
ــژه ي بازار ويـ
نشر بين الملل

كپى رايت
اين زودى نه به 

 شنيديم شما براى چاپ يكى از كتاب هايتان حق كپى رايت آن را خريده ايد. جريان 
از چه قرار بود؟

حدود دو سال پيش، دو كتاب از انتشارات «DK» به دست ما رسيد. دايره المعارف اينترنتى 
علوم و كتاب دو جلدى دايره المعارف اينترنتى. كتاب به لحاظ محتوا، صفحه آرايى و تصوير، سطح 
بسيار خوبى داشت. ما احساس كرديم اگر حق كپى رايت را رعايت كنيم، هم حرمت ناشر را حفظ 
كرده ايم، هم مى توانيم از امكاناتى كه در اختيار ما قرار مى دهد استفاده كنيم. از اين رو با ناشر ارتباط 
گرفتيم و طى چند ماه، قراردادى را منعقد و حق كپى رايت را پرداخت كرديم. ناشر هم اجازه ى چاپ 

را به ما داد و اكنون حدود دو سال است كه اين مجموعه چاپ شده است.
 خريدارى اين حق چه اثرى در كار شما داشته است؟

حتى  نمى شود.  رعايت  ما  كشور  در  كپى رايت  حق  گرچه  برداشته ايم،  جلو  به  گام  يك  فقط  ما 

عبدالعظيم فريدون، مدير انتشارات «محراب قلم» است. نزديك به دو سال پيش، اين مؤسسه 
حق كپى رايت چند كتاب را خريد. ايشان معتقد است شايد كشور ما به دليل اقتصاد بيمارى كه دارد، تحمل 

وارد شدن هزينه ى رعايت حق كپى رايت به بخش كتاب را نداشته باشد.
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ممكن است كتاب توسط ناشر ديگرى در كشور چاپ شود و هيچ تضمينى هم براى چاپ نشدنش 
وجود ندارد. يعنى چون در اين زمينه قاعده و قانونى وجود ندارد، نمى توانيم انتظار داشته باشيم كه 
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى» هم جلوى چاپ اين مجموعه توسط ناشر ديگرى را بگيرد. در 

نتيجه تنها نتيجه ى كار ما، يك گام رو به جلو در رعايت حق كپى رايت بود.
 آيا حاضريد باز هم اين كار را انجام دهيد؟

انجام  را  كار  اين  دوباره  است،  مناسب  و  خوب  كتابى  كنيم  احساس  اگر  بله 
مى دهيم.

 مناسب از چه نظر؟
مناسب به لحاظ محتوا، صفحه بندى و موضوع. اگر ببينيم كه كتابى از 
اين سه منظر، در سطح قابل قبول و حتى باالتر از آن قرار دارد، باز هم 
اين كار را مى كنيم. چون در كشور ما حق كپى رايت رعايت نمى شود، شايد 

به يك سلسله ازكتاب ها به لحاظ رعايت اين حق توجه نشود، اما بعضى از 
كتاب ها ارزش اين كار را دارند. ما حدود 12-10 ميليون تومان حق كپى رايت 

براى همين مجموعه پرداختيم. اين رقم، رقم خيلى بااليى براى كتاب است. وقتى 
ناشر بدون رعايت اين حق كتاب را چاپ كند، به صورت طبيعى هزينه ى كمترى متقبل مى شود. 
با اين حال، تالش ما بر اين است كه اگر كتاب شاخصى به لحاظ موضوع، صفحه بندى، محتوا و 

تصويرسازى به دستمان برسد، باز هم حق كپى رايت را رعايت كنيم.
 وقتى اين كار را كرديد، با چه واكنش هايى از سوى همكارانتان مواجه شديد؟

كسى باور نمى كرد. همه مى پرسيدند: رعايت حق كپى رايت براى چه؟ نه تنها حمايتى از هيچ جا 
نشديم، بلكه با عكس آن مواجه شديم، يعنى برخى مى گفتند: اين قدر هزينه براى چه؟

رعايت  را  كپى رايت  حق  كه  بپيوندد  كشورهايى  جمع  به  ايران  كه  موافقيد  شما  آيا   
مى كنند؟

اصل اين كار، عمل درستى است. چون بيش از هر چيز حقوق معنوى نويسنده و ناشر رعايت 
مى شود. اما كشور ما به دليل اقتصاد بيمارى كه دارد، شايد تحمل وارد شدن اين هزينه را به بخش 

كتاب نداشته باشد.
در حال حاضر، به صورت طبيعى قيمت كتاب ارزان نيست. البته با اجناس ديگر مقايسه نمى كنم، 
چون اگر در مقام مقايسه برآييم، شايد نسبت به پفك خيلى هم ارزان باشد. اما با توجه به وضعيت 
اقتصادى مردم و نشر، قيمت كتاب طورى است كه قدرت خريد مردم را پايين آورده است. اگر حق 
كپى رايت هم به آن اضافه شود، اين هزينه سنگين تر مى شود و به صورت طبيعى شمارگان كتاب ها 
و قدرت خريِد مردم پايين مى آيد. بنابراين سياست گذاران فرهنگى بايد تمهيداتى بينديشند كه اگر 
قرار است اين حق رعايت شود، به جامعه ى كتاب خوان فشار وارد نشود تا وضعيت به لحاظ توليد 
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و فروش بدتر از اين نشود.
 خريد حق كپى رايت در قيمت مجموعه ى شما تأثير داشت؟

نه.
 چه طور؟

چون مردم خيلى به رعايت حق كپى رايت توجه ندارند و كتاب را به لحاظ حجم و 
نوع با كتاب هاى مشابه مقايسه مى كنند. حتى به لحاظ كيفى هم توجه نمى كنند 
كه چه قدر كيفيت فرق مى كند. بيشتر به حجم كتاب نگاه مى كنند و اگر 
تفاوت قيمت وجود داشته باشد، مى گويند گران فروشى است. خريداران 
يا  نه،  يا  است  خريده  را  كپى رايت  ناشر  كه  نمى كنند  توجه  چندان  ما 
ناشر با چه كيفيتى كتاب را عرضه كرده است. چه زحمتى در ترجمه، 

ويراستارى، صحافى و ديگر مراحل متقبل شده است.
مى كنند  مقايسه  وقتى  هستند،  ما  مخاطبان  بيشتر  كه  مردم  عموم 
مى پرسند چرا كتاب گران شده است؟ و معموًال برايشان توجيه پذير نيست 
كه ناشر حق كپى رايت را رعايت كرده است. بنابراين ناشر در كشور ناچار است 
به شيوه ى معمول ديگر ناشران عمل كند. قيمت هم بايد متناسب با قيمتى كه كتاب 

توليد شده است محاسبه و منظور شود، وگرنه بازخواست مى شويد.
 غير از مسئله ى اقتصادى، ديگر موانع ما در راه رعايت حق كپى رايت چيست؟

من معتقدم كه هيچ مشكل ديگرى نداريم. حتى اگر دولت به لحاظ قواعد جهانى قانون كپى رايت 
را وضع نكند، ناشران خصوصى اگر برايشان به صرفه باشد مى توانند اين حق و حقوق را رعايت 

كنند! هيچ ناشر خارجى نمى گويد كه به شما حق كپى رايت نمى فروشم!
پس مشكلى كه در حال حاضر وجود دارد، مشكل اقتصادى است؛ وگرنه ما مى توانيم خارج از 
قاعده هاى دولتى و به صورت شخصى اين كار را انجام دهيم. اما چون از لحاظ اقتصادى معموًال 

به صرفه نيست، كمتر ناشرى اين كار را مى كند.
 چشم انداز رعايت حق كپى رايت در كشور را چگونه مى بينيد؟

در نهايت بايد اين اتفاق بيفتد، اما گمان نمى كنم به اين زودى ها باشد؛ شايد چون به اين زودى ها 
اقتصاد نشر رونق نگيرد. ولى در آينده ناچاريم. يعنى اگر بخواهيم به لحاظ كارهاى فرهنگى به 
جامعه ى جهانى بپيونديم، بايد اين حق و حقوق را رعايت كنيم؛ مگر اين كه بخواهيم از اين نظر 
با جامعه ى جهانى فاصله داشته باشيم. اما اگر بخواهيم تعامل داشته باشيم، الزمه ى آن پذيرفتن 

قواعد است.

خريداران 
ما چندان توجه 

نمى كنند كه ناشر كپى رايت را 
خريده است يا نه، يا ناشر با چه 

كيفيتى كتاب را عرضه كرده است 
چه زحمتى در ترجمه، ويراستارى 

صحافى و ديگر مراحل متقبل 
شده است
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