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آسيب شناسى حقوق نشر مكتوب 
و 

نشر ديجيتال

يك. ميراث هميشگی!
آثار  از  حمايت  هدف  با  برن  كنفرانس   1886 سال  در 
ادبی و هنری پا به عرصۀ ظهور گذاشت و در سال 1967 
در  فكری  مالكيت  جهانی  سازمان  نام  به  كنوانسيونی 
و  اداره  دو  اين  بين  هماهنگی  ايجاد  هدف  با  استكهلم 
توسعۀ ابزار الزم برای انطباق و روزآمد شدن آنها تشكيل 
شد و در سال 1970 با نام WIPO آغاز به كار كرد. طبق 
مالكيت  (حق  ملل  سازمان  بشر  حقوق  منشور   27 مادۀ 
حاصل  معنوی  و  مادی  منافع  حمايت  از  افراد  معنوی) 
در  می شوند.  بهره مند  هنری  و  ادبی  علمی،  توليدات  از 
يا  خالق  مالكيت،  حقوق  ديگر  مانند  نيز  فكری  مالكيت 
و  چاپ  حق  و  تجاری  نشان  اختراع،  ثبت  پروانۀ  مالك 

تكثير، از منافع اثر يا سرمايۀ خود بهره مند می گردند. 
منظور  به  ايران  اسالمی  جمهوری  حاضر  حال  در 
مبادلۀ دانش در سطح جهان و برای ارتقای بيشتر علمی 
و فكری، در تالش است به كنوانسيون مذكور بپيوندد؛ اما 
اين اقدام ميسر نخواهد بود مگر با رعايت شرايط و ضوابط 
تعيين شده. قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان در سال 
طبق  رسيد.  تصويب  به  ملی  شورای  مجلس  در   1348
پس  سال  سی  اثر  هر  مادی  حقوق  قانون  اين   12 مادۀ 

اعتقاد  به  می شود.  منتقل  جامعه  به  پديدآورنده  فوت  از 
صاحب نظران در بحث مالكيت فكری، اقدام اخير مجلس 
شورای اسالمی در تصويب مادام العمر مالكيت ورثۀ مؤلفان، 
مصنفان و هنرمندان بر آثار، به نوعی ضديت با پيوستن 
ايران به كنوانسيون بن است، در حالی كه از عمده ترين 
شرايط و الزامات اعضا ارائۀ شواهد و مدارك الزم و كافی 
مبنی بر تعهد كشور عضو به رعايت حقوق مالكيت معنوی 
است، اگرچه امتيازات آن را ــ از جمله كاهش هزينه های 
پست، برخورداری از همكاری سازمانهای وابسته به منظور 
معنوی  داراييهای  همۀ  و  تجاری  نشان  اختراعات،  اعالم 
نيز  و  تجاری  فعاليتهای  صاحبان  مبتكرين  مخترعين، 
صاحبان آثار فكری كشور، دسترسی به بانكهای اطالعاتی 
WIPO و بانكهای مشابه كشورهای عضو در زمينۀ دارايی 

فكری و غيره ــ نمی توان منكر شد. 
جزو  ادبی  و  هنری  و  فرهنگی  آثار  كه  نماند  ناگفته 
ميراث  كه  می شود  تلقی  كشور  يك  فرهنگی  ميراث 
فرهنگی به هيچ عنوان به فرد منتقل نمی شود و انحصار آن 
به صورت مادام العمر، خدشه وارد كردن به منافع عمومی 
و فرهنگ كشور است. اين طرح اگرچه در مجلس شورای 
اسالمی به تصويب رسيد، ولی خوشبختانه شورای نگهبان 
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به موضوع مادام العمر شدن حق پديدآورنده ايراد گرفت 
و طرح برای اصالح و تجديد نظر به مجلس عودت داده 
شد. طراحان اين طرح بر اين باورند كه در آثار اسالفشان 
در  را  الزم  دلسوزی  ناشران،  و  می شود  تصرف  و  دخل 
حروفچينی، آرايش صفحات و بی غلط بودن آثار به خرج 
و  فرهنگ  وزارت  برعهدۀ  آثار  بر  نظارت  البته  نمی دهند. 
ارشاد اسالمی است و اگر ناشر قبل از چاپ اثر عمداً در آن 
دخل و تصرف كرد، ورثه می توانند شكايت كنند و موضوع 

را از طريق مجاری قانونی پيگيری نمايند. 
در برخی كشورها حق انتشار آثار پديدآورنده پنجاه سال 
پس از فوت مؤلف شناخته شده است كه اين مدت هم از 
باشد.  داشته  منفی  و  مثبت  نكات  می تواند  مختلف  جهات 
نشر  تجديد  به  عالقه ای  بازماندگان  و  اخالف  اگر  سويی،  از 
اثر  آن  تشنۀ  جامعه  و  باشند  نداشته  خود  جد  يا  پدر  آثار 
مفيد باشد چه بايد كرد؟ از سوی ديگر، اگر بازماندگان، خود 
پروانۀ نشر داشته باشند، علی الظاهر اولويت نشر پس از سی 
سال تا پنجاه سال به آنان بايد داده شود. به هر روی، الی 
االبد شدن حق التأليف تبعات سوء فرهنگی عديده ای در پی 
خواهد داشت و بسا مثًال خانم آسين چلبی، بيست و دومين 
نسل از اخالف حضرت موالنا، به ايران سفری كند و مدعی 

حق التأليف از دهها ناشر آثار جدش شود! 
هرچند با پذيرش گذشت پنجاه سال از فوت مؤلف، 
فروكش  طرح  اين  دلسوز  طراحان  صدر  غليل  از  قليلی 
می كند، ليكن بايد به اين نكته مهم توجه كرد وقتی كه 
سی سال از فوت مؤلف گذشت و ناشران كه علی القاعده 
قاعدۀ  مطابق  آنهاست،  دست  در  كشور  نشر  بازار  نبض 
عرضه و تقاضا می توانند در جای جای ايران حتی خارج 
از كشور متقاضيان تشنۀ آثار مؤلف را به دست اهل آن 
است  فرهنگی  امور  متوليان  وظيفۀ  اين  طبعاً  برسانند، 
هيچ  تا  دارند  مبذول  بسيار  دقت  آثار  بر  نظارت  در  كه 
بنابراين  نگيرد.  قرار  تصرف  و  دخل  و  تعرض  مورد  اثری 
نشر  صنعت  هم  بماند،  باقی  صورت  همين  به  قانون  اگر 
اين  به  متعددی  ناشران  هم  و  می گيرد  دوچندان  رونقی 
امر اهتمام می ورزند و هم مردم بيشتری از فوايد و منافع 
آثار مؤلف منتفع می شوند. و به مصداق آيۀ كريمۀ «نكتب 
از  باقی  سرای  در  محترم  مؤلف  مسلماً  وآثارهم»  ماقدموا 
بهره مند  است  مترتب  آثارش  مطالعۀ  بر  كه  خيری  آثار 
می گردد، در صورتی كه  اگر حق المؤلف الی االبد تصويب 

گردد،  تبديل  سال  پنجاه  به  سال  سی  از  قانون  يا  شود، 
البته چنين فوايدی ديگر در پی نخواهد داشت.

از سويی در جامعۀ امروز ما مع االسف مشاهده می شود 
كه انتحال و انتقال آثار علمی هنری ديگران به آثار خود، 
«با  چون  اينان  طبعاً  و  گذشته  متعارف  حد  از  كشور  در 
چراغ آيند گزيده تر برند كاال»، از مقاله گرفته تا تمام يك 
كتاب يا پايان نامۀ دانشجويی را و در روز روشن ــ البته 
با اعتماد به نفس كامل ــ به نام خود در مجله ای چاپ 
بی خبر  همه جا  از  برگشتۀ  بخت  ناشر  توسط  يا  می كنند 
ادارۀ  ناظران  البته  و  می چاپند  را  شده  قاپيده  كتاب  آن 
شاكی  شكايت  صورت  در  صرفاً  گويا  ارشاد  وزارت  كتاب 
می توانند به موضوع رسيدگی كنند و هيچ ساز و كاری 
برای دانستن اينكه چه اثری سرقت است يا نيست، هنوز 
طراحی و ساخته نشده است. اميد است روزی برسد كه 
هر لوح فشرده ای كه برای بررسی به ادارۀ كتاب می رود 
بخشهای  بتواند  می شود،  گذاشته  رايانه  داخل  وقتی 
مسروقه را با جيغ بنفش يا رنگ فسفری مشخص كند! 
بگذريم از مواردی كه ناشران خّيری هستند كه مثًال آثار 
و منشورات موقوفات «گيب» را بی اذن كتبی واقف دور از 
وطن، نشر می دهند و عوايد حاصل از آن را صرف امور 
«جيب» می كنند و به رغم قائل بودن به حرمت َمی آن را 
رها كرده، اكل مال وقفی را ترجيح می دهند و به اين پند 
حافظ شيرازی گوش نمی سپارند كه «می حرام ولی به ز 

مال اوقاف است».

دو. امواج در فضا و الواح در خفا
دير و دور نخواهد بود كه عالم ديجيتال، كاغذ جديد را به 
اوراق عتيق تبديل كند و نسل نو تمام كتاب و دفتر و قلم 
و كتابخانۀ خود را در يك رايانۀ دستی كوچك با امكان 
اتصال به شبكۀ اينترنت در همه جا و با امكان بهره گيری 
از كتابخانۀ جهانی در اختيار داشته باشد. امروزه چه آن 
قرار  سايتها  در  جهانی  شبكه  روی  رايگان  كه  كتابهايی 
الوراق،  يعسوب الدين،  تبيان،  نور،  پايگاه  مانند  گرفته اند 
كه  كتابهايی  چه  و  ديگر  اينترنتی  پايگاه  دهها  و  آرشيو 
توسط سازمانهای مختلف دولتی و انتفاعی ــ و البته گاه 
بانك  صورت  به  يا  شده  اسكن  ــ  مؤلف  و  ناشر  بی اذن 
فشرده  الواح  قالب  در  متنوع  جست وجوی  قابليتهای  با 
عوايد  ــ  ان شاءهللا  ــ  و  می رسد  فروش  به   (DVD)
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اين  توسعۀ  و  فرهنگی  امور  صرف  آنها  فروش  از  حاصل 
الواح می گردد. خدا را شكر كه غالب اين مراكز مشخصات 
حقوقی اثر را ذكر می كنند و از اين بابت گاليه ای نيست. 
در همين حال برخی مؤسسات فرهنگی هستند با داشتن 
مجوز قانونی، تمام ديوانهای شعری و بعضاً متون ادبی را 
ـ در الواح خود درج می كنند  ــ بی اذن ناشر و مصحح آنـ 
تفاهمی  آثار، سوء  آن  مختلف  ناشران  برای اينكه بين  و 
پيش نيايد، از درج اطالعات حقوقی اثر يكسره خودداری 
شكايت  اگر  اميرمعزی  ديوان  ناشر  تنها  مثًال  تا  می كنند 
كرد، البد به  او می گويند ما از روی نسخه های خطی  اين 

اثر را حروفچينی كرده ايم!
در اينكه بخشی از حقوق مادی و معنوی مصححان اين 
متون شعری مندرج در الواح فشرده به نحوی بايد استيفا 
شود، بحثی نيست؛ ليكن در حال حاضر اين كار خدمت 
بزرگی به تحقيقات ادبی و شعری و راهگشای خوبی برای 
كردن  پيدا  برای  محقق  گاه  كه  چرا  است،  اشعار  يافتن 
بيت شعری می بايست ساعات و روزها جست و جو كند و 
را  خود  گمشدۀ  می تواند  درجا  نرم افزار  اين  با  آنكه  حال 
قرار  هم  كنار  ابيات  وقتی  می شود  ديده  گاه  حتی  بيابد. 
می گيرند، چه شاعرانی چه ابياتی را از ديگران اقتباس يا 
انتحال كرده اند، يا اينكه از باب توارد يك بيت به چند نفر 
الهام شده است! با تمام اين توصيفات، اگر حداقل انتفاع و 
سودآوری در توليد اين آثار مّد نظر توليدكنندگان اين گونه 
نرم افزارها قرارگيرد و حتی بتوانند رضايت مصححان اين 
آثار را هم كسب كنند، يا به نوعی مصححان را از عوايد و 
فوايد اين محصوالت بهره مند سازند، در اين صورت بعيد 

به نظر می رسد ناشران آنها هم مخالفتی داشته باشند. لذا 
هم فعل آنها قانونی بوده و هم با خيال راحت می توانند 
مشخصات كتاب را درج كنند. اما وقتی اين الواح به بهای 
شمارگان  در  تومان  هزار  يكصد  تا  گاه  و  پنجاه  تا  سی 
می شود  معلوم  می شود،  فروخته  و  توزيع  باال  نامعلوم 
هم  جايی  چنانكه  است،  نظر  مّد  بيشتر  انتفاعی  مقاصد 
دست  اگر  می شود،  تأمين  عمومی  مالی  اعتبارات  از  كه 
به درج اثر كسی در غير ما وضع له بزند، ليكن از ناشر و 
طابع و صاحب اثر اذن گرفته باشد، بحثی نيست و فبها 
ناشر  و  مصحح  و  مؤلف  اطالع  و  بی اذن  اگر  اما  المراد، 
اقدام به درج آثار ديگران در نرم افزارهای خود بكند و با 
اينكه قاعدۀ «الناس مسلطون علی اموالهم» را قبول دارد، 
جای سؤال است كه در اين صورت حق الناس را چگونه 

می خواهد تأديه كند؟ 
به سان  اقدامی  هر  شرايط  اين  در  می رسد  نظر  به 
«روغن ريخته را خرج امامزاده كردن» و «نوشدارو پس از 
مرگ سهراب» است. اين در حالی است كه برخی ناشران 
تجديد چاپ  و مؤلفان به داليلی از جمله اينكه قادر به 
نيستند و يا از طريق اينترنت می خواهند فايل تصويری 
اثر را بفروشند، لذا درصددند كه پس از مدتی، آثار خود 
را به صورت لوح فشرده عرضه كنند، بنابراين اينان احّق 

و اولی به اين كار ديجيتالی كردن هستند. 
و  بازسازی  به  نياز  نشركشور  حوزۀ  روی  هر  به 
نوسازيهای جدی دارد كه اميد است دوستان متولی در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گامهای مؤثر و سازنده ای 

در اين باره بردارند. ان شاءهللا.


