طریق کسب اجازه الزم
است و نسبت به کتب و نرم افزارهای خارجی تابع قرارداد بین دولتها میباشد؛ و در هر صورت اگر بدانید که
از کشور یا شرکتی است که استفاده یا کپی برداشتن را اجازه دادهاند ،به مقدار اجازۀ دادهشده اشکال ندارد«.
آیتاهلل مکارم شیرازی نیز در پاسخ به همین پرسش چنین اظهار عقیده نمودهاند که «هیچیک از کارهای
مذکور جایز نیست مگر اینکه از صاحبان اصلی آن اجازه گرفته شود».
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قانون 1318ش به آن اشاره شده است ،درنهایت با توجه به قواعدی مانند دلیل عقل ،قاعدۀ
الضرر ،بنای عقال و ترجیح اهم بر مهم ،باید پذیرفت که سختگیری دولت نیز در این باره
موجب دلسردی مؤسسان کتابخانههای عمومی -آموزشی دیجیتال ،رکود علمی و درنتیجه زیان
کل جامعه خواهد شد .لذا شایسته است با تصویب قانون روشن ،معتدل و تسهیلکننده ،روند
توزیع و نشر علم به صورت دیجیتال از یک سو و حمایت از حقوق مؤلفان و ناشران از سوی
دیگر ،بررسی و موشکافی شود .در ضمن پیشنهاد میشود که حتی در خصوص کتابخانههای
دیجیتال عمومی -غیرانتفاعی ،تکثیر اثر بدون اجازۀ مالک حق ،محدود به مواردی شود که
کتابخانه اثر را برای استفاده کاربران و بدون امکان ذخیرۀ منبع در دسترس آنان قرار دهد.
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