
  جوامع اطالعاتی و تزلزل حق مؤلف

  1دکتر نرگس نشاط

  چکیده

یابد که از جملۀ آنها  مفاهیم گوناگونی وجود دارد که بدون حضور آنها جامعۀ اطالعاتی تحقق نمی         
شود کـه دربـارة دنیـایی کـه در آن           در این زمینه، اطالعات به حقایقی گفته می       . مفهوم اطالعات است  

 و این توصیف درواقع، بسیار شبیه توصیف دانش است و به همین دلیل         گوید،  کنیم سخن می    زیست می 
  .شود نیز گفته می» جامعۀ دانش«گاه به جامعۀ اطالعاتی 

گیرد و درواقع، وقتی سـخن       هاي اطّالعاتی و ارتباطی جامعۀ اطّالعاتی شکل نمی         آوري  بدون حضور فن  
» آوري اطّالعـاتی  جامعـۀ فـن  «اول مـردم، غـرض   آید، دست کم در بیان متد   از جامعۀ اطالعاتی به میان می     

دهد و جوامـع بـه سـوي جهـانی شـدن پـیش        ّی بودن معناي خود را از دست می    در این جامعه، محل   . است
  .شوند که داراي پیوند مستحکم زمانی و مکانی است اي می هاي شبکه روند و تبدیل به گروه می

ه همگان بر سر تعاریفی که از جامعـۀ اطّالعـاتی   دهد ک نظران نشان می مرور منابع و نظریات صاحب   
تـوان از   ندرت می کند که به ّا همۀ این تعاریف سئوالهایی را به ذهن متبادر می    شود توافق دارند، ام     می

گـردد و   از سوي دیگر، جایگاه حق مؤلف در این محیط دیجیتال بررسی می . آن وجه تمایزي دریافت   
  .کندتواند میان نظام سنتی و منافع جدید تعادل ایجاد  یت حقوق میاینکه آیا رویکرد جدید به مدیر

  حق مؤلف، جوامع اطالعاتی: ها کلیدواژه

  مقدمه
انـد کـه    اي دانسته برخی آن را جامعه   . درباب اصطالح جامعۀ اطّالعاتی تعاریف متفاوتی ارائه شده است        

در ایـن جامعـه، مـردم از بیـشترین     . آورد  مـی هاي نـوین اطّالعـاتی را بـه عمـل       آوري  ترین استفاده از فن     مناسب
. هاي زندگی نظیر محل کار، خانه و حتی سرگرمی برخورداند هاي اطّالعاتی در همۀ عرصه آوري کاربري از فن  

در این معنا، استانداردهاي زندگی و الگوهاي کار و فراغت، نظام آموزشی، فعالیتهاي اقتـصادي و بازرگـانی از          
گـسترش کاالهـا و خـدمات مـرتبط بـا       نشانۀ این امر، تولید روبه. پذیرد  انش فنی تأثیر می   پیشرفت اطّالعات و د   

اي الکترونیکی و بـه   هاي چندرسانه آوري ها به ویژه فن اي از رسانه اطالعات و اشاعۀ آنها از طریق حلقۀ گسترده      
  .آوري اطّالعات در امر ذخیره، پردازش و انتقال اطّالعات است طور کلی غلبۀ فن

تر  هاي همگانی دانسته که با آهنگی سریع  اي وابسته به خدمات اطّالعاتی رسانه       برخی دیگر آن را جامعه    
اي ارتباطات، عامل  در چنین جامعه. رود هاي علمی و تجربی پیش می از دیگر جوامع و با سلطۀ بیشتر بر اندوخته  

هـاي اطّالعـاتی عامـل      اطّالعـات اسـت وارزش  واقعی انتقال براي ایجاد تحول در افـراد بـه منظـور دسـتیابی بـه              
ّا مفاهیم گوناگونی وجود دارد که بدون حضور  ام). 12، ص 1978 2مارتین،(کننده در توسعۀ جامعه است   تعیین

                                                
   جمهوري اسالمي ايرانت علمي كتابخانة مليئعضو هي  .۱

2. Martin 



در این زمینه، اطّالعات بـه حقـایقی   . یابد که از جملۀ آنها مفهوم اطّالعات است آنها جامعۀ اطّالعاتی تحقق نمی 
گوید؛ و این توصیف درواقـع، بـسیار شـبیه     کنیم سخن می  دربارة دنیایی که در آن زیست می       شود که   گفته می 

در دوران حاضـر،  . شود نیز گفته می» جامعۀ دانش«به همین سبب گاه به جامعۀ اطّالعاتی،       . توصیف دانش است  
بـه همـین   .  جدید اسـت هاي سرمایه، نیروي انسانی یا مواد خام عامل رشد اقتصادي نیست، بلکه دانش و اندیشه            

هاي آشـکار دارد و برخـی    نظران بر این باورند که جامعۀ جدید با جامعۀ صنعتی تفاوت           دلیل بسیاري از صاحب   
  ).375 ص ,1996 3مکنات،(اند  آن را جامعۀ فراصنعتی نیز نام نهاده

  تاریخچه
رسـانی صـورت    ع در غرب، به ویژه در کشورهاي پیشرفته، تحول عظیمـی در حـوزة اطـال      1970از دهۀ   

رسـانی   ها و ادارات شد، تشکیالت اقتصادي داراي بخش اطـالع       رایانه وارد کارخانه   1980در دهۀ   . گرفته است 
در دهۀ . هاي ارتباطی سرعت بیشتري یافت روزي از طریق شبکه گردید و داد و ستدهاي جهانی به صورت شبانه

نیـازي از کاغـذ پـیش      دادند و کارهاي اداري به سمت بی، افراد با ساعات کار کمتر بازدهی بیشتري ارائه 1990
 در کتاب موج سوم، تمدن بشر را متأثر از سه موج عمده دانـست کـه بـا هـر مـوج               4سرانجام آلوین تافلر  . رفت

اکنون با شکوفایی صنعت الکترونیک و رایانه، بشر وارد عصر اطّالعـات  . شود تاریخ تمدن وارد فصل نوینی می   
  .شده است

   جامعۀ اطالعاتیوجوه
هـاي جامعـه در    هـا و فرصـت    توصـیف گـرایش  ــ 1: مفهوم جامعۀ اطّالعاتی اساساً داراي دو وجه اسـت    

ّا برخـی   ها و روندها؛ ام ّی در جهت توسعۀ این گرایش هاي مل  توجیه برخی سیاستـ2آوري و  برداري از فن    بهره
، 1999 5مور،(اند  اطّالعاتی و ظواهر آن ارائه دادههاي متعددي از جامعۀ    رسانی ویژگی   نظران علم اطالع    صاحب

اي؛ وجـه   وجه فنی؛ وجه اقتصادي؛ وجه حرفه: ترین آنها عبارتند از  که مهم ) 14، ص   1990 6؛ استونیر، 221ص  
  .مکانی و وجه فرهنگی است

  وجه فنی
ده از ایـن  بـا اسـتفا  . گیـرد  هاي اطالعاتی و ارتباطی جامعـۀ اطالعـاتی شـکل نمـی     آوري بدون حضور فن  

آیـد،   درواقع، وقتی سخن از جامعۀ اطالعاتی بـه میـان مـی   . یابد ابزارها، استفاده از اطالعات گسترش و عمق می     
جامعـۀ اطّالعـاتی متکـی بـر شـبکۀ      . اسـت » آوري اطّالعـاتی  جامعۀ فـن  «کم در بیان متداول مردم، غرض         دست
گونه  اعظم منابع  و خدمات اطّالعاتی از طریق ایناي از اطّالعات و ارتباطات الکترونیکی است و بخش           پیچیده
تـرین   شـمول بـودن از مهـم    بـودن، پویـایی و سـرانجام جهـان        هـا، دوسـویه     تشکیل رسانه . شود  ها تأمین می    شبکه

دهند  ها به تدریج تمامی سیارة زمین را پوشش می خصوصیات وسایل ارتباطی نوین است؛ به این معنی که شبکه
دهند که طراحی و ساخت کاال بـا بهتـرین    هاي اطّالعاتی امکان می     آوري  فن. نوردند   درمی و مرزهاي سیاسی را   

پذیر گردد که به راحتی بتوان با  ّت و کمترین زمان به طور خودکار انجام پذیرد و خط تولید چنان انعطاف      کیفی
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تـوان نمـود    اینترنـت را مـی  به طور مثـال،  ). 6، ص 1990استونیر،  (خط تولید واحدي چند نوع کاال تولید کرد         
توان گفت که اینترنت نتیجۀ پیشرفت سریع  رو می از این. آوري اطّالعاتی و ارتباطاتی تلقی کرد      پیشرفت در فن  

توانست بدون آنکه کاربرد مشخصی براي آن درنظر گرفته شده      آوري اینترنت می    ّا فن   ام. گیر فنی است    و چشم 
هاي فراوانی وجود دارد که در آن یک طرف بازار ـ عرضه ـ با تمام نیـرو     نهدر تاریخ علم، نمو. باشد، پدید آید
اي  کـشد و درنتیجـه هـیچ توسـعه     نهد و طرف دیگر ـ تقاضا ـ لنگ لنگان خود را بـه جلـو مـی     به صحنه گام می

از آوري بـه مراتـب    ّت  که انقالب صنعتی در چین سدة چهارده ـ که به لحـاظ فـن    این واقعی. گیرد صورت نمی
بـراي  . اي از ایـن دسـت نیـست    اما اینترنت نمونه. تر بود ـ اتفاق نیفتاد، متأسفانه گواه این مدعاست   غرب پیشرفته

آنکه رادیو، که استفاده از آن نسبتاً ساده و آسان است پنجاه میلیون شنونده پیدا کند، گذشت چهـل سـال الزم     
ازجمله دالیل این رشد سریع این است کـه اینترنـت   . رسیدبود، شمار کاربران اینترنت در چهار سال به این حد  

). 20ـ18، ص 1381کوئه، (پذیر ساخته است  اندرکاران اقتصاد را امکان هاي دائمی دست تر تحقق خواسته   آسان
سازي اجناس، برد  تر اطّالعات، کاهش ذخیره تر، توزیع سریع تر و آسان مبادلۀ ارزان: اند از ها عبارت   این خواسته 

  .یشتر زنجیرة عرضه و مجاري توزیعب

  وجه اقتصادي
ویژه در زمینۀ نوآوري  افزون اطّالعات در فرایند تولید، توزیع و مصرف به رویکرد اقتصادي به نقش روز

کنـد و درنتیجـه مـشاغلی از میـان      کار را مطرح مـی  جامعۀ اطالعاتی نوع جدیدي از تقسیم . و رقابت اشاره دارد   
هـاي تـازه هماهنـگ     آید و البته ساختار اقتصادي نـاگزیر خـود را بـا حـوزه        ي پدید می  رود و مشاغل جدید     می
هـا بـراي    سـازمان ). 314، ص 1974 7ملـودي، (شـود   در این جوامع، اطّالعات منبعی اقتصادي تلقی مـی   . کند  می

 موقعیـت  هـا تقویـت گـردد،    ورزنـد تـا نـوآوري    افزایش کارآیی خود بر استفادة بیشتر از اطّالعـات تأکیـد مـی    
نگـاهی بـه عملکـرد    . ّـت ابزارهـا و خـدمات شـود     طلبانۀ آنها بهبود یابد و سبب ارتقـاي کیفـی      اقتصادي و رقابت  

، »اینتـل «، »ماکروسـافت « ماننـد  (ICT)» آوري اطّالعـاتی ـ ارتبـاطی    فـن «اقتصادي پنج شرکت عمـدة فعـال در   
ــنج1987دهــد کــه در   نــشان مــی9»سیــسکو« و 8»دل«، »کامپــک«  میلیــارد در بــازار ســهام 12   شــرکت، ایــن پ

 میلیـارد دالر ـ یعنـی    600 بـه  1997هـا در سـال    هاي این شـرکت  مجموع ارزش سرمایه. اند گذاري کرده سرمایه
نرخ رشدي چنین سریع، .  درصد ـ رسیده است 45اي معادل   برابر طی کمتر از ده سال یا رشد ساالنه50افزایشی 

ّـت   ت مانده است، در مقایسه با هر فعالیت اقتصادي دیگري مطلقـاً حـائز اهمـی   اي چنین طوالنی ثاب    که طی دوره  
  .است

آوري اطّالعاتی سـهم مهمـی از تولیـد ناخـالص      دهد که تولید اطّالعات و فن      اقتصاد اطّالعات نشان می   
 یک جامعه ّی به این اعتبار، اگر سهمی از تولید ناخالص مل. دهد ملی کشورهاي پیشرفته را به خود اختصاص می

تـوان   هاي اقتـصادي بیـشتر باشـد، آن جامعـه را مـی      شود، نسبت به سایر فعالیت    هاي اطّالعاتی می    صرف فعالیت 
آوري اطّالعاتی  طور مثال در ایاالت متحده آمریکا سهم فن به). 11، ص 1977پورات، (نامید  » جامعۀ اطّالعاتی «

 افـزایش  1997 درصـد در سـال   2/8 به 1985درصد در سال  9/4هاي متغیر از    در تولید ناخالص داخلی با قیمت     
قیمـت  . گیر کاهش یافتـه اسـت   آوري اطّالعاتی به نحوي چشم      هاي فن   در عین حال، بهاي فرآورده    . یافته است 

قیمت واقعی خدمات ارتباطاتی . اي در دو دهۀ گذشته ساالنه سی درصد کمتر شده است واقعی محاسبات رایانه  

                                                
7. Melody 

8. Dell 
9. Cisco 



و ایـن بـه معنـاي نـصف     .  درصد در سال داشته است 8، طی هفتاد سال گذشته، کاهشی برابر        نیز به نحوي مشابه   
 بـه  1991اي، از  هـاي رایانـه   سـازي اطّالعـات در دیـسک    ظرفیت ذخیره.  سال است9 یا  8شدن قیمت ظرف هر     

ن حتـی  سـا  بـدین .  درصد زیادتر شده اسـت 60سو، در عین حال که بهاي دیسک به یکصدم رسیده، ساالنه          این
آوري  وري سایر صنایع، سهم مـستقیم بخـش فـن     آوري اطّالعاتی در افزایش بهره      بدون درنظر گرفتن اثرات فن    

، ص 1381کوئـه،  (ترین اقتصاد جهان، قابل مالحظه بوده است  اطّالعاتی در ارزش واقعی تولید شده، براي مهم    
  ).20ـ 18

آوري اطّالعاتی  لیکن فن. آور نیست ی شگفتآوري اطالعاتی در کشورهاي پیشرفتۀ صنعت شکوفایی فن 
، 1995در هنـد درآمـد سـاالنه در    . ترین اقتصادهاي جهان نیز سـهم بزرگـی دارد       در رشد بعضی از توسعه نیافته     

درعـین  . کـرد   میلیون نفري این کشور با کمتر از یک دالر در روز زندگی می    900اکثر جمعیت   .  دالر بود  340
افزار در هنـد در   تولید نرم. افزار براي همه کشورهاي جهان است دة دریایی تولید نرمحال، هند میزبان مرکز عم   

در پـنج سـال گذشـته    .  نفر را در استخدام خود داشـت 260000 میلیارد دالري بود و   2، یک صنعت    1997سال  
ات بـوده   درصد این مبالغ درآمدهاي حاصل از صـادر    60 درصد افزایش داشته که      50عواید این صنعت ساالنه     

  ).20ـ18، ص 1381کوئه، (است 

  اي وجه حرفه
هـاي   ها در فعالیت هرگاه حرفه. ها و مشاغل است     هاي مهم جوامع اطّالعاتی تغییر حرفه       یکی از خصیصه  

به بیان دیگر، در جامعه اطّالعاتی از کارهایی که قدرت . ایم اطّالعاتی تمرکز یابند به جامعه اطّالعاتی وارد شده
طلبد مانند تراشیدن سنگ و یا زراعت بر روي زمین کاسـته و بـه کارهـایی بـا      هاي یدي را می رتجسمی و مها  

هـا   مهارت باال مانند تعلیم و تربیت، امور اداري و کلیـۀ کارهـایی کـه اطّالعـات را جهـت انجـام بهتـر فعالیـت                   
کننـد و   ر در کارخانه کار میامروزه، تنها اقلیتی رو به کاهش از نیروي کا . شود  کنند، تبدیل می    درخواست می 

تغییر مـشاغل و توزیـع   ). 8ـ 7، ص 1990استونیر، (بازار کار به وسیلۀ شاغالن بخش اطّالعات تسخیر شده است     
یقـه  « ظهور جامعـۀ  1960دانیل بل در دهۀ . هاي معتبر در مورد جامعۀ اطّالعاتی است  آنها مرکز ثقل بیشتر نظریه    

را عنوان کـرد؛ و پایـان   » یقه آبی«و کاهش نیروي کار صنعتی وکارگران     ) عاتمدیران و طالبان اطّال   (» سفیدها
، 1966 10ریـز، (تضاد سیاسی ـ طبقاتی و شروع آگاهی گروهی بیشتر و توسعۀ برابري جنسی را مطـرح سـاخت    

  ).563ص 
 اسـت  اند که نخستین نوع شامل کارکنانی چهارصد نوع حرفه را به عنوان نیروي کار اطّالعاتی برشمرده       

ّـت اصـلی آنـان تولیـد و عرضـۀ دانـش و اطّالعـات اسـت، ماننـد دانـشمندان، مخترعـان، کتابـداران،                 که فعـالی  
گیـرد کـه اطّالعـات را گـردآوري، هماهنـگ و             نوع دوم، کارکنـانی را دربرمـی      . نگاران و نویسندگان    روزنامه

پردازند؛ مانند مدیران، منـشیان،   ت میها و متقاضیان اطّالعا  پردازش کرده و سپس به توزیع آن در میان شرکت         
هـاي   آوري هـا و فـن   نوع دیگـر شـامل کارکنـانی اسـت کـه بـا اسـتفاده از دسـتگاه        . کارمندان و کلیۀ کارگران   

کنند یا به نصب و  کنند؛ مانند کسانی که اطّالعات را وارد رایانه می اطّالعاتی، فعالیت انواع دیگر را پشتیبانی می
  ).6ـ5، ص 1977 11پورات،(پردازند  و تلویزیون میتعمیر تلفن، رادیو 

اي از درگیـري    بندي نیروي کار اطّالعاتی و غیر اطّالعـاتی براسـاس تخمـین درجـه               ترتیب، تقسیم   بدین
گرچه تعیین اینکه دقیقاً چه کسی کـارگر اطّالعـاتی اسـت و چـه کـسی      . شود مشاغل با اطّالعات تمیز داده می    
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 است، زیرا هر شغلی تا حد زیادي بـا شـناخت و پـردازش اطّالعـات سـروکار      انگیزي نیست خود موضوع بحث   
بایـد   ّکی بر جنبۀ محوري دانش نظري در مقابـل دانـش عملـی اسـت و مـی      اما پیدایش جامعۀ اطّالعاتی مت   . دارد

هـاي   آنهایی را که داراي دانش نظري هـستند از کـارگران اطّالعـاتی، یعنـی کـسانی کـه تنهـا مجـري اندیـشه                       
طبق برآوردهاي به عمـل آمـده در ایـاالت متحـده و در فاصـلۀ      . شوند متمایز ساخت    پردازان محسوب می    ریهنظ

 درصد، بیـشترین رشـد   108پردازي، با نرخ افزایشی معادل    اي و خدمات داده     ، صنایع رایانه  2006ـ1996سالهاي  
 درصد، خدمات بهداشتی 68ادل  صنعت بعدي در ایجاد کار با نرخ رشدي مع        . را در کارآفرینی خواهند داشت    

تـر از هـر شـغل دیگـري افـزایش       مشاغلی را که شمار آنهـا سـریع    » دفتر آمار نیروي کار   «. و درمانی خواهد بود   
 118(اي و دانشمندان علوم رایانـه   ها، خدمات رایانه   خواهد یافت چنین برآورد کرده است مدیریت پایگاه داده        

و سـرانجام دسـتیاران شخـصی و        )  درصـد  103(؛ مهندسـان سیـستم      ) درصـد  109(؛ مهندسان کـامپیوتر     )درصد
در . شود نیـز بـسیار باالسـت    سطح دستمزدهایی که در این صنایع و مشاغل پرداخت می    ).  درصد 85(داري    خانه

آوري اطّالعاتی دوبرابر متوسط حقوق دریافتی کارمندان بخش خـصوصی   ، کارمندان معمولی صنعت فن   1997
  .گرفتند  حقوق میدر سراسر آمریکا،

هـاي   هـا و میـان دولـت    ریزي درون دولت دنیاي امروز، هماهنگی ساخت و تولید در سطح جهان، برنامه    
ها جنبـۀ محـوري دارد و در نتیجـه     گونه فعالیت اطّالعات براي این. طلبد ها را می ارهمستقل و بازاریابی در همۀ ق     

 13؛ وبـستر، 220ــ 218، ص 1997 12گارنسی، (گردد  ناپذیر می مدیریت اطّالعات نیز تبدیل به ضرورتی اجتناب    
  ).25، ص 1995

المللـی   کمیسیون بینگزارش یونسکو از  . هاي جوامع اطّالعاتی تأکید بر آموزش است        از دیگر مشخصه  
 تأثیر جامعۀ اطالعاتی بر آمـوزش و پـژوهش و   >14گنج درون: یادگیري<ویکم با نام   آموزش براي قرن بیست   

تردید، این امکان را فـراهم   ها، بی آوري  فن). 279، ص   1999مور،  (دهد    برخی نتایج آن را مورد تأکید قرار می       
هـاي تحـصیلی بـه     طیف وسیعی از رشته. پذیر نبود ارائه گردد آورده است که آموزش از طریقی که قبالً امکان       

ها بـا اسـتفاده از امکانـات     ها در دسترس قرار دارند و مدارس و دانشگاه        اي  صورت صفحات فشرده و چندرسانه    
  .کنند الکترونیکی آموزش از راه دور را تجربه می

  وجه مکانی
دهد و جوامع بـه سـوي جهـانی شـدن پـیش         ت می ّی بودن معناي خود را ازدس       در جامعۀ اطّالعاتی، محل   

درواقـع جوامـع   .شوند که داراي پیوند مستحکم زمانی و مکانی است اي می هاي شبکه   روند و تبدیل به گروه      می
هـاي علمـی و    هـا، رشـته   فرهنـگ . دهنـد  هـا محـور آنهـا را تـشکیل مـی       خواهند بود که شـبکه    » مجازي«از نوع   
تواننـد دانـش و    یابند و افراد می  فواصل زمانی و مکانی ـ با یکدیگر تعامل می نظر از هاي اجتماعی ـ صرفه  عرصه

رشـد سـریع   . هاي خود را شکوفا سـازند  ّت تخصص خود را با یکدیگر مبادله کنند، به مشاوره بپردازند و خالقی       
مـت کاالهـا،   هاي جدید این امکان را فراهم آورده است که اطّالعات مربـوط بـه مبـادالت بازرگـانی، قی           رسانه

هاي ثبت اختراع، نوسانات ارز و حتی چکیدة مقاالت مجالت علمـی و فنـی تهیـه و بـه صـورت           فهرست پروانه 
هاي اقتصادي بازارها برمبناي دوري و نزدیکی  درحالی که نخستین حرکت. پیوسته به سراسر جهان ارسال گردد

رتباطات الکترونیکی استوار شده و جغرافیاي جدید در ساختار شهرها به وجود آمد، امروزه اقتصاد بازار برطبق ا
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هـا کـامالً    گرچـه محـدودیت فاصـله   ). 18، ص 1995وبـستر،  (از مراکز پردازش و کنترل به وجود آمده اسـت       
ها و افراد حق انتخـاب بیـشتري فـراهم     ها، دولت حذف نشده لیکن کوتاه شدن زمان در ارتباطات براي شرکت        

  .ساخته است

  وجه فرهنگی
لحاظ فرهنگی، دانش مبتنی بر سرمایه، به تدریج جاي خود را به سرمایۀ مبتنی بر دانـش داده اسـت و    از  

ّتی که دنیاي گذشته براي سرمایۀ مالی قائـل بـود    ترتیب اهمی شود و بدین آگاهی نوعی سرمایۀ فرهنگی تلقی می 
  . گردیده استّت بیشتري برخوردار هاي مبتنی بر آگاهی از اهمی تقلیل یافته و سرمایه

هاي فرهنگی، اخالقیات و آداب و رسوم  هاي جوامع اطّالعاتی ایجاد تحول در ارزش از نخستین ویژگی  
زمان با پیدایش و توسعۀ جوامع اطّالعاتی در دنیا مطرح شده تحمل و مداراي فرهنگی است که             آنچه هم . است

ي فرهنگـی سـاختار ارزشـی و در نتیجـه     هـا  بـا فزونـی شـناخت در حـوزة آگـاهی     . ناشی از شناخت بیشتر است    
آوري اسـت کـه    اینترنـت نمونـۀ روشـنی از ایـن فـن     . شود اخالقیات و آداب و رسوم به گونۀ بارزي متحول می       

تواند حجم زیادي از اطّالعات گوناگون را بدون محدودیت و فارغ از مرز سیاسی، در زمـانی بـسیار کوتـاه             می
اي بـدون عنایـت بـه فـضا و محتـواي فرهنگـی و در سـاختارهاي متفـاوت          صهانتقال دهد؛ و این انتقال را در عر 

هـا،   هـا، دولـت   ّـت  هاي تاریخی صورت دهد و از جهات گوناگون و دررابطه بـا مـل           سیاسی و اقتصادي و پیشینه    
  .ها و افراد فرصتها و تنگناهایی ایجاد کند ها، خانواده گروه

ارهاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي و نه مترادف بـا حـذف    جهانی شدن الزاماً نه به معنی سقوط همۀ دیو        
محسنی، (ریزد  هاي فرهنگی است؛ بلکه پدیدة نوین ارتباطی است که الگوهاي قبلی ارتباطی را به هم می هویت
ّی است، مخاطـب یـا گیرنـده داراي نقـش یـا       در الگوهاي سنتی ارتباطات که عمدتاً ناظر بر جوامع محل        ).9، ص   1379

به طور مثال، هنگام تأسیس مجله یـا تـألیف کتـاب    . اندیشد ها پیوسته به موضع مخاطب می    اي است و نظریه     ژهاهمیت وی 
شـود؛ و حـال آنکـه در     گردد که این اثر براي چـه کـسانی تهیـه مـی     یا نشر مطبوعات غالباً این پرسش اساسی مطرح می 

انـد، چـون اشـخاص گونـاگونی      کننـدة پیـام نبـوده    لیـد گیرد کـه هـدف تو   ارتباطات نوین پیام در اختیار کسانی قرار می   
  .توانند در معرض این ارتباطات قرار گیرند می

هاي اطّالعاتی و ارتباطی و نیـز مهارتهـاي    آوري گرچه تفاوتهاي زیرساختی جوامع و تقسیم نامتوازن فن   
 دور کرده اسـت، عامـل   مربوط به آنها در کشورهاي مختلف، آرمان جامعۀ جهانی اطّالعات را از تحقق واقعی              

هـاي زیـادي    زبان نیز سبب شده است که جامعۀ جهانی اطّالعات تنها به افراد و جوامع خاصی تعلق یابد و گروه   
  .این شکاف زبانی خود شکاف اطّالعاتی را به دنبال آورده است. از استفاده از آن محروم گردند

رهنگهاست و نادیده انگاشـتن آثـار بـالقوة    درحقیقت آنچه درحال وقوع است توسعه و تعامل گستردة ف    
  ).6، ص 1373بهشتی، (یکسویگی جریان جهانی اطّالعات ممکن است پیامدهاي ناگواري به دنبال داشته باشد 

خـوانیم توافـق    آنچه در پیش آمد بیانگر آن است که همگان بر سر تعاریفی که جامعۀ اطالعـاتیش مـی                
تـوان از آن وجـه تمـایزي را     نـدرت مـی   کند که بـه  ایی را به ذهن متبادر میه ّا همۀ این تعاریف سئوال     دارند؛ ام 

  :هایی از قبیل دریافت به طور مثال سئوال
دانند پس چرا نباید مبدأ پیدایش جوامـع اطّالعـاتی را    آوري را مالك عمدة جامعۀ اطّالعاتی می  اگر فن 

  آالت دانست؟ از زمان خودکار شدن ماشین
اند چـرا توسـعۀ    هاي جوامع صنعتی  نیروي بخار، الکتریسیته و موتور پرواز، خصیصه  اگر اختراعاتی مانند  

  آوري اطّالعات را نباید به عنوان گواهی بر جامعۀ اطّالعاتی تلقی کرد؟ ها در زمینۀ فن استعدادها و مهارت



ي تــشخیص جامعــۀ آوري اطّالعــات و ابزارهــاي جــذب و تحلیــل و پـردازش اطّالعــات را مالکــی بــرا  اسـتفاده از فــن 
  .آوري اشاره نشده است اند ولی هرگز به میزان و مقدار این فن اطّالعاتی دانسته

توان عملیات اطّالعـاتی را از عملیـات تولیـدي     از آنجا که هر فعالیتی مستلزم اطّالعات است چگونه می        
  .ل اطّالعاتی نام بردجدا دانست و تنها آنان را که درگیر تولید و توزیع اطّالعات هستند در ردة مشاغ

دارنـد آیـا افـزایش ارزش اقتـصادي      با توجه به اینکه اقتصاددانان به ابعـاد ارزشـی بخـش اطّالعـات اشـاره مـی           
هـا   ّـی و کیفـی ایـن ارزش    تواند نشانی از ظهور جامعۀ اطّالعاتی باشد یا معیارهاي کـم  تبلیغات و استفاده از تلویزیون می    

  را باید جدا دانست؟
. اند هاي خیلی دور در اطراف ما قرار داشته هاي اطّالعاتی از زمان     نظران معتقدند که شبکه     برخی صاحب 

 را آغـاز بحـث دربـارة جوامـع     1980پـس چـرا دهـۀ    . شده  حداقل از زمانی که خدمات تلفن و تلگرام ارائه می         
  اطّالعاتی دانسته شده است؟
 آنچه در گذشته بوده اسـت مـرز مشخـصی قائـل     توان بین این جامعه و هاي فوق می آیا به واقع با مالك    

  هاي کیفی دیگر را باید به مدد گرفت؟ شد یا سنجه

  حق مؤلف و جامعۀ اطّالعاتی
هـا   آي، پخـش برنامـه   آوري رایانـه  نظران بر این اعتقادند که همگرایی ارتباطات دوربرد، فن   همۀ صاحب 

جیتال این امکان را فراهم کرده است کـه انتقـال   سازي دی ، پخش کابلی و فنون فشرده  )اي  شامل پخش ماهواره  (
هـاي   بـه عـالوه میـانجی   . گیـر شـود   سیم عمالً همه   هاي سیمی و بی     اطّالعات با سرعت بسیار زیاد از طریق شبکه       

رسانی، دسترسـی کـاربران را بـه اطالعـات      هوشمند و تسهیالت ابرمتن دوسویه در محصوالت و خدمات اطالع     
رسـانی جهـانی    شـده اطّـالع   هـاي اعـالم   تردید، اینترنت پیشتاز زیرساخت   بی. رده است تر ک   حاضر و آماده آسان   

اي و  هـاي شـبکه    یـا رایانـه  15اي هـاي شـبکه   انـدازي تلویزیـون   اي، راه هـاي رایانـه    گیر هزینه   کاهش چشم . است
کـم بتـوان وارد   دهد تا در اولین سالهاي قـرن بیـست و ی   پذیري کامل فیبر نوري بقیۀ کارها را انجام می         دسترس

ّـا تولیـد    ام. گیر شدن تولید و مصرف اطّالعـات اسـت       مشخصه بارز جوامع اطّالعاتی همه    . جامعۀ اطّالعاتی جهانی شد   
  .اطالعات همانند تولید هر کاالیی به حمایت و تأمین مالی و به ضمانت حفظ مالکیت نیاز دارد

وط به حق مؤلف حاکم بود اما اکنون ایـن  در دنیاي چاپ، بوتر، در مورد ضمانت مالکیت، مقررات مرب     
پرسش مطرح است که در محیط دیجیتالِ سریعاً در تحول آیا حق مؤلف هنوز جایی خواهـد داشـت؟ چگونـه                

هـاي سـنتی تولیـد و     اي به بهترین وجه از آفرینندگان حمایت کـرد؟ آیـا روش          توان در عصر فرهنگ رایانه      می
اي دارند؟ آیا رویکرد جدید نسبت بـه مـدیریت حقـوق ایـن امکـان را       توزیع انواع گوناگون آثار فکري آینده     

تـوان در اینترنـت، در    اي ایجاد کرد؟ چگونه می دهد که میان آن همه منافع جدید و متعارض تعادل منصفانه   می
 اند، حقوق پدیدآورندگان را بازیابی کرد، حـق امتیـاز       هاي فشرده و در دستگاههایی که هنوز ساخته نشده          لوح

  برداري داد و به اجرا گذاشت؟ آن را گرفت و اجازة بهره
کننـدگان یـا    آورانه جذاب جدید اگر با عالیـق مـصرف   گران عقیده دارند که این ابزار فن     برخی تحلیل 

طرفـداري از  . هـا سـودآور   نیازهاي جوامع مختلف همخوان نباشد، نه مفیـد خواهـد بـود و نـه بـه نـسبت هزینـه                
» دهکده جهانی«وگوي بین فرهنگی   ارکت آزادانه همگان در این حالت جدید گفت       چندگرایی فرهنگی و مش   
و ) کثرت محتوا(» ورودي«ها، برابري فرهنگی یا اقتصادي باید هم در  در بزرگراه. رسد چالش بزرگی به نظر می  
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رس هـاي اطّالعـاتی فقـط در صـورتی کـه در دسـت       بزرگراه. تضمین شود ) امکانات دسترسی (» خروجی«هم در   
ّت اجتماعی ـ قادر خواهند بود کـه در    ّیت، جنس، محل اقامت، شغل یا موقعی  همگان باشند ـ صرفنظر از نژاد، مل 

  .اي داشته باشند توسعۀ حقیقتاً مردم محور نقش سازنده
آورانه، هر اندازه مثبت باشند، این خطر را درپی خواهند داشت کـه در ایـن محـیط جدیـد            تحوالت فن 

هر چند که این وضع بر اثر دو پیمان . ّي تضعیف کنند ق مؤلف و حقوق جنبی آن را به صورتی جدآورانه ح فن
اما .  به تصویب رسید، تا حدودي تعدیل شده است1996، که در دسامبر 16جدید سازمان جهانی مالکیت فکري

این امکانـات جدیـد   نبود پشتیبانی مادي به ). 337، ص 1379، ...فرهنگ و خالقیت (بخش نیست   هنوز رضایت 
دهد که به آسانی بدون موافقت پدیدآورنده و عمالً بدون صـرف هزینـه، شـکل و محتـواي اثـري را             میدان می 

تواند بیش از آنچه دارندگان حق مؤلف و حقوق جنبـی آن     تغییر دهند؛ به دالیلی مشابه راهزنی الکترونیک می       
اش بـه   اي کـه رایانـه   کننـده   این محیط جدید، هر مـصرف     در. اند جنبۀ منفی داشته باشد      در گذشته تجربه کرده   

شبکه متصل باشد در هر آن یا در دفعات مختلف، یک مؤلف بالقوه، یک ناشـر بـالقوه و یـک متخلـف بـالقوه               
  .است

رسانی جهانی راهبردشـان آن اسـت کـه تـا جـاي ممکـن مـشترکان خـدمات                  برخی عامالن اصل اطّالع   
تـر در   روز بـا ارزش  دل کنند، در حالی که دسترسی رایگان به مطالـب روزبـه      جدیدشان را به مشترکان پولی مب     

دهنـد کـه در بهتـرین حالـت،      براي رسیدن به این هدف، آنها تردیدي به خود راه نمی     . پذیر شده است    ها امکان   شبکه
ن کـار حـق مؤلـف را    اي تأکید کنند و در بدترین حالت، پایـا  پیوسته بر نامربوط بودن حق مؤلف سنتی در فضاي رایانه         

  .اعالم دارند
ّاقیـت دسـت بـه     آوري، نیروهاي اقتصادي و جامعۀ مدنی به نام تجـدد علیـه خـل    در شرایط کنونی که فن 

رسـد پدیدآورنـدگان و    کننـد بـه نظـر مـی     اند و فعاالنه در حذف حمایـت قـانونی از آن تـالش مـی         یکی کرده 
هـا پخـش    ید از حق انحصاري خـود بـر آثـاري کـه در شـبکه     یا با . اند  رو شده   آفرینندگان با معضلی جدي روبه    

گرد  هاي خالق به دوران پیش از چاپ عقب شود دست بکشند که در این صورت مسئله تأمین هزینه فعالیت      می
کند؛ یا براي گریز از خطرهاي شبکه از آن پرهیز کنند؛ در این صورت آفـرینش ادبـی، علمـی و هنـري بـه             می

بـه همـین ترتیـب، صـنایع     . ی و تعصب در برابر توسعۀ فرهنگـی محـدود خواهـد شـد      هاي حمایت سنت    محدوده
پیوندد با مسائل جدي اجتمـاعی و شـغلی    ها می اي که به نحو روزافزونی به شبکه    باید در جامعه  » سنتی«فرهنگی  

 انقـالت  آوري دیجیتال، به جاي آنکـه خـود     اما تحوالت در عرصۀ فن    . رودررو باشد و افول خود را نظاره کند       
هاي  بنابراین، اصالح و تغییر فوري هنجاري .  آغاز گردید  1960باشد، درواقع نمایانگر تکاملی است که در دهۀ         

ّـت    سازمان جهـانی مـالکی   سنتی حمایت از حق مؤلف و گسترش دامنۀ آن به محیط الکترونیک از وظایف مبرم 
، ...سلـسله مقـاالت  ( قبـولی نیـز پیمـوده شـده اسـت      هاي نسبتاً قابل   که البته تاکنون گام   . فکري و یونسکو است   

هاي گردآورنده، کارورزان شـبکه، مربیـان، کتابـداران،          مؤلفان، اجراکنندگان، صنایع فرهنگی، انجمن    ). 1381
 درازي در پـیش   صالح هنـوز راه  المللی ذي گذاران و سازمان بین ها، قانون کنندگان، دولت دانشمندان و مصرف  

این . اي دست یابند بخش در زمینۀ حق مؤلف براي فضاي رایانه آمیز، به چارچوبی رضایت تفاهمدارند تا با روح 
کنندگان، به ویـژه بـه نـسل جـوان، همـراه       وظیفۀ عظیم و مبرم لزوماً باید با تالش بیشتر براي آموزش به مصرف 

بندنـد    جامعه به کار مـی باشد تا حق کسانی که استعدادهاي خالق خود را در جهت منافع فرهنگی و علمی کل    
  .پایمال نشود
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