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دستبرد ناشر به ميراث مؤلف
سيدعلى آل داود

در دنياى نشر ايران، رسمى رايج شده است كه ناشران 
براى صرفه جويى و نپرداختن حق التأليف، به جستجوى 
مؤلف  درگذشت  از  سال  سى   كه  برمى خيزند  آثارى 
بدون  و  آسانى  به  آنان  تا  باشد،  گذشته  اثر  صاحب  و 
پرداخت حق الزحمه، اثرى را به چاپ برسانند. در نگاه 
اول البته اشكال اساسى به اين كار ناشران وارد نيست، 
قانون گزار حق استفادة ورثة مؤلف را تا سى  سال پس از 
مرگ موّرث آنان معين كرده و پس از آن ورثة مؤلفان ولو 
آنكه در قيد حيات باشند، حقى براى اعتراض ندارند. اما 
گذر زمان سى ساله و تجديد چاپ آثار يك نويسنده پس 
از اين تاريخ شرايطى هم دارد: ناشر نمى تواند به حقوق 
معنوى اثر خللى ايجاد كند و در آن دستى ببرد، مطالب 
آن را كم يا زياد كند و يا مقدمه و مؤخره كتاب را حذف 
نمايد و بدتر از همه نام او را از كتاب بردارد و به جايش 

نام خود را بگذارد.
متأسفانه در سال هاى اخير، برخى ناشران از اين حيث 
متعّرض  بيشتر  و  نكرده  را  عرف  و  قانون  مالحظة  هم 
حقوق مادى و معنوى مؤلفان و صاحب  اثرانى مى شوند 
كه اغلب در خارج كشور اقامت دارند، آثارشان در داخل 
تجديد چاپ مى شود بى آنكه حقى به آنان پرداخت شود. 
حق  اعتراض هم براى افراد مذكور از آن رو كه كشور ما 
عضويت در ميثاق كپى رايت را تاكنون نپذيرفته متصور 

مورد  در  گاه  به هرحال  كه  نكته اى  اما  نيست.  ممكن  و 
مؤلفان ياد شده رخ داده است و كسى در پى احقاق حق 
آنان بر نمى آيد، حذف نام مؤلف از پشت جلد و صفحة 

حقوقى كتاب است كه بايد براى آن چاره اى انديشيد.
عطف  و  يادداشت  اين  تحرير  در  نگارنده  انگيزة 
اين  دامنة  وسعت گرفتن  موضوع،  اين  به  مجدد  توجه 
بى قانونى هاست كه متأسفانه نه تنها هيچ مرجع رسمى و 
دولتى براى رفع آن كوشش نمى كند و در پى حمايت از 
صاحبان اثر بر نمى آيد، بلكه خود اين دسته از صاحبان 
آثار و ورثة آنان نيز از احقاق حق عاجز و غافل مانده اند. 
از  گفتگو  سرشناس،  ناشران  از  محفلى  در  پيش  چندى 
رابطة ناشر و مؤلف به ميان آمد. تقريبًا همه آنان بدون 
استثنا از مترجمان و مؤلفان گله مند بودند و بى محابا به 

اين گروه كه دستشان به جايى بند نيست، مى تاختند.
واقع امر اين است كه بر اساس قرارداد كه بين مؤلف 
و ناشر منعقد و همواره توسط ناشران تنظيم مى گردد و 
مؤلفان ناگزير آن را امضا مى كنند، دست ناشر از هر سوى 
است  يك جانبه  معموالً  كه  قراردادها  اين  در  است.  باز 
بيشتر مواد آن در باب حقوق ناشر است و بندهاى ديگر 
تكاليفى است كه بر عهدة مؤلف نهاده مى شود. به سبب 
ناآگاهى مولفان نسبت به قوانين موجود و يا اجبار آنان 
براى نشر اثر خود، حتى موازين مندرج در قانون فعلى 
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مؤلفان و ناشران هم رعايت نمى شود، گو آنكه اگر نكاتى 
هم به سود صاحب اثر در قراردادها ذكر شود و ناشر از 
انجام آن سرباز زند، صاحب اثران اهل مجادله و درگيرى 
با ناشر و طرح دعوى نيستند. از اين رو صاحبان نشر در 
مى برند،  خود  عرصه اند،  يكه تاز  مؤلفان،  با  مقابله  ميدان 
خود مى دوزند و اگر ضرورت اقتضا كند خود مى گسلند، 

با اين همه دائم گله گزارند.
من خود با گروه متعددى از ناشران نام آور و برجسته 
ناشر  كه  شنيده ام  ندرت  به  دارم،  معاشرت  و  آشنايى 
حتى يك بار از نويسندگانى كه با آنان قرارداد دارد ابراز 
رضايت كند، برعكس به داليل مختلف گله مند است. از 
كسادى كار مى نالند، از درآمد كم، از مقروض شدن دائم 
داد سخن مى دهند، اما واقع امر اين است؟ گمان نمى كنم. 
اكثر ناشران از قدماى اين صنف گرفته تا نورسيدگان ــ 
هرچند آشكارا بيان نمى شود ــ بحمداهللا وضعيت مالى 
و امكانات مناسب و مطلوب دارند. اينها همه از بركت 
و  چاپ  و  مى سپارند  آنان  به  قلم  اهل  كه  است  آثارى 
منتشر مى شود. از طرف ديگر در بين صاحبان اثر كمتر 
ولو  كتاب  نشر  و  قلم زنى  راه  از  كه  مى شود  ديده  كسى 
چنين  به  باشد  پرفروش  و  خوش اقبال  كتابش  آنكه 

امكاناتى دست يابد.
مسئلة ديگر تعّرضى است كه ناشران پيوسته به آثار 
صاحبان اثر ــ آنان كه درگذشته اند ــ روا مى دارند. چند 
سال پيش مقاله اى درين مقوله نوشتم كه در نشر دانش 
انتشار يافت. در آنجا به مواردى از اين قبيل اشاره شده 
با  ناشران  كارهاى  اين گونه  از  برخى  كمابيش  و  است 
اشارات و عبارات ابلغ من التصريح بيان گرديد و كارهاى 
اين  متأسفانه  شد.  برشمرده  آنان  قانون  و  عرف  خالف 
در  هم  كسى  داشت،  كوتاه مدت  تأثيرى  فقط  هشدارها 
دوستان  از  يكى  پيش  چندى  برنيامد.  پاسخ گويى  مقام 
استاد  چاپى  و  خطى  نوشته هاى  و  مقاالت  كه  مى گفت 
فروزانفر را با تالش و زحمت زياد از گوشه و كنار گرد 
آوردم و خطى ها را به زحمت بازخوانى كردم. متعاقب 
آن يكى از همين ناشران پخته خوار آن را با نام خود انتشار 
داده است. متأسفانه در بازار آشفتة نشر ايران از اين موارد 
بسيار ديده مى شود. تجديد چاپ آثارى كه در خارج به 
امرى  حيات اند  قيد  در  هنوز  نويسندگان  و  رسيده  طبع 
گو  است.  نشده  موجب  را  اعتراضى  هيچ  و  است  رايج 

آنكه ناشران درين موارد غير از تجديد چاپ گاه در متن 
كتاب هم دست كارى مى كنند.

مورد ديگر كه اخيراً اتفاق افتاد و تعجب و تأسف را 
فروغى  محمدعلى  مقاالت  مجلد  سه  چاپ  برانگيخت، 
است كه توسط يكى از ناشران صاحب نام صورت گرفته 
مقدمة  و  گردآورى  و  تدوين  با  مجموعه  اين  است. 
روانشاد حبيب يغمايى در دهة پنجاه به طبع رسيده است. 
مى دانيم كه حبيب يغمايى مدير مجلة يغما از همكاران 
فروغى در تصحيح كليات سعدى بود و به اين مناسبت 
آنان  همكارى  دوران  داشت.  دائمى  نشر  و  حشر  او  با 
حداقل هشت سال به طول انجاميد و جز كليات سعدى 
كتاب هاى ديگر را نيز با همكارى همديگر انتشار دادند، 
از جمله منتخب شاهنامة فردوسى و خمسة نظامى، ليكن 
نرسيد.  چاپ  به  بودند  كرده  تصحيح  كه  را  اخير  كتاب 
خواهش  و  درخواست  به  پنجاه  دهة  اوايل  در  يغمايى 
برخى  در  ايران  كبير  سفير  و  ديپلمات  فروغى،  محمود 
گردآورى  به  فروغى،  محمدعلى  سوم  فرزند  و  كشورها 
اين مجموعه پرداخت و در اين راه به قرارى كه خود او 
مداوم  همكارى  از  مى كند،  تصريح  دوم  جلد  مقدمة  در 
استاد ايرج افشار بهره مند بوده است. به اين ترتيب اين 
مجموعه مقاالت در سه مجلد بدين شرح به طبع رسيد: 
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جلد اول عنوان «مقاالت فروغى دربارة شاهنامة فردوسى» 
مقدمة يغمايى و  را داشت كه انجمن آثار ملى آن  را با 
مقدمة ديگرى از شخص فروغى در دويست صفحه در 
سال 1351ش به طبع رساند. مقاالت ديگر فروغى در دو 
مجلد مدون گرديد: مجلد اول حاوى 25 مقاله است و 
بر اين جلد محمود فروغى و حبيب يغمايى مقدمه هاى 
مفصلى نوشته اند. محمود فروغى در ابتداى مقدمة خود 
اشاره مى كند كه اين مجموعه را يغمايى با زحمت زياد 
است: «مقاالت  چنين  او  عبارات  عين  است.  آورده  گرد 
و  رساله ها  و  خطابه ها  از  است  مجموعه اى  فروغى 
گزارش ها و نامه ها و مقدمه بر كتاب ها كه به جّد و همت 
استاد ارجمند و دوست دانشمند حبيب يغمايى با زحمت 
بسيار جمع آورى شده و در دو جلد به چاپ رسيده است 
و ما در سپاسگزارى از ايشان قاصريم.» اين مجلد در سال 
1353ش توسط انتشارات مجلة يغما به طبع رسيده است. 
جلد دوم شامل 29 مقاله است و در سال 1355 در مجلة 
حق  حقوقى  صفحة  در  صراحتًا  و  گرديده  منتشر  يغما 
تجديد طبع آن به حبيب يغمايى اختصاص يافته است. 
بر اين جلد هم يغمايى مقدمة كوتاهى نوشته و ضمن آن 
چنين گفته است: «درست است كه من بنده متصدى و 
مؤلف  و  حقيقى  راهنماى  اما  هستم،  مجلدات  اين  ناشر 
واقعى ايرج افشار است كه هر قطعه را از اينجا و آنجا به 
دست آورد و به تدريج به چاپخانه فرستاد و من در مدت 
هفتادواند سال زندگى، مردى به مهربانى و ادب دوستى و 
دوست نوازى و يكدلى و رادى و بزرگوارى و نيك نهادى 
حقوقى  صفحة  در  و  نشناخته ام.»  و  نديده ام  افشار  ايرج 
فروغى  مقاالت  چاپ  تجديد  «حق  شده:  تصريح  كتاب 

در سه جلد محفوظ و مخصوص است به حبيب يغمايى 
مدير مجلة يغما.»

و  تدوين  زمان  در  سطور  اين  راقم  چون  به هرحال 
گردآورى و چاپ اين اثر حضور داشته و تصحيح مطبعى 
از  خوبى  به  و  داشته  برعهده  دانشجويى  زمان  در  آن  را 
زحمات يغمايى و ايرج افشار آگاهى دارد، الزم دانست 
اين موضوع را كه مصيبتى عمومى در نشر ايران است به 
اطالع همگان برساند. اكنون انتشارات توس مبادرت به 
جلد  و  نموده  جلد  دو  در  فروغى  مقاالت  افست  چاپ 
آن  اول  نكتة  است.  كرده  ادغام  جلد  سومين  در  را  اول 
است كه هنوز سى سال از درگذشت حبيب يغمايى سپرى 
قانونًا  آن  مادى  حقوق  نشده (تاريخ فوت 1363ش). و 
متعلق به ورثة آن مرحوم است. حال بگيريم كه ناشر با 
ورثة مؤلف به توافق رسيده و با اجازه آنان به اين كار 
مبادرت كرده است (بنده از هر يك از فرزندان آن مرحوم 
پرسيدم اظهار بى اطالعى كردند). ولى نكتة اصلى در اين 
است كه نام و زحمات روانشاد يغمايى در اين تجديد 
چاپ افست ناديده گرفته شده و به جاى آن نام صاحب 
را  حقى  چنين  است.  نشسته  كتاب  صدر  بر  انتشارات 
در  قانونى  نه  و  كنند  اعطا  ناشرى  به  مى توانند  ورثه  نه 
خصوص اين بخشش وجود دارد. متأسفانه دستگاه هاى 
نمى كنند.  توجهى  و  اعتنا  تخلفات  قبيل  اين  به  ذيربط 
پيشنهاد مى شود از اين پس در ادارة كتاب وزارت فرهنگ 
هنگام  تا  گردد  ايجاد  حقوقى  دايره اى  اسالمى،  ارشاد  و 
صدور مجوز، نيم نگاهى به قراردادهاى نشر اثر انداخته 
شود و در صورت عدم اشكال قانونى، مجوز نشر كتاب 

را به ناشر تسليم كند.


