
ــژه ي بازار ويـ
نشر بين الملل

 آقاى سالك! شما در زمينه ى خريد امتياز ترجمه ى كتاب ها يا خريد حق كپى رايت 
فعاليت داريد؟

گاهى در مورد بعضى از كتاب ها مكاتباتى داشته ايم، ولى تا االن حق كپى رايت اثرى را نگرفته ايم. 
در يكى دو مجموعه كه قصد اين كار را داشته ايم، به موانعى برخورده ايم و عمًال امكانش برايمان 

فراهم نشده است.
 چه موانعى؟

مثًال من قصد داشتم حق كپى رايت مجموعه اى را بگيرم كه ناشر اصلى آن آمريكايى بود، اما آن 
ناشر اعالم كرد كه با مؤسسات ايرانى همكارى نمى كند. البته در آن زمان حساسيت هاى زيادى 
وجود داشت. در مواردى هم شرايط، شرايطى نبود كه ما ـ با توجه به بازار داخلى ـ احساس كنيم 
مى توانيم حق كپى رايت را خريدارى كنيم. چون خريدارى حق كپى رايت در كشور ما، حقى را براى 

سرنوشت 
كپى رايت

در دست مسئوالن
آقاى محمود سالك، مدير «نشر كالم»، گرچه هنوز جزو ناشرانى نيست كه حق كپى رايت را 
خريدارى مى كنند، اما در مقاطعى پى گير اين قضيه بوده است و بنا به داليلى موفق به اين كار 

نشده است.
او عقيده دارد پيوستن ايران به جمع كشورهاى رعايت كننده ى حق كپى رايت به پژوهش و كار 

كارشناسى جدى نياز دارد.
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ناشر ايجاد نمى كند. اگر اين مشكل حل شود، دست ما و ديگر ناشران براى اين كار بازتر خواهد 
شد.

االن عمدتًا دو گروه از ناشران به دنبال اين كار مى روند: گروهى به دنبال وجهه ى آن هستند. 
يعنى ناشرانى كه به دنبال گسترش روابط بين المللى شان هستند، با اين كار عنوان مى كنند كه ما 

كسب  اعتبارى  خودشان  نشر  براى  ترتيب  اين  به  و  مى گذاريم  احترام  قاعده  اين  به 
مى كنند. گروهى اندك هم اساسًا اين قاعده را قبول دارند و در صورت امكان 

چاپ  به  اثر  صاحب  اجازه ى  با  را  كتاب  و  كنند  مى  خريدارى  را  حق  اين 
مى رسانند.

 در جايى گفته بوديد كه مرحوم ابراهيمى براى ترجمه ى آثار از 
ناشر يا نويسنده ى اثر اجازه مى گرفته است.

البته مرحوم حسين ابراهيمى در شروع كارشان اين كار را انجام نمى دادند و 
حتى در دوره اى، هم خودشان كتاب ها را ترجمه مى كردند و هم به مترجم هاى 

ديگر معرفى مى كردند. بعد از مدتى كه ايشان بنا به الزامات كاريشان مراوداتى با 
خارج از مرزها پيدا كردند، به اين سمت و سو سوق داده شدند.

ما اگر بخواهيم با خارج از مرزها ارتباط داشته باشيم و اين ارتباطات را تقويت كنيم و گسترش 
دهيم، چاره اى جز پذيرش تدريجى قواعد جهانى نداريم. مرحوم ابراهيمى نيز در دوره اى كه بيشتر 
درگير اين ارتباطات شد، وقتى كتابى به دستش مى رسيد و خودش شخصًا قصد ترجمه ى آن را 
داشت، از نويسنده ى اثر اجازه مى گرفت. گاهى حتى ترجمه ى اثر را با كمك نويسنده ى آن انجام 

مى داد.
همه ى  وجود  با  و  نيست.  بسته  صددرصد  راه  اين  كه  مى دهد  نشان  ابراهيمى  آقاى  تجربه ى 

دشوارى ها، قابل پى گيرى و انجام است.
 من از حرف هاى شما در رابطه با تجربه ى مرحوم ابراهيمى اين طور برداشت كردم 
نشر  جامعه ى  با  هم قدم  و  هم زمان  ما  جامعه ى  كتاب  و  نشر  حوزه ى  بخواهيم  اگر  كه 

جهانى حركت كند، نيازمند پذيرش برخى قوانين از جمله كپى رايت هستيم.
قطعًا همين طور است.

 حال به نظر شما مهم ترين مشكالت و موانع جامعه ى نشِر ما براى رعايت اين حق 
چيست؟

حق كپى رايت يك پيمان بين المللى است و پيوستن به اين پيمان نيازمند ملزوماتى است. در 
سطوح كالن، مسئوالن فرهنگى هم بايد به اين ضرورت برسند. پيوستن ما به اين پيمان، مثل 
پيوستن به «سازمان گات» است. سال هاست كه بر ضرورت پيوستن به اين سازمان تأكيد مى شود، 
ولى ديدگاه هايى هم وجود دارند كه مى گويند در حال حاضر ما شرايط پيوستن به اين سازمان را 
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نداريم و به نفعمان نخواهد بود. در حوزه ى فرهنگ نيز همواره اين تفاوت ديدگاه ها وجود دارد.
تا وقتى كه ما در حوزه ى داخلى فعاليت داريم و نشرمان عمدتًا مبتنى بر مصرف داخلى و بدون 
مراودات گسترده ى بين المللى است، با ديدگاه اقتصادى صرف شايد پيوستن ما به اين پيمان خيلى 
به نفعمان نباشد. چون در حوزه ى فرهنگ نيز مانند خيلى از حوزه هاى صنعتى، ما پيش از اين كه 
توليد و عرضه كننده باشيم، مصرف كننده هستيم. مثًال در علوم خالص مانند پزشكى و 
مهندسى، شايد نزديك به 80 درصد منابع ما، منابع چاپ شده در چند كشور غربى 
دانشجويان و دانش آموزان قرار مى گيرد. در  اختيار  ترجمه، در  است كه بعد از 

مقابل، ما محصول چندانى براى عرضه به خارج از كشور نداريم.
و  كودك  حوزه ى  استثناست،  مورد  اين  در  كه  حوزه هايى  از  يكى  شايد 
نوجوان، به خصوص شاخه ى ادبيات داستانى و علمى آن است كه توان حركت 
منطقى در اين مسير را به ما مى دهد. خيلى از نويسندگان و تصويرگران حوزه ى 
كودك و نوجوان ما در دنيا شناخته شده اند و در اين زمينه قابليت همكارى بالقوه 

وجود دارد.
اما طبيعتًا ما نمى توانيم به عنوان يك بخش جزئى، خارج از قاعده ى كلى عمل كنيم. باالخره 
روزى بايد تكليف اين قاعده ى كلى، يعنى رعايت حق كپى رايت در داخل كشور، مشخص شود. تا 

آن وقت، فعاليت هاى ما محدود به همين تالش ها و ارتباط هاى شخصى و موردى خواهد ماند.
انتشارات  مثال،  براى  نيست.  محدود  خصوصى  ناشران  به  تالش ها  اين  كه  جاست  اين  جالب 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان براى خريد حق كپى رايت تالش مى كند و در بسيارى 
از موارد هم موفق شده است. اين حركت كانون هم از ارتباطات بين المللى  ناشى مى شود. مديران 
آن جا پى برده اند كه اگر بخواهند مراودات بين المللى شان را توسعه دهند، بايد حق كپى رايت را 

رعايت كنند.
از نظر من، ناشرى كه مراودات بين المللى و اثر قابل ارائه به خارج از مرزها ندارد، انگيزه اى هم 
براى اعمال اين حق ندارد؛ چون از نظر اقتصادى برايش فاقد جاذبه است. در حال حاضر، اغلب 

ناشران ما به همين شكل عمل مى كنند.
 با توجه به اين كه برخى از ناشران داخلى، به اجازه گرفتن از صاحب اثر يا خريدارى 
چگونه  را  موضوع  اين  چشم انداز  شما  كرده اند،  مبادرت  آثار  از  بعضى  كپى رايت  حق 

مى بينيد؟
به نظر من تا زمانى كه اين حق در داخل كشور به رسميت شناخته نشود و براى چاپ كتاب ايجاد 
انتظار  كه  هستند  سوهايى  تك  فعاليت ها  اين  شد.  نخواهند  فراگير  اقداماتى  چنين  نكند،  انحصار 
نمى رود همه ى فضا را روشن كنند. همين ناشرانى كه اين كار را شروع كرده اند، شايد در بين 100 
اثر فقط حق كپى رايت چند اثر را خريده اند. آن چند اثر هم بيشتر جنبه ى تجربه يا ژست دارد. آن ها 

يكى از 
مشكالت نشر ما هدر 
رفتن سرمايه ها براى 
كارهاى تكرارى است
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نمى توانند حق كپى رايت صددرصد آثارشان را خريدارى كنند.
 شما به عنوان ناشر، آيا موافق پيوستن ايران به جمع كشورهايى كه حق كپى رايت 

را رعايت مى كنند، هستيد؟
اگر بخواهم در محدوده ى كارى خودم- يعنى چاپ و انتشار كتاب هاى علمى و آموزشى ويژه ى 
كودكان و نوجوانان- نظر بدهم، بله موافقم. اما اين كه آيا اساسًا پيوستن ما به اين پيمان در شرايط 
فعلى جامعه به نفع ما هست يا نه، نيازمند كار كارشناسى جدى است تا بتوان به يك جمع بندى و 

تصميم ملى رسيد.
در هر صورت در حوزه ى كار خودم خوش حال خواهم شد اگر اين اتفاق بيفتد.

 به نظر شما پذيرش اين حق به عنوان يك قانون، چه فايده اى براى فعاالِن حوزه ى 
نشر ما خواهد داشت؟

فايده هاى بسيارى خواهد داشت. در حال حاضر يكى از مشكالت نشر ما هدر رفتن سرمايه ها 
براى كارهاى تكرارى و چند باره و چند باره است! شما در بازار مى بينيد كه از يك كتاب چند ترجمه 
وجود دارد، عمدتًا هم ترجمه هايى كپى شده از روى هم هستند. يكى از ُحسن هاى پذيرش اين حق 

آن است كه از اتالف سرمايه ها براى كارهاى تكرارى جلوگيرى مى شود.
فايده ى ديگرش اين است كه ديگر هر كسى نمى تواند خودش را مترجم بداند و كتاب كپى شده 
را به نام خودش چاپ كند. در اين صورت به نظر من، ترجمه به سوى يك فعاليت حرفه اى حركت 

مى كند و مترجمان جايگاه حرفه اى خودشان را پيدا مى كنند.
فايده ى سوم ارتقاى ترجمه هاست. چرا كه وقتى شما به عنوان مترجم يا ناشر حق كپى رايت را 
تقاضا مى كنيد، صاحب اثر صالحيت هاى شما را هم مدنظر قرار مى دهد. چون مى خواهد اثرش با 

كيفيت خوبى به زبان ديگرى چاپ شود. بنابراين كيفيت ترجمه ها قطعًا باال خواهد رفت.
به نظرم اين سه حسن آن قدر مهم هستند كه دنبال فوايد و حسن هاى ديگر رعايت و پذيرش 

اين حق در محدودى فوق نگرديم، ولى قطعًا حسن هاى ديگرى هم دارد.
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