
ــژه ي بازار ويـ
نشر بين الملل

اقداماتى  كتاب ها  ترجمه ى  امتياز  خريد  زمينه ى  در  مدرسه  انتشارات  پيش  مدتى   
انجام داد. در مورد اين اقدامات توضيح مى دهيد؟

به صورت خريد حق كپى رايت نبوده است. حدود پنج شش سال پيش، يك مجموعه ى شش 
تايى از يك ناشر آمريكايى به دستمان رسيد كه مديرعامل شخصًا اقدام كرد و فقط اجازه ى چاپ 

گرفت. البته من مخالف بودم و هنوز هم هستم و كپى رايت را از لحاظ شرعى درست نمى دانم. 
 چرا؟

آيا  است.  شده  تحميل  ما  بر  كه  غربى هاست  سوى  از  طرفه  يك  جريان  يك  كپى رايت  چون 
مگر غربى ها كه قرن ها علم و دانش و كتاب هاى شرق را دزديدند و به نام خودشان ثبت كردند، 

كپى رايت
جريانى

يك طرفه
به سود غرب

اگرچه «انتشارات مدرسه» در زمينه ى خريد حق كپى رايت فعاليت نداشته و شايد به اين زودى ها 
هم نداشته باشد، اما چند سال پيش براى چاپ مجموعه اى از ناشر آمريكايى آن، اجازه ى چاپ 

گرفته است.
آقاى احمد برادرى، معاون فرهنگى انتشارات مدرسه، به قول خودش همان زمان هم مخالف 
كپى رايت بوده و االن هم هست؛ چرا كه كپى رايت را جريانى يك طرفه به سود غربى ها مى داند 

كه به ما تحميل شده است. 
138

ن 9
ستا

زم
33

14



كپى رايت را رعايت كردند؟ اين جريان نزديك به چهار قرن يك طرفه بوده است و طى آن، غربى ها 
همه ى منابع علمى شرق را ورق به ورق دزديدند و تحقيقات علمى شان را بر مبناى آن ها بنا كردند. 
حاال امروز ما براى گسترش علم كتابى را ترجمه و توليد مى كنيم تا به دست بچه ها و كارشناسان 
ما برسد. ما در زمينه هاى علمى سطح باال و تحقيقات پيچيده، به تأليفات علمى ديگران نياز داريم، 
ولى مثًال در رابطه با حوزه ى كتاب كودك و نوجوان، مؤلفان و نويسندگان قوى داريم، طورى كه 

نيازمند ترجمه نيستيم. حال اگر كپى رايت به اين معنا باشد كه به ما اجازه ى ترجمه 
برنامه ى  همين  مثل  درست  كنيم،  رعايت  را  قواعدى  اين كه  مگر  ندهند،  چاپ  و 

هسته اى است كه مى گويند به شرطى مى گذاريم انرژى هسته اى داشته باشيد 
كه زير نظر ما باشيد.

در واقع غربى ها براى ما ظواهر انسانى و حقوقى مى سازند تا ما را مرعوب 
غيراخالقى  ضايع مى كنيد و اين كار شما  ديگران را  بگويند شما حق  كنند و 

است. چه طور وقتى غرب همه ى شرق و منابع آن را غارت كرد غيراخالقى نبود؟ 
بنابراين من اصًال كپى رايت را قبول ندارم و آن را يك ايده ى استعمارى مى دانم.

حق  كه  بپيوندد  كشورهايى  جمع  به  ايران  كه  نيستيد  موافق  شما  پس   
كپى رايت را رعايت مى كنند.

موافق نيستم، چون قبول اين نوع معاهده هيچ فايده اى براى ايران ندارد. البته اگر بخواهيم به 
بازار ترجمه ى كتاب هايمان به زبان هاى ديگر، وارد شويم، قضيه ى ديگرى است؛ هر چند كه اين 

موضوع را بدون كپى رايت هم مى توان پى گيرى كرد.
 چگونه؟

مثًال شما كتابتان را خودتان ترجمه كنيد، با ناشر قرارداد ببنديد و چاپ كنيد. در حال حاضر برخى 
ناشران عرب، لبنانى و حتى ايرانى اين كار را انجام مى دهند.

 در حال حاضر برخى ناشران البته به صورت محدود، به خريد حق كپى رايت دست 
زده اند. با توجه به اين موضوع، شما چشم انداز داستان رعايت حق كپى رايت در كشور 

را چگونه مى بينيد؟
تا وقتى كه نظام حقوقى ما رعايت اين حق را به صورت قانونى به رسميت نشناسد، همه ى اين 
اقتصادى شان  منافع  فكر  هم  ناشران  بيشتر  مى شود.  قلمداد  شخصى  حركت هاى  اقدامات،  دست 

هستند و رعايت حقوق معنوى نويسنده و هدف هاى اين چنينى بيشتر ژست است.
در كتاب هاى تصويرى، استفاده از سى دِى اصلى (اورجينال) براى ناشر خيلى مهم است. چون 
تصويرسازى اش سخت است و اگر بخواهند از روى كتاب افست كنند، كيفيت كار 15 تا 20 درصد 
پايين مى آيد. شما مى توانيد سى دى اصلى يك فرهنگ نامه را كه تصويرسازى اش پنج تا شش هزار 
دالر هزينه دارد، با 1000 دالر به دست آوريد. اين يعنى «هلو بپر تو گلو»! چون جاى تصاوير و 

من اصًال 
كپى رايت را قبول 

ندارم و آن را يك ايده ى 
استعمارى مى دانم
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نوشته ها معلوم است و تنها ترجمه ى فارسى را جاى گزين مى كنيد. اگر بخواهيم تسليم كپى رايت 
شويم، كاله سِر خودمان گذاشته ايم.

 آقاى برادرى! اگر بخواهيم با جامعه ى جهانى پيش برويم و هم گام شويم ...
با  اگر  شما  بازى،  اين  در  باشيم.  آن ها  از  جلوتر  بايد  جهانى  جامعه ى  با  رفتن  پيش  براى  ما 
قواعدى كه آن ها تعيين مى كنند حركت كنيد، هميشه در جريان بازى خواهيد بود. 
بهانه ى آن ها هم معلوم است: دموكراسى، اخالق خوب، احترام متقابل. اين ها 
همه حرف هاى به ظاهر زيباى بى محتوا هستند. چون خودشان سِر سوزنى 
از اين مسائل را رعايت نمى كنند و هر جا منافعشان به خطر بيفتد، همه ى 
چنان  و  مى كنند  بازى  فيلم  قشنگ  آن قدر  اما  مى گذارند.  پا  زير  را  قوانين 
جيب هاى بقيه را خالى مى كنند كه آدم مات و متحير مى ماند. بنابراين اگر 

ما اين گونه محكم برخورد نكنيم، سرمان كاله مى رود.
در  كه  آن چه  هستند.  بى اخالق  و  بى رحم  زيرك،  بسيار  آدم هايى  غربى ها 
غرب هيچ معنايى ندارد، اخالق است. اخالق يعنى پول، منافع و قدرت. اين سه، 
پايه ى زندگى غربى است. همه چيز به استخدام اين سه پايه است: اخالق، دين و سياست. 
اگر اين سه موضوع باشد دموكراسى هست. اما اگر يكى از اين سه ضلِع منفعت، قدرت و پول 
نباشد، همه ى قواعد به هم مى خورد. فراموش نكنيم كه غربى ها همان هايى هستند كه در جنگ 
را  آن ها  زيباى  ظاهر  به  حرف هاى  گول  نبايد  پس  كشتند.  را  انسان  نفر  ميليون  دوم 25  جهانى 

بخوريم.

اگر بخواهيم 
تسليم كپى رايت 

شويم، كاله سِر خودمان 
گذاشته ايم
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