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مقدمهای بر اخالق مالکیّت معنوی در کتابخانة دیجیتالی
*

هیره جعار فر
چکیده

 )2قّ معنو ی قّ ماد این اسا که مُید ز مات جدیدآورهرده از آن خرودِ
او باشد و شد

دیگر از آن سوپاستااده هکندی قّ معنو کره گراه رقّ

اخالقی هیی به آن اسالق میشود ،با عنوان "مالکیا معنو " شناخته میشرود
و از مقدمترین اهواع مالکیاها اسا که محدود به زمان و اهتقالجذیر هیسای
با جینرفا علم و تکنولوژ و به ویروه اینترهرا ،تحروالتی در صرنعا هنرر
اسالعات رخ داده اسا که این تغییرات باعث هاکارآمد قرواهین مربروط بره
این عرصه شدی با توجه به اینکه از الیامات اصول اخالق رفها کتابردار ،
ا ترام به قّ مؤل

و مالکیا معنو و تالش در راستا رعایا آن در هرر

* -کارشنا ارشد علم اطقعات و دانششناسی دانشگاه قم.
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برا هر جدیدآورهده ارر  ،دو گوهه قّ در هظر گرفته میشود )1 :قّ ماد
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شرایطی ،ا ترام به قوق مراجعان در مورد محرماهه بودن اسالعرات مربروط
به آهاا ،ااظا از مجموعه و فراهم کردن امکان دسترسی همره کراربران بره
اسالعات مورد هیازشان اسای این مقالره برهسرلب هلرود قرواهین الزم دربراره
مالکیا معنو در فضا دیجیتال ،با استااده از روش سرند (کتابداهرها )،
منابع مرتلط را واکاو و به یافته ها آن ها استناد کررده اسرا ترا برا ارائره
رویکرد اخالقاهه درباره مسئله مالکیا معنو  ،به تلیرین تعاردات اخالقری
کتابداهه ها دیجیترالی در سره ملحرث کلری تعاردات اخالقری درخصرو
صا لان آررار ،تعاردات اخالقری درخصرو
درخصو

کراربران و تعاردات اخالقری

مجموعه کتابداهه دیجیتالی بهردازدی

واژههای کلیدی
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

اخالق ،مالکیا معنو  ،کتابداهه دیجیتالی ،فضا مجاز  ،اخالق رفها ی
مقدّمه
یکی از مااهیم مام و اساسی که امروزه با جینرفا علم و تکنولوژ و به ویوه
اینترها درباره مالکیا مطرح می شود ،بحث مالکیا معنو اسای در هگراهی
کُلی ،مالکیا معنو به قّی اسالق می شود که هر فرد خلّاق ،هنرمند ،سرراح
و هویسنده شایسته آن اسا ازاین رو ،آرار غیرمراد کره برا ترالش فرراوان
بهوجود میآیند و در ظاهر ،جنله ماد هدارهرد ،برهواسرطه مالکیرا معنرویی
مایا می شوهد و همچنین باعث می شود علم و اهگییه در جامعره جینررفا
کند و قوق افرادِ صا ب ارر ا شودی
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مالکیا معنو  ،امروزه بهاهدازها اهمیا دارد که دیگر تقسیمبند

قّ به

دو گوهه عینی و دینی ،تقسیمبند کاملی هیسا و سلیعا این قروق ایجراب

می کند که آن ها را به سه دسته عینی ،دینی و معنو تقسیم کنیم زیرا مالکیا
معنو  ،قّ مالکیا معمولی هیسا ،بلکه ا ترام و اعتلار به مراتب بینرتر از
مالکیا ماد و عاد دارد چرا که قروق فکرر و مالکیرا هاشری از آن،
محصول فکر و ابتکار عقلی اهسان اسا که با روح و روان و بستگی کامرل
دارد و شدصیا صا ب تاکر در اررر جدیرد آمرده متللرور شرده اسرا لرذا
مقایسهشدهی با مالکیا ماد هیسا و باید اعتلار بینرتر داشرته باشرد و از
هر جاا مایا شودی به همین سلب اسا که مالکیرا معنرو را مریتروان
مقدم ترین مالکیا داهسا چرا که مالکیا معنرو  ،هاشری از عقرل و فکرر
صا ب ارر اسا ،برخالف مالکیا ماد که اصوالً مالك در ساخا و ایجراد
آن هقنی هداردی
بدنی از مالکیا معنو محسوب می شوهدی مالکیا معنو را داقل از سره
بُعد اقتصراد  ،قروقی و اخالقری مری تروان بررسری کررد و از سره زاویره
درآمدآفرینی ،مرزها

قوقی و ارزشی میتوان تحلیل کرد اما تحلیلگرران،

از هگاه اخالقی کمتر به آن جرداخته اهد (اسالمی)53 :1380 ،ی قیقا آن اسا
که اخالق هتواهسته اسا به همراه فنراور اسالعرات رشرد و توسرعه همایرد
(امیرخاهی ،و دت ،خضریان)60 :1389 ،ی
از سویی در سی چند دهه اخیر جارا جاسردگویی بره هیازهرا دهیرا
جدید ،در صنعا هنر اسالعات با رشد روزافیون هنر و اهتقرال اسالعرات از
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مطابق با این تعری  ،هویا و اسالعات شدصی افراد و سرازمانهرا هرم

سریق رساهه ها و در محیط ها دیجیتال هسرتیم (مطللری)137 :1386 ،ی بره
همین سلب قواهین مالکیا معنو با ورود تکنولوژ هوین و تغییراتی کره در
اشاعه اسالعات به وجود آمد ،هیازمند بازهگر شده اسرای هرچنرد از زمران
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توسعه چاپ تاکنون همواره این قراهون توسرعه یافتره اسرا امرا فررم هرا و
شکل ها تازه آرار و تغییر شکل آن ها به یکدیگر بدون تغییرر در ماهیرا و
کیایا کار موجب سردرگمی در قواهین مربوسره در ایرن زمینره شرده اسرا
(سهار)28 :1381 ،ی
با توجه به اینکه از الیامات اصول اخالق رفرها کتابردار  ،ا تررام بره
قّ مؤل

و تالش برا رعایا آن در هر شرایطی ،ا ترام به قوق مراجعان

در مورد محرماههبودن اسالعرات مربروط بره آنهرا ،ااظرا از مجموعره و
فراهم کردن امکان دسترسی همه کاربران به اسالعرات مرورد هیازشران اسرا
(کاظم جور ،اشرفیریی  ،سراهر  )801 :1390 ،ازایرنرو ،برهسرلب هقصران
قواهین مربوط به این موضوع برا صرا لان صرنایع ضرلط دیجیترالی ماهنرد
کتابداههها دیجیتالی ،چالشها فراواهی ایجاد شده اسای
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

با توجه به اینکه محیط دیجیتال ،شرکل دیگرر از جاران واقعری اسرا،
عناصر اولیه این دو جاان ،منترك هستند و فقط چگروهگی ،جرنس و هقرش
این عناصر با یکدیگر متااوت اسای جس اصول اخالقی اکم و ماارت هرا
فنی و رفتار که الزمه تعامل در این محیط ها اسا ،با وام گررفتن از فضرا
واقعی وارد این فضا خواهند شد و اصول اخالقی اکم با گرذر زمران تغییرر
هکرده اسا (بیرگوار )1388 ،ی این مقاله به سلب هلرود قرواهین الزم دربراره
مالکیا معنو در فضا دیجیتال ،با ارائه رویکرد اخالقاهه در جی آن اسا
تا با جاسخ به سؤاالت زیر ،کتابداهه ها دیجیتالی را در این باره یار هماید:
1ی با لحاظ مالکیا معنرویی ،کتابداهره دیجیترالی چره تعاردات اخالقری
درقلال صا لان آرار دارد؟
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2ی با لحاظ مالکیا معنرویی ،کتابداهره دیجیترالی چره تعاردات اخالقری
درقلال کاربران دارد؟

3ی با لحاظ مالکیا معنرویی ،کتابداهره دیجیترالی چره تعاردات اخالقری
درقلال مجموعه دارد؟
پیشینة تحقیق
درباره موضوع جووهش اضر ،به سور خا

مطالعه جرد صرورت هگرفتره

اسا ولی تحقیقات متعدد بهصرورت جراکنرده ،ملحرث مالکیرا معنرو را
بررسی کردهاهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشودی
کریمجور ( )1393در جایانهامرها دربراره رقّ مالکیرا برر محصروالت
الکتروهیکی در آموزش مجاز  ،به ارلات مالکیا بر محصروالت الکتروهیکری
برا جدیدآورهدگان و مایا هرا قراهوهی بررا مالکران ایرن محصروالت
درخصو

مایا از مؤلاان ،مصرناان وییی وجرود دارد ،مسرؤلیا مردهی و

ضماها اجراها

قوقی برا برخوردها الزم در برابر متدلاان این قرواهین

را تنریح کرده اسای
رضو ( )1391در جایان هامه خود ،با عنوان «ضماها اجراهرا

قروقی

تعد به دادهجیامها الکتروهیکی» هنان داد کره تمرامی اسالعرات ذخیرره و
جردازش شده با وسایل الکتروهیکی و فناور ها هروین ،هرچنرد از مایرا
قاهونگذار برخوردار میشوهد ،امرا در رأم ایرن مجموعره دادههرا
قوق مؤل  ،سرازمان هرا ،هرام هرا افرراد ،از لحراظ قراهوهی دارا

راو
رریم
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جرداخته و با اتکاپ به قواهین و هظریهها فقای کره در براب مالکیرا معنرو

خصوصی اسالعاتی هستند که با هقض ،هاروذ ،تغییرر ،اهتنرار ،اهتقرال توسرط
ویروم ها رایاهه ا  ،مورد تعد قرار مری گیرردی مسرؤلیا مردهی هاشری از
تعد به داده جیام ها الکتروهیکی مایا شده ،علی االصول ملتنی برر تقصریر
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اسای زیاندیده در اکثر موارد برا ارلات تقصیرم عاملم زیان با دشروار و در
دسترم هلودن ادله ارلاتی روبه رو مری شرود کره ایرن امرر گراهی منجرر بره
جلرانهندن خسارتها میشرود و در مروارد هرم کره شناسرایی و اعمرال
ضماها اجرا میسر اسا ،قاهون گذار ،ضماها اجرا کافی در هظرر هگرفتره و
تعد را با اخطار ،توقی

مجوز ،جریمه هقرد خاتمره مری دهردی و بررا

رویارویی با این منکل ،ترویج فرهنگ تکنولوژ همراه برا براالبردن سرطح
ااظتی داده جیام ها و استااده از داهش متدصصان قوقی در فرآینرد تردوین
قواهین قوقی را جیننااد داده اسای
در جایانهامه دیگر از اولیایی ( )1391با عنوان «بررسی فقای و قروقی
مالکیا معنو با تأکید بر دیدگاه امرام خمینری

» منرد

مری شرود کره

موضوع ا مالکیا معنو که در هتیجه گسترش ارتلاسات از سریق شرلکه
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

جااهی اینترها و قابلیرا دسترسری سرریع و آسران بره تمرامی اسالعرات و
سوپاس تااده برخی افراد از آرار و دستاوردها دیگران اسا ،اعتلار بینرتر
داردی به همین سلب ،به بررسی فقای و قوقی مالکیا معنو برا هگراهی بره
دیدگاه و آرا فقای ضرت امام خمینی

جرداخته اسای

ملکی سورکی ( )1388در تحقیق خود هنان داده اسا که رعایا قروق
مالکیا معنو (فکر ) بر اختراع ،اهتقال تکنولوژ و رشرد اقتصراد ترأریر
بسیایی دارد و یافتهها جایانهامه عربزاده ( ،)1387بیاهگر آن بود که فقدان
این مقررات باعث میشود ،هرمافیارها رایاهها بهساولا و غیرمجاز تکثیرر
و باعث ضرر ملتکران و جدیدآورهدگان این آرار در فضا مجاز شوهد و از
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سویی دیگر ،بارهور منصااهه از آن برهامهها محقق هنودی هترایج جایرانهامره
ر یمی ( ،) 1384درخصو

ملاهی فقای و قوقی مالکیا معنو هنران داد،

همه فقاا اسالم بر جذیرش بُعد معنو یا اخالقری قروق مالکیرا معنرو
اتااقهظر دارهدی
از سویی ،در جووهش ها
بره صرورت اخر

وزه کتابدار  ،تاکنون ملحث مالکیا معنرو

بررسری هنرده اسرای فقرط در آررار از تراجالرردینی و

همکاراهش ( ،)1390اسداغی ( ،)1390هاشمی هسب ( ،)1389اساندیار مقدم
و سررنلو ( ،)1389مرراتیی و فررایلس ،)2008( 1فررایلس ،)2007( 2اسررتاان
مگینو )2001( 3که کوشیده اهد در تحقیقاتنان به اخرالق رفرها در روزه
علم اسالعات جایگاه ویوه ا بدهند ،این موضوع به صرورت خیلری مدتصرر
جرداخته شده اسای
مرور جینینه ها جووهش هنان می دهد که جووهش ها اهجام شده دربراره
که این امر خود دلیلی بر کملود قواهین اکم اسا و در اغلب تحقیقات وزه
کتابدار که درباره اخالق رفه ا اهجام شده اسا ،موضوع مالکیا معنرو
به صورت خیلی جیئی بحث و کنکاش شده اسای همچنین جووهشهرایی کره
به بررسی جنله اخالقی ملحث مالکیا معنو در فضرا دیجیترالی جرداختره
باشند ،کمتر دیده می شوهد و مربوط به سال ها اخیر هستند که این امر هنان
از هوظاوربودن ملحث اضر اسای
با توجه به اینکه کتابداهه ها دیجیترالی در ایرران هوجرا هسرتند ،تراکنون
جووهنی که بهسور جامع بره مقولره مالکیرا معنرو در کتابداهره دیجیترالی
1-Mathiesen & Fallis.
2-Fallis.
3-Stephenalmagno.
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مالکیا معنو  ،در اکثر موارد بُعد قاهوهی مالکیا معنو را بررسی کرردهاهرد
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جرداخته باشد ،اهجام هنده اسا ازاین رو ،در این مقالره برر آن شردیم ترا برا
استااده از روش سند (کتابداهها ) ،منابع مرتلط بررسی و به یافتهها آنها
بهعنوان شاهد استناد کنیمی
مالکیّت معنوی در فضای مجازی
امروزه فضا
در معر

وب ،محیطی را فراهم آورده تا همگان بتواهند اسالعات خود را

دید و استااده دیگران قرار دهندی همین ویوگری و فراگیربرودن آن

باعث شده تا افراد جاا کسب اسالعات مورد هیاز خود ،به وب مراجعه کنند
و با استااده از اینترها به اسالعات مرورد هیراز خرود دسرا یابنرد (علیهرور
افظی) 9 :1390 ،ی
قّ مالکیا معنو  ،یکی از موضوعاتی اسا که با رشد و توسعه علرم و
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

تکنولوژ در جاان امروز بره وجرود آمرد و بره سررعا در کراهون توجره
اهدینمندان قرار گرفای شاید مامترین عامل بهوجودآمدن قّ یادشده ،جدیده
ارتلاسات و گستره داهرش ملرادالتی در دهیاسرا کره موجرب هقرل و اهتقرال
اطالعات و علوم جوامع مدتل بنر در زمان ها بسیار کوتاه و محدود شرده
اسای استااده غیرمسؤالهه از ایرن منلرع ارتلراسی ،تادیرد بیرگری بررا جامعره
محسوب میشودی این مسئله در وزه مالکیا معنرو در فضرا مجراز و در
زمینهها

ریم خصوصی افراد و سازمانها ،امنیا اسالعات موجرود در فضرا

وب و قّ مؤل چالشهایی را ایجاد کرده اسای شرلکه جاراهی اینترهرا از دو
سریق به اهمیا توجه به قّ مالکیا معنو دامن زده اسا:
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ال

ر تلادل آرار علمی و هظر به وجودآمده در جاان کره لیومراً قروق

جدیدآورهدگان در این میان لحاظ شده اسا.

ب ر سوپاستااده ها متعدد از ریم خصوصی افراد و سازمان ها و امنیا
اسالعات که دغدغههایی را برا جدیدآورهدگان و تولیدکنندگان اسالعرات در
اینترها بهوجود آورده اسا.
ازاین رو ،هدسا در کنورها توسرعه یافتره و مارد ایرن جدیرده هروین و
جس از آن در سایر کنورها دهیا ،تدوین و تصویب قواهین و مقرراتی بررا
ا

قوق و مالکیا معنو مؤلاان و جدیدآورهدگانم آررار فکرر و هنرر

آغاز شدی
در ایران هیی ،سی سال ها اخیر شاهد تصرویب مقرراتری در ایرن زمینره
بوده ایم که اللته هق

و کاستی ها متعردد داشرته اسرای از سرو دیگرر،

عمدهترین منکلی که در کنور با آن روبهرو هستیم ،اجراهندن قاهون و هلرود
هاادها و دستگاهها مسؤل در این زمینه کمکار کردهاهد (روزهامره رسرالا،
)5 :1389ی
در چنین شرایطی ،تناا سازوکار که میتوان در زمینره رعایرا مالکیرا
معنو در فضا مجاز در هظر گرفا ،داشتن رویکرد اخالقی در این مسئله
اسا چرا که اگر کاربران اینترها تواهرایی رفترارکردن بره شریوه اخالقری را
داشته باشند ،هیچ تضمینی وجود هدارد که آن گوهه عمل کنند ،مگر اینکه آن ها
قصد اخالقی عمل کردن داشته باشندی در واقع ،در موقعیتی که کنتررل بیروهری
در زمینه استااده از اسالعات در فضا مجاز کمرهگ اسا ،داشتن رویکرد
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سازوکارهایی الزم برا اجرا این قاهون اسای ایرن امرر فرامروش شرده و

اخالقی از سو صا لان صنایع ضلط دیجیتالی ماهند کتابداههها دیجیترالی
در این زمینه می تواهد هوعی کنترل دروهی را ایجاد کند و از برروز بسریار از
منکالت جلوگیر کند (توالیی)47 :1388 ،ی
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ضرورت توجه کتابخانههای دیجیتالی به مالکیّت معنوی
امروزه وب و استااده از محتروا موجرود در آن عمومیرا یافتره اسرای در
قیقا هدستین منلع برا کسب اسالعات و جاسخ گویی بره هیازهرا افرراد،
جسا وجو در وب و استااده از محتوا آن اسا ،در رالی کره چنرد سرال
جیش ،کتابداهه ها از چنین موقعیتی هداشتندی هرچنرد همره هروع اسالعراتی در
وب وجررود دارد ،امررا متأسررااهه غالررب اسالعررات موجررود در وب داور
همی شوهد بنابراین ،در محریط وب بسریار از اسالعراتی ماهیتراً اسالعرات
هادرسا یا ذاتاً اسالعات مغرضاهه هستندی با این وجود ،بسریار از افرراد در
وهله اول به این منلع اسالعاتی مراجعه میکنندی
اسالعات موجود در کتابداهه ها تماً باید از فیلتر برا عنروان اهتدراب و
مجموعه ساز علور کنند و سهس سازماهدهی شوهدی این در رالی اسرا کره
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اسالعات موجود در وب فار از این دو ویوگی ذاتی کتابداهه ها هسرتندی برا
توجه به اینکه اصوالً می توان گاا محیط وب این امکان را فراهم سراخته ترا
هر کس بتواهد در آن به اشاعه اسالعات بهردازد ،جس کتابداههها هیی میتواهند
اسالعات خود را از سریق وب اشاعه دهند و کاربران خرود را تحرا کنتررل
درآورهد (علیهور افظی)21 :1390 ،ی
به همین سلب کتابداهه ها برآن شدهد تا با استااده از موقعیاها و امکاهات
اصل از فناور ها هوین ،ضور مؤرر در وب داشته باشرند ایرنگوهره
کتابداهه ها که در فضا اینترها فعالیا دارهد ،با عنوان کتابداههها دیجیتالی
شناخته می شوهد اما همزمان برا ضرور کتابداهره هرا در فضرا دیجیترال،
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چالش ها زیاد هیی فرارو آن ها قرار گرفته اسای یکی از این چرالش هرا
بحث مالکیا معنو در فضا مجاز اسای با توجه به اینکه کتابداهرههرا

دیجیتالی هیی یکی از عناصر موجرود در وب محسروب مریشروهد ،ازایرنرو،
مالکیا معنو این مراکی با توجه به رایجشدن بریاخالقریهرا گسرتردها
ماهند هك ،دسترسی غیرمجاز به اسالعات ،ویرومها ،کالهلرردار و جعرل
رایاهها و موارد منابه که در فضا مجاز صورت می گیررد ،مرورد تادیرد
قرار گرفته اسا (جورقارمراهی 1391،تررکمن ،ا مرد )1385 ،ی بره همرین
سلب ،توجه به ملحرث مالکیرا معنرو در کتابداهره هرا دیجیترالی بررا
رویارویی با عوامل تادیدکننده از ضروریات اسای
تعهدات اخالقی کتابخانة دیجیتالی درخصوص مالکیّت معنوی
علم فناور اسالعات ،اهدکی دیر به عرصه قواهین و رفتارهرا اخالقری وارد
تأمین د مطلوب ارائه خدمات به کاربران وضع کننرد و دسرتوراتی را بررا
روابط داخلی علم فناور اسالعات مند

سازهدی

از موضوعات مام تأکیدشده در وزه اخرالق رفره ا م علرم اسالعرات،
ملحث مالکیا معنو و ا ترام به قّ مؤل

و تالش برا رعایا آن در هر

شرایطی ،ا ترام به قوق مراجعان دربراره محرماهرهبرودن اسالعرات آنهرا،
ااظا از مجموعه و فراهمکردن امکان دسترسی همه کاربران بره اسالعرات
مورد هیازشان اسا (دایره المعارف کتابدار )111 :1381،ی
با اهقالب در عرصه اسالعات و فراگیرشدن ایرن تاکرر کره همره چیری از
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شدی قواعد اخالق رفها در علم اسالعات کوشیدهاهد ترا مقرراتری را بررا

سریق وب در دسترم اسا ،چالش ها جدید جیش رو اخرالق سرنتی و
رفه ا در علم اسالعات ایجاد شده اسای یکی از چالشها اخالقیم مطرح
در فضا مجاز که به علارتی جی ملاهی آن شمرده می شود ،هقض اصرول و
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قواعد مالکیا معنو اسای اصول و قواعد اخالقیم مطرح علرم اسالعرات در
فضا مجاز  ،به وزه هایی ماهند مالکیا اسالعات ،قوق مالکیا فکرر ،
دسترسی آزاد یا محدود به اسالعات ،استااده از اسالعات دولتی ،ا

رریم

خصوصی و تأمین محرماهگی در جریان بین المللری اهتقرال اسالعرات توجره
میکند (سایلی ،قیقی)86 :1387 ،ی
از این رو می توان هتیجه گرفا که اصول و قواعد اخالقیم علرم اسالعرات
در فضا مجاز هه تناا به این هکته اشاره دارد که کتابداههها دیجیتالی باید
در فضا مجاز  ،رفتار اخالقمداراهه داشته باشند ،بلکه میتوان بدنری از
تعادات اخالقی کتابداهه ها دیجیترالی در فضرا مجراز را ،راهری بررا
مقابله با بیاخالقیها موجود داهسای
کتابداران دیجیتالی برا رویرارویی برا چرالش هرا اخالقریم مطررح در
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خصو

مالکیا معنو در عصر فناور اسالعات ،بایرد برا مسرؤلیا هرا

اخالقی خود آشنایی کامل داشته باشند که این امر در سایه فراگیر اصرول و
قواعد اخالقی مطرحم علرم اسالعرات در زمینره مالکیرا معنرو در فضرا
مجاز محقق می شودی با توجه به اینکه در وزه موضروعی مردهظر تراکنون
تحقیق جامعی صورت هگرفته اسا ،در ادامه با بررسی و مررور جینرینه هرا
مرتلط و با در هظرگرفتن هدفی که هر یك از آن ها در جرووهش خرود دهلرال
کرده بودهد ،مسؤلیا ها اخالقیم کتابداهه ها دیجیترالی در زمینره مالکیرا
معنو در قالب جدول شماره یك ارائه شده اسا:

جدول شمارة ( )1شناسایی مسؤلیتهای اخالقی کتابخانه های دیجیتالی در زمینة مالکیت معنوی

مسؤلیت اخالقی
مؤلف

شناساییشده
نسبت به:

صا لان آرار

هدف پژوهش

شاریار ()1390

آشنایی با اخالق فناور اسالعات

لیتمن)2001( 1

چگوهگی رعایا قّ مؤل در فضا مجاز

فرامررررز قراملکررری و
همکاراهش ()1390
دوراها ()1389
جورهقد ()1388

زمینههای
تأکیدشده

ق مؤل

جووهش در اخالق رفها کتابدار
آشنایی با مذاکره و قررارداد بررا منرابع اسالعراتی
دیجیتالی

برا اهتقال اسالعات

آسیبشناسی اخالق ارتلاسات

جیاررا و گیوسررینگ 2بررسی قرواهین سرطح دسترسری در کتابداهره هرا
()2001

دیجیتالی

کاربران

فرامررررز قراملکررری و
همکاراهش ()1390
صمیعی ()1383
مجموعه

فرامررررز قراملکررری و
همکاراهش ()1390
اوریك)2000( 4

بیان ارزشها اخالقی از هظر متدصصان کتابدار و
اسالعرساهی ایران
جووهش در اخالق رفها کتابدار
تلیین مدیریا مجموعه منابع الکتروهیکی
جووهش در اخالق رفها کتابدار
تلیین چالشها اخالقی کتابداران دیجیتالی

دسترسی به اسالعات
ا

ریم

خصوصی و تأمین
محرماهگی اسالعات
کاربران

سازماهدهی و
ااظا
از مجموعه

1-Litman.
2-Jihai, Guoxiang.
3-Bollen, Rick.
4-Orick.
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بولن و لویس )2002( 3اقدامات مایتی از کاربران دیجیتالی
موسو زاده ()1384

مذاکره و قرارداد
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با هگاهی کلی به جدول شماره یك مریتروان تعاردات اخالقری کتابداهره
دیجیتالی را در زمینه مالکیا معنو در سره ملحرث کلری تعاردات اخالقری
هسلا به صا لان آرار ،تعادات اخالقی هسلا به کراربران ،تعاردات اخالقری
هسلا به مجموعه برشمردی
تعهدات اخالقی در خصوص صاحبان آمار
کتابداهه ها دیجیتالی تحا وب در ایران ،دسترسی آزاد به منرابع اسالعراتی
در هررر قرراللی را یرركجررا و در اسرررع وقررا برررا مراجعرران و جامعرره
اسررتاادهکننرردگان خررود فررراهم مرریکننررد و ترری بررا اشررتراك منررابع و
جرداخا اجاره باا جایگاه ها اسالعاتی معتلر در فضا اینترهرا ،بره ارائره
خدمات اسالع رسراهی بررخط و رایگران مری جردازهرد (و ردت ،مازهردراهی،
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 )1388ازایررنرو ،امررروزه هنررر الکتروهیررك بررهسررور فیآینرردها یکرری از
کارآمدترین محورها تأمین و توسعه منابع بررا کتابداهره هرا دیجیترالی
محسوب میشودی
با فراگیرشدن کتابداهه ها دیجیتالی در آینده ا هیدیك ،توسعه منابع این
هوع کتابداهه ها وابستگی زیاد به هاشران الکتروهیکی خواهد داشا چرا کره
کتابداهه دیجیتالی توسعه یافته به معنا واقعی ،کتابداهه ا اسا که تمام منابع
آن به صورت الکتروهیکی برا کراربران در دسرترم قررار گیررد (هروروز ،
جعار فر)29 :1393 ،ی
اللته با وجود کالهلردار هایی که ممکن اسا از سو هاشران الکتروهیکی
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صورت گیرد ،کتابداران کتابداهره هرا دیجیترالی بایرد مارارتهرا الزم را
درخصو

گرفتن مجوزها و تنظیم قراردادها رسمی و قاهوهی کسرب کننرد

تا ضمن رعایرا قرواهین ،رقّ مؤلاران در فضرا وب ار و از هرگوهره
سوپاسررتااده ا تمررالی از کتابداهرره دیجیتررالی جلرروگیر شررودی بررسرری
صورت سابها برا تأیید قلل از جرداخا هیری از جملره تعاردات اخالقری
اینان محسوب میشود (رادفر)34 :1390 ،ی
عالوه بر آن ،دیجیتالیکردن آرار چاجی کره در کتابداهره دیجیترالی اهجرام
می شود ،خطر تجاوز به قوق مؤلاان و جدیدآوران را هیی افریایش مریدهرد
زیرا یکی از ویوگی ها

مام محیط دیجیتالی ،شکلجرذیر و قابلیرا تغییرر

شکل آرار اسای هاشرران الکتروهیرك و کتابداهرههرا دیجیترالی بره عنروان
هگالاهان قوق معنو  ،هقش فراواهری در جلروگیر از زوال قروق مؤلاران
الکتروهیکی آن و دسترسی به جم عظیمی از اسالعرات وجرود داردی بردیای
اسا ،چنین سرقتی در محیط چاجی امکانجذیر هیسا (علیهور افظی مطللی،
 )1382ازاین رو ،الزم اسا قلل از هرگوهه اقدامی در این زمینره از صرا لان
ارر اجازه ها الزم کسب و تمایدات الزم برا مقابله با هرگوهه سوپاسرتااده
جیشبینی شوهدی
تعهدات اخالقی نسبت به کاربران
ریم خصوصی ،محردوده معقرولی اسرا کره فررد اهتظرار دارد از دسرترم
دیگر مصون بماهدی امروزه ریم خصوصی بهسلب ظاور فناور اسالعراتی
و ارت لراسی ،تادیرد شرده اسرای در واقرع اینترهرا ،دسترسری بره دادههررا
شدصی ،همچنین تحری و تدریب آنها و هیی بارهبردار از هویا اشدا
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دارهد زیرا جس از اهتنار یك ارر به صرورت آهالیرن ،امکران هسردهبرردار
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و اهتنررار ایررن اسالعررات را برررا اهررداف غیرمجرراز تسررایل کرررده اسررا
(زرکالم)173 :1386 ،ی
بدیای اسا که ریم خصوصی ،مااومی اسا که شامل اسالعات شدصی
و ریم اسالعاتی افراد میشود (شاریار )111 :1386 ،ی با توجه بره اصرول
اخالق رفه ا علم اسالعات ،برا رعایا قوق اسالعات شدصی کاربران،
تأمین محرماهگی ریم خصوصی کاربران از ضروریات اسای از سویی ،برا
تأمین ریم اسالعاتی کاربران سرازوکار کره در کتابداهره هرا دیجیترالی
می توان در هظر گرفا ،تعیین سطح دسترسی به اسالعات برا سلقات مدتل
کاربران (مثالً عضو و غیر عضو) اسا (تساکوهام ،جاجاتئودور)24 :2009 1،ی
تعهدات اخالقی نسبت به مجموعه
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عنصر اولیه و مارم در کتابداهره هرا ،محتروا و منرابع اسالعراتی آن کتابداهره
اسا و بدش اعظم بودجه و هیرو اهساهی برا تایه و سازماهدهی مجموعره
در کتابداهه دیجیتالی صرف میشوهدی کتابداههها دیجیترالی ایرن قابلیرا را
دارهد که هرگوهه اسالعات را به صورت مجموعها از بیرا هرا کرامهیوتر
هگادار کنندی
برخی اوقات اینها هسدهها دیجیتالیشده رساهه ها معمول ماهند متن،
تصویر ،موسیقی ،مواد شنیدار و مندصات سرح ها و بسیار از رساههها
این چنینی هسرتند امرا بدنری از مجموعره در هتیجره اشرتراك کتابداهره برا
جایگاهها علمی فراهم می گردد که بررا کتابداهره برار مرالی داردی قلمرروم
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1-Tsakkonas, Papateodoros.

توصی

شده کتابداههها دیجیتالی ،برخالف کتابداههها سنتی ،بسیار وسیع

اسا ازاین رو ،با توجه به مدیریتی که رو اسالعات اهجام میگیرد ،کتابداهه
دیجیتالی ،مجموعه ارزشمند از لحراظ محتروایی اسرای در کتابداهرههرا
دیجیتالی ،کاربر به مرواد و منرابع متنروعی دسترسری دارد و مجموعرههرا و
امکاهررات موجررود ،هسررلا برره کتابداهررههررا سررنتی در معررر

خطرهررا

بینتر قرار دارهدی
با توجه به اینکه هیینه ها فراواهی صرف تایه و آمراده سراز محتروا
کتابداهه ها دیجیتالی شده اسا و از سرفی ،کتابداههها دیجیتالی از لحراظ
اخالقی هسلا به صا لان آرار موجود در مجموعه خرود مسرؤل هسرتند ،بره
جیادهساز برهامههرا دقیرقم کنتررل و سرازوکارها الزم بررا هگاردار
هستند ازاینرو ،درخصو

خطمنی امنیا ،سرازماهدهی امنیرا اسالعرات،

مدیریا داراییها ،امنیا منابع اهساهی ،امنیرا فیییکری و محیطری ،مردیریا
ارتلاسات و عملیات ،کنترل دسترسی ،تایه ،توسعه و هگاردار سیسرتمهرا
اسالعرراتی ،مرردیریا رروادث ،امنیررا اسالعررات وییی در فضررا وب بایررد
سیاسا گذار ها الزم را اتداذ کنند ،تا بتواهند مالکیا معنرو خرود را در
فضا وب ا کنندی
با توجه به جیچیدگی و وسرعا محریط اینترهرا ،سیسرتمهرا رایاهرها ،
ساماههها اسالعاتی و فعالیا ها و زیرساخا ها
معر

یاتی وابسته به آن ها ،در
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دارایرریهررا اسالعرراتی خررود در دراز مرردت در فضررا وب هیازمنررد

خطرهرا گسرتردها هسرتندی هرم چنرین ،اهرواع خطرهرایی ،ماهنرد

دستکار اسالعرات مرجرع یرا سررقا اسالعرات یراتی و سررمایههرا
اسالعاتی ،تمامی ارکان و عناصر موجود در اینترهرا را تادیرد مریکننردی در
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چنین شرایطی ،اگر عواملی که میتواهند از میایا سیستم ها بره شرمار روهرد
(مثل سرعا و قابلیا دسترسی فراوان) کنترل هنوهد ،ممکن اسا باعث بروز
آسیب شوهد و سوپاستااده افراد بد هیا از این آسیب ها ،به هاوذ و خرابکار ،
کالهلردار یا اخاذ بینجامدی
عالوه برر ایرن ،در صرورت هلرود روش هرا صرحیح بررا

ااظرا از

اسالعات ،منکالت سلیعی و خطاها غیرعمد که توسط کاربران رایاهرها
رخ میدهد ،میتواهد هترایج مدربری را بره برار آوردی ااظرا سیسرتم هرا
اسالعاتی از مالت امنیتی ،چالنی مستمر اسا که بسیار از سازمان هرا در
فضا وب با آن مواجهاهد .با این اوصاف ،تدوین و اجرا تردابیر امنیتری در
قلال این تادیدها گسترده ،ضررورتی اجتنرابهاجرذیر بررا کتابداهرههرا
دیجیتالی بهعنوان یکی از عناصر موجود در وب اسای
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

اتداذ تدابیر مناسب میتواهد ا تمال وقوع مداسرات را به داقل برسراهد
یا در صورت وقوع آن ها ،مییان خسارتها وارده را در د بسیار هراچیی
جایین هگه داردی اینگوهه تدابیر امنیتی ،موجب افیایش قابلیا واکنش سریع و
مؤرر میشوهد و به این ترتیب کتابداهه ها دیجیتالی قادر خواهند برود بررا
ترمیم خسارت ها از فرآیندها از جیش تعیین شده استااده کنند و باررهور و
ایمنی اسالعات ،افیایش یافته و به صورت مطمئنتر تداوم یابنرد ( ریرر ،
هظر  69 :1391 ،هاکی ،ال شایی 2013 ،1آللاهس)2008 ،2ی
1-Naqvi, Al-Shihi.
2-Albanese.
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نتیجهگیری
در واقع ،مایا از قوق جدیدآورهدگان منابع دیجیترالی سرلب رشرد ،توسرعه و
گسترش فرهنگ دیجیتالی در جامعره مریشرودی در قیقرا ،بایرد تعرادلی برین
دسایابی عمومی به اسالعات و اهگییهها اقتصاد برا ضلطکنندگان دیجیتالی،
ماهند کتابداههها دیجیتالی و هاشران اسالعات به وجود آیردی اسرتااده از قراهون
مالکیا معنو در محریط مجراز باعرث مریشرود ترا هرم منرافع اصرل از
دیجیتالیکردن اسالعات به قوت خود باقی بماهد و هم هاشرران و مؤلاران در ایرن
میان متضرر هنوهد و قوق ماد و معنو این افراد محاوظ باقی بماهدی
با توجه به تصویب قاهون قّ مؤل  ،باز هم شاهد عدم توجه کافی به این
مساله در بسیار از جوامع هستیم ،بهخصو

در زمینه آرار دیجیتال این امر

منکل تر از منابع چاجی اسا که روهد این امر ،زیان قابل توجای را به جوامع
وارد میآورد و آنها را از جینرفا هایی که بعد از این تکنولروژ وارد برازار
خواهد شد ،باز خواهد داشا ازاین رو ،این مقاله با توجه به فقدان قروقی و
ضماها اجرایی که در زمینه مالکیا معنو در فضرا مجراز وجرود دارد،
سعی کرده اسا مطابق با اصول اخرالق رفرها علرم اسالعرات برا تلیرین
تعادات اخالقی کتابداهه دیجیتالی هسرلا بره مالکیرا معنرو در سره بُعرد
صا لان آر ار ،کاربران و مجموعه کتابداهه دیجیتالی بره ارائره راه رل بررا
رویارویی با چالشها جیش رو بهردازدی در ادامه راهکارهایی برا توفیق در
این زمینه ارائه میگردد:

 جینررنااد مرری گررردد ،اهجمررن کتابرردار ایررران بررا توجرره برره اهمیررا

موضرروعم مالکیررا معنررو در فضررا مجرراز  ،برره برگرریار دورههررا
آموزشی در زمینه آشنایی با قرواهین رقّ مؤلر
کتابداران دیجیتال بهردازدی

در فضرا مجراز بررا

اخالق * مقدّمهای بر اخالق مالكَّیت معنوی در کتابخانة ديجیتالي

بسیار مناهده می شود و کنترل و ااظا منابع دیجیترالی بره مراترب بسریار
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 ملتنی بر یافتهها ر یمی ( ،)1384همه فقاا اسالم بر جرذیرش بُعرد
معنو یا اخالقی قوق مالکیا معنو اتااق هظر دارهرد ازایرن رو ،کتابداهره
دیجیتالی می تواهد ملتنی بر آرا فقاا ،سطح آگاهی کاربراهش را در این زمینه
افیایش دهد و از این سریق باعرث ایجراد تعارد اخالقری هسرلا بره ملحرث
مالکیا معنو در فضا مجاز شودی

 کتابداران دیجیتالی برا عمل به وظای اخرالق رفرها خرود بایرد

بتواهند فرآیند مذاکره با هاشرا ن الکتروهیکری و جایگراه اسالعراتی را مردیریا
کنند و جیگیر قراردادها باشند تا از متعادبودن اینان اسمینان اصل کنندی

 برا ا ترام به قّ مؤل  ،به کتابداران دیجیتالی توصیه مریگرردد ترا

وضعیا قّ مؤل

هر یك از اشیاپ دیجیتالی را مند

کنند و ضروابطی را

برا محدودیاها استااده از منابع برا کاربرد رایگان یا جرداخرا هیینره
برا استااده از منابع تعیین همایندی
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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 همان گوهه که رضرو ( ،)1391خاسرهنران کررده اسرا ،قاهوهگرذار

ضماها اجرا کافی در زمینه تعد به قوق مالکیا معنو در فضا مجاز
در هظر هگرفته اسای به همین خراسر جینرنااد مریگرردد ،در کتابداهرههرا
دیجیتالی سطح ااظتی اسالعات ارتقاپ یابد تا از برروز تعرد بره کتابداهره
دیجیتالی جلوگیر شودی از جمله جینناادات عملی در این زمینه علارتند از:
 تعیین و تأیید کراربران از سریرق هویرا کراربر و کلمره علرور بررا

دسترسی به اسالعات در کتابداهه دیجیتالی

 تعیین سطح دسترسی به اسالعات برا اهواع اعضاپ

 تأمین امنیا سدا افریار و هررمافریار از سریرق تعیرین قرواهین و
مقررات اکم بر سایا ،هرمافیارها ضد ویروم و ییی ی
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