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چکیده
قراردادهای نشــر طیف وســیعی از قراردادها را دربر می گیرند که هریک چندوچون روابط بین عوامل درگیر در نشــر آثار را تعریف می کنند. قرارداد 
ناشر با عرضه کنندگان الکترونیکی محتوا یکی از همین نوع قراردادهاست که اغلب با دیگر قراردادهای نشر مرتبط است. در این مقاله به برخی مسائل 
و چالش های قراردادهایی اشاره خواهد شد که نوعاً با نشر الکترونیکی تک نگاشت ها مرتبط است و براساس سازوکارهای قانونی و حقوقی ایران آن ها 
را با نام کتاب می شناســیم. بخش زیادی از این چالش ها را می توان پیشانشــر محســوب کرد؛ ازاین جهت که به کم وکیف رابطه ناشر با تولیدکنندگان 
محتوا و نیز خود محتوا مربوط اســت که باید آماده نشــر چاپی و ســپس الکترونیکی شــوند. بخش دیگر به چالش های پس از نشر الکترونیکی مربوط 
اســت که ممکن اســت با ناشــران، تولیدکنندگان محتوا، و مصرف کنندگان مربوط باشــد؛ اغلب عوارض آگاهانه و ناآگاهانه هریک از این چالش ها 
ممکن اســت کم وبیش به دیگری و خود فرایندهای نشــر الکترونیکی نیز منتقل شــود. به همین دلیل، تالش می شود به آن دسته از مسائل و چالش هایی 
اشاره شود که باید در انواع قراردادهای نشر، با تأکید بر قرارداد با انواع واسطه های الکترونیکی، پیش بینی شوند تا مشکالت آن خواسته و ناخواسته به 

دیگری منتقل نشود.

کلیدواژه ها: حقوق مالکیت فکری، نشر الکترونیک، واسطه های الکترونیکی، قراردادهای نشر، نشر، حقوق نسخه برداری.
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مقدمه

ناشر یک فرد حقیقی یا حقوقی است که فرایندهای پیشانشر، 
نشــر و پس از نشــر یک اثر را مدیریت می کنــد. هرکدام از این 
فرایندهــا، و حتی شــکل انتشــار محتوا، بر مراحل قبــل و بعد از 
خــود تأثیر دارد؛ چــه ازنظر فنی و چه غیرفنــی و عمدتاً حقوقی 
که موضوع اصلی این مقاله اســت؛ البته بــا تأکید بر قراردادهای 
مرتبط با نشــر الکترونیکی کتاب ها. بــرای مثال، افراد و نهادهای 
مختلفی در تولید و عرضه محتوا حضور دارند که توجه به حقوق 
آن ها اهمیت دارد. این مسائل به خصوص در سازمان های بزرگ 
دانشــی، پژوهشگاه ها، دانشــگاه ها و ناشــران کوچک و بزرگ 
ازاین جهت اهمیت دارد که یک اشــتباه ناآگاهانه می تواند اعتبار 
آن ها را خدشــه دار کند و درعین حال، بر انجام وظایف فردی و 
ســازمانی تأثیر منفی بگذارد. برعکس، مدیریت آگاهانه و مبتنی 
بر اهداف و وظایف ســازمانی با کمک فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطــی می تواند بر فرایند ارتباط علمــی و حرفه ای تأثیر مثبت 
زیــادی بگذارد و برای دسترســی بــه اهداف، نهــادی را ایجاد 
کند. زیرا امروزه نشــر و ابزارهای دیجیتــال ازجمله راه حل های 

گریزناپذیر در انجام امور هستند.
نکته بسیار مهم در کم وکیف مدیریت انواع فناوری ها، ازجمله 
فناوری هــای اطالعاتی و ارتباطی در انواع ســازمان های دانشــی 
و غیردانشــی این اســت که کم وکیف بهره گیری از این ابزارها 
بیــش از هر چیز به مدیریت اطالعات و دانش فردی و ســازمانی 
گره خورده اســت، و نه خــود این فناوری هــا. درواقع، آخرین 
و آســان ترین حلقه، نشــر خود محتوا و مدیریت فنی آن اســت. 
فرایندهای پیشانشــر عمدتاً به تولید محتوا و آماده سازی محتوایی 
و فنی اثر مربوط اســت. ویرایش علمی، ساختاری، ادبی، صوری 
و دیگر انواع ویرایش ها و نیــز صفحه آرایی و طراحی گرافیکی 
در همین مرحله انجام می شــود. نتیجه این فعالیت ها اثری اســت 
که برای نشــر به صورت چاپی، الکترونیکی یا غیره آماده اســت. 
دریافت انواع مجوزها در ایران نیز جزو مراحل پیشانشــر اســت. 
ناشر با در دست داشتن همین مجوزهاست که می تواند آثار را به 

شکل چاپی منتشر کند. نشر الکترونیکی کتاب ها به مجوز اضافی 
از نهادهای مرتبط با نشر نیاز ندارد. اما به دلیل برخی از فرایندهای 
فنی و حقوقی که برای نشــر چاپی تعریف شده است، انتشار یک 
اثر چاپی اغلب با تأخیر زمانی همراه است. زیرا نشر الکترونیکی 
کتاب ها از زمانی آغاز می شــود که نسخه چاپی اثر منتشر شده و 

مجوز توزیع را دریافت کرده باشد.
ناشران برای نشر الکترونیکی آثار عموماً از خدمات نهادهای 
واســطی اســتفاده می کنند که محتوای ناشــران گوناگون را در 
دســترس  قرار می دهند. آمازون، کتابــراه و فیدیبو ازجمله همین 
نهادها یا واســطه های الکترونیکی هستند. ناشر می تواند با یک یا 
چند واســطه الکترونیکی برای دسترس پذیری محتواها تفاهم نامه 
یا قراردادی امضا کند. از امتیازات ویژه نشر الکترونیکی آثار آن 
اســت که به طور هم زمان می توان اثری خاص را در چند سکوی 
نشــر الکترونیکی در دســترس  قرار داد. انتشار آثار در سکوهای 
مختلف نافی این موضوع نیســت که ناشــر، خود، نتواند آن ها را 
منتشر کند. این نکته به خصوص در سازمان های بزرگ آموزشی 
و پژوهشی، مثل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 
دانشگاه تهران و دیگر نهادهای دولتی از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت. زیرا براساس قانون، آن ها باید اســناد و مدارک دولتی یا 
با هزینــه دولت را رایگان و برای عموم در دســترس قرار دهند. 
درهرحال، چه ناشــر دولتی باشــد و چه خصوصی، بســیار مهم 
اســت که محتوای قرارداد با واســطه ها طوری تنظیم شــده باشد 
که هم اختاللی در اهداف و وظایف قانونی  آن ها ایجاد نشــود و 
درعین حال، از مزایای نشــر الکترونیک نیز به خوبی استفاده شود. 
بیشــتر مســئولیت های حقوقی و قانونی مرتبط با تولید محتواها با 
ناشر یا نهادهای تولیدکننده محتواست و مسئولیت فنی و حقوقِی 

دسترس پذیری الکترونیکی با واسطه ها.
قراردادهای نشر طیف وســیعی از قراردادها را دربر می گیرد 
و در هریــک از آن هــا چندوچون روابط بیــن عوامل درگیر در 
نشــر یک اثر تعریف می شود. ازآنجایی که ناشر )چه فرد حقیقی 
یــا حقوقــی( وظیفه اصلــی مرتبط با نشــر اثر را بر عهــده دارد، 
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یک سوی بسیاری از قراردادهاســت ازجمله قرارداد با نویسنده، 
مترجم، ویراســتار، و چاپخانه. براساس این نوع از قراردادهاست 
که ناشر می تواند با سایر افراد و نهادهای مرتبط با نشر اثر، تعامل 
برقرار کرده و قــرارداد امضا کند. مانند انواع قراردادهای مرتبط 
با نشــر الکترونیکی محتوا به شکل فایل های متنی، صوتی، فیلم و 
غیره. به عبارت دیگر، ناشــر )حقیقی یا حقوقی( یک اثر است که 
می تواند آن را به شکل چاپی، الکترونیکی یا سایر انواع محمل ها 

منتشر کند.
در ادامه به برخی از مسائل و چالش های مرتبط با قراردادهای 
نشــر الکترونیکی آثاری اشاره خواهد شــد که نوعاً تک نگاشت 
هستند و براســاس ســازوکارهای قانونی و حقوقی ایران آن ها را 
کتاب می نامیم. این آثار به دلیل سازوکارهای قانونی مرتبط با نشر 
کتاب در ایران قرینه الکترونیکی نســخه های چاپی هستند. بخش 
زیادی از این کتاب ها قباًل فقط به شــکل چاپی منتشر شده بودند؛ 
یعنی سازوکارهای فنی و حقوقی مرتبط با نشر الکترونیکی آن ها 
پیش بینی نشده بود. به همین دلیل چالش های فنی و حقوقی بازنشر 
الکترونیکی این بخش از آثار به مراتب بیشتر از تازه های نشر است.

درواقع، بخش زیادی از این چالش ها پیشانشــر بوده و به کم 
و کیف رابطه ناشــر با تولیدکنندگان محتــوا و نیز محتوایی ربط 
می یابند که باید آماده نشــر چاپی و ســپس الکترونیکی شــوند. 
بخش دیگر، چالش های پس از انتشــار الکترونیکی اثر هستند و 
به ناشــران، تولیدکنندگان محتــوا، و مصرف کنندگان آثار ربط 
می یابنــد؛ عوارض آگاهانه یا ناآگاهانــه هریک از این چالش ها 
نیز ممکن اســت کم وبیش به مراحل قبل و بعد نیز ســرایت کند. 
ازاین رو، با تأکید بر انواع واسطه های الکترونیکی تالش می شود 
تا به آن دسته از مسائل و چالش هایی اشاره شود که باید در انواع 
قراردادهای نشــر پیش بینی شــود تا از انتقال مشکالت خواسته یا 

ناخواسته به بخش های دیگر پرهیز شود.

مرور کلی محتوای قراردادها

رابطه افراد و نهادها در کسب وکار و حتی در روابط شخصی ، 

حقوق مالکیت فکری و قراردادهای نشر الکترونیکی / حمید محسنی

از عوامل مختلفی متأثر اســت: قوانین و مقررات و نهادهای ناظر 
بر اجرای آن ها، نهادهای صنفی و حرفه ای، کم وکیف رقابت، و 
قدرت و ضعف بازیگران بزرگ و کوچک. هریک از این موارد 
را می تــوان به اجزای مختلفی تقســیم کرد که باهــم و با عوامل 
محیطی دیگر هم کنشــی مثبت یــا منفی دارند. طبیعتــاً محتوای 
قراردادها و حتــی کم وکیف اجرای آن ها، همیــن نوع از رابطه 
افــراد و نهادهــا را در کســب وکار و محیط حاکم بر آن نشــان 

می دهد.
به بیان ساده، در قراردادهای نشر الکترونیکی کتاب ها، مقرر 
است یک واسطه، آثار ناشران مختلف را برای مصرف کنندگان 
در دســترس  قرار دهد. یک ســوی قرارداد ناشر و در سوی دیگر 
عرضه کننده قرار دارد. ســرفصل های اصلی قــرارداد عبارت اند 
از: تعریــف و توصیــف نوع کاال و خدمت، اهــداف یا موضوع 
قــرارداد، وظایف و تعهد طرفین، تشــخیص هویت افراد / نهادها 
/ کاالهــا، تعریف و توصیف فرایندهــا، محدودیت های زمانی و 
مکانی مرتبــط با قرارداد، حقوق مادی و معنــوی طرفین و افراد 
ثالــث، حفاظت از داده ها، پشــتیبانی فنــی و نرم افزاری، گزارش 

خدمات، تسویه حساب، حل وفصل اختالف ها و داوری.
در همــه انواع قراردادهای نشــر الکترونیکی کتاب ها و حتی 
قراردادهای دیگر، بســیاری از بندها مشــترک است. برای مثال، 
آماده سازی فنی محتوا برای نشر الکترونیکی، بازاریابی، فروش، 
خدمات جستجو و پشتیبانی ازجمله مهم ترین وظایف عرضه کننده 
آثار اســت. برای این منظور، نرم افزارهایی طراحی شــده اســت 
کــه به عنوان ابزار / ســکو یا پلتفرم ارتباطی عرضه کننده با ناشــر 
و با مخاطبــان نهایی یــا مصرف کنندگان اطالعــات نیز کاربرد 
دارد. وظیفــه اصلی ناشــر بارگذاری اطالعــات کتاب ها، اغلب 
در قالب فایل ورد یا پی دی اف اســت. بــه همین دلیل، درگاهی 
تعریف شــده که ابزار اصلی ارتباط ناشــر با عرضه کننده اســت. 
عرضه کننده پــس از عقد قرارداد، این ســکوی اختصاصی را با 
گذرواژه و نام کاربری در اختیار ناشــر قرار می دهد تا فایل های 
هر کتاب )اغلب شــامل فایل متنی ورد، فایل پی دی اف، تصویر 
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جلد( و اطالعات مرتبط با هر اثر را جداگانه در وبگاه  بارگذاری 
کنــد. بیشــتر پیگیری های مرتبط با کتاب نیز با اســتفاده از همین 
درگاه یا واســطه کاربری انجام می شــود ازجمله: درخواست ها 
و پیگیری هــای فنی/ محتوایی/ خدماتــی/ اطالعاتی مرتبط با هر 
اثر، درخواســت پشتیبانی، گزارش پیشرفت کار، گزارش آماری 
فروش/ آمار دسترسی مشتریان به هر اثر به تفکیک نوع اطالعات، 
دریافت گزارش دقیق مقایسه ای و مدیریتی، جمع آوری بازخورد 
مشتریان و ارتباط احتمالی ناشــر با مخاطبان، دسترسی به فایل ها 
و مســتندات آثار، ارائه خدمــات اطالعاتی مرتبــط با کتاب ها، 
مدیریت خدمات خاص و غیره. بیشتر این  موارد به عنوان تعهدات 

عرضه کننده در قرارداد نیز ذکر می شود.
کم وکیف ارائه این خدمات ازنظر ســهولت ورود اطالعات 
و ویرایش پیشــینه ها، جستجو و بازیابی اطالعات، کیفیت نمایش 
محتــوا و مدیریت فایل های آرشــیو کتاب ها براســاس فیلدهای 
دلخواه، ارائه انواع گزارش های آماری کلی و جزئی برای تحلیل 
محتوایــی و رفتاری مخاطبــان، و کم و کیف پشــتیبانی ازجمله 
شاخص های مهم در انتخاب عرضه کننده است. کیفیت و کمیت 
ارائه این خدمات به مصرف کنندگان نهایی محتوا و سرعت ارائه 

نیز بااهمیت است.
درواقع، ســاختار فنی و محتوایی وبگاه  عرضه کننده محتوا و 
درگاه مدیریــت محتوا را می توان زبان مشــترک همه فعالیت ها، 
فرایندهــا و تعهدات فنی، حقوقــی، مالی، اخالقــی، و حرفه ای 
طرفین نســبت به یکدیگر و حتی نســبت به مخاطبان آن ها تلقی 
کــرد. به همین دلیــل، مطالعه و ارزیابی آن ازنظــر فنی، حقوقی 
و غیــره پیش از امضــای قرارداد، می توانــد اطالعات الزم را در 
اختیار ناشــر و گروه حقوقی او قرار دهد. برخی از بندهای به نظر 
ساده و مشــترک در بیشــتر قراردادها در ترکیب با عوامل دیگر 
)ازجملــه ســاختار و کم وکیف عرضه محتوا، نوع رابطه ناشــر با 
عرضه کننده، رابطــه عرضه کننده با مصرف کنندگان، و نیز رابطه 
همه این هــا با قوانین و مقررات( گاهی رخنه هایی دارد که راه را 
برای سوءاســتفاده احتمالی باز می گذارد. در ادامه تالش می شود 

به همین نکته ها و شکاف های فنی و حقوقی اشاره شود.

قدرت و ضعف فنی و نهادی و قراردادها

انــواع روابــط و قراردادهــا در چرخــه اطالعــات و دانش، 
ازجملــه آموزش، پژوهش، و صنعت نشــر را می توان براســاس 
شاخص قدرت و ضعف بازیگران آن مطالعه کرد و چنین گزاره 
یــا فرضیــه ای را آزمود: روابــط و قراردادهای موجود در نشــر 
الکترونیکــی تحت تأثیر کم وکیف قــدرت و ضعف بازیگرانی 
اســت که در این عرصه حضور دارند. اگرچه به نظر یک اصل یا 
گــزاره بدیهی و خنثی به نظر می آیــد اما پایه و راهنمای توصیف 
و تحلیــل برخی از روابــط و محتوای قراردادهاســت. فرضیه یا 
گزاره زیر گرچه آن را خاص تر می کند اما باید آن را با شــواهد 
و مستندات خود قراردادها و روابط بین ناشران و عرضه کنندگان 

آزمود:
بیشتر رابطه ها و قراردادهای نشر الکترونیکی کتاب ها در ایران 
براســاس توان فنی و قدرت و ضعف عرضه کنندگان محصوالت 
نشر یا همان واسطه های نشر الکترونیکی است و نه تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان اطالعات. ســوی دیگر گزاره فوق این است 
که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محتوا به بسیاری از مزایای 
مرتبط با نشــر الکترونیکی محتوا دسترســی ندارنــد. این موارد 
براســاس تجربه شــخصی و نیز تحلیل قراردادهــا و نوع روابطی 
حاصل آمده اســت که در این حوزه جاری است و در این مقاله 
به آن ها اشاره می شود. البته به مورد یا نامی خاص اشاره نمی شود 
تا قوت و ضعف محتوای قرارداد و نوع رابطه ها برجســته شود نه 

نام های خاص.
بدیهی اســت بیشــتر ناشــران نه توان فنی تولید نرم افزارهای 
قدرتمند مرتبط با نشــر الکترونیکی کتاب هــا را دارند و نه حتی 
ســرمایه گذاری انفرادی و در مقیاس خرد ناشــران در این زمینه 
اقتصــادی و منطقــی اســت. در همه جهــان نیز انــواع نهادهای 
مرتبط با نشــر الکترونیکی در نقش واســطه بین تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان شــکل گرفته اند. آن ها با نرم افزارهای قدرتمند 
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خــود میلیون ها عنــوان کتاب و دیگــر محتواها را بــا الگوهای 
متفاوت عرضه می کنند. برای مثال پیشــگامان نشــر الکترونیکی، 
ائتالف های قدرتمندی مثل اسی ال ســی هستند. خود این نهاد در 
اصل یک ائتالف کتابخانه ای برای اشــتراک و دســترس پذیری 
محتواها به شکل الکترونیکی اســت. اما همین نهاد در ائتالف یا 
تعامل با ناشــران توانست یکی از اولین الگوهای نشر الکترونیکی 

مجالت و انواع پایگاه های اطالعاتی را عرضه کند.
راه حل های نرم افزاری مشــابه در جهان فراوان اســت و بیشتر 
آن ها نتیجه همکاری تولیدکنندگان محتوا، ناشــران، کتابخانه ها 
یا نهادها و دانشگاه های مادر آن هاست. درواقع، افراد و نهادهای 
عمدتاً رقیب، به شــکلی باهم رقابــت و همکاری دارند تا همگی 
از مزایای آن بهره مند شــوند. برخی از ناشران و واسطه های سنتی 
محتوا مثل سوئتز، ابسکو، الزویر و غیره نیز به این عرصه واردشده 
و با اهدافی کم وبیش مشــابه، الگوهای متفاوت نشــر و خدمات 
الکترونیکی را توسعه داده اند. اما هنوز ائتالف ها یا همکاری های 
مشــابه در ایران شــکل نگرفته است. درواقع، نشــر الکترونیکی 
کتــاب در ایران در دوران نوباوگی و اوان ســالی خود قرار دارد. 
دانــش علمی و فنی مرتبط با این حوزه به خوبی شــکل نگرفته یا 
هنوز به نظام ها، نهادهــا و پایگاه های الکترونیکی کارآمد تبدیل 
نشده اســت. به عبارت دیگر، بخش اصلی مرتبط با این صنعت و 
بازار بزرگ در مقایسه با نمونه های جهانی هنوز فعال نشده است؛ 
صنعت و بازاری که خود مکمل بازار سنتی نشر و بلکه پیش ران و 
گاه جایگزین آن به شمار می آید. پس از رواج نشر الکترونیکی، 
آسیب ها و چالش های مرتبط با حوزه نشر، ازجمله حقوق مالکیت 
فکری، به مراتب بیشــتر شــده اســت تا حدی که برای نشر سنتی 
و حتــی خود نشــر و اهدافی که بــرای آن در چرخه اطالعات و 
دانش و نظام ارتباط علمی و اجتماعی و دیگر نظام های اجتماعی 
پیش بینی شده تهدیدی به شــمار می آید. به عبارت دیگر، افراد و 
نهادهای این حوزه به جای اســتفاده حداکثــری از مزایای تحول 
دیجیتال، بیشتر با آسیب ها و رخنه هایی درگیر شده اند که فضای 
دیجیتال آن ها را پررنگ تر کرده اســت. زیرا افراد و سازمان های 

دانشی، به ویژه نهادهای قانونی و نظارتی، برای حفاظت از حقوق 
مالکیت فکری و حقوق مصرف کنندگان اطالعات از ضعف های 
زیرســاختی برخوردارند که نتیجه منفی آن در کل کشور مشهود 
است. ازجمله کمترین آسیب ها آن که نویسندگان، پژوهشگران، 
و دیگــر افــراد و نهادهای دانشــی، و به طور کل ناشــران، برای 
عرضه الکترونیکی انواع محتواها و کتاب های خود با گزینه های 
محدودی روبرو هســتند و رقابت بین کنشــگران مختلف در این 
عرصه به خوبی شــکل نگرفته اســت. این موارد باعث می شود تا 
مصرف کنندگان اطالعات، ازجمله محققان، کارشناسان، مدیران 
و به طورکلی افراد و نهادهای دانشــی نیز نتواننــد از همه مزایای 
نشر الکترونیکی اســتفاده کنند. ورود سازمان یافته همه بازیگران 
و تعامــل و هم کنشــی آن ها، عــالوه بر افزایش قدرت رســوخ 
اطالعات و دانش و نیز نشــر الکترونیــک به عنوان ابزار و محمل 
آن در بــازار، می تواند رخنه های فنــی و حقوقی را کاهش دهد. 
ارتباط این موارد با حقوق مالکیت فکری روشــن است اما شاید 
سؤال شود که این  موارد با ضعف و قدرت یا کم وکیف توان فنی 

عرضه کنندگان محتوا چه ارتباطی دارد؟
در ابتدا باید به این نکته اشــاره داشــت کــه عرضه کنندگان، 
خود، در همین فضای پرچالش و آســیب زا فعالیت کرده و از آن 
متأثر هســتند. به همین دلیل، برخی از نابســامانی ها سبب می شود 
تا ارائه راه حل های نرم افزاری نیز دشــوار، پرهزینه و درعین حال 
نابسنده باشد. برای مثال در وبگاه  های آمازون، الزویر و غیره فایل 
پی دی اف با کمتریــن نگرانی در اختیار خریــدار قرار می گیرد. 
نتیجه آن که مصرف کننده اطالعــات به راحتی می تواند اثر را در 
انــواع نظام ها و ابزارهای شــخصی مطالعه، ذخیــره، و حمل کند 
کــه جزو حقوق اولیه اوســت. کتاب خوان هــای الکترونیکی نیز 
با قیمت مناســب در اختیــار آن ها قرار دارد کــه می توانند با آن 
هزاران عنوان کتاب و محتوا از ناشران و عرضه کنندگان مختلف 
را مطالعه کنند. صرف نظر از منافع ناشــی از فروش سخت افزار و 
محتوا به مصرف کنندگان، اســتفاده غیرمجــاز از فایل ها نیز قابل 
ردگیــری اســت و مجازات ســنگینی دارد. اما در ایــران، همین 
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پدیده به رخنه ای بزرگ در نشر الکترونیکی آثار بدل شده است. 
برای مثال، عرضه کنندگان ترجیح می دهند فایل پی دی اف را در 
اختیار خریدار قرار ندهند. به همین دلیل، خواننده برای مطالعه اثر 
به همان ســکو یا برنامه ای وابسته است که عرضه کننده در اختیار 
او قرار داده اســت. محدودیت های زیــاد دیگری نیز وجود دارد 

که از موضوع این مقاله خارج است.
برای رفــع برخی از مشــکالت و محدودیت هــای مرتبط با 
محتواهــای الکترونیکــی، دو معاهــده مهم جهانــی وجود دارد 
کــه درواقع ســازوکاری فنــی و حقوقی اســت: 1( معاهده حق 
نسخه برداری سازمان جهانی مالکیت فکری )ویپو(1  و 2( معاهده 
نمایش ها و آوانشان2 های سازمان جهانی مالکیت فکری )ویپو(3. 
ایــن دو معاهده را معاهده اینترنت هم می نامند. براســاس این دو 
معاهده، افراد و کشورها عالوه بر توجه به حقوق مالکیت فکری 
ذکرشده در دیگر معاهده ها، باید دو نوع کمک فنی مرتبط را نیز 
فراهم آورند تا صاحبان حقوق مطمئن شوند که برای حفاظت از 
حق خود می توانند از فن آوری اســتفاده کنند و مجوز بهره گیری 
از آثــار خــود را نیز به صــورت درون خطی ارائه دهند. نخســت 
آن که کشــورها برای رفع مشــکل »رخنه رایانــه ای4 « باید قانون 
»ضــد حیله«5  را اجرا کننــد. یعنی برای مقابله بــا حیله کاربران، 
ســازوکارهای فنی )مثل رمزگذاری6 (ـ  که صاحبان حقوق برای 
محافظــت از حق خود از آن اســتفاده می کننــد ـ را به کارگیرند 
یــا با راه حل های حقوقــی الزم آن را به خوبی مهار کنند. کمک 
فنی دوم آن اســت که کشــورها، تغییر یا حذف عمدی »حقوق 
مدیریت اطالعــات7 «  الکترونیکی را ممنوع کنند تا درســتی و 
انسجام بازار درون خطی حفظ شــده و قابل اطمینان باشد. حقوق 
مدیریت اطالعات، اطالعاتی اســت که در ماده محافظت شــده 
درج می شــود و اثر، تولیدکننده، مجری یا مالک آن و شرایط و 
مقررات اســتفاده از آن را مشخص می کند )وبگاه  ویپو، نقل در: 

محسنی، نشر و اطالع رسانی، ص. 399-379(.
ایــران عضو ایــن دو معاهده نیســت امــا توجه کشــورها و 
شــرکت های نرم افزاری به ســازوکارهای فنــی آن می تواند در 

کاهش جرائم مرتبط با حقوق مالکیت فکری نتایج مثبتی داشــته 
باشــد. زیرا ثبت این اطالعات فنــی و حقوقی در اثر الکترونیکی 

سبب می شود تا جابجایی غیرمجاز فایل ها بهتر  ردگیری شود.
نکتــه مهــم دیگــر این کــه نرم افزارهــای جــاری در حوزه 
نشــر الکترونیکــی کتاب ها عمدتاً در حد خرده فروشــی اســت. 
به عبارت دیگــر، بخــش بزرگ و اصلــی بازار مصــرف محتوا، 
یعنــی افــراد حقوقی مثــل کتابخانه ها و ســازمان ها هنــوز فعال 
نشده اند. نتیجه آن این است که دیگر واسطه های اطالعات، مثل 
کتابخانه های ملی، عمومی، دانشــگاهی و ســایر نهادهای مرتبط 
با دســترس پذیری اطالعات نتواننــد وظایف تخصصی، عمومی، 
ملــی، و نهادی  خــود را به خوبــی انجام دهند. بدیهی اســت که 
محرومیت قشــر آســیب پذیرتر جامعه از اطالعــات و دانش در 
فراینــد آموزش، پژوهش، یاددهی و یادگیــری، پیامد بعدی آن 
است. دسترسی کارشناسان و مدیران نهادهای دولتی و خصوصی 
و مشــکالت ناشی از آن نیز از این فضا متأثر است. ازسوی دیگر، 
دســترس پذیری گسترده و البته قانونی کتاب های الکترونیکی در 
انواع کتابخانه ها و ســازمان های دولتــی و غیردولتی می تواند بر 

کاهش مصرف غیرمجاز آثار تأثیرگذار باشد.
به ضعف های فنی و حقوقی دیگری نیز می توان اشــاره کرد 
کــه زنجیره وار به هم متصل اند، زیرا نتایج منفی ناشــی از ناتوانی 
یک بخش می تواند به دیگر بخش ها و کل جامعه سرایت کند. و 
برعکس، نتایج مثبت یک بخش، هم افزایی مثبت دیگر بخش ها 
را در پی خواهد داشت. البته در قراردادها اغلب به این نکته اشاره 
می شود که مسئولیت حفاظت از داده ها و محتوای ناشران و ارائه 
خدمات اطالعاتی و پشــتیبانی الکترونیکی بر عهده عرضه کننده 
اســت، اما واقعیــت این اســت که تــوان فنــی عرضه کنندگان 

1. World Intellectual Property Organization(WIPO) Copyright Treaty (WCT)
2. Phonogram
3. WIPO Performances and Phonograms Treaty
4. Hacking
5. Anti-cirumvention
6. Encryption
7. Rights Management Information
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کتاب هــا و دیگر محتواهای الکترونیکــی ـ چه ازنظر کم وکیف 
ارائــه خدمــات و چــه ازنظر ســایر حقــوق تولیدکننــدگان و 
مصرف کننــدگان اطالعــات ـ بــا نرم افزارهای مشــابه خارجی 
قابل مقایسه نیست. فضا یا محیط ناظر و حاکم بر تولید و مصرف 
اطالعــات، ازجمله نهادهای قانون گــذار، ناظر و مجری قوانین و 
مقررات نیز از همین ضعف بزرگ رنج می برند. به همین دلیل نیز 
در این بخش تأکید شــده است که بیشــتر رابطه ها و قراردادهای 
نشــر الکترونیکی کتاب ها در ایران براساس توان فنی و قدرت و 
ضعف عرضه کنندگان محصوالت نشــر یا همان واسطه های نشر 
الکترونیکی و دیدگاه آن ها تنظیم شــده است نه براساس نیازها و 

حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اطالعات.
خالصه آن کــه مطالعه رابطه هــای فردی و نهادی براســاس 
نقاط قــوت و ضعف )فنی، حقوقــی، و موارد مشــابه( می تواند 
دستاوردهای مناسبی در پی داشــته باشد؛ به ویژه ازاین جهت که 
رابطه ها تا چه حد براساس حقوقی است که در سنت ها و قوانین، 
و حتی در رابطه متقابل و قراردادها به آن ها اشــاره شــده اســت. 
بازنگری در قوانین، سیاســت ها، برنامه ها، و روابط متکی بر آن ها 
می تواند ازجمله نتایج آن باشد. درواقع، دولت ها و نهادهای ملی 
و بین المللــی تالش می کننــد تا منابع محدود ملــی را به گونه ای 
مدیریت کنند که همه آحاد و نهادها، به ویژه اقشــار آسیب پذیر، 

رشد و توسعه یابند و منافع عمومی برآورده شود.
در بخش های بعد به نکته های دیگری اشــاره خواهد شد که 
از تســلط دیدگاه ها و توان فنی عرضه کننــدگان در قراردادهای 
مرتبط با نشــر الکترونیکی کتاب ها و نیز نظارت ناکافی نهادهای 
قانونی، اجرایی و صنفی حکایت دارد. برخی از چالش ها شــاید 
به دلیــل ناتوانی یــا ضعف دانش فنی و حقوقی افــراد و نهادهای 
اصلی مرتبط با نشــر الکترونیکی محتواســت و نه قدرت ناشی از 
انحصار و حذف رقابت آزاد، و یا سوءاســتفاده از روابط نابرابر. 

اگرچــه نتیجه آن ایجــاد رابطــه نابرابر، اختالل در نظــام تولید، 
توزیع و دسترســی بــه اطالعات، و نیز تضییــع حق وحقوق افراد 
و نهادهاســت. درهرحال، افزایش دانش فنی مرتبط با نشــر و نیز 
آگاهی افراد درباره حقوق خــود می تواند این وضعیت را به نفع 
جامعه و حتی نهادهای میانجی و عرضه کننده محتوا متعادل کند.

حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث و قراردادها

یکی از بندهای قرارداد بین ناشــر و عرضه کننده الکترونیکی 
به طور طبیعی این اســت که ناشر، مســئول حقوق مادی و معنوی 
پدیدآوران آثاری اســت که عرضه کننــده الکترونیکی آن ها را 
منتشــر می کند. این گزاره کوتاه نکته هــای حقوقی زیادی را به 
مفاد قراردادها و تعهدات طرفین ســرازیر می کند که الزم اســت 
ناشران، پدیدآوران و عرضه کنندگان محتوا به آن ها توجه کنند. 
بنابراین، ناشــر باید به این پرســش های مهم توجه داشته باشد که 
نشر یا بازنشــر الکترونیکی هر اثر چاپی یا غیرچاپی ممکن است 
کدام مســئله حقوقی را با پدیدآوران، ناشران و دیگر عوامل نشر 
همان اثر ایجاد کند؟ و چگونه آن را حل وفصل کند؟ )محســنی، 
1400(. مســائل حقوقــی مرتبــط با افــراد و نهادهــای ثالث در 
قراردادهای نشــر الکترونیکی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 
1( حقــوق مــادی و معنوی مرتبط با پدیدآورندگان، 2( مســائل 
مرتبط با مجوز نشــر اثر از افراد و نهادهــای قانونی، و 3( حقوق 
افراد و نهادهای مصرف کننده اطالعات. پیش فرض قراردادهای 
نشــر الکترونیکی آن است که ناشــر اجازه نشر الکترونیکی آثار 
را، هم ازســوی پدیدآورندگان و هم ازســوی نهادهای قانونی، 
برعهــده دارد و ادعاهای افراد و نهادهای ثالــث در این زمینه را 

پاسخ گوست1. 
تأکید بر مسئولیت مادی و معنوی ناشر و واسطه در قراردادهای 
نشــر الکترونیکی از زاویه دیگر هم اهمیت دارد. ازاین جهت که 
تشــخیص اصالت محتوا، رعایت مالکیت مــادی و معنوی افراد 
ثالث و نیز حقوق فردی و اجتماعی آن ها پیش شــرط نشر محتوا 
و قراردادهای مرتبط با آن هاســت. پیش فرض اصلی عرضه کننده 

حقوق مالکیت فکری و قراردادهای نشر الکترونیکی / حمید محسنی

1 . برای مطالعه مســئولیت های حقوقی ناشــر در برابر پدیدآورنــدگان و نهادهای قانونی 
مرتبط با نشر به مقاله های دیگر همین مؤلف در این مجله مراجعه کنید؛ ازجمله: محسنی، 
حمید )1400(. نشر الکترونیکی کتاب و حقوق مالکیت فکری برای دانش کاران و نهادهای 

دانشی.
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محتوا در این زمینه آن اســت که ناشــر یا تأمین کننده محتوا )فرد 
حقیقی یا حقوقی( برای نشــر آن به شــکل چاپی و الکترونیکی و 
براســاس ســازوکارهای قانونی، مجوز الزم را دارد. فیپا و شناسه 
ملی کتــاب بهترین شــاخص قانونی در این زمینــه، حداقل برای 
عرضه کننده محتواست. طبیعی است مســئولیت حقوقی مرتبط با 
نشــر الکترونیکی چنین آثاری با همان ناشــر )حقیقی یا حقوقی( 
است. البته ناشر ممکن است مســئولیت انتشار الکترونیکی همه یا 
برخی از آثار خود را به فرد یا ناشــری دیگر واگذار کند. در این 
صورت، عرضه کننده محتوا باید مســتندات مرتبــط با نمایندگی 
خود را از فرد ثالث دریافت کند.کتاب های چندناشره نیز مصداق 
همین مســئله هســتند، گرچه اصل بر این اســت که عرضه کننده 
محتوا، ناشر اول را نماینده رسمی به شمار آورد. بدیهی است ناشر 
دوم یا بقیه افراد مدعی باید مستندات مربوط به نمایندگی خود را 
عرضه کنند. باوجود همه این مالحظات، ممکن اســت اثری همه 
این شاخص ها را تا زمان محدود و حتی در هنگام نشر الکترونیکی 
واجد باشــد اما به دالیلی اعتبار آن تمام شــده باشد. ناشر باید این 

موضوع را به عرضه کننده اطالع دهد.
مسئولیت عرضه کننده الکترونیکی نیز تضمین برخی از حقوق 
افراد و نهادهای ثالث زیر اســت: آماده ســازی فنی آثار برای نشر 
الکترونیکــی بدون تغییر محتوا و با توجه به حقوق مادی و معنوی 
افراد ثالث، تضمین دسترس پذیری محتواها برای مصرف کنندگان 
اطالعات و پشــتیبانی فنی/ نرم افزاری/ آموزشی آن ها، حفاظت از 
اطالعات کاربــران و برخی از حقوقی کــه در قوانین یا تعهدات 
طرفین به آن ها اشــاره شده است. در همه موارد، ناشر باید درباره 
کم وکیــف رعایت اســتانداردهای مرتبط با تأمیــن امنیت فنی و 
حقوقــی داده ها ازســوی عرضه کنندگان مختلف مطمئن شــود و 
آن ها را در مقایسه باهم و نیز گزینه های فنی و حقوقی موجود در 

سطح ملی و جهانی ارزیابی کند.
در بیشــتر قراردادهای نشــر الکترونیکی نیز بندهایی مرتبط با 
این مسئله وجود دارد که به نظر کافی و وافی است. اما کم وکیف 
نظارت فنی بر آن باید شــفاف و قابل راستی آزمایی باشد. بدیهی 

اســت عرضه کننده محتوا باید مســئولیت فنی و حقوقی مرتبط با 
کم و کیــف عرضه و احتمــال سوءاســتفاده از آن را بپذیرد. اما 
نکته مهم این اســت که اغلب سازوکارهای حقوقی، فنی و از آن 
مهم تــر، اجرایی مرتبط بــا تضمین امنیت حقــوق مالکیت فکری 
و نســخه برداری در کشــور ایران و به ویژه در فضای الکترونیکی 

ضعف های اساسی دارد.

پدیده انحصار

پدیــده انحصــار ازجمله مواردی اســت که ممکن اســت به 
شــکل های مختلف در کســب وکارها و روابط بین بازیگران آن 
اختالل ایجاد کند. ازجمله نمود آشکار و پنهان آن در قراردادهای 
نشــر الکترونیکی اســت. بــرای مثــال برخــی از عرضه کنندگان 
محصوالت نشــر ممکن اســت به هر دلیلی تأمین کننده یا ناشر را 
وادارنــد که اجــازه انتشــار الکترونیکی همان محصــول ازطریق 
عرضه کنندگان دیگر را ندارد. درواقع، این مســئله نوعی انحصار 
در توزیــع و عرضه اســت که با مزیت نشــر و عرضه الکترونیکی 
در تضاد است. سازمان های دولتی باید درزمینه محدودیت عرضه 
منابع الکترونیکی خود دقت ویژه ای داشته باشند. زیرا ممکن است 
در اجرای وظایف ســازمانی  آن ها نیز اختالل و محدودیت ایجاد 
کند. مثاًل انتشار منابع دولتی و رایگان را به مجاری خاص محدود 
کنند. درهرحال، مدیران نشــر خصوصی یــا دولتی با پذیرش این  
نوع محدودیت هــای انحصارآفرین )جدا از نقض حقوق فردی و 
اجتماعی و قوانیــن مرتبط با آن ها( خــود و جامعه مصرف کننده 
اطالعــات را در اســتفاده از مزیت های نشــر الکترونیکی محدود 
می کنند. برای مثــال، عرضه هم زمان، تنوع بســته بندی و مجاری 
عرضه، مزیت بسیار ویژه فضای دیجیتال است. زیرا یک محتوای 
خاص را می توان به شکل های مختلف بسته بندی کرد، تا هم زمان، 

عرضه کنندگان مختلفی آن را عرضه کنند.
سیاست ناشــران، مصرف کنندگان و حتی مجموع سازان بسط 
این رویکردهای متنوع است. رویکرد نظام مدیریت کالن نشر نیز 
تشــویق و حمایت قانونی از تنوع و رقابت ســالم و حتی مبارزه با 
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انحصار اســت تا هم مصرف کنندگان اطالعات از منافع رقابت و 
تنوع خدمات بهره مند شــوند و هم فضای تولید محتوا و خدمات 
اطالعاتی ازنظر کمی و کیفی رشــد کند. با این وجود، منافع بازار 
رو به رشد اطالعات در محیط الکترونیکی ممکن است هر فرد و 
نهادی را وادارد تا با اســتفاده از قدرت مالی، سیاسی، اجتماعی و 
غیره، رقبا را حذف و نوعی انحصار در بازار ایجاد کند یا حداقل 
خود ســهم بیشــتری از بازار ببرد. قدرت سیاســی ناشی از کنترل 
گردش اطالعات و منافع آن برای حفظ قدرت سیاسی و غیره نیز 
مطرح اســت. یکی از دالیل مهم چشم پوشی یا کاستی در مبارزه 
بــا انحصار، اغلب به همیــن نوع قدرت مرتبط اســت. پیچیدگی 
آن زمانی بیشــتر می شــود که با قدرت اقتصادی ناشی از انحصار 
یکپارچه شــود. درهرحال، چنین پدیده ای حضور رقبا را کاهش 
داده و در مواردی احتمال تبانی  برای کاهش هزینه ها و کم وکیف 
عرضه کاالها و خدمــات، حتی با قیمت باالتر، را افزایش خواهد 
داد. محدود شــدن گزینه های عرضه کننده منابع اطالعاتی موجب 
کاهش دامنه عرضه و درنتیجه افزایش هزینه دسترسی به اطالعات 

و مصرف آن نیز خواهد شد.
در کشورهای صنعتی، اغلب نهادهای نظارتی و قانونی تالش 
می کنند با پدیده انحصار مقابله کنند تا هم رقابتی منصفانه شــکل 
گیــرد و هم منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حفظ شــود. 
بااین حــال، تمایل دولت ها و ســایر نهادهای قــدرت برای حفظ 
قدرت و منافع آن ســبب شــده اســت تا پیچیدگی سیاســت ها، 
برنامه هــا، و راهبردهای مرتبط با صنعت اطالعات بیشــتر شــود و 
آن هــا را وسوســه کند تا حد ممکن آن را به شــکل های مختلف 
مهار کنند. به عبارت دیگر، منافع فردی و اجتماعی دسترســی آزاد 
به اطالعات و شــفافیت اطالعاتی در مقابل منافع ناشــی از نوعی 
انحصــار در چرخه تولیــد، توزیع و مصرف اطالعــات، تعارض 
در تصمیم گیری هــای خرد و کالن مرتبط با این حوزه را تشــدید 
خواهد کرد. این تعارض، در ایجاد نوعی عدم تعادل بین عرضه و 

تقاضا و ارتقای کم و کیف آن سهمی بسزا دارد.
ایجاد تعادل نســبی در نشــر اطالعات ازاین جهت مهم اســت 

که از میان همه حوزه هــای اقتصادی و اجتماعی، بی تردید بخش 
اطالعات بیش از بقیه به سیاســت ها، برنامه ها و رفتارهای نهادهای 
قانونی، قضایی و دولتی وابسته است و درعین حال، بیش از هر بخش 
دیگر بر ابعاد مختلف رشــد و توسعه فردی و اجتماعی تأثیرگذار 
اســت. درهرحال، انحصــار در این حوزه می تواند به شــکل های 
مختلفی در بازار ایجاد شــود که مهم ترین آن اســتفاده از قدرت 
نفوذ سیاســی و مالی و ســایر ابزارهای مربوط است. وظیفه دولت 
و ســایر نهادهای ملی، ایجاد انواع زیرســاخت های سخت افزاری 
و نرم افزاری در ســطح ملی و تدوین قوانین و مقررات مناســب و 
نظارت بر اجرای دقیق آن ها برای تشــویق حضور همه کنشگران 

این حوزه، به ویژه بخش خصوصی است.
شــاید مهم ترین اقدام بــرای جلوگیــری از انحصار در بخش 
اطالعات و هر حوزه دیگر، تعدیل حضور دولت و سایر نهادهایی 
است که این روزها در ایران خصولتی نام گرفته اند. زیرا عمدتاً این 
نهادها سایه سنگین خود را بر بخش های گوناگون اقتصاد، به ویژه 
بخش اطالعات گسترده اند، آن هم به بهانه حمایت از آن. اهمیت 
این  موارد زمانی بیشــتر می شــود که بخش زیــادی از کنش های 
مرتبط با تولیــد و مصرف اطالعات در جهان به بخش های دولتی 
و ســایر نهادهای ملــی، به ویــژه آموزش وپرورش، دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، و حتــی ســازمان های اجرایی و خدماتی وابســته 
اســت. به همین دلیــل، این خطر وجود دارد که آن هــا با انواع قوانین 
و مقــررات و برنامه های گوناگون، و حتی به نام حمایت از فرهنگ و 
اجتماع به جای شــاخص هایی چون کارآمدی و کارایی و غیره، برای 
فعالیت بخش های خصوصی به شــکل های مختلف عرصه ای نابرابر و 
ناعادالنه را فراهم آورند. تجربه های جهانی نشــان داده است که چنین 
رویکردهایی بیشــتر به ضرر نهادهای آموزشی، پژوهشی، دانشگاهی، 
و همه کنشــگرانی اســت که به نحوی با تولید و مصرف اطالعات و 

نوآوری های علم و فنی ناشی از آن سروکار دارند.
نکته های فوق ازاین جهت شایسته تأکید است که عمدتاً خود 
را در قالب قوانین، مقررات، قراردادها و روابط بین آن ها و نیز کم 
و کیف نظارت بر اجرای آن ها نشــان می دهند. درعین حال، آن ها 
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به جای تأکید بر فرایندهای فنی مرتبط با تولید و دســترس پذیری 
محتــوا می توانند بــر ارتقای کم وکیف تولیــد و مصرف محتوا و 
اجرای قوانین شــفافیت اطالعاتی و دسترســی آزاد به اطالعات، 
و غیره بیشــتر تمرکز نمایند. بی تردید، نشــر چاپی و الکترونیکی 
محتوا یکی از حوزه هایی اســت که بسیار به توان و ظرفیت بخش 

خصوصی و ارتقای آن نیاز دارد.

ابهام در سیاست های مربوط به درصد تأمین کننده از فروش

رابطه مالی بیــن تأمین کننده و عرضه کننده محتواها در محیط 
الکترونیکی ازجمله مســائلی اســت که در قراردادها باید شفاف 
و روشــن باشــد. درمجمــوع قیمت گذاری محصــوالت چاپی و 
الکترونیکی از وظایف ناشــر اســت. ناشــر در قیمت گذاری این 
محصــوالت تا حدی آزادی عمل دارد. بااین حال، مالحظات فنی 
و حرفــه ای مرتبط با قیمت گذاری ازجملــه هزینه تولید و عرضه، 
حقوق مصرف کنندگان، محاســبه هزینه ها، کم و کیف خود اثر، 
مطالعه ســود و زیان، رقابت و عرف بازار نشر، اهداف و وظایف 

سازمانی و مانند آن را باید در نظر داشته باشد.
معمــوالً 30 درصــد از مبلغ هر واحد فــروش، و نه قیمت کل 
نســخه الکترونیکی، را عرضه کنندگان به عنــوان هزینه خدمات و 
ســود خود محاســبه می کنند. بدیهی اســت مبلغ باقیمانده باید به 
حساب ناشر، عمدتاً آخر هر ماه واریز شود. درزمینه قیمت گذاری 
اثر و درصد تأمین کننده از فروش، کمتر بین ناشــر و عرضه کننده 
اثر اختالف پیش می آید. اما باید به بندهایی از قرارداد توجه داشت 
که ممکن اســت بهانه ای برای پرداخت به اشخاص ثالث، جدا از 
تخفیف داده شده به خود مشتریان، از محل باقیمانده فروش باشد. 
برای مثال، در یکی از قراردادهای نشــر کتاب الکترونیکی بندی 
وجــود دارد که عرضه کننده می تواند از ســایر نرم افزارها )عالوه 
بر نرم افــزار خود عرضه کننده( بــرای بازاریابی و فروش کتاب ها 
اســتفاده کند. تا اینجای کار ایــرادی وجود ندارد بلکه باید آن را 
نکته مثبت در بازاریابی تلقی کرد. مشکل زمانی ایجاد می شود که 
عرضه کننده به همین بهانه، درصدی اضافی از فروش ناشر )عالوه 

بر مثاًل 30 درصد موردتوافق( را به آن فرد یا نهاد واسطه پرداخت 
کنــد! یعنی 30 درصد از کل فــروش، عالوه بر 30 درصد اصلی، 
به فردی ثالث پرداخت می شــود )یعنــی درمجموع 60 درصد(؟! 

به عبارت دیگر، مبلغ دوم از سهم ناشر کسر شده است.
باید به شــاخص های قیمت گذاری ساعتی یا امانت نیز حساس 
بود. مثاًل کمتر محققی اول تا آخر آثار علمی و پژوهشی را مطالعه 
می کند. آن ها معموالً متناسب با موضوع پژوهش خود بخش هایی 
از یک اثر را مطالعه می کنند. بنابراین، خدمات اطالعاتی مرتبط با 
این نوع استفاده و قیمت گذاری ها باید متناسب با مالحظاتی باشد 
که نه ناشــر و عرضه کننده خدمات متضرر شود و نه خواننده. بهتر 
اســت یک هزینه ورودی برای همه کتاب ها )چــه امانت روزانه 
و هفتگی و چه اســتفاده ســاعتی( در نظر گرفته شود که می تواند 
درصدی از بهای نســخه الکترونیکی )مثاًل 20 تا 35 درصد( باشد: 
مثــاًل 20 درصد برای کتاب های ادبی و تاریخی و 35 درصد برای 
کتاب های علمی و پژوهشــی. کتاب هایی کــه معموالً خواننده از 
اول تا آخر آن را می خواند بهتر اســت هزینه ورودی و نیز زمانی 
آن کمتــر باشــد. بار اصلی قیمت گــذاری کتاب هــای ادبی بهتر 
اســت با توجه به یک زمــان معمول برای مطالعــه کامل همان اثر 
باشد. به این ترتیب، مقدار کاهش آن به نفع خواننده کسر می شود. 
درهرحال، ســاعت نمی تواند مبنای درســتی برای خواننده و ناشر 
کتاب های علمی و پژوهشی همان اثر باشد. زیرا اگر قرار بر مطالعه 
همه یک اثر علمی باشــد که نیاز به تأمل زیاد دارد، ســرعت کند، 
و به زیان خواننده خواهد بود. محاســبه دقیقه ای یا ساعتی به زیان 
ناشر و عرضه کننده نیز هست. زیرا عماًل بخش زیادی از کتاب های 
علمی از دور فروش مفید خارج خواهند شــد. زیرا پژوهش گران، 

اغلب برای مطالعه کل اثر به کتاب های علمی مراجعه نمی کنند.

زمان در قراردادها

یکــی از بندهــای پرمناقشــه قراردادهــای فــروش کتاب هــای 
الکترونیکــی، مدت زمــان ارائه خدمات دسترســی به کتاب های 
فروخته شده اســت. بالطبع »محدود کردن زمان اجرای تعهدات« 
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و یــا به عبارت فنی تر و حقوقی تــر، »تعریف دقیق تر زمان یا مدت 
تعهد« مهم ترین، و حتی تنها راه حل اســت. اغلب عرضه کنندگان 
یا واســطه های الکترونیکــی ترجیح می دهند بندهــای قرارداد را 
به گونــه ای تنظیم کنند که رابطه آن ها با کتاب های فروخته شــده 
ازنظر نگهداری فایل ها و ادامه خدمات آن به شکلی نامحدود حفظ 
شود. استدالل مرسوم این است که واسطه الکترونیکی می خواهد 
عرضه کتاب های فروخته شده به خریدار را تا زمان نامحدود ادامه 
دهد که فرضی تقریباً محال اســت. به نظر می رســد افزودن چنین 
بندی به قرارداد به نفع عرضه کننده محتوا و ناشــر است. اما تحلیل 
مشکالت احتمالی نشــان می دهد که چنین رویکردی تیغی دودم 
اســت که لبه تیز آن، بیش از هر چیز، به ســوی خود عرضه کننده 
و حتی مصرف کنندگان اســت. زیرا قرارداد بیــن عرضه کننده و 
مصرف کننــده نهایی تحــت تأثیر برخی از رویدادهــا و تغییراتی 
اســت که گاهی از کنترل خارج اســت؛ ازجمله تغییر روابط بین 
تأمین کننــده یا ناشــر و عرضه کننده و نیز ســایر عوامل درگیر در 
این فرایند. بر همین اســاس، بهتر اســت به گونه ای تنظیم شود که 
تعهد واســطه الکترونیکی نســبت به خریدار با دقت و متناســب با 
تجربه هــای جهانی و نــوع کاال )در اینجا اطالعــات / محتوا / یا 
کتاب( تعریف شود. به طورکلی، نباید تعهدی ایجاد شود که همه 

عوامل آن در اختیار متعهد یا عرضه کننده نیست.
الگوی جاری عرضه کنندگان الکترونیکی عمدتاً براســاس همان 
رویکردهای نشر چاپی یا خریدوفروش کاالهایی است که شکل 
مادی آن را خریدار دریافت کرده اســت. یعنی، مسئولیت حفظ و 
نگهداری مادی آن از اختیار تولیدکننده کاال و واسطه فروش آن 
خارج شده است. خریدار، خود نیز می تواند بیشتر این  نوع کاالها 
و خدمــات را واگذار یــا امحاء کند. اما ماهیــت خاص کاالها و 
خدمات اطالعاتی الکترونیکی اقتضا می کند که تعهدات مرتبط با 
آن نیز براساس همین ویژگی های الکترونیکی باشد. درواقع، باید 
خدمتی اطالعاتی، بــا محدودیت های خاص زمانی، مکانی، فنی، 
حقوقی و غیره در نظر گرفته شــود. مســائل و مشکالت مرتبط با 
متغیر بودن و زمان ـ  مکان مندی را باید درهرحال در نظر داشــت. 

انعطاف پذیری و تغییرپذیری، ویژگی اصلی محتوای الکترونیکی 
و حتی عوامل درگیر در آن اســت و تا حد زیادی قابل پیش بینی 
هم نیست. به همین دلیل است که شاید همه خدمات الکترونیکی 
مرتبط بــا مجالت، پایگاه های اطالعاتی و بســیاری از محتواهای 

دیگر به صورت اشتراک زمانی و مدت دار عرضه می شود.
عواملی مثل واگذاری کتاب ها به دیگر ناشران، حضور نویسندگان 
دیگر در ویرایش های تازه، واگذاری نرم افزار تأمین کننده به دیگر 
شرکت ها یا واسطه ها، انحالل یک موسسه )ناشر یا عرضه کننده(، 
از بین رفتن محتواها به هر دلیل، مسائل قانونی مرتبط با مجوز نشر 
در ایران و حتی مرگ مصرف کننده اطالعات نیز باید موردتوجه 
قــرار گیرد. همه ایــن رویدادها پای عوامل ثالثــی را به قراردادها 
و تعهدات طرفین می کشــاند که از حیطــه اختیار تک تک آن ها 
نیز خارج اســت. برای مثال آیا کتاب فروخته شــده الکترونیکی 
نیز به ارث می رســد. همین پرســش را در ارتباط با خود ناشران، 
نویسندگان، تأمین کنندگان و حتی نرم افزارهای واسط هم می توان 
پرســید. حتی رابطه کتاب های چاپی و هــر کاالی مادی دیگر با 
خریدار، تولیدکننده و واســطه ها نیز زمان ـ  مکان مند است. طبیعتاً 
رابطه کتاب ها و محتواهای الکترونیکی با ناشران، عرضه کنندگان 
و خریداران نیز باید با توجه به همه این مالحظات تعریف شــود؛ 
چه ازنظر قیمت گذاری و کم و کیف ارائه خدمات و چه از منظر 

زمان و مکان و دیگر شاخص های مادی.

منابع
آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات. بازیابی 10 آبان 1401 از:
 https://birjand.ac.ir/file/download/regulation/1543661578-.pdf

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات. بازیابی -1 آبان 1401 از:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303

محسنی، حمید )1394(. نشر و اطالع رسانی، تهران: کتابدار.
برای  فکری  مالکیت  حقوق  و  الکترونیک  نشر   .)1400( حمید  محسنی، 
دانش کاران و نهادهای دانشی. مجله علوم و فناوری اطالعات کشاورزی. 

دوره 4، ش. 7 )بهار و تابستان( ص. 25-36.
World Intellectual Property Organization (WIPO). Retrived 06 

Aug. 2022, From: https://www.wipo.int/portal/en

حقوق مالکیت فکری و قراردادهای نشر الکترونیکی / حمید محسنی



          12                                                                             علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 9 ، بهار و تابستان  1401

Intellectual property and electronic publishing contracts

Hamid Mohseni
Faculty member of the Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, 
Iran. Email: nashreketabdar@gmail.com

Abstract
Publishing contracts include a wide range of contracts, each of which defines the relation between the varity of 
factors and issues involved in the publication of works. The publisher's contract with electronic content providers 
or intermediaries is often related to other publishing contracts. In this article, we will mention some issues and 
challenges of contracts regarding the electronic publication of monographs, such as books. A large part of these 
issues and challenges can be considered pre-publishing; such as those related to the content producing and conntent 
producers (authors, editors, etc.). Another challenges are related to the post-publishing, that may typically be related 
to publishers, content producers, and consumers; Most of the conscious and unconscious problems of these challenges 
may be transferred to the others parts. In this article, an attempt is made to point out those issues and challenges that 
should usually be foreseen in all kinds of publishing contracts, emphasizing the contract with all kinds of electronic 
intermediaries.
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