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دیدگاه نارشان شهر تهران درباره حق مؤلف در ایران
داریوش مطلبی |   شهیمه السادات حسینی 

چڪیده

هدف: دیدگاه نارشان شهر تهران درباره وضعیت حق مؤلف در ایران 
بررسی شده است. 

روش /رویكرد پژوهش: روش پژوهش پیامیشی ـ تحلیلی است. برای 
جمع آوری داده ها، از پرسشنامه پژوهشگرساخته )طیف لیکرت 5 
گزینه ای( استفاده شده است. جامعه آماری نارشان فعال شهر تهران اند. 
برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از آزمون های آماری فریدمن و 

خی دو استفاده شده است. 
یافته ها: 81 درصد نارشان تهران قوانین حق مؤلف ایران را ناقص و 
قدیمی و نیازمند اصالح، و 54 درصد قوانین موجود را مانع رشد و 
ارتقاء کیفی صنعت نرش می دانند. 23 درصد نارشان برخورد دولت با 
متخلفان از قانون حق مؤلف و پیگیری محاکم قضایی، و 33 درصد 
پایبندی پدیدآورندگان به قوانین حق مؤلف در ایران را رضایت بخش 
ارزیابی کرده اند. 46 درصد پایبندی نارشان به حقوق مادی و معنوی 
نویسندگان و اجرای قوانین حق مؤلف داخلی را رضایت بخش، و 
43 درصد قوانین حق مؤلف ایران را حافظ حقوق پدیدآورندگان 
ایرانی در مقابل تکثیر غیرمجاز آثار می دانند.  ناپایبندی به نظام های 
بین املللی حق مؤلف در قوانین موجوِد ایران را 58 درصد  پاسخ گویان 
از نظر اقتصادی به سود خریداران کتاب های ترجمه ای، 65 درصد 
مانع حامیت از کتاب های ایران در سطح بین املللی، 80 درصد سبب 
به وجود آمدن نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به صنعت نرش 
ایران، 79 درصد نارشان سبب افزایش ترجمه های تکراری، و 73 درصد 

باعث کاهش کیفیت کتاب های ترجمه شده می دانند.
نتیجه گیری: از دیدگاه نارشان شهر تهران قوانین داخلی حق مؤلف 

نامطلوب است و بر نظام ترجمه آثار تأثیر منفی و نامطلوب دارد. 
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مقدمه
حقوق مالکیت ادبی و هنری یا »حق مؤلف« یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری است 
که آن را حمایت قانونی از ناشر یا پدیدآورنده از طریق ممانعت از تهیه نسخه غیرقانونی و 
غیرمجاز از آثار آنان )کینان، 1379(، و یا امتیاز و حق انحصاری بهره برداری و فروش یک 
اثر که از طریق دولت به یک نویسنده، آهنگساز، هنرمند و جز آن و وارثان  آنها اعطا می شود، 
به نحوی که می توانند هربار که اثر چاپ می شود حق تألیف آن را دریافت کنند و هیچ کس 
بدون اجازه مؤلف یا وارثان او حق چاپ و استفاده از اثر را نداشته باشد )سلطانی و راستین، 
1372(، تعریف می کنند. حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن با تشویق پدیدآورندگانـ  از طریق 
به رسمیت شناختن آثار و اعطای پاداش های عادالنه اقتصادیـ  به توسعه خالقیت های بشری 
کمک می کنند. بر اساس این نظام حقوقی، پدیدآورندگان با اطمینان و بدون ترس از تکثیر 
غیرمجاز و سرقت ادبی، آثارشان را منتشر  می کنند. این نظام همچنین دسترس پذیری آثار را 

در سطح بین المللی افزایش می دهد )محمود و الیاس، 2005(.
مالکیت ادبی و هنری یا حق مؤلف به دو دسته حقوق مادی و معنوی تقسیم می شود. 
منظور از حقوق مادی هرنوع حق بهره برداری مالی یا مادی از اثر است؛ و حق معنوی به 
معنای حق پدیدآورنده اثر برای مخالفت با هرگونه تحریف، تغییرشکل، ناقص کردن یا 

1.   استادیار دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شهرری )نویسنده مسئول(

Dariushmatlabi@yahoo.com 

2. مسئول كتابخانه مركزی آموزشکده فنی و 

حرفه ای سام، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج  

Shahimeh_hosseini@yahoo.com

دیدگاه نارشان شهر تهران
 درباره حق مؤلف در ایران

داریوش مطلبی1|   شهیمه السادات حسینی3

دریافت: 1391/5/22   پذیرش:  1391/10/6
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جرح و تعدیل است که ممکن است به افتخار و شهرت وی لطمه بزند )نوروزی، 1380؛ 
پورمحمدی، 1387(. 

در جهان امروز با گسترش فوق  العاده مالکیت های فکری و نقشی که این پدیده ها در 
توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد بشری ایفا می کنند و همچنین با ظهور فرآیندهایی چون 
جهانی شدن اقتصاد و بستگی روزافزون منافع اقتصادی کشورها به هم، تدوین توافقنامه های 
ملی و بین المللی و تعهد به آنها برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان، امری ضروری است؛ 
کشورهای درحال توسعه نیز )که با چالش چگونگی پویا کردن تولید داخلی و دستیابی کامل 
به منافع جهانی دانش روبرو هستند( برای دستیابی به اهداف خود، وجود نظامی متشکل از 

قوانین ملی و بین المللی حق  مؤلف را پذیرفته اند )بیژنی، 1384(.
نخستین قانون رسمی، اما ضمنی حق  مؤلف در ایران به سال 1304 برمی گردد. اما در 
کشور ما درخصوص قوانین مستقلی که به بحث حق  مؤلف بپردازد، قوانین متعددی نظیر 
»قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان« مصوب 1348، »قانون ترجمه و تکثیر 
کتب و نشریات و آثار صوتی« مصوب 1352، »قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای« 
مصوب 1379، و »قانون تجارت الکترونیک« مصوب 1382، وجود دارد؛ ولی تصویب 
این قوانین و مقررات نتوانسته است آن گونه که سرعت روزافزون توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات در جهان ایجاب کرده بود، پا به پای آن توسعه یابد و تاکنون قانون دیگری که 
بتواند در عین انطباق با شرایط و مقتضیات زمان، نقایص و خأل های قانونی را مرتفع کند 
و آن را با مقررات بین المللی منطبق سازد، وضع نشده است )ماچینانی، 1377؛  خدابنده 
سامانی، 1380؛ ملکیان، 1385؛ ترخانی، 1387(. به  عنوان مثال »قانون حمایت حقوق مؤلفان 
و مصنفان و هنرمندان« مصوب 1348 و »قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی« 
مصوب 1352، قوانین نسبتاً جامعی در زمینه حمایت حقوق پدیدآورندگان آثار می باشد، اما 
در این قوانین نواقص و همچنین مغایرت  های با قوانین بین المللی وجود دارد که می توان به 
مشخص نبودن منظور قانون گذار از اثر فنی که جنبه ابداع و اختراع داشته باشد؛ عدم توجه به 
قرارداد چاپ و نشر؛ مشروط بودن حمایت به اینکه اثر برای اولین بار در ایران منتشر شده 
باشد؛ عدم توجه به حقوق نویسندگان خارجی در ترجمه آثار؛ عدم نیاز به ذکر مآخذ در 
جزوه های درسی؛ عدم پیگیری تخلفات درصورت نبود شاکی خصوصی؛ و نظایر آن اشاره 

کرد )آیتی، 1375؛ محمدبیگی، 1381؛ مطلبی، 1386(. 
از سوی دیگر در مورد تعهد به توافقنامه های بین المللی، اکنون ایران به  جز سازمان 
جهانی مالکیت فکری3 که در سال 1380 عضویت آن  را پذیرفت4، جزو کشورهای معدودی 
است که نه تنها عضو سازمان تجارت جهانی5  نیست، بلکه هیچ یک از موافقتنامه های مهم 

3. World Intellectual Property Organi-

zation )WIPO(

4. البته پیوسنت به سازمان جهانی مالکیت فکری، 

به معنای پذیرش معاهداتی نیست که اکنون در 

این سازمان مدیریت می شوند، و رصفاً به  منظور 

حضور در مجامع بین املللی و بهره مندی از 

حامیت های آن سازمان است، بدون آنکه تعهد 

حقوقی درپی داشته باشد.

5. World Trade Organization )WTO(. 

The Organization Members and 

Observers are available at: http://www.

wto.org/english/thewto_e/whatis_e/

tif_e/org6_e.htm

داریوش مطلبی
شهیمه السادات حسینی
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بین المللی حق نشر )کپی رایت( که برای حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سطح 
بین المللی شکل گرفته استـ  مانند معاهده جهانی حق مؤلف )یوسی سی(6، 1952؛ معاهدۀ 
برن برای حفاظت از آثار ادبی و هنری7، 1886؛ و موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت 
حقوق مالکیت فکری )تریپس(8، 1994 - را نپذیرفته است )حسینی، 1389؛ ویکی پدیا 9، 
2011(، لذا هیچ تعهد قانونی برای حفاظت از حقوق مؤلف کتاب های منتشر شده در خارج 
از ایران ندارد. بنابراین عالوه بر اینکه آثار ایرانی در سطح بین المللی مورد حمایت قرار 
نمی گیرند، نویسندگان غیر ایرانی نیز کنترلی بر ترجمه  آثار خود ندارند و هر فردی می تواند 
کتاب ها یا مقاالت خارجی را بدون اجازه مؤلف، ترجمه یا تکثیر )یا به اصطالح، افست( کند. 
این مسئله می تواند تأثیری منفی بر انگیزه جامعه نویسندگان و محققان کشور در خلق آثار 
اصیل داشته باشد. مهم ترین شاهد این موضوع کثرت کتاب هایی است که حاصل گردآوری 

از منابع داخلی و متون خارجی است )محمدبیگی، 1379(.
این پژوهش با هدف تعیین دیدگاه ناشران در مورد وضعیت حق در ایران و شناسایی 
تأثیر قوانین فعلی حق مؤلف ایران و عدم توجه به معاهدات بین   المللی بر وضعیت نشر و 

نظام ترجمه آثار، به پرسش های زیر پاسخ می دهد:
1. از دیدگاه ناشران، حق مؤلف در ایران از چه وضعیتی برخوردار است؟

2. عدم توجه به معاهدات بین المللی در قوانین فعلی حق مؤلف ایران چه تأثیری بر 
وضعیت نشر از دیدگاه ناشران دارد؟

3. وضعیت حق مؤلف در ایران و عدم توجه به تعهدات بین المللی چه تأثیری بر نظام 
ترجمه آثار در ایران داشته است؟

بررسی مطالعات انجام گرفته در باره حق مؤلف و در سطح عام مالکیت فکری در 
پایگاه های اطالعاتی مختلف، نشان می دهد تعداد 22 پژوهش بین سال های 1367 تاکنون 
انجام گرفته است. مطالعه پژوهش ها، نشان می دهد در این مطالعات به چهار جنبه  عمده به 

شرح زیر پرداخته شده است:
دسته اول مطالعاتی هستند که ماهیت و چیستی حق مؤلف و در مفهوم عام مالکیت 
فکری و اهمیت پایبندی به آن، بررسی وضعیت اجرای قوانین، نقاط قوت و ضعف قوانین، 
میزان آگاهی دست اندرکاران از قوانین، و نارسایی قوانین موجود را مورد مطالعه قرار داده  اند 
)عرب اسدی، 1373؛ ماچینانی، 1377؛ خدابنده سامانی، 1380؛ ناظرمقدم، عمادی و نیک کار، 
1388؛ عزیز10، 1990؛ هوانگ11، 1995؛  جینارته12، 1996؛ ساندرا راجان13، 1999 و محمود 
و الیاس14، 2005(. ماچینانی )1377( ضمن تأکید بر قوانین نسبتاً خوبی که در حقوق ایران 
تدوین و تصویب شده، به برخی از نارسایی قوانین داخلی و ضرورت توجه به آنها اشاره 

6. Universal Copyright Convention 

)U.C.C(

7 . Berne Convention for the Protection 

of Literary and Artistic Works

8. Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights )TRIPS(

9. en.wikipedia

10. Aziz 

11. Hwang

12. Ginarte

13. Sundara Rajan

14. Mahmood and Ilyas

دیدگاه ناشران شهر تهران 
درباره حق مؤلف در ایران
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می کند. خدابنده سامانی )1380( به نتایجی چون نارسا بودن قوانین موضوعۀ ایران در زمینه 
حق مؤلف٬ دخالت مکانیزم سیاسی در حمایت از حق مؤلف و عدم وجود قضات مشخص 
و نقص اهرم های حمایتی می رسد.  ناظرمقدم، عمادی و نیک کار )1388( نیز معتقدند در 
شرایط کنونی باتوجه به حق الناسی بودن این قانون، ناشران از برخورد دولت در راستای مقابله 
با متخلفین از قانون حق مؤلف رضایت دارند، ولی اکثریت ناشران خواهان تغییر این قانون از 

جنبه حق  الناسی به جنبه عمومی هستند. 
دسته دوم، به مطالعات مربوط به الحاق کشورها به توافق نامه های بین المللی و پایبندی 
به آنها مربوط می شود )محمدبیگی، 1375؛ صادقی مقدم، 1367؛ کرمانی نژاد بادی، 1376؛ 
نوروزی، 1380؛ سلطانی، 1383؛ نصیری، 1385؛ میرشفیعی، 1386؛ قاسمی، 1387؛  و 
ابرثالگ15، 1994(. در این میان برخی از صاحبنظران موافق الحاق کشور به قوانین بین المللی 
)محمدبیگی، 1375؛ کرمانی نژاد بادی، 1376؛ و قاسمی، 1387( و برخی مخالف )صادقی مقدم، 

1367؛ و نصیری، 1385( آن هستند. 
میزان سازگاری قوانین داخلی با قوانین بین المللی و مقایسه آنها با هم، جنبه دیگری از 
مطالعات را شامل می شود )ملکیان، 1385؛ ترخانی، 1387؛ لوتریا16، 1997؛ و  مون17، 2008(. 
ملکیان )1385( به این نتیجه می رسد که گرچه قوانین موجود در کشور  در بسیاری از موارد 
با مقررات بین المللی انطباق داشته و یا الاقل مغایرتی ندارد، ولی در برخی موارد ناکافی و در 
برخی موضوعات خأل قانونی وجود دارد. ترخانی )1387( نیز قوانین حاکم در ایران را بسیار 

قدیمی و با شرایط و پیشرفت تکنولوژی هماهنگ نمی داند. 
و درنهایت مطالعاتی قرار دارند که به مالکیت فکری و معنوی در عصر حاضر و تغییراتی 
که باید متأثر از فناوری های جدید در قوانین ایجاد شود، توجه دارند )هلبرت18، 1996؛ و 
فلمینگ19، 1999(. هلبرت )1996( معتقد است پیشرفت فناوری های رایانه ای، مشکل قابل 
مالحظه ای برای قوانین حق مؤلف به  وجود آورد، زیرا تبادل افکار و اندیشه ها از طریق آن 
آسان تر است )و حمایت از این افکار سخت تر(. از دیدگاه فلمینگ )1999( متخصصان 
حقوقی، حق مؤلف را یک اقدام قانونی ناتوان برای حمایت از محصوالت و برنامه های 

نرم افزاری می دانند.
مطالعه پژوهش ها نشان می دهد بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه موضوعی پژوهش 
حاضر در ایران، به صورت سندی )کتابخانه ای( و با مطالعه منابع و اسناد موجود انجام شده 
است. تنها یک پژوهش به صورت پیمایشی و به مطالعه دیدگاه ها و نظرات ناشران شهرستان 
مشهد پرداخته است )ناظرمقدم، عمادی و نیک کار )1388((. مطالعه دیدگاه  ناشران شهر 
تهران که بالغ بر 75 درصد از کتاب های ایران را منتشر می کنند، می تواند در شناسایی وضعیت 

15.  Eberschlag

16. Luthria 

17 . Mun

18. Halberd 

19. Fleming 

داریوش مطلبی
شهیمه السادات حسینی
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حق مؤلف در ایران و مشکالت موجود مؤثر باشد و به سیاستگذاران در اصالح قوانین 
موجود کمک شایانی کند. 

روش  پژوهش
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر پیمایشیـ  تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، ناشران 
فعال شهر تهران هستند20  که به  صورت غیردولتی21 فعالیت دارند و در سال 88 بیشتر از 24 
عنوان کتاب منتشر کردند و تعداد  آنها براساس بانک اطالعاتی ناشران مؤسسه خانه کتاب 458 
ناشر بوده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری دیدگاه  های ناشران درخصوص وضعیت 
حق مولف در ایران از پرسشنامه محقق ساز و به روش میدانی استفاده شده است. این پرسشنامه 
حاوی 18 سؤال بود که با هدف بررسی و تحلیل دیدگاه ناشران شهر تهران درباره وضعیت 

حق مؤلف در ایران )براساس طیف لیکرت 5 گزینه ای( تهیه و تدوین شد. 
به منظور سنجش روایی ابزار پژوهش، پرسشنامه در بین گروه کوچکی از اساتید و 
متخصصین صنعت نشر، به  صورت آزمایشی اجرا شد. بنابراین، سؤال هایی که مبهم بوده 
و یا  نیاز به اصالح یا توضیح اضافی داشتند، بازبینی و اصالح شدند. برای محاسبه پایایی 
پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد نتیجه حاصل 0/92 بود. درنتیجه، پایایی آن 
نیز مورد تأیید قرار گرفت. برای به   دست آوردن نمونه  مورد نیاز با استفاده از فرمول کوکران 

به شرح زیر 113 نفر انتخاب شد. 

)1(..
)1(..

22

2

pptdN
pptNn
−+

−
=

                              
n= مقدار نمونه ای است که پرسشنامه در اختیارشان قرار داده شده است.

N= تعداد کل جامعه )458( 
t= ضریب اطمینان )1/96(

p= احتمال وجود صفت )0/5( 
q= احتمال عدم وجود صفت )0/5( 

d=  خطای نمونه گیری )0/08(
سپس از طریق نرم افزار ویژوال بیسیک و به طور تصادفی 113 نفر از میان جامعه آماری 
انتخاب و پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد. با برگشت تعداد 100 پرسشنامه، داده های گردآوری 
شده با استفاده نرم افزار اس.پی.اس.اس.22 نسخه 17 مورد تجزیه  وتحلیل قرار گرفتند. در 

تجزیه  وتحلیل اطالعات از جدول، فراوانی، درصد، و میانگین رتبه ای استفاده شده است.

20.  آذرنگ )1379( نارش فعال را نارشی 

می نامد که »وارد عرصۀ تولید حرفه ای کتاب 

شده باشد و منبع درآمد او از راه نرش کتاب 

باشد. نارشی می تواند از راه نرش کتاب گذران 

کند که حداقل سالی 24 عنوان کتاب )هر ماه 

دو عنوان( نرش کند. وی همچنین با تأکید 

بر حامیت های دولت از بخش فعال نرش 

و نارشان فعال می گوید: اگر رسمایه گذاری 

دولت یا حامیت های دولت به بخش غیرفعال 

نرش وارد شود، اما نارشان فعال از آن بهره مند 

نشوند، ممکن است توازن به  گونه ای تغییر کند 

که بخش نرش کشور کمک و حامیت دریافت 

کند، اما تغییر و توسعه نداشته باشد، که این 

خود نشانه ای از ناکامی در سیاست عمومی 

نرش، و نیز سیاست توسعه کتاب است.

21. اكرث نارشان دولتی با توجه به ماهیت 

فعالیت خویش و نیز تغییرات مدیریتی 

گسرتده، به مناسبات اقتصادی توجهی ندارند 

و درنتیجه توجهی به مباحث مربوط به 

حق مؤلف در  آنها مشاهده منی شود.

22. SPSS

دیدگاه ناشران شهر تهران 
درباره حق مؤلف در ایران
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یافته ها
براساس اطالعات اخذ شده، دیدگاه ناشران درباره وضعیت حق مؤلف در ایران از دیدگاه 
ناشران شهر تهران، تأثیر عدم توجه به معاهدات بین  المللی در قوانین فعلی حق مؤلف ایران بر 
وضعیت نشر، تأثیر وضعیت حق مؤلف در ایران و عدم توجه به تعهدات بین المللی بر نظام 

ترجمه آثار در ایران به شرح ذیل است: 

باتوجه به داده های جدول 1، به اعتقاد ناشران شهر تهران وضعیت قوانین داخلی حق مؤلف 
به دالیل: 1( ناقص و قدیمی بودن قوانین حق مؤلف )میانگین رتبه ای 5/38(، 2( عدم تناسب و 
هماهنگی بین نظام حق مؤلف ایران با قوانین جهانی )میانگین رتبـه ای 5/31(، 3(عدم پایبندی 
ناشران به حقوق مادی و معنوی نویسندگان و اجرای قوانین حق مؤلف )میانگین رتبه ای 3/93(، 
4( عدم تأثیر قوانین حق مؤلف داخلی در حفظ حقوق پدیدآورندگان ایرانی و پیشگیری از 
تکثیرغیرمجاز آثار آنان )میانگین رتبه ای 3/86( ، 5( سودمند نبودن قوانین حق مؤلف داخلی در 
اقتصاد نشر ایران )میانگین رتبه ای 3/38(، و 6( عدم پایبندی پدیدآورندگان به قوانین حق مؤلف 

)میانگین رتبه ای 3/30( از شرایط نامطلوبی برخوردار است.

کاماًل وضعیت قوانین حق مؤلف
کاماًل مخالفبی نظرموافقموافق

میانگین رتبه  ایمخالف

344710815/38ناقص و قدیمی بودن قوانین حق مؤلف ایران

عدم تناسب و هامهنگی بین نظام حق مؤلف ایران 

با قوانین جهانی
314517615/31

با  قضایی  محاکم  پیگیری  و  دولت  برخورد  عدم 

متخلفان قانون حق مؤلف
1737231942/86

937213033/30عدم پایبندی پدیدآورندگان به قوانین حق مؤلف

عدم پایبندی نارشان به حقوق مادی و معنوی نویسندگان 

و اجرای قوانین حق مؤلف
624244243/93

سودمند نبودن قوانین حق مؤلف داخلی در اقتصاد 

نرش کتاب ایران
1722223273/38

عدم تاثیر قوانین حق مؤلف داخلی در حفظ حقوق 

پدیدآورندگان ایرانی و پیشگیری از تکثیرغیرمجاز 

آثار آنان

12182731123/86

 توزیع فراوانی و میانگین رتبه ای

 دیدگاه ناشران شهر تهران 

نسبت به وضعیت نامطلوب قوانین 

داخلی حق مؤلف در ایران

جدول  1

داریوش مطلبی
شهیمه السادات حسینی
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 توزیع فراوانی تأثیر عدم توجه به 

معاهدات بین  المللی در قوانین 

فعلی حق مؤلف ایران بر

وضعیت نشر از دیدگاه ناشران 

جدول  2

دیدگاه ناشران شهر تهران 
درباره حق مؤلف در ایران

نظرات

موضوع ها

کامالً مخالفمخالفبی  نظرموافقکامالً موافق

نی
راوا

ف

صد
در

نی
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ف

صد
در

نی
راوا

ف

صد
در

نی
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ف

صد
در

نی
راوا

ف

صد
در

ایـران  قوانیـن موجـود حـق مؤلـف 

موجب تضییع حقوق فارسـی  زبانانی 

اسـت کـه کتاب هـای آنها بـرای اولین 

بـار درخـارج از ایـران منترش می  شـود.

171735353434141400

قوانین حق مؤلف ایـران، مانع صدور 

حـق نـرش کتاب  هـای ایرانی به سـایر 

کشـورها می  شود.

121223233939212155

ایـران و عـدم  قوانیـن حـق مؤلـف 

پایبنـدی به نظام  هـای بین  املللی حق 

مؤلـف، مانـع حامیـت از کتاب  هـای 

ایـران در سـطح بین  املللـی می  شـود.

292936362121131311

قوانین حق مؤلف ایران، به وابستگی 

ایران به نوشته های علمی غرب کمک 

می کند.

14143232242420201010

عدم پایبندی به نظام های بین  املللی 

حق مؤلف، از نظر اقتصادی به سود 

خریداران کتاب های ترجمه است.

9949492020181844

موجب  ایران،  مؤلف  حق  قوانین 

عدم پرداخت حق تألیف به مؤلفان 

نارشان خارجی و درنتیجه کاهش  و 

هزینه نرش و قیمت کتاب  های ترجمه 

در ایران شده است.

242449491111111155

حق مؤلف در ایران، مانع رسمایه گذاری 

خارجی و تقویت صنعت چاپ و نرش 

داخلی شده است.

212139392424161600

قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی 

به قوانین جهانی، باعث به وجود آمدن 

نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به 

صنعت نرش ایران شده است.

4242383815155500

مانـع  ایـران،  مؤلـف  حق  قـوانیـن 

مشارکت نارشان ایرانی در طرح های 

مشرتک انتشاراتی )مانند تهیه و نرش 

دایرة   املعارف  ها یا فرهنگ  های دوزبانه 

خارجی  نارشان  با  ایران(  به  مربوط 

شده است.

2626404025257722
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باتوجه به داده های جدول 2، 52 درصد ناشران معتقدند که قوانین موجود حق مؤلف 
ایران موجب تضییع حقوق فارسی  زبانانی است که کتاب های آنها برای اولین بار درخارج از 
ایران منتشر می شود و تنها 14 درصد با این نظر مخالف هستند. 35 درصد ناشران قوانین حق 
مؤلف ایران را مانع صدور حق نشر کتاب  های ایرانی به سایر کشورها می دانند، 39 درصد 
بی نظر و 26 درصد با این نظر مخالف هستند. 65 درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف 
ایران و عدم پایبندی به نظام های بین المللی حق مؤلف، مانع حمایت از کتاب های ایران در 
سطح بین المللی می شود، و تنها 14 درصد با این نظر مخالفند. 46 درصد ناشران معتقدند که 
قوانین حق مؤلف ایران، به وابستگی ایران به نوشته های علمی غرب کمک می کند،24 درصد 
بی نظر و 30 درصد با این نظر مخالف هستند. 58 درصد ناشران معتقدند که عدم پایبندی به 
نظام های بین المللی حق مؤلف، از نظر اقتصادی به سود خریداران کتاب های ترجمه است، 
20 درصد بی نظر و 22 درصد مخالفند.73 درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران، 
موجب عدم پرداخت حق تألیف به مؤلفان و ناشران خارجی و درنتیجه کاهش هزینه نشر و 
قیمت کتاب های ترجمه در ایران شده است، و در مقابل 60 درصد ناشران معتقدند که حق 
مؤلف در ایران، مانع سرمایه گذاری خارجی و تقویت صنعت چاپ و نشر داخلی می شود. 80 
درصد ناشران قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی به قوانین جهانی را موجب به وجود آمدن 
نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به صنعت نشر ایران می دانند،  و 66 درصد ناشران معتقدند 
که قوانین حق مؤلف ایران، مانع مشارکت ناشران ایرانی در طرح های مشترک انتشاراتی )مانند 
تهیه و نشر دایره    المعارف ها یا فرهنگ های دوزبانه مربوط به ایران( با ناشران خارجی شده 
است، همچنین 73 درصد ناشران معتقدند که عدم پایبندی به نظام های بین المللی حق مؤلف، 

حضور و همکاری ناشران خارجی را با ناشران ایرانی با تردید همراه کرده است.

 توزیع فراوانی تأثیرات وضعیت حق 

مؤلف در ایران و عدم توجه به 

تعهدات بین المللی

 بر نظام ترجمه آثار در ایران

جدول  3

داریوش مطلبی
شهیمه السادات حسینی
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قوانیـن حـق مؤلـف ایـران و عـدم پایبنـدی بـه 

ترجمه هـای  افزایـش  بـه  بین  املللـی،  نظام هـای 

تکراری و اتالف رسمایه نارشان منجر شـده اسـت.

30304949999933

پایبنـدی  عـدم  و  ایـران  مؤلـف  حـق  قوانیـن 

بـه کاهـش کیفیـت  بین املللـی،  نظام هـای  بـه 

اسـت. شـده  منجـر  شـده  ترجمـه  کتاب هـای 

303043431313131311

603092462211221142جمع/ میانگین
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براساس جدول 3، 79 درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی 
به نظام های بین المللی به افزایش ترجمه های تکراری و اتالف سرمایه ناشر منجر می شود و 
73 درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی به نظام های بین المللی، 

به کاهش کیفیت کتاب های ترجمه شده منجر شده است. 
درمجموع حدود 76 درصد ناشران شهر تهران موافق و کاماًل موافِق تأثیر منفی قوانین 

داخلی حق مؤلف در ایران برنظام ترجمه هستند. 

نتیجه گیری
یافته های تحقیق نشان می دهند 81 درصد قوانین حق مؤلف ایران را ناقص و قدیمی می دانند 
و معتقدند که باید اصالح و روزآمد شود؛ 76 درصد ناشران معتقدند که نظام حق مؤلف 
ایران با قوانین جهانی تناسب و هماهنگی ندارد؛ در مورد پایبندی پدیدآورندگان به قوانین 
حق مؤلف در ایران 33 درصد این پایبندی را رضایت بخش و 46 درصد نامناسب می دانند. 
39 درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی به نظام های بین المللی، 
از نظر اقتصادی به نفع نشر ایران است، و 39 درصد با این نظر مخالفند. 43 درصد ناشران 
معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران، به حفظ حقوق پدیدآورندگان ایرانی در مقابل تکثیر 

غیرمجاز آثار کمک می کند، 27 درصد بی نظر و 30 درصد با این نظر مخالفند.
54 درصد ناشران معتقدند دولت و محاکم قضایی پیگیری مناسبی ندارند و با متخلفان 
قانون حق مؤلف برخورد نمی کنند. محمدبیگی )1381( نیز معتقد است در وضعیت کنونی 
درصورت نقض شدن حقوق مادی یا معنوی پدیدآورنده کتاب، اعم از نویسنده یا ناشران، 
برخالف برخی جرایم مانند قتل نفس )که دولت بدون نیاز به شاکی خصوصی و با هدف 
حفظ وجدان عمومی جامعه مبادرت به تعقیب و مجازات عامل آن می کند(، تا زمانی که 
پدیدآورنده موردنظر به  عنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت در مورد نقض حقوق 
مذکور نکرده باشد، حکومت قوه قاهره خود را برای مجازات ناقض این حقوق به کار نخواهد 

گرفت.
بررسی یافته ها نشان می دهد از دیدگاه ناشران شهر تهران وضعیت قوانین داخلی حق 
مؤلف در ایران وضعیت نامطلوبی دارد. اکثر ناشران قوانین حق مؤلف ایران را ناقص و قدیمی 
می دانند و معتقدند که باید اصالح و روزآمد شود؛ همچنین اکثر آنها معتقدند که نظام حق 
مؤلف ایران با قوانین جهانی تناسب و هماهنگی ندارد.  خدابنده سامانی )1380( و ملکیان 
)1385(، ترخانی )1387( نیز در تحقیقات خود به نتایج مشابهی مبنی بر نارسایی قوانین حق 

مؤلف درایران دست یافته اند.
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یافته های تحقیق نشان می دهند از دیدگاه ناشران قوانین فعلی حق مؤلف در ایران و عدم 
توجه به معاهدات بین المللی حق مؤلف از جنبه هایی مثبت و از جنبه های دیگر منفی است، 

البته جنبه های منفی مسئله بیشتر از جنبه های مثبت آن است. 
براساس یافته ها جنبه های منفی عبارتند از: قوانین موجود حق مؤلف ایران موجب 
تضییع حقوق فارسی  زبانانی می شود که کتاب های آنها برای اولین بار درخارج از ایران منتشر 
می شود؛ این وضعیت مانع حمایت از کتاب های ایران در سطح بین المللی و سرمایه گذاری 
خارجی و تقویت صنعت چاپ و نشر داخلی می شود و نگرش منفی محافل فرهنگی جهان 
به صنعت نشر ایران را در پی دارد؛ و همچنین مانع مشارکت ناشران ایرانی در طرح های 
مشترک انتشاراتی )مانند تهیه و نشر دایره المعارف ها یا فرهنگ های دوزبانه مربوط به ایران( 
با ناشران خارجی می شود و همکاری ناشران خارجی را با ناشران ایرانی با تردید همراه 

می سازد.
از طرف دیگر جنبه های مثبت عبارتند از: عدم پایبندی به نظام های بین المللی حق مؤلف، 
از نظر اقتصادی به  سود خریداران کتاب های ترجمه است؛ و نپرداختن حق تألیف به مؤلفان و 

ناشران خارجی باعث کاهش هزینه نشر و قیمت کتاب های ترجمه در ایران می شود.
باتوجه به جنبه های مثبت الحاق ایران به قوانین بین المللی، عدم توجه ایران به معاهدات 
بین المللی مالکیت ادبی و هنری مانع حضور مؤثر نشر ایران در جهان، کم توجهی به نویسندگان 
داخلی و تأکید ناشران بر چاپ آثار ترجمه باتوجه به هزینه کم  آنها نسبت به آثار تألیفی، و 
صرف هزینه های زیاد برای ترجمه های تکراری آثار یک نویسنده خارجی می شود. همچنین 
در وضعیت فعلِی حق مؤلف، مترجم  صاحب اثر فرض می شود و در مواقعی برای مترجم 
امتیازاتی هم وزن مؤلف درنظرگرفته می شود. ضمن اینکه جامعه جهانِی نشر از پذیرش 
ناشران ایرانی در میان خودـ  به  علت عدم توجه به معاهدات بین المللی  ـ اجتناب می کند و 
نویسندگان و ناشران جهانی در مجامع خود، ناشران ایرانی را سارق ادبی23  معرفی می کنند.

براساس یافته  های تحقیق، عدم توجه به تعهدات بین المللی به افزایش ترجمه های تکراری 
و اتالف سرمایه ناشر و همچنین کاهش کیفیت کتاب های ترجمه شده منجر شده است. 

در شــرایط کنونی، درباره کتاب های برجسته و ارزشمند، ناشران   بــرای اینکه نخستین 
ترجمــه را به بازار روانه کننــد، با کمترین  دقــت چنین آثاری را ترجمه و منتشــر می کننــد. 
چندین نفر اثری را ترجمه می کنند؛ هر مترجمی بدون کوچک ترین ارتباط با صاحب اثر، 
می تواند دست به ترجمه هر اثری بزند و هر دخل و تصرفی در اثر انجام دهد، بدون آنکه مؤلف 
کوچک ترین نظارتی بر اثر خود داشته باشد، و درنهایت چندین ناشر آن را با کیفیت های مختلف 

منتشر می کنند.  23 . Pirate
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برای بهبود وضعیت حق مؤلف در ایران دو راه حل پیشنهاد می شود: 
اول، باتوجه به رشد توان علمی کشور و تولیدات علمی قابل توجهی که در سال های 
اخیر از سوی دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در سطح جهانی منتشر شده است، و همچنین 
ضرورت پایبندی به قوانین بین المللی حق مؤلف به عنوان پیش شرط های پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی، بایستی مسئوالن کشور تدبیری بیندیشند تا با حفظ مصالح، کشور ایران به 
کنوانسیون های بین المللی مالکیت ادبی و هنری بپیوندد، به طوری که کمترین آسیب را به نشر 

کشور برساند.
دوم، قوانین متعددی )قوانین سال های 1348، 1352، 1379، و 1382( برای حوزه 
مالکیت ادبی و هنری در ایران وجود دارد و برای اجرای درست قوانین الزم است همه مورد 
توجه قرار گیرد و این درحالی است که این قوانین کامل نیستند و با تحوالت روز نشر دنیا 
همخوانی ندارند. برای رفع این مشکل، اصالح، تکمیل و رفع نواقص قوانین داخلی باید یکی 
از مهم ترین برنامه های متولیان قانونگذار باشد و قانون جامعی، منطبق با قوانین بین المللی تهیه 

و برای تصویب به مجلس ارائه شود. 
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