
افسانه فرقدان- روزنامه نگار

وقتی از مالکیت حــرف می زنیم، 
درواقع از چه چیزی حرف می زنیم؟ 
تمام اجزای تحت اختیار قانونی یک 
شخص چیست؟ آیا مالکیت تنها ذهن 
ما را به خانه و زمین و ماشین و اسباب و 
اثاثیه می کشاند؟ اما واقعیت این است 
که حق مالکیت تنها شامل چاردیواری 
و محتوایات درون آن نمی شود و حتی 
میراثی که ما از خود به جای می گذاریم 
نیز موارد بسیاری را دربرمی گیرد. بدن 
انسان، اندیشــه و هنر نیز جزء امالک 
شخصی محسوب می شوند که حتی 
برخی از آن ها می توانند شامل میراثی 
برای چند نسل بعد از ما باشد. از جمله 
آن چه شامل مالکیت حقیقی و حقوقی 
می شــود و حتی می تواند برای نسل 
آینده شــخص به میــراث بماند، اثر 
تألیفی افراد است که با قانون کپی رایت 
محفوظ می ماند و در سراســر جهان 
قواعد مخصوص به خود را دارد. قانون 
کپی رایت که در سراسر جهان از اقدام 
به دزدی های ادبی و علمی و خسران 
بابت نتیجه سال های دراز عمر مؤلف 
جلوگیــری می کنــد و همچنین به 
شهروندان تابع آن کشورها می آموزد 
که به حریم و حقوق فردی انســان ها 
احترام بگذارند و در ضمن به نوعی یاد 
می دهد که خود دست به تولید محتوا 
بزننــد. در نتیجه از بخــش بزرگی از 
اختالفات اجتماعی و دعوای حقوقی 
در دادگاه هــای قضایــی جلوگیری 

می شود. 
 نخستین قانون 

درباره حقوق تألیف در ایران
در ســال 1310 در ایران، قانون 
مشــخصی در حوزه قانون مجازات 

عمومــی در زمینــه مالکیت فکری 
و تألیفــی و اثر اشــخاص، تصویب و 
اجرایی شده است. همچنین در سال 
1348 قانون جامع حمایت از حقوق 
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تدوین 
شده و بعدها چند قانون درباره ترجمه 
و تکثیــر کتاب های خارجــی نیز به 

تصویب رسید. 
یکی از موارد قانونی که در ســال 
1348 تدوین شــده این اســت که 
پس از مرگ مؤلف یا صاحب اثر تا 30 
سال ورثه آن می توانند از اثر استفاده 
کنند و پس از آن در دســترس عموم 
قرار می گیــرد. پس از آن در ســال 
1389 ایــن ماده اصالح شــد مبنی 
بر این که ورثه تا 50 سال بعد از فوت 
صاحب اثر، مالک آن هستند و پس از 
آن اثر در دســترس و اختیار همگان 
قرار می گیرد. اما معنــای در اختیار 
همگان قــرار گرفتن این اســت که 
ناشری برای تجدید چاپ موظف به 
پرداخت حق کپی رایت به ورثه مؤلف 
نیســت و در صورت تمایل می توانند 
کتــاب را تجدید چاپ کننــد، اما به 
معنای آن نیســت که افرادی دیگر 
بتوانند اثر را به نام خود منتشر کنند 
یا مطالب آن را عیناً بــا نام جدیدی 
 بــر روی اثر تــازه ای به اســم خود 

منتشر کنند. 
بر اســاس قانونی که سال 1310 
تصویب شــد، هر گونه عــدم رعایت 
حقوق مؤلف مجازات عمومی و حتی 
جزای نقدی دارد. اما اکنون ماده 22 
قانون اساسی مشــکالتی دارد که از 
جمله این است که اگر اثری در ایران 
منتشر شــود، شــامل حقوق مادی 
می شــود، اما درباره کلیه آثاری که 
در خارج از ایران منتشــر می شوند، 
ایران هیچ گونه حق و حقوقی در قبال 

آن ها ندارد.

 سردرگمی درقبال 
سرقت های رایج علمی و ادبی

با این حال، هنوز شاهد هستیم که 
آثار مؤلفانی که در ایران چاپ می شود 
نیز گاه مورد دســتبرد و سرقت قرار 
می گیرند و حتی برخی از این مؤلفان 
از طی مراحل قانونی و امکان شکایت 
به دادگاه مطلع نیستند و ماجرا را رها 
می کنند. اگر چه روند مراحل قانونی و 
این که آیا مؤلف و صاحب اثر به نتیجه 
می رسد یا نه، بحث دیگری است. اما 
باید یادآور شــد که این خسارت های 
مادی و معنوی بدون رسیدگی قانونی 
آسیب های فراوانی به فرهنگ تولید، 
هم از سوی مؤلف و هم سارقین علمی و 
ادبی می زند که در درازمدت می تواند به 
کالف سردرگمی مبدل شود و عواقب 
آن به هیچ روی قابل جبران نباشد. اما 
نکته اساسی این است که تنها تصویب 
یک قانون نمی تواند راهگشــا باشد، 
بلکه نهادینه شدن فرهنگ، درباره هر 
قانونی است که می تواند یک جریان را 
به سوی شرایط مثبت یا منفی سوق 
دهد، اگر چه تصویب قانون برای ایجاد 
اجبار در جامعه می تواند گام نخست را 
بردارد. اکنون ماده 22 قانون اساسی 
از حقــوق مؤلفــان و مترجمانی که 
اثرشان در داخل ایران منتشر می شود، 
حمایت می کند و پیوســتن به قانون 
کپی رایت تنهــا از حقوق مؤلفانی که 
آثارشان خارج از ایران منتشر می شود 
یا ایرانی نیستند، حمایت خواهد کرد. 
پس پرسش این است که چرا هنوز آثار 
مؤلفان داخلــی و به ویژه در این اواخر 
مورد سرقت قرار گرفته است و سارقان 
با جســارت آثاری را به نام خودشان 
چاپ می کنند و هیچ نگرانی ای هم از 
بابت قوانین ندارند؟ آیا زبان قانون در 
ایران به اندازه کافی گویا نیســت؟ آیا 
قانون نتواسته همچون باقی حوزه ها 

قدرت را فراتر از قدرت های گروه های 
کوچک تر قــرار دهد؟ آیــا احترام به 
قانون به نوعی در ایران فراموش شده 
و وجدان جامعه چنان در خواب است 
که هر کسی بتواند از ایده و فکر و هنر 
و اثر دیگری که نتیجه سال های عمر 
اوست، اســتفاده کند و از تمام حقوق 
مادی و معنوی آن ســود ببرد و چرخ 
جامعه همچنان بچرخد؟ با این حال 
فقدان قانون کپی رایت باعث آسیب به 
وجهه بین المللی ایران در حوزه های 
فرهنگی شده اســت و به نوعی روابط 
ایران با نویسندگان و هنرمندان جهان 
را قطع کرده اســت. مؤلــف خارجی 
می داند که از چــاپ کتابش در ایران 
سودی عایدش نخواهد شد، ناشر کتاب 
او هم از بهره برداری جامعه ای بزرگ از 
حاصل تالش و ســرمایه گذاری اش 

خشنود نخواهد بود. 
محمود صادقی و تالش برای 

تصویب قانون کپی رایت
صفحه کتاب در باب پیگیری قانون 
کپی رایت و سرنوشــت آن که شاید 
تصویبش بتواند مردم ایران را در این 

باره قانونمندتر کند، محمود صادقی، 
نماینده مجلس شــورای اسالمی را 
پیگیر این ماجرا یافــت. برای این که 
قانون کپی رایت را رعایت کرده باشیم، 
بخش هایــی از صحبت های محمود 
صادقی با مریم شبانی در مجله اندیشه 
پویا، شــماره 49 را نقــل می کنیم و 
صفحه کتاب از این پس پیگیر اقدامات 
ایشان در باب قانون کپی رایت خواهد 
بود. محمــود صادقــی می گوید که 
مشــغول کار روی الیحه کپی رایت 
است و مخالفت مجید انصاری، معاون 
حسن روحانی را مهمترین عامل پیش 
نرفتن این الیحه در دولت قبل می داند 
که بخش هایی از صحبت های ایشان 

را می خوانید:
»بعضی از کارهایــی که من توی 
مجلس می کنــم بازتاب رســانه ای 
ندارد. مــن روی چندیــن قانون کار 
کردم و تصویب شــده است. االن هم 
دو سه الیحه دست من هست و روی 
آن ها کار تخصصی خودم را می کنم. 
مثال در مجلس روی قانون کپی رایت 
کار می کنم. تصویب کپی رایت هنوز 

هم در مجلس مخالفانی دارد. 
مخالفت ها عمدتا روی توســعه 
قلمرو الحــاق به کنوانســیون های 
بین المللی اســت. اختالف نظرهایی 
وجود دارد که حل نشــده است. یکی 
از قســمت های مهم الیحــه امکان 
توسعه قلمرو به آثار خارجی ها است. 
پیش نویس های این الیحه را از سال 
1383 و در دوره آقای خاتمی نوشتیم، 
ولی فراز و نشیب داشته و بحث توسعه 

قلمرو در آن کم رنگ شده است. 
دوباره هــم تــا االن زمینه های 
پیوســتن به دو کنوانسیون مهم برن 
و رم فراموش شد، اما ماجرا در دولت 
آقای روحانی به محــاق رفت. خیلی 
ساده. علتش آقای مجید انصاری است 
که اعتقادی به کپی رایت ندارد. ایشان 
معاون حقوقی رئیس جمهور اســت 
و مانع شده است.  ایشــان می گوید 
اگر به کنوانســیون های بین المللی 
بپیوندیم ماجرا شبیه انرژی هسته ای 
می شود و مدام ما را مانیتور می کنند 
و حساسیت ایجاد می شود. در حالی 
که مسئله کپی رایت در حوزه حقوق 
خصوصی است. کسی که حقش نقض 
شــده باید به دادگاه های ما شکایت 
کند. البته ایشــان از نظر فقهی هم با 
کپی رایت مشکل دارد که به نظر من 
تلقی درستی از موضوع ندارد. می دانید 
که امام در »تحریرالوسیله« به لحاظ 
فقهی دربــاره کپی رایت نظر مخالف 
داده انــد. اوِل دولت آقــای روحانی 
ایشان چون معون حقوقی بود اتوریته 
داشت و توانست معاون شود، اما االن 
که معاون حقوقی تغییــر کرده، کار 
دارد دنبال می شــود. از وزیر ارشــاد 
هم پرســیده ام که گفته اند مشغول 
پیگیری ماجرا هستند. فقط سه چهار 

کشور قابل توجه هســتند که عضو 
کنوانسیون های کپی رایت نیستند. 
برای همین قصد من این است که در 
مجلس این الیحه را به نتیجه برسانم. 
نظرات استادان انجمن مالکیت فکری 
را هم گرفته ام. بــا خودم عهد کرده ام 
که تالش کنم به کنوانسیون های رم و 

برن بپیوندیم«. 
تسری مخالفت ها به تصویب 

قانون کپی رایت! 
هر قانونی با وجود سودمند بودن 
برای شرایط داخلی و خارجی کشور، 
مخالفانــی دارد، یعنــی از ســاخت 
دبستان در کشور تا پیوستن به قانون 
FATF مخالفانی سرســخت وجود 
داشته و البته مشــکالت فقهی، که 
در هر زمانی بســیاری از افراد جامعه 
جنگیدند و کشــور ضررهای فراوان 
متحمل شد تا مشکل فقهی برطرف 
شود و مخالفان کوتاه بیایند و قانونی 
به تصویب برســد، البته نه بهنگام که 
دیرهنــگام و پس از مرگ ســهراب. 
نپیوستن به قانون کپی رایت در حالی 
که به گفته محمود صادقی، نماینده 
مجلس تنها ســه چهار کشور جهان 
هنوز به آن نپیوســتند، آسیب های 
فرهنگــی زیــادی را در داخل و هم 
در به وجهــه بین المللی ایــران وارد 
کرده اســت. اگر چه در این ســال ها 
هم ناشرانی بودند که به حفظ آبروی 
ایران کمک کردند و با احترام به قانون 
کپی رایــت، آثار مؤلفــان خارجی را 
رســما خریداری و در ایران ترجمه 
و منتشــر کردند.  احتــرام به قوانین 
بین المللی خواه ناخواه ناشران سرکش 
و مترجمان تقلبی و سارقان ادبی را هم 
کمی در چارچوب نگه خواهد داشت تا 
این آشفته بازار چاپ و انتشار کتاب با 
شــرایط این روزهای کاغذ به سامان 
برســد و چاپ کردن کتــاب تنها پر 

کردن قفسه کتابخانه ها نباشد.
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خانواده پاسکوآل دوآرته

کتاب رمان خانواده پاســکوآل دوآرته نوشته 
کامیلو خوســه سال اســت که فرهاد غبرائی آن را 
ترجمه و نشر ماهی منتشــر کرده است. این رمان 
در سال 1989 برنده جایزه نوبل ادیات شده است. 
خانواده پاســکوآل دوارته بررسی روانکاوانه ترس 
است. خشونت ترس و جبن و احساس گناه نسبت 
به هر دوی این ها پاســکوآل دوارته اسیر یک فکر و 
روی هم رفته بیش از قربانیانش احساس همدردی 
برمی انگیزد. کاملیو خوسه ســال بی گمان یکی از 
بهترین رمان نویسان پس از جنگ داخلی اسپانیا 
است. این رمان در همان سالی چاپ شده است که 
بیگانه آلبر کامو)1942( منتشر شد و شاید بی دلیل 
نیست که این هر دو کتاب درباره قتل بی هدف است. 
در این رمان خشونتی حماسی و هراسناک به چشم 
می خورد و در صحنه ای که فاسق همسر تقریبا بر اثر 
اشتباه کشته می شود، طنزی بی معنا و تلخ و جود 
دارد. مختصر آنکه خانواده پاسکوآل دوآرته چیزهایی 
دارد که می توان آن را یک رمان مدرن فوق العاده به 
حساب آورد. زیرا اسپانیایی که سال در آن می نویسد، 
کشوری است است که دوران نوین خود را با جنگ 
داخلی آغاز می کند، اســپانیای جاودانه نیســت، 
اسپانیای افسانه ها هم نیست، اسپانیای سنت ها نیز 
نیست، اما با این همه، نثر او، حتی نثر بسیار شاعرانه 
آثار متأخرش، در حیطه زبان رســمی و گفتاری  
اسپانیای افسانه ای و سنتی می گنجد.  طعم زبانش 
گرچه باروک است، اما صدا به طراوت زبان روستایی 
است و همواره  به روانی زبان روسالییان ساالمانکا، 
شــهریان مادرید اســت. زبان او آمیزه زبان دون 

کیشوت و سانچو پانزا است. 
    

 یادداشت های روزانه 
ویرجینیا وولف

کتاب یادداشــت های روزانه ویرجینیا وولف 
به ترجمه خجســته کیهان که نشر قطره منتشر 

کرده است.
ترجمه فارسی یادداشت های ویرجینیا وولف در 
حالی که نیم قرن از انتشار آن در انگستان می گذرد، 
در ایران منتشر شده اســت. لئونارد وولف، همسر 
ویرجینیا 10 سال بعد از مرگ وی، پس از بررسی 
و بازخوانی 26 جلد دفتری کــه بر جای نهاده بود، 
بخش هایی را برگزید و در سال 1954، زیر عنوان 
»خاطرات یک نویسنده« منتشر کرد و کتاب حاضر 
ترجمه آن است. آنچه در یادداشت های ویرجینیا 
وولف به چشم می خورد دو نکته است: خلق و خوی 
شخصی نویسنده و رنج و تالش فراوانش برای از کار 
درآوردن آثاری ادبی و دقیق با ساختارهایی بدیع. در 
یادداشت های ویرجینیا وولف از سبک نثرنویسی 
او در رمان هایش خبری نیســت.  او چنانچه تذکر 
داده است، خاطرات یادداشت گونه خود را با شتاب 
و بی توجه به سبک می نوشت.  خاطره نویسی برای 
او در حقیقت گونه ای ورزشگاه، آزمایشگاه یا کارگاه 
بود. او معتقد بود که خاطره نویسی نوعی نرمش است 
که ادم را برای رمان نویسی آماده می کند. در هر حال 
کتاب خاطرات از رمان های او بی تکلف تر و راحت تر 
است.  مترجم نیز در این کتاب ترتیب، جمله بندی، 
نقطه گذاری و سبک و شیوه خاص ویرجینیا وولف را 
حفظ کرده است. در هر حال آنچه از یادداشت های 
ویرجینیا بر می آید، بها ندادن او به شهرت است. او در 
20 سال آخر عمرش از این که در رمان نویسی دست 
به تجربه های تازه بزند، واهمه نداشت و مانند بسیاری 
از نویسندگان، با شهرت یک رمان، به همان سبک و 
سیاق ادامه نداد و ابتکارهای فرمی و بیانی پرداخت.
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برگ های گمشده

تألیف: پاول ادیسون 
ترجمه: محسن عسگری جهقی.

کسانی که چرچیل را مالقات می کردند، 
به شــدت تحت تأثیــر او قــرار می گرفتند: 
یا بسیار دلبســته یا به شــدت از وی متنفر 
می شــدند. چرچیل مــردی بود بــا 173 
سانتیمتر قد، نازک اندام و نحیف، با شانه هایی 
افتاده و گرد و پوســتی نرم و لطیف، موهایی 
بور مایــل به قهــوه ای و صورتــی بچگانه و 
دعوایی که چشــمان نافذ و آبی رنگ داشت. 
با این ویژگی ها او حســابی به چشم می آمد، 
اما خوش تیپ نبود. در نوشتن عالی بود، اما 
لکنت زبان داشت و نوک زبانی حرف می زد، به 
همین دلیل برای ایراد سخنرانی های آتشین 

خود بسیار تمرین می کرد. 
در ابتدا می کوشید در این تمرین ها بتواند 
تمام سخنرانی خود را از حفظ و بدون مراجعه 
به یادداشت ها ایراد کند، اما بعد از تجربه ای 
تلخ در مجلس عوام، در فروردین 1283 که 
به یکباره تمام سخنرانی اش را فراموش کرد، 
دیگر هیچ گاه بدون دست نوشته سخنرانی 

نکرد. 
چرچیل بسیار جاه طلب بود و فوق العاده 
فعال و پرشــر و شــور بود و بــا آقازاده های 
اشــراف زاده تفاوت های بســیاری داشت 
و مثل آن ها نبــود. بســیاری از اطرافیان و 
همکارانش او را فردی بســیار خودســتا و 
یکدنده و ســمج می دانســتند. اشراف زاده 

بود، اما خاندان اشــراف در آن دوران اوضاع 
خوبی نداشــتند و او می کوشــید بــا اغنیا 
 و ثروتمنــدان نشســت و برخاســت کند. 

)صفحه 40(
بعدهــا طرفداران آمریکایی وینســتون 
چرچیل مرکز مطالعات چرچیــل را بنیان 
نهادند تا یاد و خاطــره وی را زنده نگه دارند. 
در بریتانیا کتابنامه بزرگمردان دوران جنگ 
و مردان پــس از جنگ اخیــرا دیدگاه های 
منتقدانه تری درباره چرچیــل اتخاذ کرده 
اســت و از تعــداد آن دســته از طرفداران 
چرچیل کــه وی را مقدس می پنداشــتند 
و هیچ انتقــادی علیــه وی را برنمی تافتند، 
بسیار کاســته شده اســت و جای خود را به 

واقع گرایانی ماننــد »روی جکینز« داده اند 
کــه در انتهــای زندگی  نامه ای کــه درباره 
چرچیل نوشته است، نتیجه گیری می کند:» 
هم اکنــون چرچیل را با تمــام ویژگی های 
فــردی و منحصربه فردش، تمــام خطاها و 
کاســتی ها، رفتار بچگانــه گاه و بی گاهش، 
نبوغ سرشــار و یکدندگی هایش و پشتکار 
شــگفت انگیزش، درســت یا غلط، موفق یا 
ناموفق، تنها می گذارم و این نکته را یادآوری 
می کنم کــه وی بزرگ تر از زندگــی بود و 
بزرگ ترین مردی بود کــه تاکنون در خانه 
شماره 10 داونینگ اســتریت زندگی کرده 

است«.
چرچیل امــروزه دیگــر آن قهرمانی که 
تصور می شد، نیســت. نقایص، سستی ها و 
ضعف نفس هایش موجب شــده است وی به 
چهره ای تبدیل شــود که یــاد و خاطره اش 
همچنان به میان ما بیاید و از او قهرمانی بسازد 
که در فرهنگ تقدس زدایی شده قرن حاضر 

وی را نه به عنوان اســطوره ای مقدس، بلکه 
به عنوان قهرمانی که چشــم بر خطاهایش 
می بندیم، بستاییم: قهرمانی با پای چوبین! 

)صفحه 291(

قهرمانی با پای چوبین
از کتاب چرچیل، قهرمان پیش بینی ناپذیر

محمود صادقی، نماینده 
مجلس: فقط سه چهار 

کشور عضو کنوانسیون های 
کپی رایت نیستند. برای 
همین قصد من این است 

که در مجلس این الیحه را 
به نتیجه برسانم. نظرات 
استادان انجمن مالکیت 
فکری را هم گرفته ام. با 

خودم عهد کرده ام که تالش 
کنم به کنوانسیون های رم و 

برن بپیوندیم

مجید انصاری، معاون 
حقوقی رئیس جمهور است، 

اما اعتقادی به کپی رایت 
ندارد و می گوید اگر به 

کنوانسیون های بین المللی 
بپیوندیم ماجرا شبیه انرژی 

هسته ای می شود و مدام 
ما را مانیتور می کنند و 

حساسیت ایجاد می شود؛ 
در حالی که مسئله 

کپی رایت در حوزه حقوق 
خصوصی است


