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  مقدمه
ق يبه شکل دق مورد استفادهبه منابع اما  کنيم،م استفاده يرمستقيا غيم يستقم گران به شکليد و آثار ها نوشته دستاز  ينگارش متندر  هرگاه

ش است، يخو يتأمالت شخص برآمده ازن نوشته يکه ا کنيما چنان وانمود يو  باشيمکرده  ين کار کوتاهيا در اياشاره نکرده و متعارف 
يافته در اين  فضاي تخصيص. ]۱شود [ گفته مي يسرقت علمبه خود بستن و  يعني ؛به آن انتحال در اصطالح که ايم شده يمرتکب عمل

معضلي که شوربختانه مدتي است ر درآمده است. يتحر ةبه رشت انيدانشگاهاز  يبرخ ٢يا سرقت علميانتحال  بررسي مفهومبا هدف  مارهش
است  يرگاهياي که د پديده ؛آورد يرد موا يناپذير بروي اين قشر فرهيخته صدمات و لطمات جبرانبه آ آزارد و جامعة علمي کشور را مي

به فکر را برآن داشته تا براي مقابله با اين عادت ناپسند  و انديشه علم حوزة کند و بزرگان آن بر کالبد جامعة دانشگاهي خودنمايي مي  آماس
در  متعددرات ن و مقرتا تصويب قواني گرفته ٣يرسان اطالع متنوع هاي پايگاه برپايي و ها بيانيهرش نگاها و  قرائت خطابه . ازباشند يا چاره

نيز خود  مهندسي مکانيک ةند. مجلدر بدنة جامعة علمي کشور ناپسند عادتنهادهاي ذيصالح، همه و همه، به نوعي، درصدد مقابله با اين 
و وامل شيوع اين بيماري اخالقي ها و دالئل و ع اتي از هر شماره، به واکاوي ريشهحبيند. برآنيم تا با اختصاص صف جدا نمي جريانرا از اين 

. در اين رهگذر با همگام با خوانندگان خود مرور کنيم را ياخالق يها و راه و روش انجام پژوهش در جامعة علمي کشور بپردازيمحواشي آن 
اي از  عة دانشگاهي، گزيدهرات جاري در جامو مقرو بررسي مصوبات  اند چاپ و منتشر شدهواکاوي منابع و مستنداتي که تاکنون در اين حوزه 

اين حوزه را پيشکش نويسندگان و خوانندگان بااخالق خود خواهيم کرد. بر اين باوريم که هر شخصيت  درمطالب آموزنده و خواندني موجود 
ظور در هر شماره، براي اين من .مقابله کندبا اين عادت ناپسند حقيقي و حقوقي، به فراخور جايگاه و مسئوليت اجتماعي خود موظف است 

اي را به اجمال مطرح خواهيم کرد. مطالبي که در حوزة اخالق پژوهش و اخالق مهندسي، حاوي  مطالب برگزيده ،اي خاص سوژه بدربا
با رعايت اصول اخالقي و استانداردهاي ملي و فراملي  اي حرفه هاي فعاليتدر زمينة هدايت افکار عمومي به سمت انجام  مفيدي تاطالعا

اي ياري  هاي ناب و اصيل، با رعايت تمامي الزامات اخالقي و حرفه از چنين مطالبي خواننده را در مسير انجام پژوهش آگاهيست. يقيناً ا
  ..د.يهمراه شوبا ما  مسيردر اين . نمودخواهد 

  ينويس سايه
نام شخصي  به که شود يگفته م يفرد اصطالحاً به ٤سينو هيسا

 يس در واقعنو هيسا. ]٢[ آورد تة تحرير دري را به رشراث ،ديگر
 و داستاننامه،  انيپا مقاله، کتاب، همچون مکتوب ياثر يسندةنو

نوشتة خود را  دست يو معنو يحقوق ماد که است گزارش

 انيم در. ]٣[ کند يي واگذار مگريد به يقانون و يرسم صورت به
 که است بوده مرسوم همواره ياسيس رهبران و رانيمد ر،يمشاه

ان معموالً با سينو هيسا. اند گرفته يم خدمت به رااني سينو هيسا
 ٥نامة خودنوشت يگزند سينو شيپ نگارش اي ويرايش هدف
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. شوند يم استخدام مستندات مکتوب انواع ريسا و مقاله ،شيخو
 يبراان سينو هيسا از اغلب نيز يقيموس در منوال، نيهم بر

. شود يم استفاده پسند عامه موسيقي يها سبک ترانة نوشتن
اعترافات با عنوان  يپژوهش در) ۲۰۱۵( اخوان و يقاسم شاه
 نيا که اند داده نشان ٦يراني: تجربة ايسان دانشگاهينو هيسا
خيل عظيمي از  و است عيشا اريبس رانيا در دهيپد

 عنوان حرفة به را يسينو هيسا عمالً آموختگان دانشگاهي دانش
 مطرح تاريخ انسينو هيسا ي ازمثالعنوان  . به]٤[ اند برگزيده خود
 را در حوزة يآثارکه  ٧)١٧٩١-١٩٥٦( موتسارتتوان به  مي

فيلم و يا است   کرده يسينو هيسا انثروتمند يبرا يقيموس
 اشاره کرد. ٩يپوالنسک رومن ساختة )۲۰۱۰( ٨نويس سايه

  دان انقالبيم
حوالي ميدان انقالب پايتخت کافي است تا  در ساعتي پرسه

 انواع نگارشنويسان و  استفاده از خدمات سايه طيراش و متقي
آشکار  گوناگون يها رشته درو مقالة علمي  نامة دانشگاهي انيپا

مخاطبان و  جذب يبرانويسان  سايه ،ي پيشچند تا اگرشود. 
 اتفاق نيا ،اما امروز ؛کردند يم نجوا عابران گوش در ،يانمشتر

 از مملو انقالب ابانيخ قدم به قدم و شده مبدل يعاد يامر به
 در يحد تا دهيپد نيا !است مقاله و نامه انيپا فروش غاتيتبل

شاهد رشد  زين ها دانشگاه در يحت که است دوانده شهير جامعه
 بروز ةشيراما حقيقتاً  !ايم مقاله و نامه انيپا فروش يها شبکه

 در يآموزش نظامجايگاه  ست؟يچ نامه انيپا دوفروشيخرة ديپد
 حذف يبرا يعمل راهکار ؟کدام است نامبارک اتفاق نيا رواج

انديشي  چه کساني بايد براي مقابله با آن چاره ست؟يچ دهيپد نيا
پاسخ ديگر، تنها  و صدها پرسش بدون اين سئواالتکنند؟ 

در اين  کوتاهروي  يک پياده يطاي از ابهاماتي است که  گوشه
  شود. يدر ممتباسنج و دقيق  نکته انسانهر خيابان به ذهن 

نويسان شاغل  سايه گفته به بنا و يدانيم يبررس انيجر در
 ةرشت براساسو ارائة خدمات  بهاي انجام کار ،در اين حوزه

 يبرا نظر مورد زمان ،از همه تر همم و کار تيفيک ،يليتحص
 علوم حوزة يها رشته يبرااين بها . تغير استم اثر ليتحو
 همچون ،ي و مهندسيفن يها رشته از کمتر مراتب به يانسان

 استخراج تيقابل نامه انيپا اگر ،يطرف از. است ،عيصنا يمهندس
بهاي انجام  باشد، داشتهو چاپ آن در ژورنالي معتبر را نيز  مقاله

 .خواهد شد شتريب کار

 ]٥[ ها بانايغات آن در سطح معابر و خيو تبل يسينو هيروزافزون ساشد ر

 ليتما صورت در ،اظهارات شاغالن اين حوزه براساس
 ، چکيدةنامه انيپادر کنار نگارش نويسان قادرند  ، سايهجعانمرا
 دوفروشيرخ. کنند منتشر نيز معتبر اتينشر از يبرخ در را آن

 اما ،شده مبدله به امري شايع و فراگير امروز اگرچه نامه انيپا
ساخته  وارد کشور يآموزش نظام ةبدن به يريناپذ جبران لطمات

 فروش دويخر آن پديدة يپنويسي و در سايه قتاً حرفةيحق. است
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 دوفروشيخر. است مرغ تخم و مرغ حکايت مانند نامه انيپا
 امر نيا. باشد علت آن اي يعلم يتحول معلول تواند يم نامه انيپا
همراه  به مطلوبي ةجينتنيست و  مبارکو  مونيم ياتفاق ةجينت
 شده سبب مجموع در جامعه يعلمسطح  افت. خواهد داشتن

 ة تحصيلينام انيپا ةارائ موعد به يوقت دانشجويان که است
 و باشند نداشته را آن نگارش يبرا الزم ييتوانا شوند، يم  کينزد

کارگيري  به يعني ؛آسانتر يريمس يسو به يز همين روا
 که طور همان. نويس و خريد خدمات اين گروه روي آورند سايه
 کي ةجينت خود و ندارد يمنف پيامدهاي تنها دهيپد نيا شد، گفته
  .است يمنف اتفاق

 يجا به يزمان مدرسان دانشگاه ي ازبرخ که نجاستيا جالب
مدعي  توان يم !اند نويسان سپرده به سايه را آن نامه، انيپا نگارش

 به که است مزمن يسواد يب ينوع ةجينت دهيپد نيا که شد
 گونه که همان. است کرده سرايت نيز انيدانشجو از فراتر گروهي

نامة  نگارش پايان وقتخود به ه ک مدرساني امروزه هستند
همين گروه  متأسفانهاند و  نويس بهره گرفته تحصيلي از سايه

ها و آثار مکتوب  نامه انيپابررسي و داوري  داور بهعنوان  امروز به
  اهتمام دارند!دانشجويان و دانشگاهيان 

 اصالت عدم رامونيپ تخلفات فشایا صورت در گرچها
شانه ن دانشجو يسو به در وهلة نخست ماتها انگشت نامه، انيپا
 برن حوزه ينظران ا و صاحب کارشناسان از ياريبس اما ،رود يم
(البته در  يسينو هية ساديپد رواج در دانشجو نقش که باورند نيا

 از کمتر مراتب به نامه انيپا دوفروشيخر کلمه) و يمنف يمعنا
آشکار،  ياخالق ين بيقتاً در رواج ايحق. است و مدرسان استادان

که در صورت  ياستادان ؛برعهده دارند استادان را نقش نيشتريب
ناب و  يکار پژوهشانجام پژوهش و اخالق ح يآموزش صح

نه را يتوانند زم يان ميدانشجو هايها و استعداد يپرورش توانمند
خالق فراهم آورند. اسنج، پژوهشگر و با  نکته يا جاد جامعهيا يبرا

نويسان و معامله بر  کارگيري سايه به يبراان يودانشج نسل جديد
مندي توان عدم نام به يا بهانه هاي خود نامه سر نگارش پايان

سپاري  کار را برون ،مبلغي پرداخت با دنده مي ترجيح ؛ لذادندار
.نندک

  يانفجار نادان
ة ديپد نيا گونه که پيشتر نيز عنوان شد، پيامدهاي همان

؛ ظهور و بروز بيشتري خواهد داشت يآتيان سال طي نامتعارف

. است آن از يکوچک بخش تنها جامعه يعلم سطح افت
 يورا ،نويسان سايه توسط نامه انيپا نگارش يمنف ييامدهاپ

 به نويسان سايه که است نيا جامعه؛ يعلم سطح از کاستن
 هايي رساله از را ارقام و آمار و پردازند يم يقبل آثار از رونويسي

 دير نباشد که رويکرد لذا. دارند يبرم گريد وعاتموض با يحت
  رخت بربندد. جامعه از م کلمهمعناي اتّ به يتخصص

  روزگارن يتلخ ا طنز؛ مجاز نويسان سايه
 يو فرهنگ يپژوهش -  يعلم سساتؤم از ياديز تعداد سفانهأمت

 امور انجام يبرا ربطيذ يها سازمان از يي رسميهامجوز يدارا
 در يقاتيتحقو  يشهپروژ امور انجام يجا به اما. اند يپژوهش
 به ها ارگان و ها سازمان با يهمکار و خود يقانون مجوز يراستا

 نام به يرقانونيغ يتيفعال واقع در. شغولندم يسينو هيسا کار
 يپژوهش يعلم يا سسهؤم مجوز اخذ با تواند يم نامه انيپا فروش

سان ينو هيسا زا يبرخامروزه  .شود مبدل يعاد يا مسئله به
 کرده بدتر را تيوضع مدرک نيهم و دارند يرسم ييهامجوز
  .است

 
  مزمندرمان درد 

 ذهن در دهيپد نيا با مقابله يبرا که يحل راه نخستين ديشا
 فروشندگاننويسان و  سايه با برخورد رد،يبگ شکل مسئوالن

 يبرخ شد، يانبنيز  تر شيپ که طور همان گرچها است؛ نامه انيپا
 ،در گام نخست جهينت در و ي قانوني دارنديهامجوز سساتؤم از

 اما. داشت نخواهد وجود آنها با برخورد يبرا يقانون حل راه
 يآموزش نظام در که ست ا يامر نامه انيپا فروش و ديخر ةمسئل

. کرد حل را موضوع اساس آن، حل يبرا ديبا و دارد شهير
 يبرخ ؛ستندين يابيرد بلقا نامه انيپا فروشندگاننويسان و  سايه

 کار نيا به خود منزل مسکوني در شاغالن در اين حوزه از
 درآمد کمي ةواسط به نيز استادان از يبرخمتأسفانه  و اند مشغول

 کهگونه  همان ؛آورند يور کار نيابه  معاش امرار يبرا رنديناگز
 يخوب درآمد ماه در نامه انيپا چند نوشتن با تواند يم استاد کي

 برخورد ازنظران اين حوزه بر اين باورند که  صاحب د.کن کسب
. داشت ياساس رييتغ انتظار توان ينم فروشندگان و سندگانينو با

 آموزش يها کالس و کند رييتغ ديبا نامه انيپا نگارش روند
 همان از و ويرايش متون و نصوص علمي و تخصصي نگارش

 نامه انيپا فصل به فصل و رددگ به دانشگاه برگزار ورود يابتدا
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 دانشجو صورت نيا در. شود نوشته شده ارائه يواحدها اساس بر
. رديفرابگ زين را نامه انيپا نگارش ليتحص طول در است ناگزير

 برخورد يبعد ةمرحل در هم يپژوهش سساتؤم مجوز ابطال البته

 ديام توان يم مورا نيا تمام ياجرا از پس و است دهيپد نيا با
ي فراموشدست  به جيتدر به نامه انيپا فروشوديرخ که داشت
  د.شو سپرده

 مآخذ
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 نوشت يپ

نايي غزنوي، شاعر شهير هاي س . عنوان اين نوشتار با الهام از بيتي از سروده١

 سدة ششم هجري، به شرح ذيل انتخاب شده است.

 بش کاندر ترس آنگه حرص از آموختی علم چو
 کـاال بـرد رـتـ گـزیـده آیـد چـراغ با دزدي ـوـچ

اي  ، در مقالهدانشگاه اديان و مذاهبهمچنين سيد حسن اسالمي، دانشيار 

، به در سطح دانشگاهيچو دزدي با چراغ آيد: سرقت علمي با عنوان 

هاي فراروي جامعة دانشگاهي امروز در حوزة اخالق پژوهش  چالش

پرداخته و مبحث انتحال يا سرقت ادبي و علمي را مورد کنکاش و واکاوي 

آينة پژوهش (دوماهنامة قرار داده است. اين مقالة خواندني در دوماهنامة 

، سال نگ اسالمي)رساني در حوزة فره شناسي و اطالع نقد کتاب، کتاب

چاپ و منتشر شده است. مطالعة اين مقالة  ۱۳۹۰، بهار ۱۲۷، شمارة ۲۲

 نمايم. يه ميصبسيار خواندني را به تمامي خوانندگان محترم تو
2. plaigirism 

استادان عليه  بگاهوتوان به  يم ييها گاهين پايبارز از چن يا عنوان نمونه به .٣
کشور  يها دانشگاهاستادان  از يجمع همت به وبگاه نيااشاره کرد.  تقلب

 از اعم( ياندانشگاه از ياديز شمار تيحما با اکنون هم و شده يانداز راه

 با مبارزه وبگاه نيا هدف. است تيفعال مشغول) ياندانشجو و اناستاد

 نيا نخست ةصفح در. است يفکر يهادستبردو  يدانشگاه يها تقلب

 در يراخالقيغ يها حرکت گسترش شاهد متأسفانه: است آمده وبگاه

 يارتقا اي مدرک اخذ چون ييها زهيانگ با که ميهست کشور يعلم يفضا

 سکوت و ميمخالف تقلب هرگونه با ما. رنديگ يم صورت يدانشگاهة مرتب

 را تقلب يها روش و موارد يبرخ ميدار قصد و ميريپذ ينم هم آنرا برابر در

 آداب و اخالقة اشاع يبرا شتال و انيدانشجو به آموزش ضمن و انيب

 و تقلب مشکل به تا ق کنيميشوت را والنئمس خودمان، جمع در يا حرفه

 جموعهم نيا حاضر حال در. دهند نشان يجد واکنش آن يها شهير

 آن از زين کشور از خارج از استاداني و دارد دکنندهيبازد ۳۰۰۰حدود  روزانه

 يها سرقت يمعرف ،ياهدانشگ حرکت نيا اقدامات از .کنند يم تيحما

 ،يجعل و شده يکپ مقاالت يريگيپ و يمعرف ،يدانشگاه متقلبان و يعلم

  ].۶هاست [ جز اين و يعلم اخالق جيترو ،يعلم ارزش يب مجالت يمعرف
4. ghostwriter
5. autobiography
6. Confessions of Academic Ghost Authors: The Iranian

Experience 
 ينياد مسلم نوابغ از ،يشياترر يشه آهنگساز، موتسارت آمادئوس ولفگانگ .٧

 خود کوتاه يزندگ در يو. است کيکالس زرگب دان يقيموس و يقيسوم

 ،سونات ،يمجلس ،کنسرتو ،يسمفون ،اپرا يبرا يقيموسة قطع ۶۰۰ از شيب

 و کرد يآهنگساز به شروع يسالگ او در سه .ه استديآفرر کُ گروه و سرناد

ا اروپ يجا يدر جا و را از آن خود نمود نابغه کودک لقب يسالگ پنج در

 نياول يسالگ دوازده در و ،يسمفون نياول يسالگ هفت در. افتي شهرت

 تمام در او ،يگريد آهنگساز هر برخالف. نوشت را خود کامل ياپرا

 نهيزم نيا در و کرد فيتصن يقيموس اش يزندگ دوران در مرسوم يژانرها

 د.بو برتر ههم از
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 نگارنده يا روح عنوان شبح با البته سايه (که در نويس يا نويسنده سايه .٨

 رومنکارگرداني  به است فيلمي نام )است شده ترجمه نيزنگارنده 

شده  ساخته هريس رابرتشبح پرفروش  کتاب ساسا بر که پوالنسکي

 فيلم ةجشنوارمين شصت در طاليي خرس ةجايز برندة فيلم اين. است 

 قرار که است نويس سايهيک  موردبارة در فيلم است. داستان شده  برلين

 اما در. کند املکرا  انگلستانپيشين  وزير نخست خاطرات کتاب است

 اندازد. مي مخاطره به را اش زندگي که برد مي پي اسراري به کار ولط
9. Rajmund Roman Thierry Polański (1933 -    )
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