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چڪیده
هدف :دیدگاه نارشان شهر تهران درباره وضعیت حق مؤلف در ایران
بررسی شده است.
روش/رویكردپژوهش:روشپژوهشپیامیشیـتحلیلیاست.برای
جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه پژوهشگرساخته (طیف لیکرت 5
گزینهای)استفادهشدهاست.جامعهآمارینارشانفعالشهرتهراناند.
برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیه از آزمونهای آماری فریدمن و
خیدو استفاده شده است.
یافت هها 81 :درصد نارشان تهران قوانین حق مؤلف ایران را ناقص و
قدیمی و نیازمند اصالح ،و  54درصد قوانین موجود را مانع رشد و
ارتقاء کیفی صنعت نرش میدانند 23 .درصد نارشان برخورد دولت با
متخلفان از قانون حق مؤلف و پیگیری محاکم قضایی ،و  33درصد
پایبندی پدیدآورندگان به قوانین حق مؤلف در ایران را رضایتبخش
ارزیابی کردهاند 46 .درصد پایبندی نارشان به حقوق مادی و معنوی
نویسندگان و اجرای قوانین حق مؤلف داخلی را رضایتبخش ،و
 43درصد قوانین حق مؤلف ایران را حافظ حقوق پدیدآورندگان
ایرانی در مقابل تکثیر غیرمجاز آثار میدانند .ناپایبندی به نظامهای
بیناملللی حق مؤلف در قوانین موجو ِد ایران را 58درصد پاسخگویان
از نظر اقتصادی به سود خریداران کتابهای ترجمهای 65 ،درصد
مانع حامیت از کتابهای ایران در سطح بیناملللی 80 ،درصد سبب
بهوجود آمدن نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به صنعت نرش
ایران 79،درصد نارشان سبب افزایش ترجمههای تکراری ،و 73درصد
باعثکاهشکیفیتکتابهایترجمهشدهمیدانند.
نتیجهگیری :از دیدگاه نارشان شهر تهران قوانین داخلی حق مؤلف
نامطلوب است و بر نظام ترجمه آثار تأثیر منفی و نامطلوب دارد.

ڪلیدواژهها
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دریافت 1391/5/22 :پذیرش1391/10/6 :

مقدمه

حقوق مالکیت ادبی و هنری یا «حقمؤلف» یکی از شاخههای 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 بهرهبرداری و فروش یک
اثر که از طریق دولت به یک نویسنده ،آهنگساز ،هنرمند و جز آن و وارثا ن آنها اعطا میشود،
به نحوی که میتوانند هربار که اثر چاپ میشود حقتألیف آن را دریافت کنند و هیچکس
بدون اجازه مؤلف یا وارثان او حق چاپ و استفاده از اثر را نداشته باشد (سلطانی و راستین،
 ،)1372تعریف میکنند .حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن با تشویق پدیدآورندگان ـ از طریق
بهرسمیت شناختن آثار و اعطای پاداشهای عادالنه اقتصادی ـ به توسعه خالقیتهای بشری
کمک میکنند .بر اساس این نظام حقوقی ،پدیدآورندگان با اطمینان و بدون ترس از تکثیر
غیرمجاز و سرقت ادبی ،آثارشان را منتشرمیکنند .این نظام همچنین دسترسپذیری آثار را
در سطح بینالمللی افزایش میدهد (محمود و الیاس.)2005 ،
مالکیت ادبی و هنری یا حق مؤلف به دو دسته حقوق مادی و معنوی تقسیم میشود.
منظور از حقوق مادی هرنوع حق بهرهبرداری مالی یا مادی از اثر است؛ و حق معنوی به
معنای حق پدیدآورنده اثر برای مخالفت با هرگونه تحریف ،تغییرشکل ،ناقص کردن یا
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جرح و تعدیل است که ممکن است به افتخار و شهرت وی لطمه بزند (نوروزی1380 ،؛
پورمحمدی.)1387 ،
در جهان امروز با گسترش فوقالعاده مالکیتهای فکری و نقشی که این پدیدهها در
توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد بشری ایفا میکنند و همچنین با ظهور فرآیندهایی چون
جهانی شدن اقتصاد و بستگی روزافزون منافع اقتصادی کشورها به هم ،تدوین توافقنامههای
ملی و بینالمللی 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 بینالمللی حقمؤلف را پذیرفتهاند (بیژنی.)1384 ،
نخستین قانون رسمی ،اما ضمنی حقمؤلف در ایران به سال  1304برمیگردد .اما در
کشور ما درخصوص قوانین مستقلی که به بحث حقمؤلف بپردازد ،قوانین متعددی نظیر
«قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان» مصوب « ،1348قانون ترجمه و تكثیر
كتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب « ،1352قانون حمایت از نرمافزارهای رایانهای»
مصوب  ،1379و «قانون تجارت الکترونیک» مصوب  ،1382وجود دارد؛ ولی تصویب
این قوانین و مقررات نتوانسته است آنگونه كه سرعت روزافزون توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات در جهان ایجاب كرده بود ،پا به پای آن توسعه یابد و تاکنون قانون دیگری که
بتواند در عین انطباق با شرایط و مقتضیات زمان ،نقایص و خألهای قانونی را مرتفع کند
و آن را با مقررات بینالمللی منطبق سازد ،وضع نشده است (ماچینانی1377 ،؛خدابنده
سامانی1380 ،؛ ملکیان1385 ،؛ ترخانی .)1387 ،بهعنوان مثال «قانون حمایت حقوق مؤلفان
و مصنفان و هنرمندان» مصوب  1348و «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی»
مصوب  ،1352قوانین نسبت ًا جامعی در زمینه حمایت حقوق پدیدآورندگان آثار میباشد ،اما
در این قوانین نواقص و همچنین مغایرتهای با قوانین بینالمللی وجود دارد که میتوان به
مشخصنبودن منظور قانونگذار 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
جزوههای درسی؛ عدم پیگیری تخلفات درصورت نبود شاکی خصوصی؛ و نظایر آن اشاره
کرد (آیتی1375 ،؛ محمدبیگی1381 ،؛ مطلبی.)1386 ،
از سوی دیگر در مورد تعهد به توافقنامههای بینالمللی ،اکنون ایران بهجز سازمان
جهانی مالکیت فکری 3که در سال  1380عضویت آنرا پذیرفت ،4جزو کشورهای معدودی
است که نه تنها عضو سازمان تجارت جهانی 5نیست ،بلكه هیچیک از موافقتنامههای مهم
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بینالمللی حق نشر (کپیرایت) که برای حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سطح
بینالمللی شکل گرفته است ـ مانند معاهده جهانی حق مؤلف (یوسیسی)1952 ،6؛ معاهدۀ
برن برای حفاظت از آثار ادبی و هنری1886 ،7؛ و موافقتنامه جنبههای مرتبط با تجارت
حقوق مالکیت فکری (تریپس) - 1994 ،8را نپذیرفته است (حسینی1389 ،؛ ویکی پدیا ،9
 ،)2011لذا هیچ تعهد قانونی برای حفاظت از حقوق مؤلف کتابهای منتشر شده در خارج
از ایران ندارد .بنابراین عالوه بر اینکه آثار ایرانی در سطح بینالمللی مورد حمایت قرار
نمیگیرند ،نویسندگان غیر ایرانی نیز کنترلی بر ترجم ه آثار خود ندارند و هر فردی میتواند
کتابها یا مقاالت خارجی را بدون اجازه مؤلف ،ترجمه یا تکثیر (یا به اصطالح ،افست) کند.
این مسئله میتواند تأثیری منفی بر انگیزه جامعه نویسندگان و محققان کشور در خلق آثار
اصیل داشته باشد .مهمترین شاهد این موضوع كثرت كتابهایی است كه 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 بینالمللی بر وضعیت نشر و
نظام ترجمه آثار ،به پرسشهای زیر پاسخ میدهد:
 .1از دیدگاه ناشران ،حق مؤلف در ایران از چه وضعیتی برخوردار است؟
 .2عدم توجه به معاهدات بینالمللی در قوانین فعلی حق مؤلف ایران چه تأثیری بر
وضعیت نشر از دیدگاه ناشران دارد؟
 .3وضعیت حق مؤلف در ایران و عدم توجه به تعهدات بینالمللی چه تأثیری بر نظام
ترجمه آثار در ایران داشته است؟
بررسی مطالعات انجامگرفته در باره حق مؤلف و در سطح عام مالکیت فکری در
پایگاههای اطالعاتی مختلف ،نشان میدهد تعداد  22پژوهش بین سالهای  1367تاکنون
انجام گرفته است .مطالعه پژوهشها ،نشان میدهد 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 دستاندرکاران از قوانین ،و نارسایی قوانین موجود را مورد مطالعه قرار دادهاند
(عرباسدی1373 ،؛ ماچینانی1377 ،؛ خدابندهسامانی1380 ،؛ ناظرمقدم ،عمادی و نیککار،
1388؛ عزیز1990 ،10؛ هوانگ1995 ،11؛ جینارته1996 ،12؛ ساندرا راجان 1999 ،13و محمود
و الیاس .)2005 ،14ماچینانی ( )1377ضمن تأکید بر قوانین نسبت ًا 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
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15. Eberschlag
16. Luthria
17 . Mun
18. Halberd
19. Fleming
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میکند .خدابندهسامانی ( )1380به 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 اهرمهای حمایتی میرسد .ناظرمقدم ،عمادی و نیککار ( )1388نیز معتقدند در
شرایط کنونی باتوجه به حقالناسی 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 حقالناسی به جنبه عمومی هستند.
دسته دوم ،به مطالعات مربوط به الحاق کشورها به توافقنامههای بینالمللی و پایبندی
به آنها مربوط میشود (محمدبیگی1375 ،؛ صادقیمقدم1367 ،؛ کرمانینژادبادی1376 ،؛
نوروزی1380 ،؛ سلطانی1383 ،؛ نصیری1385 ،؛ میرشفیعی1386 ،؛ قاسمی1387 ،؛ و
ابرثالگ .)1994 ،15در این میان برخی از صاحبنظران موافق الحاق کشور به قوانین بینالمللی
(محمدبیگی1375،؛ کرمانینژادبادی1376،؛ و قاسمی )1387،و برخی مخالف (صادقیمقدم،
1367؛ و نصیری )1385 ،آن هستند.
میزان سازگاری قوانین داخلی با قوانین بینالمللی و مقایسه آنها با هم ،جنبه دیگری از
مطالعات را شامل میشود (ملکیان1385 ،؛ ترخانی1387 ،؛ لوتریا1997 ،16؛ ومون.)2008 ،17
ملکیان ( )1385به این نتیجه میرسد که گرچه قوانین موجود در کشور در بسیاری از موارد
با مقررات بینالمللی انطباق داشته و یا الاقل مغایرتی ندارد ،ولی در برخی موارد ناکافی و در
برخی موضوعات خأل قانونی وجود دارد .ترخانی ( )1387نیز قوانین حاکم در ایران را بسیار
قدیمی و با شرایط و پیشرفت تکنولوژی هماهنگ نمیداند.
و درنهایت مطالعاتی قرار دارند که به مالکیت فکری و معنوی در عصر حاضر و تغییراتی
که باید متأثر از فناوریهای جدید در قوانین ایجاد شود ،توجه دارند (هلبرت1996 ،18؛ و
فلمینگ .)1999 ،19هلبرت ( )1996معتقد است پیشرفت فناوریهای رایانهای ،مشکل قابل
مالحظهای برای قوانین حق مؤلف بهوجود آورد ،زیرا تبادل افکار و اندیشهها از طریق آن
آسانتر است (و حمایت از این افکار سختتر) .از دیدگاه فلمینگ ( )1999متخصصان
حقوقی ،حق مؤلف را یک اقدام قانونی ناتوان برای حمایت از محصوالت و برنامههای
نرمافزاری میدانند.
مطالعه پژوهشها نشان میدهد بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه موضوعی پژوهش
حاضر در ایران ،بهصورت سندی (کتابخانهای) و با مطالعه منابع و اسناد موجود انجام شده
است .تنها یک پژوهش بهصورت پیمایشی و به مطالعه دیدگاهها و نظرات ناشران شهرستان
مشهد پرداخته است (ناظرمقدم ،عمادی و نیککار ( .))1388مطالعه دیدگاه ناشران شهر
تهران که بالغ بر  75درصد از کتابهای ایران را منتشر میکنند ،میتواند در شناسایی وضعیت
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حق مؤلف در ایران و مشکالت موجود مؤثر باشد و به سیاستگذاران در اصالح قوانین
موجود كمك شایانی كند.

روش پژوهش

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر پیمایشی ـ تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش ،ناشران
فعال شهر تهران هستند 20که بهصورت غیردولتی 21فعالیت دارند و در سال  88بیشتر 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 دیدگاههای ناشران درخصوص وضعیت
حق مولف در ایران از پرسشنامه محققساز و به روش میدانی استفاده شده است .این پرسشنامه
حاوی  18سؤال بود که با هدف بررسی و تحلیل دیدگاه ناشران شهر تهران درباره وضعیت
حق مؤلف در ایران (براساس طیف لیکرت  5گزینه ای) تهیه و تدوین شد.
بهمنظور سنجش روایی ابزار پژوهش ،پرسشنامه در بین گروه کوچکی از اساتید و
متخصصین صنعت نشر ،بهصورت آزمایشی اجرا شد .بنابراین ،سؤالهایی 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  0/92بود .درنتیجه ،پایایی آن
نیز مورد تأیید قرار گرفت .برای بهدست آوردن نمون ه مورد نیاز با استفاده از فرمول كوكران
به شرح زیر  113نفر انتخاب شد.
) N .t 2 . p (1 − p
) N .d 2 + t 2 . p (1 − p

=n

 =nمقدار نمونهای است كه پرسشنامه در اختیارشان قرار داده شده است.
 =Nتعداد كل جامعه ()458
 =tضریب اطمینان ()1/96
 =pاحتمال وجود صفت ()0/5
 =qاحتمال عدم وجود صفت ()0/5
 =dخطای نمونهگیری ()0/08
سپس از طریق نرمافزار ویژوال بیسیک و بهطور تصادفی  113نفر از میان جامعه آماری
انتخاب و پرسشنامهها بین آنان توزیع شد .با برگشت تعداد  100پرسشنامه ،دادههای گردآوری
شده با استفاده نرمافزار اس.پی.اس.اس 22.نسخه  17مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در
تجزیهوتحلیل اطالعات از جدول ،فراوانی ،درصد ،و میانگین رتبهای استفاده شده است.

 .20آذرنگ ( )1379نارش فعال را نارشی
مینامدکه«واردعرصۀتولیدحرفهایکتاب
شده باشد و منبع درآمد او از راه نرش کتاب
باشد.نارشیمیتواندازراهنرشکتابگذران
کندکهحداقلسالی 24عنوانکتاب(هرماه
دوعنوان)نرشکند.ویهمچنینباتأکید
برحامیتهایدولتازبخشفعالنرش
ونارشانفعالمیگوید:اگررسمایهگذاری
دولتیاحامیتهایدولتبهبخشغیرفعال
نرشواردشود،امانارشانفعالازآنبهرهمند
نشوند،ممکناستتوازنبهگونهایتغییرکند
کهبخشنرشکشورکمکوحامیتدریافت
کند،اماتغییروتوسعهنداشتهباشد،کهاین
خودنشانهایازناکامیدرسیاستعمومی
نرش،ونیزسیاستتوسعهکتاباست.
.21اكرثنارشاندولتیباتوجهبهماهیت
فعالیتخویشونیزتغییراتمدیریتی
گسرتده،بهمناسباتاقتصادیتوجهیندارند
ودرنتیجهتوجهیبهمباحثمربوطبه
حقمؤلفدرآنهامشاهدهمنیشود.
22. SPSS
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یافت هها

براساس اطالعات اخذ شده ،دیدگاه ناشران درباره وضعیت حق مؤلف در ایران از دیدگاه
ناشران شهر تهران ،تأثیر عدم توجه به معاهدات بینالمللی در قوانین فعلی حق مؤلف ایران بر
وضعیت نشر ،تأثیر وضعیت حق مؤلف در ایران و عدم توجه به تعهدات بینالمللی بر نظام
ترجمه آثار در ایران به شرح ذیل است:
کام ًال
موافق

موافق

بینظر

مخالف

کام ًال
مخالف

میانگینرتبهای

ناقص و قدیمی بودن قوانین حق مؤلف ایران

34

47

10

8

1

5/38

عدم تناسب و هامهنگی بین نظام حق مؤلف ایران
باقوانینجهانی

31

45

17

6

1

5/31

عدم برخورد دولت و پیگیری محاکم قضایی با
متخلفان قانون حق مؤلف

17

37

23

19

4

2/86

عدمپایبندیپدیدآورندگانبهقوانینحقمؤلف

9

37

21

30

3

3/30

عدمپایبندینارشانبهحقوقمادیومعنوینویسندگان
واجرایقوانینحقمؤلف

6

24

24

42

4

3/93

سودمند نبودن قوانین حق مؤلف داخلی در اقتصاد
نرش کتاب ایران

17

22

22

32

7

3/38

عدم تاثیر قوانین حق مؤلف داخلی در حفظ حقوق
پدیدآورندگان ایرانی و پیشگیری از تکثیرغیرمجاز
آثار آنان

12

وضعیت قوانین حق مؤلف

جدول 1
توزیع فراوانی و میانگین رتبهای
دیدگاه ناشران شهر تهران
نسبتبهوضعیتنامطلوبقوانین
داخلی حق مؤلف در ایران

18

27

31

12

3/86

باتوجه به دادههای جدول ،1به اعتقاد ناشران شهر تهران وضعیت قوانین داخلی حق مؤلف
به دالیل )1 :ناقص و قدیمی بودن قوانین حق مؤلف (میانگین رتبهای  )2 ،)5/38عدمتناسب و
هماهنگی بین نظام حق مؤلف ایران با قوانین جهانی (میانگین رتبـهای )3 ،)5/31عدم پایبندی
ناشران به حقوق مادی و معنوی نویسندگان و اجرای قوانین حق مؤلف (میانگین رتبهای،)3/93
 )4عدم تأثیر قوانین حق مؤلف داخلی در حفظ حقوق پدیدآورندگان ایرانی و پیشگیری از
تکثیرغیرمجاز آثار آنان (میانگین رتبهای  )5 ، )3/86سودمند نبودن قوانین حق مؤلف داخلی در
اقتصاد نشر ایران (میانگین رتبهای ،)3/38و )6عدم پایبندی پدیدآورندگان به قوانین حق مؤلف
(میانگین رتبهای  )3/30از شرایط نامطلوبی برخوردار است.
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نظرات

مخالف

بینظر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

موضوعها

کام ًالموافق

موافق

کام ًالمخالف

قوانیـن موجـود حـق مؤلـف ایـران
موجب تضییع حقوق فارسـیزبانانی
اسـت کـه کتابهـای آنها بـرای اولین
بـار درخـارج از ایـران منترش میشـود.

17

17

35

35

34

34

14

14

0

0

قوانین حق مؤلف ایـران ،مانع صدور
حـق نشر کتابهـای ایرانی به سـایر
کشـورها میشود.

12

12

23

23

39

39

21

21

5

5

قوانیـن حـق مؤلـف ایـران و عـدم
پایبنـدی به نظامهـای بیناملللی حق
مؤلـف ،مانـع حامیـت از کتابهـای
ایـران در سـطح بیناملللـی میشـود.

29

29

36

36

21

21

13

13

1

1

قوانین حق مؤلف ایران ،به وابستگی
ایران به نوشتههای علمی غرب کمک
م یکند.

14

14

32

32

24

24

20

20

10

10

عدم پایبندی به نظامهای بیناملللی
حق مؤلف ،از نظر اقتصادی به سود
خریداران کتابهای ترجمه است.

9

9

49

49

20

20

18

18

4

4

قوانین حق مؤلف ایران ،موجب
عدم پرداخت حق تألیف به مؤلفان
و نارشان خارجی و درنتیجه کاهش
هزینه نرش و قیمت کتابهای ترجمه
در ایران شده است.

24

24

49

49

11

11

11

11

5

5

حقمؤلفدرایران،مانعرسمایهگذاری
خارجی و تقویت صنعت چاپ و نرش
داخلی شده است.

21

21

39

39

24

24

16

16

0

0

قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی
به قوانین جهانی ،باعث بهوجود آمدن
نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به
صنعت نرش ایران شده است.

42

قـوانیـن حق مؤلـف ایـران ،مانـع
مشارکت نارشان ایرانی در طرحهای
مشرتک انتشاراتی (مانند تهیه و نرش
گهایدوزبانه
فهایافرهن 
دایرةاملعار 
مربوط به ایران) با نارشان خارجی
شده است.

26

42

38

38

15

15

5

5

0

0

جدول 2
26

40

40

25

25

7

7

2

2

توزیع فراوانی تأثیر عدم توجه به
معاهداتبینالمللیدرقوانین
فعلی حق مؤلف ایران بر
وضعیت نشر از دیدگاه ناشران
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باتوجه به دادههای جدول  52 ،2درصد ناشران معتقدند که قوانین موجود حق مؤلف
ایران موجب تضییع حقوق فارسیزبانانی است که کتابهای آنها برای اولین بار درخارج از
ایران منتشر میشود و تنها  14درصد با این نظر مخالف هستند 35 .درصد ناشران قوانین حق
مؤلف ایران را مانع صدور حق نشر کتابهای ایرانی به سایر کشورها میدانند 39 ،درصد
بینظر و  26درصد با این نظر مخالف هستند 65 .درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف
ایران و عدم پایبندی به نظامهای بینالمللی حق مؤلف ،مانع حمایت از کتابهای ایران در
سطح بینالمللی میشود ،و تنها  14درصد با این نظر مخالفند 46 .درصد ناشران معتقدند که
قوانین حق مؤلف ایران ،به وابستگی ایران به نوشتههای علمی غرب کمک میکند 24،درصد
بینظر و  30درصد با این نظر مخالف هستند 58 .درصد ناشران معتقدند که عدم پایبندی به
نظامهای بینالمللی حق مؤلف ،از نظر اقتصادی به سود خریداران کتابهای ترجمه است،
 20درصد بینظر و  22درصد 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 کتابهای ترجمه در ایران شده است ،و در مقابل  60درصد ناشران معتقدند که حق
مؤلف در ایران ،مانع سرمایهگذاری خارجی و تقویت صنعت چاپ و نشر داخلی میشود80 .
درصد ناشران قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی به قوانین جهانی را موجب بهوجود آمدن
نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به صنعت نشر ایران میدانند ،و  66درصد ناشران معتقدند
که قوانین حق مؤلف ایران ،مانع مشارکت ناشران ایرانی در طرحهای مشترک انتشاراتی (مانند
تهیه و نشر 
دایرهالمعارفها یا فرهنگهای دوزبانه مربوط به ایران) با ناشران خارجی شده
است ،همچنین  73درصد ناشران معتقدند که عدم پایبندی به نظامهای بینالمللی حق مؤلف،
حضور و همکاری ناشران خارجی را با ناشران ایرانی با تردید همراه کرده است.
نظرات کام ًالموافق
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

نظامهـای بیناملللـی ،بـه افزایـش ترجمههـای 30

30

49

49

9

9

9

9

3

بـه نظامهـای بیناملللـی ،بـه کاهـش کیفیـت 30

30

43

43

13

13

13

13

1

1

قوانیـن حـق مؤلـف ایـران و عـدم پایبنـدی بـه
تکراری و اتالف رسمایه نارشان منجر شـده اسـت.

توزیع فراوانی تأثیرات وضعیت حق
مؤلف در ایران و عدم توجه به
تعهداتبینالمللی
بر نظام ترجمه آثار در ایران

50

بینظر

3

موضو عها

جدول 3

موافق

مخالف

کام ًالمخالف

قوانیـن حـق مؤلـف ایـران و عـدم پایبنـدی

کتابهـای ترجمـه شـده منجـر شـده اسـت.
جمع/میانگین
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60

30

92

46

22

11

22

11

4

2

دیدگاهناشرانشهرتهران
درباره حق مؤلف در ایران

براساس جدول  79 ،3درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی
به نظامهای بینالمللی به افزایش ترجمههای تکراری و اتالف سرمایه ناشر منجر میشود و
 73درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی به نظامهای بینالمللی،
به کاهش کیفیت کتابهای ترجمه شده منجر شده است.
درمجموع حدود  76درصد ناشران شهر تهران موافق و کام ً
ِ
موافق تأثیر منفی قوانین
ال
داخلی حق مؤلف در ایران برنظام ترجمه هستند.

نتیجهگیری

یافتههای تحقیق نشان میدهند  81درصد قوانین حق مؤلف ایران را ناقص و قدیمی میدانند
و معتقدند که باید اصالح و روزآمد شود؛  76درصد ناشران معتقدند که نظام حق مؤلف
ایران با قوانین جهانی تناسب و هماهنگی ندارد؛ در مورد پایبندی پدیدآورندگان به قوانین
حق مؤلف در ایران  33درصد این پایبندی را رضایتبخش و  46درصد نامناسب میدانند.
 39درصد ناشران معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران و عدم پایبندی به نظامهای بینالمللی،
از نظر اقتصادی به نفع نشر ایران است ،و  39درصد با این نظر مخالفند 43 .درصد ناشران
معتقدند که قوانین حق مؤلف ایران ،به حفظ حقوق پدیدآورندگان ایرانی در مقابل تکثیر
غیرمجاز آثار کمک میکند 27 ،درصد بینظر و  30درصد با این نظر مخالفند.
 54درصد ناشران معتقدند دولت و محاکم قضایی پیگیری مناسبی ندارند و با متخلفان
قانون حق مؤلف برخورد نمیكنند .محمدبیگی ( )1381نیز معتقد است در وضعیت كنونی
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 میکند) ،تا زمانی که
پدیدآورنده موردنظر بهعنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت در مورد نقض حقوق
مذکور نکرده باشد ،حکومت قوه قاهره خود را برای مجازات ناقض این حقوق بهکار نخواهد
گرفت.
بررسی یافتهها نشان میدهد 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
میدانند 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 ( )1380و ملکیان
( ،)1385ترخانی ( )1387نیز در تحقیقات خود به نتایج مشابهی مبنیبر نارسایی قوانین حق
مؤلف درایران دست یافتهاند.
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یافتههای تحقیق نشان میدهند از دیدگاه ناشران قوانین فعلی حق مؤلف در ایران و عدم
توجه به معاهدات بینالمللی حق مؤلف از جنبههایی مثبت و از جنبههای دیگر منفی است،
البته جنبههای منفی مسئله بیشتر از جنبههای مثبت آن است.
براساس یافتهها جنبههای منفی عبارتند از :قوانین موجود حق مؤلف ایران موجب
تضییع حقوق فارسیزبانانی میشود که کتابهای آنها برای اولین بار درخارج از ایران منتشر
میشود؛ این وضعیت مانع حمایت از کتابهای ایران در سطح بینالمللی و سرمایهگذاری
خارجی و تقویت صنعت چاپ و نشر داخلی میشود و نگرش منفی محافل فرهنگی جهان
به صنعت نشر ایران را در پی دارد؛ و همچنین مانع مشارکت ناشران ایرانی در طرحهای
مشترک انتشاراتی (مانند تهیه و نشر دایرهالمعارفها یا فرهنگهای دوزبانه مربوط به ایران)
با ناشران خارجی میشود و همکاری ناشران خارجی را با ناشران ایرانی با تردید همراه
میسازد.
از طرف دیگر جنبههای مثبت عبارتند از :عدم پایبندی به نظامهای بینالمللی حق مؤلف،
از نظر اقتصادی بهسود خریداران کتابهای ترجمه است؛ و نپرداختن حق تألیف به مؤلفان و
ناشران خارجی باعث کاهش هزینه نشر و قیمت کتابهای ترجمه در ایران میشود.
باتوجه به جنبههای مثبت الحاق ایران به قوانین بینالمللی ،عدم توجه ایران به معاهدات
بینالمللی مالكیت ادبی و هنری مانع حضور مؤثر نشر ایران در جهان ،كمتوجهی به نویسندگان
داخلی و تأكید ناشران بر چاپ آثار ترجمه باتوجه به هزینه ك م آنها نسبت به آثار تألیفی ،و
صرف هزینههای زیاد برای ترجمههای تكراری آثار یك نویسنده خارجی میشود .همچنین
در وضعیت فعلیِ حق مؤلف ،مترجم صاحب اثر فرض میشود و در مواقعی برای مترجم
امتیازاتی هموزن مؤلف درنظرگرفته میشود .ضمن اینكه جامعه جهانیِ نشر از پذیرش
ناشران ایرانی در میان خود ـ بهعلت عدم توجه به معاهدات بینالمللیـ اجتناب میکند و
نویسندگان و ناشران جهانی در مجامع خود ،ناشران ایرانی را سارق ادبی 23معرفی میكنند.
براساس یافتههای تحقیق ،عدم توجه به تعهدات بینالمللی به افزایش ترجمههای تکراری
و اتالف سرمایه ناشر و همچنین کاهش کیفیت کتابهای ترجمه شده منجر شده است.
در شــرایط كنونی ،درباره كتابهای برجسته و ارزشمند ،ناشرا نبــرای اینكه نخستین
ن دقــت چنین آثاری را ترجمه و منتشــر میكننــد.
ترجمــه را به بازار روانه كننــد ،با كمتری 
چندین نفر اثری را ترجمه میكنند؛ هر مترجمی بدون كوچكترین ارتباط با صاحب اثر،
میتواند دست به ترجمه هر اثری بزند و هر دخل و تصرفی در اثر انجام دهد ،بدون آنكه مؤلف
كوچكترین نظارتی بر اثر خود داشته باشد ،و درنهایت چندین ناشر آن را با كیفیتهای مختلف
منتشرمیكنند.
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برای بهبود وضعیت حق مؤلف در ایران دو راهحل پیشنهاد میشود:
اول ،باتوجه به رشد توان علمی کشور و تولیدات علمی قابل توجهی که در سالهای
اخیر از سوی دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در سطح جهانی منتشر شده است ،و همچنین
ضرورت پایبندی به قوانین بینالمللی حق مؤلف بهعنوان پیششرطهای پیوستن به سازمان
تجارت جهانی ،بایستی مسئوالن کشور تدبیری بیندیشند تا با حفظ مصالح ،کشور ایران به
کنوانسیونهای بینالمللی مالکیت ادبی و هنری بپیوندد ،بهطوری که کمترین آسیب را به نشر
کشور برساند.
دوم ،قوانین متعددی (قوانین سالهای  ،1379 ،1352 ،1348و  )1382برای 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 كه این قوانین كامل نیستند و با تحوالت روز نشر دنیا
همخوانی ندارند .برای رفع این مشكل ،اصالح ،تکمیل و رفع نواقص قوانین داخلی باید یکی
از مهمترین برنامههای متولیان قانونگذار باشد و قانون جامعی ،منطبق با قوانین بینالمللی تهیه
و برای تصویب به مجلس ارائه شود.
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