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فروردین - تیر  1394

ابهامات یک  و  کتاب  )1( حق مؤلف، شمارگان 

دعوای حقوقی

تحقیق، آسیبشناسی دربارۀ گذشته یادداشت 20 در

به اخیر چندسالۀ در کشور کتاب نشر و چاپ و تألیف

پایگاه در جملگی که کردهام اشاره مختلفی موضوعات

اینترنتیمیراثمکتوبدردسترساست.یکیازموضوعاتی

کهشایانطرحاست،بحثشمارگانکتابوبررسیمدعای

ناشراناست.

تازمانیکهوزارتفرهنگوارشاداسالمییارانۀکتاب

وکاغذتخصیصمیداد،پسازشمارشکتابهادرانبارناشر

بهوینامۀاعالموصولومجوزپخشوتوزیعدادهمیشد.

روشخوبیبراینظارتبرموجودیکتابو
ً
اینکارنسبتا

شمارگانمذکوردرصفحۀحقوقیکتاببهشمارمیرفت.

شمارگان بر نظارت بر دلیلی دیگر یارانه، حذف از پس

اعالنشدهازسویناشراننبودوگویاالزامیهمدرذکرتیراژ

درصفحهشناسنامۀنبود،اگرچهدربرگۀاعالموصولنشر

بایدحتماذکرمیشد.

وقتیدرصفحۀحقوقیکتابیاشناسنامۀاثر،تیراژذکر

که اوست قرارداد دارد مؤلف که مدرکی تنها نمیشود،

شمارگانممکناستدرآنذکرشود.بههرروی،محاسبه

چنیناست:شمارگانضربدربهای
ً
حقالتألیفمعموال

10تا15
ً
پشتجلد،ضربدردرصدقرارداد)کهمعموال

درصداست(ودرغیراینصورتبهنوعتوافقناشربا

مؤلفبستگیدارد.درقرارداد،نوعوجنسچاپ،اعماز

اینکهبهصورتافستباشدیادیجیتال،یاریسویازیراکس

یا...مطرحنیستومهمپرداختحقالتألیفوسهممؤلف

یامترجمیامصححازکتابچاپشده،براساستوافقیا

شمارگانکتاباست.

حالمؤلفازکجادریابدواطمینانحاصلکندکهکتاب

همانشمارچاپشدهکهدرصفحۀحقوقیاثرذکر
ً
واقعا

راهیجز
ً
شدهاست؟یاموجودیانبارتمامشدهیانه؟ظاهرا

اعتمادبهناشرنیست.

طبقدوقاعدۀحقوقیوفقهی»المؤمنونعندشروطهم

به ملزم طرفین منکم« تراض عن »تجارة و عهودهم« أو

رعایتعهدوپیمانخودهستند،زیرابارضایتخاطربه

اجرایمفادآنمتعهدشدهاند.پساخالقحرفهایحکم

میکندکههمناشرشمارگان،بهایکتاب،محلچاپخانهو

دیگرمفادمتعارفصفحۀحقوقیرادرجکندوهممؤلف

نباید،خارجازمفادقرارداد،کارخالفیمثلچاپبخشهایی

ازکتابدرجاییدیگرو...رامرتکبشود.

آسیب شناسی چاپ، تجدید چاپ، نشر و توزیع کتاب )21 و 22(



4

ن
خ
س
سر

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394

درهرصورتناشرموظفاستبهمحضاتمامموجودی

برای تاوی آگاهسازد را پدیدآورنده انبارخود، در کتاب

اجرایاصالحاتوویرایشجدیدیا
ً
تجدیدچاپواحیانا

نه
ً
نوشتنمقدمۀچاپدومو...قرارداداعالمنظرکند.طبعا

مجازاست
ً
بدونمشورتحقتجدیدچاپداردونهاخالقا

اتمامموجودیاثردرانبارراکتمانکند.زیراالتزامبهمفاد

قراردادورعایتآنبرایطرفینتعهدآوراست.بااینحال

اگرازطریقیخالفشثابتشد،جایطرحدعوادرمحاکم

ناشر
ً
بازاستومدعیبایدبااقامۀدالیلاثباتکندکهمثال

بیشازتیراژموردنظرکتابراچاپکردهیاثابتکندکه

نسخههایجدیدیازکتابعرضهشدهکهباچاپاولمغایر

استیااثباتکندکهناشرخالفعهدخودعملکرده،اما

آیاسازوکاریبرایاثباتاینادعاهاوجوددارد؟مؤلف

چگونهمیتواندمدعایخودمبنیبرکتمانناشردرخصوص

اتمامموجودیاثررااثباتکندوچگونهمیتوانداثباتکند

کهناشرکتابشرابهصورتدیجیتالدرشمارگانمحدود

چاپمیکند،ولیدرصفحهشناسنامهاطالعاتچاپاول

رادرجمینماید؟

مدتیبودقصدنوشتنچنینیادداشتیراداشتمتااینکه

بااستادانیکهبهدیدۀتردیدبهبازنشرکتابهایشانمینگریستند

مواجهشدموبهنظرمرسیدبایدفکریکردوادارۀکتاببا

موضوع این برای چارهای باید ناشران اتحادیۀ همکاری

بیندیشد.

تا  قانونی  از خألهای  )2( حقوق مادی مؤلفان؛   

بازارهای مکارۀ سودجویان

حقوقمؤلفان،مصححان،مترجمانوکلیۀپدیدآورندگان

آثارفرهنگیوهنریدرسال1348بهتصویبرسیدهوبا

اندکاصالحاتیهمچنانمالکعملاستوبداناستناد

حقوقهراثردارایدوجنبۀمادیومعنوی
ً
میشود.طبعا

است:ازلحاظحقوقمادی،کهمربوطبهدرآمدوسودوبهرۀ

حاصلازفروشوتولیدوتوزیعاثراست،طبققراردادبا

ناشر،سهمپدیدآورندهپرداختمیگردد.حقوقمعنویاثر

و ویرایش، تغییر، حق پدیدآورنده، اسم ثبت شامل هم

دریافتجوایزاست.اماطبقمادۀ12اینقانون،حقمادی

هراثرفرهنگیوهنری،پسازگذشت30سالازفوت

پدیدآورنده،بهعموماستفادهکنندگانتعلقمیگیردوهرکس

ازمنافعمادی باحفظحقوقمعنویپدیدآورنده میتواند

حاصلازتولیدوفروشونشروپخشاثرمنتفعگردد.

بنابراین،هرنوعتعرضبهجنبههایمعنویمالکیتاثر،به

موجبمواد19و25اینقانون،جرممحسوبمیشودوطبق

مادۀ26،وزارتفرهنگوارشاداسالمیمیتواندازافرادی

کهدراثرتغییریاتحریفیایجادمیکنندشکایتکند.

شورای مجلس در 1386 سال در قانون این 12 مادۀ

اسالمیتجدیدنظرشدومدت30سالبه50سالپساز

درگذشتپدیدآورندهتغییریافت.

اصلپذیرشحقمالكیتمعنوی،خالفنظرحضرت

امامخمینی)ره(درتحریرالوسیلهاست.البتهبعدهاشنیده

و مصحح هم خود که غفاری، علیاکبر مرحوم که شد

پژوهشگرمتونحدیثیورجالیبودندوهمناشروموزعاین

آثار،خدمتحضرتامامرفتهوبااقامۀدالیلیایشانرا

میکند تغییر ایشان نظر زمان آن از گویا کردهاند. متقاعد

)والعهدةعلیالراوی(.

بحثاصلیدراینیادداشتایناستکهحالکهبه

موجبقانونکپیرایتوحقمالکیتفکریبهعموممردم

اجازهدادهشدهکهازمنافعمادیآثاریکه50سالازفوت

عدهای چرا شوند، بهرهمند گذشته آنها پدیدآورندگان

بیمسئولیتبهخوداجازهمیدهنداسمکسدیگررادرذیل

اسمپدیدآورنده،باعنوان»بهاهتمام«یابه»کوشش«یا...،

بدوناندککوششییاحتیبدونهیچکوششیدرجکنند؟

درسالهایاخیر،کتابسازانیکهجویایناموطالبمالو

منالازکارونامدیگرانند،ایننوعکتابهارابازچاپمیکنند

فهرستیبهآخرآناضافهمیکنندیاتعدادیسؤالکنکور
ً
مثال

بهآنمیافزایندتاوجهتسمیۀ»بهکوشش«یا»بهاهتمام«

دربارۀآنصدقکندونانشان»حالل«گرددوبادرجنامخود

عالمهمحمدقزوینییاعباساقبالآشتیانی
ً
درکنارناممثال

این 
ً
اعتباریبکنند.طبعا یامحمدمعینکسبشهرتو

مشخصاتجدیددربرگۀفهرستنویسیفیپاثبتمیشود؛

زمرۀ به که باشد زده کاری چنین به دست ناشر اگرخود

پدیدآورندگانراهمییابدوبهفهرستآثارومنشوراتشهم
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اضافهمیشود؛یعنیبایکتیردونشانمیزند:همدرسلسلۀ

خود منشورات تعداد بر هم و میگیرد قرار نویسندگان

میافزاید.

ازاینبدترآنکهبعضیناشرانبهخوداجازهمیدهند،به

مرتکب اول، چاپ حروفچینی بودن قدیمی بهانۀ

حروفچینیجدیدشوندوباایجاداغالطمطبعی،بهقول

مشهور،تنمؤلفمرحومرادرگورمیلرزانند.چهنقلهاکه

همگانازدقتامثالعالمۀقزوینیومجتبیمینویومحدث

ارمویدرهنگامچیدنحروفشنیدهاند!ناشرمحترمیاطابع

معظموکوشندهواهتمامورزندۀمکّرمنمیفهمدکهبااین

کار،وگاهباتغییرصفحهآراییآناثر،چهضربهایبهعرصۀ

علموپژوهشمیزند؟چهبسیارمقاالتوپژوهشهاییکه

بهچاپهایبعدقابل
ً
بههمانچاپاولارجاعشدهوطبعا

اینموردمشمولمواد19و25
ً
ارجاعواستنادنیست!قطعا

قانونحمایتازمصنفانوپدیدآورندگاناستوادارۀکتاب

نبایدبهاین
ً
وزارتارشادبایدشاکیاینرفتارهاباشد.اساسا

نوعفعالیتهااجازۀنشردادهشودوازهرناشریهمکهقصد

انتشارچنینآثاریداردبایدتعهدبگیرندکهحقتصرفدر

حروفچینیوصفحهآراییاثررانداردوفقطمیتواندآنرا

بهصورتافستبازچاپکند.

پدیدآورندگان، معنوی برایحفظحقوق بنده، نظر به

ادارۀکتابوزارتارشادبایدلیستسیاهیازمرتکباناین

کارهادرستکندوبهاینکارهااجازۀبازنشرندهدوآنها

رادرشمارمنشوراتایندستهناشرانبهحسابنیاورد؛زیرا

گاهدیدهشدهاستهمینناشران،باوجودکثرتارتکاب

چنیناعمالی،بهعنوانناشرنمونهانتخابمیشوند؛چون

چنین بنابراین کردهاند. نشر سال در کتاب زیادی تعداد

نمایشگاهیوحمایتهای ازتسهیالت بهتراست ناشرانی

و عمومی کتابخانههای نهاد و ارشاد پیشخرید و خرید

ناشرانقابلتقدیروامتیازاتدیگرمحرومشوند.

بیشکاجرایدرستقانونحمایتازحقوقمعنویو

فکریپدیدآورندگانونظارتبرآن،وحمایتازحقوق

کسانیکهسالهاستدرگذشتهاند،وظیفۀمعاونتفرهنگی

وزارتفرهنگوارشاداسالمیاستوجاداردکهقانون

و حرفهای ناشران سوی از دیگر 1348بار مصوب قانون

مؤلفانفرهیختهبازنگریوبرایایفایحقوقپدیدآورندگان

گامهایاساسیتریبرداشتهشود.
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