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مقدمه

کار دانشــی بــه مجموعه اقدامــات و فعالیت هــای مرتبط با 
اطالعات و دانش اطالق می شــود؛ از تولیــد و عرضه تا مصرف 
و همــه آنچه در چرخه دانش یا اطالعات مطرح اســت. به افراد 
درگیر در کارهای دانشــی دانش کار می گویند. نهادهای دانشی 
همــان ســازمان های دانش کار هســتند؛ یعنی نهادهایــی که کار 
دانشی می کنند. متخصصان اطالعات و اطالع رسانی، کتابداران، 
معلمان، اســتادان، محققان، نویســندگان، مترجمان، ویراستاران، 
برنامه نویســان و خبرنگاران، نمونه هایی از دانش کاران هســتند. 
کتابخانه ها، ناشــران، دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها، مدارس و مراکز 

نشر اطالعات نیز ازجمله نهادهای دانشی هستند.
با اهــداف فردی یا نهادی گوناگون و بســیار متنوع می تواند 
بین دانش کاران و نهادهای دانشــی ارتباط وجود داشــته باشــد. 
نقش گســترده اطالعات و دانش در زیســت فــردی و اجتماعی 
سبب شده است تا اهمیت کار دانش کاران نیز بیشتر و بیشتر شود. 
رواج فناوری های اطالعاتی و ارتباطی نیز بر گســتردگی حضور 
اطالعــات در جامعه افزوده اســت. به همین دلیــل، پس از رواج 
انــواع فناوری هــای اطالعاتی و ارتباطی و شــبکه های اطالعاتِی 
تــازه، به ویژه پس از رواج و گســترش نشــر الکترونیک محتوا، 
میزان درگیری افراد با حقوق مالکیت فکری بیشــتر و حساس تر 

نیز شده است.
کاالهای اطالعاتــی، خدمات اطالعاتــی، جامعه اطالعاتی، 
نهادهای دانشی، دانش کاران، و دیگر واژه ها و عبارت های مرتبط 
نشــان از روند رو به افزایشــی دارد که اطالعاتی شــدن کاالها، 
خدمات، نهادها، و فرایندهــا نام دارد؛ روندی که کم وبیش همه 
جنبه هــای زندگی فردی و اجتماعی انســان ها را تحت تأثیر قرار 
داده اســت. بر همین اســاس، تولید و مصرف اطالعات و دانش 
جایگاه مهم تری یافته اســت. به عبارت بهتر، نقش و اهمیت کار 
دانشی و نهادهای دانشی نیز متناسب با آن افزایش یافته است. در 
چنین جوامعی جایــگاه آموزش، پژوهش، نوآوری، محصوالت 
اطالعاتی و دانشی برجسته اســت. درونداد و برونداد همه این ها 

کم وبیش اطالعات و دانش است. همین اطالعات و دانش و کم 
و کیف مدیریت آن ها با انــواع فناوری های اطالعاتی و ارتباطی 
اســت که عامل اصلی رقابت و برتری به شــمار می آید؛ زیرا در 
هر کاال و خدمتی رســوخ کرده است تا حدی که آنتوان اسمیت 
)1392( همه کاالها و خدمات را »اطالعات منجمد« نامیده است. 
او در کتاب »جغرافیای سیاســی اطالعات« نشــان داده است که 
انواع فناوری های اطالعاتی و ارتباطی مثل ماهواره و ســنجش از 
راه دور، منابــع و ثروت گوناگون آن هــا چگونه حتی در ورای 
مرزهای سیاســی و جغرافیایی کشــورها و ازســوی کشــورها و 
شرکت های بزرگ مالک این فناوری ها و داده ها تهدید می شود.

همین تهدیدها و چالش ها، در سطوحی دیگر، حقوق افراد و 
نهادها در داخل مرزهای ملی و ارتباط آن ها با دیگران در خارج 
از مرزها را نیز دشــوار ساخت و پیچیدگی فنی و حقوقی هر چیز 
مرتبط با اطالعات و دانش را افزایش داد. مدیریت ابزارها و منابع 
داده هــا و اطالعــات و محتوای آن ها به تخصــص و مهارت های 
چندگانه ای نیاز دارد که اغلب ورای تخصص و توان یک فرد و 
حتی یک نهاد اســت. برای مثال، فرایند تولید اطالعات و دانش 
ازســوی محققان و نویســندگان، چندوچون استفاده از اطالعات 
در فرایند آموزش و پژوهش، تولید فنی محتوا ازســوی ناشــر و 
ســایر عوامل و ابزارهای نشر، توزیع و دسترس پذیری اطالعات، 
جســتجو و جمــع آوری آن ها، مطالعــه اطالعــات و فرایندهای 
اطالعاتی و ارزیابی نسبتشــان با دانش کاران و نهادهای دانشــی، 
ســازماندهی اطالعــات، ارائه انــواع خدمات اطالعاتــی، و مثل 
آن نیازمنــد دانش علمــی، فنی و حقوقی ویــژه و در حوزه های 
گوناگون اســت که هر دانش کار یا نهاد دانشی به آن ها دسترسی 
ندارد، درحالی که متناســب با نیازشــان باید از آن ها مطلع باشند. 
بااین حال، انتظار می رود متخصصان اطالعات و اطالع رســانی در 
بیشــتر این مهارت های دانشی تخصص داشته باشند که البته خود 
این حوزه شــامل طیف گسترده ای از مهارت ها و مشاغل مربوطه 

است.
بــرای مثــال، مشــاوره حقوقی مرتبــط با اطالعــات یکی از 
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فعالیت های دانشــی اســت که می توان انجام بخش زیادی از آن 
را از متخصصان اطالعات و اطالع رســانی انتظار داشت. آن ها به 
دلیل ماهیت کاری خود باید با برخی از مســائل حقوقی مرتبط با 
اطالعات و منابع اطالعاتی آشنا باشند. البته دانش حقوقی مرتبط 
با تولید و مصرف اطالعات و دانش در زندگی فردی و اجتماعی 
چنان گســترده و پیچیده است که خود نیاز به تخصص چندگانه 
دارد. بــرای مثــال، جنبه هایــی از تولید و مصــرف اطالعات در 
حوزه هایی مثل زیست پزشــکی، دارو و درمان، علوم کشاورزی، 
نانوفنــاوری و غیره بــه متخصصان و مشــاوران حقوقی نیاز دارد 
که اطالعــات و تجربه های آن ها درهمان جنبه از مالکیت فکری 
کافی و مناســب باشد. بر همین اساس، نمی توان انتظار داشت که 
همه دانش کاران و حتی متخصصان اطالعات و اطالع رســانی با 
همه جنبه های مرتبط با حقوق تولید و مصرف اطالعات و دانش 
آشنا باشــند. بااین حال، اهمیت برخی از جنبه های حقوقی مرتبط 
با تولید و مصرف اطالعات چنان زیاد اســت که الزم است همه 
حوزه های دانشــی، و حتی برخــی از مصرف کنندگان اطالعات 
متناســب با نوع و اهمیت کار خــود کم وبیش با جنبه هایی از آن 
آشــنا باشــند. طرح برخی از جنبه های حقوقــی مرتبط با تولید و 
مصــرف اطالعات در انــواع محتواهای آموزشــی نیز حاکی از 

اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به این مقوله است.
در ادامه این مقاله بیش از هر چیز به آن بخش از مســائل فنی 
و حقوقی مرتبط با مالکیت فکری اشــاره می شــود که به نحوی 
دانش کاران و نهادهای دانشــی، به ویژه متخصصان اطالعات در 
فرایندهــای مختلف چرخــه اطالعات یا دانش )مثل دسترســی، 
تولید، سازماندهی، و نشر اطالعات(، و عمدتاً در نشر الکترونیک 
با آن ها روبرو هســتند. از انواع منابــع اطالعاتی، به کتاب، مجله 
و دیگــر منابــع چاپی و الکترونیکی مرســوم و پرکاربــرد، و نیز 
واســطه هایی چــون ناشــر، کتابخانــه، مراکز پخــش اطالعات، 
پایگاه های اطالعاتی، آرشیوهای الکترونیکی و امثال آن ها بیش 
از همه توجه شــده اســت. در همه موارد تالش شده است به آن 
بخش از نکته های فنی و حقوقی مرتبط با دسترسی به اطالعات و 

مالکیت فکری اشــاره شود که در قوانین ملی به آن ها توجه شده 
اســت؛ نکته های حقوقی و قانونی مرتبط با دسترسی به اطالعات 
خارجی نیز تا حد ممکن به شــکلی مطرح شــده اســت که الزم 
اســت متخصصان اطالعات و دانــش کاران در ایران هم به آن ها 
توجه داشــته باشــند؛ انعکاس اخالق حرفه ای در حقوق مالکیت 
فکری و قوانین مرتبط با تولید و دسترس پذیر کردن اطالعات نیز 

مورد توجه بوده است.
در پایــان درباره تعریف برخی از مشــاغل و اقدامات مرتبط 
با مالکیت فکری و نشــر الکترونیکی محتوا در نهادهای دانشی و 

ملی توصیه ها و پیشنهاد هایی ارائه شده است.

چالش مالکیت و دسترس پذیری در فضای الکترونیکی

بی شــک یکی از مفاهیم اساســی در تنظیم روابط بین افراد و 
نهادها در ســطوح مختلف ملی و جهانی مفهوم مالکیت اســت. 
بســیاری از قوانین و مقررات مرتبط بــا کاالها و خدمات فکری 
نیز بر همین اســاس تدوین شده است. طرح این نکته ازاین جهت 
اهمیت دارد که یکــی از مهم ترین چالش های مرتبط با کاالها و 
خدمات فکری، به ویژه در فضای الکترونیکی نیز به همین مســئله 
مرتبط اســت: نشر الکترونیکی کاالها و خدمات فکری به سرعت 
به ســمت و سویی در حرکت اســت که گاهی با تلقی عمومی و 
سنتی مردم از کاالها و خدمات مرسوم در تضاد است. ناهمگامی 
قوانیــن و مقررات با تغییــرات فنی و اجتماعی ایــن حوزه و نیز 
شناخت دانش کاران نســبت به قوانین جاری و خود فناوری ها و 
ســازوکار استفاده از آن ها سبب شــده است تا مهارت ها و دانش 

جامعه از این تغییرات کافی و روزآمد نباشد )محسنی، 1381(.
نمونه ســاده این تغییرات، شــکل ظاهری کاالهای اطالعاتی 
است. قالب مرسوم و آشنا عمدتاً اثر چاپی یا کاغذی بود. اما نشر 
الکترونیکی به تدریج قالب های مختلفی را به بازار عرضه کرد. در 
ابتدا بیشتر قالب ها یا محمل های الکترونیکی نیز فیزیکی بود، مانند 
انواع فالپی و بعدها دیسک نوری و غیره. اما با غلبه اطالعات تحت 
وبی، مفهوم مادی کاالی اطالعاتی نیز بیش ازپیش متفاوت شــد. 

نشر الکترونیک و حقوق مالکیت فکری برای دانش کاران و نهادهای دانشی / حمید محسنی
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قابلیت انتقال کاالی اطالعاتی فارغ از مرزهای زمانی و مکانی، از 
ویژگی های بارز کاالی اطالعاتی نوین است. همین ویژگی سبب 
شــد تا ادغام، انتقال، دسترس پذیری فیزیکی، مدیریت محتوایی، 
اســتفاده و سایر مسائل سخت افزاری و نرم افزاری آن ها نیز متنوع 
و متفاوت شود. روشن است که این تحوالت تا چه حد می توانند 
رابطــه بین عوامل گوناگون درگیــر در تولید و مصرف محتوا را 
دگرگون کنند؛ عواملی که نه فقط در صنایع و کســب وکارهای 
گوناگون نشــر فعال اند بلکه در همه نهادهای دانشــی و تک تک 

اجزای جامعه گسترده اند و به نحوی با اطالعات سروکار دارند.
بی تردید یکی از چالش ها به مفهوم مالکیت منابع الکترونیکی 
و کم و کیف اســتفاده از آن هــا مرتبط اســت. در فرایند خرید 
کتاب و سایر رسانه های چاپی، انتقال مالکیت مادی نسبتاً صریح 
و شــفاف اســت؛ قوانین حاکم بر تهیه و اســتفاده از منابع چاپی 
کم وبیش مثل هر کاالی دیگر اســت. یعنی خریدار مالک مادی 
آن کاالست؛ بر همین اساس مثل هر کاالی دیگر می تواند آن ها 
را امانت دهد، اهدا کند، بفروشــد، مرمت کنــد، و یا حتی امحا 
کنــد. در همه موارد به دلیل ویژگی فیزیکــی یا مادی کاال فقط 
یک نفر می تواند از آن اســتفاده کند. به همیــن دلیل، جابجایی 
یا انتقال آن یعنی عدم اســتفاده هم زمان آن ازسوی فردی دیگر. 
تنهــا تولیدکننده یــا مالک مادِی محتوای اصلــی می تواند همان 
کاال را حتــی بــا تغییراتی بارها تولید کنــد. در غیر این صورت، 
مــاده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفــان و مصنفان و هنرمندان 
تصریح کرده اســت که »هرکس همه یا قسمتی از اثر دیگری را 
که موردحمایت این قانون اســت به نام خود یا به نام پدیدآورنده 
بــدون اجــازه او و یا عالماً و عامداً به نام شــخص دیگری غیر از 
پدیدآورنده نشــر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش 
ماه تا ســه سال محکوم خواهد شــد« )مجموعه قوانین و مقررات 

.)1381 ،...
بر اســاس مــاده 8 همیــن قانــون، »کتابخانه هــای عمومی و 
مؤسســات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که 
به صورت غیرانتفاعی اداره می شــوند می توانند طبق آیین نامه ای 

که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای موردحمایت 
این قانون از راه عکس برداری یا طرق مشابه آن به میزان موردنیاز 
و متناســب با فعالیت خود نسخه برداری کنند«. کم و کیف تکثیر 
یا اجرایی شــدن این قانون منوط به تدویــن آیین نامه اجرایی آن 
ازسوی هیئت دولت اســت. دولت ایران تاکنون به دالیلی چنین 
آیین نامه اجرایی را تدوین و ابالغ نکرده اســت. بر همین اســاس 
روشــن است که هرگونه اقدامی خارج از عرف و قوانین موجود 

غیرقانونی است.
»اســتفاده منصفانــه« به قانونی اشــاره می کند که اســتفاده از 
محتــوای انــواع منابع اطالعاتــی در منابع دیگر و بــرای اهداف 
آموزشی و پژوهشــی را مجاز می داند. استناد به منبع استفاده شده 
شــرط اصلی در اســتفاده منصفانه است. میزان اســتفاده و قواعد 

استناد نیز اغلب در شیوه نامه های استناد ذکر شده است.
خدمــات تکثیــر و تحویل مــدرک از بخش هایــی از یک 
کتــاب، به خصــوص مقاله یک مجلــه، در کتابخانه هــا در ایران 
قوانین شــفافی ندارد. اما خدمــات تحویل مدرک در کتابخانه ها 
یــا نهادهای اطالعاتی خارجی مثــل کتابخانه ملی بریتانیا و دیگر 
کتابخانه هــا و مراکز تحویل مدرک مشــمول قوانین حق مولف/ 
حقوق نســخه برداری است. به عبارت دیگر، آن ها به هنگام ارسال 
مقاله برای هر فردی در ایران یا حتی کشــور خودشــان، براساس 
قانون هزینه حق نسخه برداری آن را از کاربران دریافت و به ناشر 

مربوط می پردازند.
نکته اساســی مرتبط با این ابهام هــا و چالش های آن ، به ویژه 
پس از رواج نشــر الکترونیکی، تضمین مالکیت این قبیل کاالها 
و حقوق و مزایای مرتبط با آن هاســت. به عبارت دیگر، ســهولت 
تکثیر و استفاده غیرمجاز، نقطه ضعفی اساسی در کسب وکارها و 
خدمات مرتبط با این نوع کاالهای اطالعاتی است. کسب وکاری 
که اگر رونق داشته باشد و اقتصادی باشد منافع آن بیشتر به جامعه 
می رســد. قوانین و مقررات سخت گیرانه مرتبط با حقوق مالکت 
فکری در کشورهای صنعتی جهان به همین دلیل است تا نوآوری 
و کار دانشــی آن قدر اقتصادی باشــد تا حضور حداکثری افراد 
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و نهادهــا در حوزه تولید، توزیع و مصــرف اطالعات و دانش را 
تضمین کند.

خدمات امانت الکترونیکی و مالکیت

شاید برخی از افراد، خدمات امانت منابع الکترونیکی را یکی 
از ســازوکارها و راهبردهایی تلقی کنند که بر اساس آن می توان 
منابع چاپی موجود درمجموعه کتابخانه یا مجموعه شخصی را به 
شکل الکترونیکی بازتولید کرد تا امانت داده شوند. این سازوکار 
بر اساس خدمات مرسوم امانت کاالها پیشنهاد شده است. در ادامه 
اســتدالل خواهم کرد که امانت الکترونیکی نه مصداق قانونی یا 

حقوقی دارد و نه عرفی.
شاید مهم ترین نکته حقوقی مرتبط این است که اساس و بنیان 
آن، غیرمجاز و غیرقانونی اســت. زیرا مصداق بازتولید یک کاال 
به شــکل غیرمجاز اســت. بدیهی اســت وقتی اصل و اساس کار، 
یعنی بازتولید یک کاال غیرمجاز باشــد، امانت و هرگونه خدمات 
مبتنی بر آن نیز غیرقانونی خواهد بود. نکته دیگر این که امانت هر 
کاال، ازجملــه منابع چاپی در کتابخانه هــا مصداق قانونی و عرفی 
خاصــی دارد. امانت براســاس عرف به معنای ارســال فیزیکی آن 
برای امانت گیرنده است، به نحوی که امانت گیرنده آن را به همان 
شــکل در زمان مقرر عودت دهد. طبیعتــاً جای اصل منبع تا زمان 
عودت نیز در واحد امانت دهنده، یعنی کتابخانه، خالی اســت. به 
این ترتیب، ارائه خدمات اطالعاتــی مبتنی بر فایل الکترونیکی را 
نمی تــوان امانت تلقــی کرد. بلکه نوعی ارائــه خدمات اطالعاتی 
)رایــگان یا پولی( مبتنی بر فایل کامل یا محتوایی اســت که فقط 
مالــک یک کاال و یا فرد صاحب مجوز می تواند آن را ارائه کند. 
حتی اگــر محدودیت زمانــی و مکانی اعمال شــود نیز نمی توان 
آن را امانت نامید. کتابخانه های عمومی، دانشــگاهی و تخصصی 
هرکدام جامعه خاص خود و نیز انواع محدودیت های جغرافیایی، 
سازمانی، مخاطب، تعداد و غیره مخصوص به خود را دارند،. حتی 
قیمت گذاری یک منبع الکترونیکی واحد بر اساس این شاخص ها 

ازسوی ناشران بسیار متفاوت است.
نتیجه منطقی این توجیه یا برداشــت غیرمنطقی و نادرســت از 

مفهــوم و کنش امانت این اســت کــه هر فرد یا نهــادی می تواند 
کتاب هــا و هرگونه محتوای کتابخانه شــخصی  خــود را به قالب 
الکترونیکــی تبدیــل کنــد و آن را امانــت دهــد؛ همان گونه که 
می توانــد کتــاب چاپی خــود را امانــت دهد. همچنیــن می توان 
پایگاه های اطالعاتی، نرم افزارها، مقــاالت مجالت الکترونیکی، 
عکس هــا، تصویرها، محتوای روزنامه هــا و غیره را نیز امانت داد! 
روشن است که چنین خدشه ای در مفهوم امانت و گسترش دامنه 
مفهومــی آن در فضــای الکترونیکی تا چه حــد می تواند موجب 
اختالل در روابط بین حرفه ها و افراد در حوزه های مختلف شــود. 
امانــت الکترونیکی مصداق دور زدن قوانین و مقررات اســت. به 
همین دلیل، نوعــی توجیه غیراخالقی، غیرحرفــه ای و غیرقانونی 
است. البته همراه با عواقب منفی دیگری که می تواند همه صنعت 
نشر و رابطه بین عوامل درگیر در چرخه اطالعات را زمین گیر و با 

چالش های بسیار روبرو کند.
کتابخانه هــا می توانند متناســب با نیاز مخاطبــان خود، چنین 
خدماتــی را از ناشــران و یــا واســطه های مجموعه ســاز آن هــا 
درخواســت کنند. مجموعه ســازان نوعی واســطه های اطالعاتی 
هســتند که منابــع اطالعاتی ناشــران مختلف را در یــک پایگاه 
اطالعاتی واحــد جمع آوری و در قبال دریافت هزینه اشــتراک، 
آن هــا را بــرای افــراد، نهادهــا، کتابخانه ها و کاربــران آن ها در 
دســترس  قرار می دهند. بیشتر ناشران مطرح جهان، مثل الزویر هم 
این خدمات را با همکاری ناشــران همکار یا به طور مستقل عرضه 
می کنند. بســیاری از کتابخانه های وابسته به سازمان های آموزشی 
و پژوهشــی ایران نیز با پرداخت حق اشتراک ساالنه از همین نوع 
خدمات استفاده می کنند. درواقع، ارائه هرگونه خدمات اطالعاتی  
در خارج از چارچوب قرارداد دو یا چندجانبه غیرقانونی اســت و 
جرم تلقی می شود. قراردادهای چندجانبه همان خریدهای ائتالفی 
یا کنسرســیومی مرتبط با ســازمان های بزرگ اســت. یک طرف 
قرارداد کتابخانه ها یا کاربران وابســته به یک ســازمان هســتند و 
طرف دیگر، واســطه الکترونیکی محتوای ناشــران. درواقع، این 
دسته از واسطه ها برای کتابخانه ها و کاربران آن ها اجازه دسترسی 
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چندگانــه، هم زمــان، و اغلب زمــان دار را با الگوهــای متفاوت 
دسترسی به اطالعات فرآهم می آورند.

برای کتاب ها نیز همین الگوی دسترســی چندگانه و زمان دار 
را می توان تعریــف کرد. یعنی کاربران یــک کتابخانه می توانند 
به واسطه همین واسطه ها به محتوای کتاب ها دست یابند. به هرحال، 
کتابخانه ها بدون مجوز ناشــران یا واســطه های آن هــا نمی توانند 
محتواها را به شــکل الکترونیکی بازتولیــد و آن ها را به نام امانت 
الکترونیکی عرضــه کنند. گاهی کنسرســیوم های کتابخانه ای، با 
توافق ناشــران، مجموعه ای از خدمات اطالعاتــی الکترونیکی را 
راه اندازی می کنند. نمونه معروف آن اٌسی ال ســی است؛ این نهاد 

از پیشگامان عرضه مجالت الکترونیکی است.
عدم عضویت ایران در برخی از معاهده ها و دسترسی به محتوای الکترونیکی

یــک تصور اشــتباه در حوزه اســتفاده از منابــع الکترونیکی 
می تواند این باشــد که چــون ایران عضو بســیاری از معاهده های 
اصلــی زیرمجموعه ســازمان جهانی مالکیت فکری نیســت، البد 
قوانین و مقرراتی برای نظارت بر کم و کیف استفاده از محتواهای 
الکترونیکــی تولیدشــده در ایران یــا خارج از آن نیــز ندارد؛ اما 
این گونه نیســت. تکثیــر منابع اطالعاتی تولیدشــده در ایران، چه 
فارســی و چه غیرفارسی، باید بر اساس قوانین و مقرراتی باشد که 

در دوره های زمانی متفاوت ازسوی مجلس تصویب شده است.
اصل کلی این است که بر اساس همین قوانین، هرگونه تولید و 
بازتولید منابع اطالعاتی بدون مجوز قانونی و براســاس قوانین ملی 
به هر شکلی ممنوع اســت. به عبارت دیگر، هرگونه نشر اطالعات 
باید بر اســاس قوانین، آیین نامه ها و حتی مجوزهای خاصی باشد 
)مجموعه قوانین و مقررات ....، 1371(. این نکته به طور ویژه برای 
کتابــداران، متخصصان اطالعات و دیگــر کارکنان کتابخانه ها و 
دیگر واحدهای مرتبط با اطالعات و ارتباطات در نهادهای دانشی 
بســیار اهمیت دارد؛ هم ازنظر اخالق حرفه ای و هم ازجنبه قوانین 
و مقــررات عمومی و اختصاصی. براســاس همین قانون، هرگونه 
بازتولیــد اثر به شــکل الکترونیکی و تولیــد پایگاه های اطالعاتی 
مبتنــی بر این اطالعات و ارائه خدمات مبتنی بر آن ها نیز غیرمجاز 

اســت. تکلیف بیشتر قواعد مرتبط با اخالق حرفه ای و عمومی نیز 
روشــن اســت. به نظر نگارنده، اهمیت اخالق حرفــه ای مرتبط با 
اطالعات نسبت به قوانین و مقررات دولتی نه تنها کمتر نیست بلکه 
برای جلوگیری از نابسامانی های موجود در حوزه مالکیت فکری 

و حقوق پدیدآوران به مراتب بیشتر است )محسنی، 1394(.
دربــاره ترجمــه و تکثیر چاپی یــا الکترونیکی منابع ناشــران 
خارجی نیز قوانین تا حد زیادی شــفاف اســت. بر اســاس قوانین 
موجود ترجمه بیشــتر منابع خارجی، چه چاپی و چه الکترونیکی، 
در ایران منع قانونی ندارد. اما اســتثنای مهمی درزمینه دسترســی 
بــه محتواهای الکترونیکی ناشــران خارجی وجــود دارد که باید 
به آن توجه شــود؛ باوجود این که ایران عضو بیشــتر معاهده های 
وابســته به سازمان جهانی مالکیت فکری نیست، اما هرگونه تکثیر 
و عرضه محتوای الکترونیکی ناشــران خارجی ازسوی کتابخانه ها 
یــا هر واحد دیگــر، برخــالف قراردادهای دو یــا چندجانبه منع 
قانونی دارد. همه منابع الکترونیکی تهیه شــده بر اساس قرارداد از 
ناشــران یا واسطه خارجی یا داخلی آن ها، و اغلب ازسوی ائتالف 
کتابخانه های دانشــگاهی، وزارتخانه ها و یا هر سازمان کوچک و 
بزرگ دیگر مشــمول همین نوع موانع قانونی است. زیرا سازمان، 
خود، تعهد کرده اســت که خارج از محتوای قرارداد عمل نکند. 

مصداق قانونی آن نیز همین تعهد یا قرارداد دوطرفه است.
به عبارت دیگــر، به دلیل عــدم عضویت ایران در کنوانســیون 
برن یا ســایر معاهده های جهانی نمی توان این منابع را به هر شکل 
دلخواه اســتفاده کــرد. زیرا تهیه بیشــتر منابــع الکترونیکی )مثل 
پایگاه های اطالعاتی مرجع، مجالت الکترونیکی و غیره( براساس 
قرارداد دو یا چندجانبه و حاوی شــرط هایی اســت که اغلب در 
برگ خرید فروش یا قرارداد مرتبط درج شــده است و طرفین نیز 
آن را پذیرفته اند. معموالً در این قراردادها شــرایط و نوع استفاده، 
محل استفاده، استفاده کنندگان، مقدار استفاده و بایدها و نبایدهای 
دیگر با دقت درج شــده اســت. این محدودیت ها را شرط ضمن 
عقد می نامند که عبارتی آشناســت و حتی بر بســیاری از قوانین و 
مقــررات و عرف معمول نیز برتری دارند. چیزی شــبیه آن بخش 
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از حقــوق مرتبط با ازدواج که قوانین و شــرع آن ها را برای زن یا 
مرد به رسمیت شــناخته است. بدین معنا که اگر دو نفر شرط ها و 
محدودیت هایــی را داوطلبانه به هنگام ازدواج یا بعدازآن بپذیرند 
مســئله متفاوت خواهد شــد. پخش و تکثیر فیلم ها و تصویرهای 
دریافتی از شــرکت های خارجی و داخلی ازســوی صداوســیما 
یا ســایر نهادها نیز اغلب بر اســاس چنین قراردادهای دوجانبه ای 
اســت. حتی مقدار بازپخش آن ها نیز محدود و تعریف شده است 

و بعضی حتی باید پس از پخش امحا شوند.
برخی از نتایج منفی تخلف از قراردادها در خرید محصوالت 

الکترونیکی عبارتند از:
• درگیری های حقوقی و مالی فرد یا سازمان؛

• توقف اجرای برخی از تعهداتی که برای آن هزینه پرداخت 
شده است؛

• جریمه های سنگین مالی؛
• خدشه دار شــدن اعتبار حرفه ای، سازمانی، ملی و ضررهای 

ناشی از آن؛
• کاهش قدرت چانه زنی به هنگام خرید منابع؛

• افزایش حضور انواع واســطه ها و نیز افزایش قیمت ناشی از 
حضور واسطه های بیشتر برای افراد، نهادها و کشور؛

• عدم شفافیت و پنهان کاری در قراردادهای خارجی به دلیل 
افزایش واسطه ها برای دور زدن تعهدات؛

• افزایش هزینه قراردادهای خرید منابع و خدمات؛
• ایجاد موانع حقوقی، قانونی، مالی و غیره در ســطحی ملی و 

جهانی برای دسترسی به برخی از خدمات اطالعاتی؛
• ایجاد موانع در روابط علمی، آموزشــی و پژوهشــی افراد و 

نهادهای آموزشی و علمی ایران با خارج از کشور.
اغلب، منافع محدود ناشــی از تکثیر غیرمجاز محتوا برجســته 
می شــود که معموالً راه حل های نسبتاً ارزانی دارد. اما به زیان های 
به مراتــب باالتر در ســطح ملی و جهانی توجهی نمی شــود. منافع 
احتمالی، اغلب برای واســطه ها و حتی ناشران خارجی آن هاست 
و ضــرر و زیان آن، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت، نصیب 

مصرف کنندگان اطالعات در ایران خواهد شــد. عدم شــفافیت و 
پنهان کاری ناشــی از دور زدن قراردادها اغلب از چشــم ناشــران 

الکترونیکی خارجی پنهان نمی ماند.

نقش های تازه متخصصان اطالعات در فضای الکترونیکی

به نظر می رســد فضای الکترونیکی و رواج نشــر الکترونیکی 
سبب شــد تا برخی از نابســامانی ها و تخلف های پرتکرار مرتبط 
با تولید و مصرف اطالعات در فضای ســنتی بیشتر شود. درواقع، 
تخلف های پرتکرار گذشــته پرتکرارتر شــدند! نمونه آشکار آن 
تکثیــر غیرقانونی و بدون مجوز منابع اطالعاتی اســت. اســتفاده 
غیرمجاز محتوا در آثار و نوشــته ها نیز بیشتر شد. تجاوز به حقوق 
فــردی و نهادی و نقــض حریم خصوصی نیز با گســترش فضای 

الکترونیکی افزایش یافته است.
بخــش زیــادی از ایــن تخلفات بــه ناآگاهی افراد نســبت به 
مسائل فنی و حقوقی مرتبط با رشــد سریع فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی و کاربرد آن در نشر اطالعات و ارتباطات وابسته است. 
قطعاً منافع فناوری های مرتبط با نشــر الکترونیکی محتوا به مراتب 
بیشــتر از ضررهای آن بوده اســت. بااین حال، استفاده غیرمجاز و 
عدم کنترل آن مثل تیغ دودمی اســت که ممکن اســت علیه منافع 

قانونی افراد، نهادها و کشورها به کار گرفته شود.
به نظر می رســد که در یک جامعه ناســالم، استفاده غیرمجاز 
به نفع مصرف کنندگان اطالعات اســت. زیرا آن هــا رایگان یا با 
هزینه پایین تر می تواننــد اطالعات موردنیاز خود را تهیه کنند. اما 
در درازمــدت آنچه بیــش از هر چیز دیگر آســیب می بیند تولید 
محتــوای باکیفیــت، از دور خارج شــدن نویســندگان، محققان، 
ویراســتاران و ناشــران باکیفیت و غیراقتصادی شدن فعالیت های 
دانشی اســت. فلسفه اصلی قوانین ســخت گیرانه مالکیت فکری، 
افزایش منافع فعالیت های دانشــی بــرای کل جامعه، و حمایت از 

تولید، عرضه و مصرف اطالعات و دانش است و نه برعکس.
در این میان نقش تعادلی متخصصان اطالعات و سایر مدیران 
نهادهای دانشــی در حمایت از تولیدکنندگان اطالعات باکیفیت، 
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و درعین حال، حمایت از مصرف کنندگان اطالعات بسیار برجسته 
اســت. زیرا آن ها، عالوه بر خدمات مشــاوره اطالعاتی و حقوقی 
می توانند با انتخاب و تهیه اطالعات باکیفیت، هم از نویســندگان 
و ناشــران معتبر حمایت کنند، و هم با عرضــه رایگان انواع منابع 
اطالعاتــی ازطریق کتابخانه های مختلــف می توانند تضمین کنند 
که عامه مردم، دانش آموزان، دانشــجویان، محققان، اســتادان، و 
متخصصان، حتی از سراســر جهان به منابــع و خدمات اطالعاتی 
مناســب و رایگان، همراه با فضا و سایر امکانات مناسب دسترسی 
داشــته باشــند. بدین ترتیب، انــواع خدمات اطالعاتی ناشــران و 
دانــش کاران بخش خصوصــی نیز باکیفیت بیشــتر و هزینه کمتر 
قابل دســترس خواهد بــود. درواقــع، امروزه ارئه انــواع خدمات 
اطالعاتِی باکیفیت ازســوی ناشــران الکترونیکی سبب شده است 
تــا هم خدمات اطالعاتی کتابخانه ها بیشــتر و بهتر عرضه شــود و 
هم متخصصان اطالعاتی خدمات کیفی تر اطالعاتی و آموزشــی 

را ارایه دهند.
تقویت نقش تعادلی کتابخانه ها و متخصصان اطالعات ســبب 
خواهد شــد تا نه تنها کتابخانه ها، خود، اطالعات را با هزینه بسیار 
مناســب و با قیمتی به مراتب پایین تر تهیه کنند بلکه کاربران آن ها 
نیز می توانند به همین خدمات به شــکلی تقریباً رایگان دسترســی 
یابند. رواج و تقویت این خدمات ســبب خواهد شد تا ارایه انواع 
خدمات اطالعاتی پیشرفته نیز در دستور کار ناشران و کتابخانه ها، 
انفرادی یا مشــترک، قرار گیرد که نمونه های آن در جهان فراوان 
اســت. خدمــات مرتبط با مجــالت الکترونیکی در اٌسی ال ســی، 
خدمــات مدالین، کتابخانه کنگره آمریــکا، اگریس، اگریکوال، 
اریک، کتابخانه ملی انگلســتان، ساینس دایرکت و اسکوپوس از 
نشــر الزویر نمونه چنین خدماتی است که ازنظر کمی و کیفی در 
حال گسترش است. درواقع، انواع گزینه های دولتی و غیرانتفاعی 
رایگان در کنار خدمات تجاری باکیفیت و یکپارچه  توســعه یافته 
اســت. چنین الگویی موجب رقابت در ارائــه خدمات کیفی تر و 

بیشتر نیز می شود.
برای ایفــای انــواع نقش های تــازه در محیــط الکترونیکی، 

یــک متخصص اطالعــات باید با مســائل فنــی و حقوقی زیادی 
که دانــش کاران و نهادهای دانشــی در فرایندهای مختلف تولید 
و مصــرف داده ها، اطالعات و دانش در نهادهای دانشــی با آن ها 
سروکار دارند آشنا باشد. آشــنایی با حقوق مالکیت فکری، حق 
مولف و اخالق حرفه ای مرتبط با اطالعات ازیک ســو و تخصص 
آن ها درزمینه مجموعه سازی، ســازماندهی و دسترس پذیرکردن 
اطالعات مجاز پولی یا رایگان ازســوی دیگر، ســبب می شود تا 
آن ها به عنوان یک مشــاور اطالعاتی و حقوقی مطلع و متخصص 
مطرح شــوند، در کل ســازمان و فرایند ارتباط علمی ســازمان ها 
نقــش مؤثرتری  ایفــا کنند، و کتابخانه و نهــاد اطالعاتی به عنوان 
راه حلــی در چرخه مطلوب اطالعــات و عملکرد دانش کاران در 
نهادهای دانشــی موردتوجــه قرار گیرد. درعین حال، بســیاری از 
چالش های احتمالی مرتبط با کــم و کیف چرخه اطالعات برای 

افراد و سازمان های دانشی نیز کاهش خواهد یافت.
بــا توجه به رشــد نشــر الکترونیکــی، برخــی از فعالیت های 

غیرمجاز)عالوه بر مطالب ابتدای مقاله( به شرح زیر است:
• ســفارش تکثیــر آثــار در چاپخانه های دیجیتــال. یعنی اثر 
موجود در بازار به سفارش کتابدار یا با راهنمایی او ازسوی 
چاپخانه هــا به صــورت غیرمجاز و بدون اجازه ناشــر تکثیر 

می شود؛
• تکثیر آثار ازســوی بخش تکثیر خود دانشــگاه، سازمان یا 
کتابخانــه. چنیــن اقدامی اغلب ازســوی خــود کتابدار یا 
متخصصــان اطالعــات انجام نمی شــود. بااین حــال، آن ها 
به عنــوان متخصص اطالعات و فردی مطلــع درباره حقوق 
نسخه برداری دارای وظیفه ای حرفه ای در این زمینه هستند؛

• تکثیر و پخش گســترده آثار ازســوی واسطه های غیرمجاز 
و خریــد از آن ها. گرچه این اقــدام را اغلب افراد غیرمجاز 
از بیــرون نهادهــای اجتماعی چون کتابخانــه و غیره انجام 
می دهنــد، امــا خرید از آن هــا مصداق خرید امــوال غیر و 

غیرقانونی است؛
• تبدیــل اثــر چاپی به فایــل الکترونیکی و یا تکثیــر و تولید 
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پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی از منابع کتابخانه یا ســایر 
منابعی که در تملک آن ها نیســت و ارســال آن به دیگران 

به عنوان امانت یا هر خدمت دیگر؛
• اســتفاده غیرمجــاز از نرم افزارهــا. تقریبــاً به هنــگام نصب 
همه نرم افزارهای پولی یا رایگان شــرایط اســتفاده مجاز و 
غیرمجاز آن درج شــده است و افراد پس از پذیرش شرایط 
فــوق می توانند آن را نصب کنند. به عبارت دیگر، پذیرش و 
نصب آن به معنای قبول عواقب حقوقی و اخالقی آن است؛

• بازتولید اثر چاپی یــا الکترونیکی دیگران به فایل صوتی یا 
سایر قالب ها بدون اجازه ناشــر و پخش محدود یا گسترده 

آن؛
• تکثیر و ارســال فایل های مجــوزدار برای افــراد غیرمجاز. 
یکی از شــرط های معمــول در قراردادهای فــروش منابع، 
به خصوص الکترونیکی، به افراد و کتابخانه ها این است که 
بایــد آن را خود فرد اســتفاده کند و یا اگر کتابخانه باشــد 
فقط اعضای همان کتابخانه با شــرایطی خاص می توانند از 
آن اســتفاده کنند. بالطبع هرگونه استفاده خارج از بندهای 

قرارداد غیرمجاز و غیراخالقی است؛
• دریافت و ارسال فایل های غیرمجاز در گروه های اجتماعی. 
ارسال بیشتر فایل های حتی مجوزدار برای افراد یا گروه های 

اجتماعی در شبکه های اطالعاتی غیرمجاز است.
نقش آموزشی متخصصان اطالعات در فضای الکترونیکی

آشــنایی متخصصان اطالعات با مســائل فنی و حقوقی مرتبط 
بــا تولید و مصــرف اطالعات در محیــط الکترونیکــی می تواند 
آن ها را به عنوان بخشــی مهم از راه حل هــا در مواجهه با چالش ها 
و چشــم اندازهای مرتبــط با فضای تــازه معرفی کنــد. انتقال این 
دانســته ها به ســایر دانش کاران و نهادهای دانشــی می تواند نقش 
و جایــگاه آن ها در جامعــه و انواع نهادهایی را بهبود بخشــد که 
در حال حرکت هر چه بیشــتر به ســمتی هســتند که آن را جامعه 
اطالعاتی، جامعه دانشــی و امثال آن می نامنــد. برخی از آموزه ها 
و آموزش های مرتبــط با فضای الکترونیکی و نشــر الکترونیکی 

وجــود دارندکه بهتر اســت متخصصان اطالعات بــه آن ها توجه 
کنند ازجمله:

1. آموزش حقوق مالکیــت فکری و چالش های مرتبط با آن 
به کاربران. این نکته نیز باید برجســته شود که مشکالت و مسائل 
حقوقی مرتبط با »دسترســی به منابــع اطالعاتی« مجاز یا غیرمجاز 
با »اســتفاده از محتوای آن ها« متفاوت اســت. چندوچون استفاده 
از محتوای انواع منابع اطالعاتی و کم و کیف اســتناد به آن ها نیز 
قواعد فنی و حقوقی متفاوتی دارد. انواع نرم افزارهای الکترونیکی 
سبب شده اســت بسیاری از مشــکالت حقوقی و اخالقی مرتبط 
با چنین سوءاستفاده هایی در مقایســه با نشر سنتی به مراتب زودتر 

مشخص شود؛
2. آمــوزش دانــش کاران و متخصصان اطالعــات. از حقوق 
مرتبط بــا چندوچون تهیــه انواع منابــع اطالعاتی تــا نگهداری، 
ســازماندهی، ذخیره، حفاظت، ارائه خدمــات اطالعاتی مرتبط با 
آن هــا )البته همه این ها از منظر مســائل مرتبط بــا حقوق مالکیت 

فکری و نسخه برداری در فضای الکترونیکی(؛
3. آمــوزش دسترســی مجــاز و قانونی به اطالعــات رایگان 
یــا با هزینه مناســب. قواعد حقوقــی مرتبط با اســتفاده رایگان و 
بازنشــر و بازتولید آن ازطریق نظام های ثالث متفاوت است. حتی 
محتــوای برخی از مجالت تجــاری گران قیمت نیز گاهی رایگان 
قابل دســترس اســت. در همه موارد باید به این نکته توجه داشت 
که اســتفاده رایگان معموالً همراه با قیدهایی چون مطالعه رایگان 
و براســاس نیازهای فردی، شــخصی و یا حتی سازمانی است، نه 
این که به شکل های مختلف )به تنهایی یا در یک پایگاه اطالعاتی( 

برای افراد ثالث منتشر شود.
این ها نکته هایی هستندکه همه کاربران و دانش کاران، ازجمله 
خود متخصصان اطالعات باید نسبت به آن ها آشنایی کافی داشته 

باشند. هم آموزش ببینند و هم آموزش دهند.
برخی از مشــاغل مرتبــط با نشــر الکترونیکی و مالکیــت فکری برای 

متخصصان اطالعات

نشــر الکترونیک و فضای تازه الکترونیکی سبب شده است تا 
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مســائل فنی، حقوقی و کارکردی اطالعات و دانش در سازمان ها 
به مراتب بیش از گذشته پیچیده شود. در بیشتر سازمان های دانشی 
شاید هیچ بخش یا واحدی به اندازه نهاد اطالعات یا اطالع رسانی، 
کتابخانــه، مرکز اطالعــات و ارتباطات، و نیــز هیچ تخصصی به 
انــدازه کتابداران و متخصصــان اطالعات درگیر مســائل مرتبط 
با داده ها، اطالعات و دانش نباشــد. آشــنایی آن ها بــا انواع منابع 
اطالعاتــی و محتوای آن ها، و نیز مســائل حقوقی و فنی مرتبط با 
اطالعات )مثل حقوق نسخه برداری، مالکیت فکری، فناوری های 
اطالعات و ارتباطات(، مدیریت دانش، نشر اطالعات، استفاده از 
محتوا، علم ســنجی و امثال آن ســبب شده اســت تا آن ها یکی از 
بهتریــن گزینه ها برای ایفای نقش های مرتبــط با همین مهارت ها 
و سایر مشــاغل مرتبط با اطالعات در ســازمان باشند: کارشناس 
مالکیــت فکری، مدیر نشــر، مدیر ارتباط علمی، مشــاور حقوقی 
محققان، مشاور یا کارشناس نشــر اطالعات، کارشناس مدیریت 
دانش، مدیر داده ها، کارشــناس علم ســنجی، مدیر فنی مجالت، 
کارشــناس یا مجری قانون دسترســی آزاد بــه اطالعات دولتی یا 
ســازمانی، کارشناس شــفافیت اطالعاتی و ده ها شــغل مرتبط با 
داده، اطالعات و دانش ازجمله این مشــاغل است که با رواج نشر 
الکترونیکی اطالعات و ســایر کاربردهای فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی و پیچیدگی مســائل مرتبط با اطالعات، در سازمان های 

دانشی به آن ها نیاز دارند.
در همه مــوارد فوق، متخصصان اطالعات باید دانش علمی و 
فنی خود درباره مســائل مختلف مرتبط با مالکیت فکری و حقوق 
نســخه برداری، ازجمله مســائل فنی و حقوقی مرتبط با نشر انواع 
اطالعات در فضای الکترونیکی را افزایش دهند. سطوح غنی سازی 
انواع فهرســت های کتابخانه ای، تولید انواع پایگاه های اطالعاتی، 
کم و کیف تولید محتوا ازســوی دانش کاران و نهادهای دانشی، 
ابزارها و شیوه های نشــر اطالعات سازمانی و دولتی و مسائل فنی 
و حقوقی آن، به آشــنایی با حقوق مالکیــت فکری، فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی، نشــر الکترونیکی، حقوق نســخه برداری در 
ســطح ملی و جهانی و مســائلی از این دست در سطوح گوناگون 

نیاز دارد. آن ها باید بدانند که ســازوکار فنی و حقوقی نشر انواع 
اطالعات در ســازمان ها و نهادهای دانشــی چیســت. برای مثال: 
انتشــار چکیده یا معرفی مختصر، تصویر جلد، صفحات مقدماتی 
)پیش از مقدمه(، و فهرســت مطالــب در پایگاه های اطالعاتی به 
مجوز از ناشــر نیاز ندارد. اســتفاده آموزشــی و پژوهشی منصفانه 
از محتــوای منابع به مجوز نیاز ندارد، مشــروط بــر این که به متن 
استفاده شــده استناد شود. آشــنایی با قواعد و شیوه نامه های استناد 
نیز اهمیت دارد. »پیوند« به ســایر محتواهای موجود در اینترنت به 
مجوز ویژه نیاز ندارد. تولید انواع پایگاه های اطالعاتی موضوعی، 
نمایه نامه، چکیده نامه و انتشار و فروش آن ازطریق سایت کتابخانه 
یا سایر روش ها نیز منع قانونی ندارد. این دسته از منابع می توانند با 
اطالعات پایگاه کتابخانه و سایر کتابخانه ها و منابع ترکیب شوند.

یک پیشنهاد برای ایجاد آرشیو الکترونیکی سازمانی و ملی

دســترس پذیرکردن اســناد و مــدارک ســازمانی، متن کامل 
انواع انتشــارات ســازمانی، گزارش ها، اســتانداردها، پایان نامه ها، 
راهنماهــا و غیره براســاس وظایــف قانونی و ســازمانی )ازجمله 
قانون دسترســی آزاد به اطالعات و شــفافیت اطالعاتی( می تواند 
موردتوجــه کتابخانه های وابســته به هر مرکز علمی، پژوهشــی، 
دانشــگاهی یا ســازمانی قرار گیرد که خود مالک محتوا هستند. 
آرشــیو الکترونیکی ســازمانی بــا بخش هــا و محتواهای مختلف 
می توانــد نام چنین خدماتی باشــد. البته با ایــن ویژگی خاص که 
با تجمیع آن ها »آرشــیو ملی« راه اندازی شــود. طبیعی اســت که 
ســازمان اســناد و کتابخانه ملــی باید محوریت چنیــن طرحی را 
برعهده بگیرد و نیز شــامل انواع محتواهایی باشد که به طور سنتی 
در سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی نگهداری می شوند. همچنین 
همه قوانین ملی مرتبط با دسترسی آزاد به اطالعات دولتی، قانون 
شــفافیت اطالعاتی و دیگر قوانین ملی مرتبط با اطالعات را دربر 
بگیرد. همین طور همه فرایندهای آن باید به شــکلی اجرا شود که 

از حداکثر توان فناوری های اطالعاتی و ارتباطی استفاده شود.
برای مثال، باتوجه به وظایف آموزشــی، پژوهشی و ترویجی 
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سازمان آموزش، پژوهش و ترویج کشاورزی در حوزه کشاورزی 
پیشنهاد می شود چنین رویکردی در تعامل با کتابخانه ملی ابتدا در 
ســطح ســتاد ســازمان، و البته طی چند مرحله مختلف اجرا شود. 
ســپس به زیرمجموعه های همین ســازمان گسترش یابد. گسترش 
آن در ســطح وزارت جهاد کشاورزی و سپس بخش کشاورزی، 
مرحله بعدی اســت. همه اطالعات مرتبط با وظایف سازمان اسناد 
و کتابخانــه ملی در آن ســازمان نیز می توانــد هم زمان به صورت 

الکترونیکی ارسال شود.
توجه مدیران سازمان ها و به خصوص کتابخانه ها به این وظیفه 
و اتصــال آن هــا به قانون دسترســی آزاد به اطالعات و شــفافیت 
اطالعاتــی )یعنی به عنوان یک حق( می توانــد در ارتقای جایگاه 
کتابخانه و ســازمان باالدســت آن در رقابت های بین ســازمانی و 
مشــاهده پذیری آن ها نقش مهمی داشته باشد. در این زمینه باید به 
تعریف خاص انتشارات دولتی و قانون دسترسی آزاد به اطالعات 
دولتــی یا بــا بودجه دولت توجه شــود. به سیاســت ها و مقررات 
ســازمانی مربوط به نشــر اطالعات و نیز قوانین مرتبط با مالکیت 
فکری نیز باید توجــه کرد. به عبارت دیگر، چنیــن اقدامی وظیفه 
قانونــی مدیران بــرای اجرای مقررات دولتی اســت و کتابخانه یا 
مرکز اطالعات ســازمان با توجه به نقش و جایگاه خود می تواند 

محل اجرای آن باشد.
تدوین اســتانداردها و بایدها و نبایدهای نشــر و دسترس پذیر 
کردن آن ها به صورت الکترونیکی نیز اهمیت زیادی دارد. باتوجه 
به ترکیب وظایف کتابخانه ملی با ســازمان اسناد ملی ایران، بسیار 
مهم است که ســازوکارهایی تدوین شود که فرایندهای مختلف 
تولید و دسترسی به انواع اطالعات سازمانی به صورت الکترونیکی 
انجام شــود، به صورت خودکار و روزآمد در آرشــیو ســازمانی 
بایگانی شــود و ازآنجا نیز به آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
منتقل شود. طراحی چنین فرایندی با توجه به امکانات و ابزارهای 
نشــر الکترونیکی با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی چندان 
پیچیــده و حتی با توجه بــه نتایج آن پرهزینــه نخواهد بود. نتایج 
شــفافیت اطالعاتــی و دسترســی آزاد به اطالعــات آن قدر زیاد 

اســت که ســال ها پیش قوانین مرتبط با آن ها تدوین شــده است. 
ســازوکارهای نهادی آن در سطح ســازمانی، محلی، منطقه ای، و 

ملی نیز کم وبیش وجود دارد.
باتوجه به تخصص، مهــارت و وظیفه کتابداران و متخصصان 
اطالعات در زمینه های مختلف مرتبط با اطالعات و دسترس پذیر 
کردن آن، و نیز وظیفه قانونی ســازمان اســناد و کتابخانه ملی در 
حفظ میراث فرهنگی و اســناد و مدارک دولتی، پیشنهاد می شود 
جایــگاه حقوقــی، قانونــی و ســاختاری کتابــداران، متخصصان 
اطالعات، و کتابخانه ها برای نشــر اطالعــات دولتی و نیز اجرای 
قوانین مرتبط با حفاظت از اسناد و مدارک دولتی، قانون دسترسی 
آزاد بــه اطالعات دولتی و شــفافیت اطالعات ازســوی نهادها و 
انجمن هــای علمی، به خصوص خود ســازمان اســناد و کتابخانه 
ملــی تثبیت شــود. به این ترتیب، بــرای متخصصــان اطالعات در 
ســازمان ها نقش و جایگاه ســازمانی تازه ای باز می شود؛ ساختار 
ســازمانی موجود بی دلیل بزرگ نمی شود؛ از ظرفیت متخصصان 
این حوزه در دســترس پذیری اطالعــات و همکاری در مدیریت 
اطالعات و دانش ســازمانی استفاده می شــود؛ یکپارچگی بخش 
اطالعــات و دانش در ســازمان ها حفظ می شــود؛ و درعین حال، 
پیوند بین ســازمان ها، اطالعات و دانش سازمانی، اشتراک دانش، 
سازماندهی دانش، دسترســی به دانش و اطالعات درون سازمانی 
و بین ســازمانی در ســطح ملــی و جهانــی و برای رشــد فردی و 
سازمانی متحول می شود. چنین پیشــنهادی به دلیل پیشینه علمی و 
فنی متخصصان اطالعات در زمینه  های مختلف، به ویژه براســاس 
نیازهــای این طــرح، ازجمله موارد زیر اســت: دســترس پذیری 
اطالعات، آشــنایی بــا چرخه اطالعــات/ دانــش، نرم افزارهای 
اطالعاتی، ســخت افزارها، شــبکه های اطالعاتــی، کتابخانه های 
تحت شبکه، انواع استانداردهای ارتباط بین شبکه های اطالعاتی، 
و ســایر ابزارها و به خصوص دسترســی  به شــبکه پیچیده دانش و 
مهارت هــای متخصصــان مختلــف این حــوزه. همه ایــن  موارد 
درمجمــوع می تواند نهادهای اطالعاتی و اغلــب دولتی را به هم 
ربط دهد. توانایی کــه هر کتابخانه یا ســازمانی به تنهایی فاقدآن 

نشر الکترونیک و حقوق مالکیت فکری برای دانش کاران و نهادهای دانشی / حمید محسنی
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اســت. بااین وجود، فرهنگ، دانش و نظام ارتباط علمی و فنی در 
بین متخصصان اطالعات به شــکل نسبتاً مناسبی تعریف شده و در 
این زمینه تجربه های ملی و جهانی مناســبی نیز وجود دارد. آن ها 
براســاس همین آموزه هــا و ابزارها بهتــر از دیگر بخش های یک 
سازمان و البته در همکاری با سایر اجزای سازمان می توانند چنین 
اهداف ســازمانی را تأمین کنند. ابعاد حقوقــی و فنی آن نیز باید 
بیش ازپیش در نظام آموزشی، پژوهشی و اداری مطالعه و برای آن 

در سطح ملی فرهنگ سازی شود.
ابزارها و ســازوکارهای مورداســتفاده در فناوری اطالعات و 
ارتباطات، انواع قوانین و مقررات ملی مرتبط با دسترســی آزاد به 
اطالعات دولتی و ســازمانی، قانون شــفافیت اطالعاتی، مجموعه 
قوانین ملــی مرتبط با مالکیــت فکری، حقوق نســخه برداری در 
ایران، شبکه ملی گسترده کتابخانه ها و سایر متخصصان و نهادهای 
مرتبط در کشــور، همگی ابزارهای توانمندســازی اســت که در 
کشور وجود دارد. اما نکته بسیار مهم این است که همه این ها باید 

با استفاده از سازوکارهای مکمل، آیین نامه ها و بایدها و نبایدهای 
دیگر به فرایندهای مختلف نرم افزاری تبدیل شــوند؛ نرم افزارها و 
پروتکل هایی که انتقال، جابجایی، انبوه ســازی و سایر مالحظات 

مرتبط با دسترس پذیری اطالعات را تسهیل کنند.
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Abstract
This article addresses some of the issues, challenges, teachings, and solutions related to intellectual property that often 
result from the development of information and communication technology, including electronic publishing for scholars 
and knowledge institutions. It is important for researchers, managers, experts and information professionals in knowledge 
institutions to pay attention to these issues because of their great role in promoting and transmitting these teachings, solutions 
and also providing services on some technical and legal issues related to information and knowledge in the research process, 
production and consumption of information, innovations and so on. Digital transformation and intellectual property require 
some new roles, tasks and jobs for knowledge and information proffessionals in knowledge institutions: expert in scientific 
communication, intellectual property, copyright, content management, publishing, electronic publishing, organizational 
archives are among them.
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