
 سخن سردبير

و سرقت كلي  سرقت جزيي

اين امر. پديده شوم سرقت به ويژه سرقت ادبي همواره وجود داشته است

زياده: شودمي منتهيناشي از انگيزه هاي گوناگون انساني است كه به اين امر

كهو حسادت،بيني خود برتر،طلبي ها نسبت به ديگران از جمله عواملي هستند

در اشيائ به مانند سرقت پديده سرقت علمي. زنند به سرقت دامن مي فيزيكي

ياو» انتحال«اين پديده را در گذشته. گذشته هم به شدت رواج داشته است

يدزدي به معن انتحال يا دستبرد فكري يا ايده. ناميدندمي» دستبرد فكري«

تخصيص دادن خالقيت ادبي يا پژوهشي ديگري يا بخشي از آن يا متن ناشي از

اگر بخواهيم.باشدمي،آن به خود، گويي كه خود شخص آن را خلق كرده است

و عوامل انجام چنين پديده به انگيزه مي ها توان به موارد زير اشاره اي اشاره كنيم

.كرد

بي.1 و سرقتي صورت گيرد ناشي گاهي اوقات اگر : توجهي غفلت

بي از بي توجهي شخص سرقت كننده است و توجهي كه از روي اهمال

ميرااثر ديگري  دهد بدون اينكه قصد يا بخشي از آن را به خود نسبت

سو.و نيت سو داشته باشد كهءاما نداشتن و تاثيري قصد امري است

دي كه را آگاه بايد چنين افراگذارد امر ديگري است درجامعه بر جاي مي

كم كرد تا تر رخ دهد؛ البته مصداق مثالي است كه گويند چنين اتفاقي

.»شود جهل به قانون موجب عدم اعمال قانون نمي«

و نشاني.2 در گذشته كه حوادث فرواني براي:از يك اثر نبودن نام

و نسخه آثار علمي روي مي و يا در جاي داد هاي خطي دچار آسيب

مينامناسب نگهدا بي ري و يا افراد آن اطالع شد ميها از كردند نگهداري

آنقاعدتاكه،اثر گاه ابتدا يا انتهاي ذكرجانام نويسنده يا نويسندگان در

مي،شد مي مي. رفت از بين و كردند ناگزير افرادي ديگري از آن استفاده

؛ لذا در صورت نقل قول از آن نميدانستند كه اين اثر مربوط به كيست
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و گاه هم نويسندگان هم به خاطر نويسنده ذكر نمياثر نامي از شد

و تواضع از ذكر نام خود خوداري مي .كردند فروتني

و نشان مشخصي،اي از موارد شخص در پاره.3 اثري را كه نام

را نداشته است و آخر آن افتاده است ازمي استنساخو يا اول و كرده

و رفته رفته خود نام مي بهو برده بدون آنكه قصد خاصي داشته باشد

محققاني با رديابي آنگاه شده است مرور زمان نام او با آن اثر همراه مي

و غور  ميدر تاريخي شدند كه اين انتساب درست آثار گذشتگان متوجه

و ممكن است حكم به سرقت ادبي  .كردندمينيست

مي نويسندهگاهي.4 به گفته يا گفته دانستند با آنكه هايي مربوط

و شهرت آن نكته؛ اماديگري است و گفته به خاطر روشني ها از ذكر ها

مي نام اولين گوينده ابا مي و كرده است؛ زيرا آن را جز بديهيات دانسته

مثال در آثار مالصدرا. دانسته است چنين استنادي را ضروري نميذكر 

آثار گذشتگان خود به وفور استفاده كرده ولي ضرورتيد او از گوين مي

.ها نديده است در ذكر نام آن

به بسيار اتفاق مي افتد كه جامعه:استناد در جامعه نبود فرهنگ.5 اي

و چنين علمي تلقي نمي نشان لحاظ فرهنگي نقل قول از ديگران را كند

از پندارد كه در محاوره مي و مكاتبات بايد خود بگوييد در حالي كه از ها

از اد حركت كند نقلنبر محور استكهاي نظر فرهنگي جامعه قول

مي بد نمي داندديگران را نه تنها  آن بلكه آن را مايه افتخار تلقي و كند

آنوي وسعت مطالعات را نشان دهنده وقت نه تنها استناد تتبعات بداند

كه كردن بد نيست بلكه خود مزيت است منتهي بايد توجه داشت كه اگر

و استناد و يا رساله نقل قول باشد ها اگر همه مطالب يك فرد رد محاوره

و آن فرد ديگر محقق نيست صرفا اگر ذكر شود چيزي از او نمي ماند

و راوي مي .شود كه اين هم براي شروع خوب است ناقل
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همممكن است ه باشد كه در اين زمينه وجود داشت انگيزه ديگري

كم،تخريب شخصيت ديگران،حسادت: بيشتر جنبه منفي دارد مانند

و مسائلي مانند آن :كه از آن جمله است جلوه دادن آثار غير

استفاده از آثار ديگران به علت اينكه مي داندءسو-

و چنانچه مخاطب جامعه و نقد نيست از آثار فردي اهل مطالعه

كسي متوجه نكند را رعايت نقل قولو ديگران سوء استفاده كند

مي شود؛ از اين نمي .كند رو از فرصت به نفع خود استفاده

مي- داند دزدي بد است وانتساب كار با وجود اينكه فرد

مي ديگران به نام خود عواقبي دارد؛ اما چون نقشه و اي در سر دارد

ابه نفع خود خواهد در كوتاه زمان از آن  مري بهره گيرد به چنين

.زند دست مي

و صنعت توز ع سرقت علمي نه نتها كم نشدهيامروزه با گسترش فرهنگ نشر

و،فرواني چون دسترس پذيري بخاطر وجود تسهيالت بلكه امكان قيچي كردن

و)Cut & Past( چسباندن و بانيان و پژوهشگران و اشتغال محققان و گرفتاري

در. رو به ازدياد است جماعاتدر بعضي ويژهبه هاي علمي حاميان حوزه البته

با اين زمينه نرم افزاري هاي خطاياب هم تقويت شده است ولي در اينكه بتوانند

 بسيار بحث،و قضايي مقابله كنند،حقوقي،ي شومي از نظر علمي چنين پديده

.است

بسيار شايع- نامندمي) Plagiarism(اين پديده كه امروزه آن را سرقت ادبي

با.است از براي پااليش حوزه–خير قصدبسياري هم در اين زمينه هاي علمي

شر گاهو-هاي ناشيان دستبرد جويي در تخريبو به خاطر انتقام- يا با نيت

.زنند ديگران به چنين اقدامي دست مي

و توجه به اين نكته الزم است كه نقل قول ها يا مستقيم است يا غير مستقيم

در هر دو مورد بايد استناد آن ذكر شود اگر عين عبارت ديگري در متن ذكر شود 

و يا  و اشاره مستقيم بيايدبا بايد در گيومه چنانچه غيرو فروفتگي در عبارات
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د و ولي جمله؛يگري استمستقيم است به اين معنا است كه مفهوم از بندي

كه نياز به گيومه يا فروفتگي باشد؛ بازهم است بدون اين نويسندهاز عبارات عيناً

در الزمتذكر اين نكته.بايد استناد كرد است كه صرف جابجا كردن چند لغت

.1كندم كفايت نميينقل قول غير مستق

ودر هر حال د سرقتهاي نمونه موارد ر زبان فارسي به هاي اين چنين هم

نويسند زياد است؛ اما ويژه در زبان انگليسي براي كساني كه به زبان خارجي مي

و يا احيانا پاراگراف است همه آن در. ها در حد يك جمله يا جمالت اين جانب

بيست سال پيش موردي مشاهده كردم كه در يك كتاب مديريتي معروف حدود

و استناد هم نداشتسه يا چهار صفحه از مقاله من بدو آن.ن تغيير آمده بود من

و در هيچ ناديدهخطا را  موردي اخيرا اما؛ذكري از نام خطا كار نبردمجا گرفتم

و آن كتاب تاليفي بنده  مشاهده شد كه ديگر مورد اول در برابر آن هيچ است

و افرادي از دانشگاه ديگرسازمان سمت به چاپ رسيده است توسط است كه

كرده است گردآوري را كه كتاب جملهو نويسنده آن با ذكر اينكرده كپياًعين

از9عين  ورا كتاب فصل10فصل در سايت آن را به نام خود منتشر كرده است

ميآن  و چگونه.رسانند دانشگاه به فروش حال بايد نام اين كار چه بايد گذاشت

.بايد پيگيري كرد؛ خود مسئله اي ديگر است

به چه جاي تعجب دارد اين است كه اگر در گذشتهآن خاطر عواملي هاي دور

و نداشتن قصد سوء،مثل ناشناخته بودن نويسنده كه ذكر شد و سهو برگيرنده

و ضعف صنعت كتابت و توزيع بوده؛ چنين اقداماتي اهمال به خاطر كمبود

و١ و به منظور تقدير و پديدآورنده در همه جا اهميت دارد حق مولف امتيازي است كه همه آن را قبول دارند

متشويق  و جلوگيري از سوء استفاده بايد همه به آن آن مليقوانين. تزم باشندلاز وي و حتي بين المللي شديدا از

و متقن باشدداراي داليل كند به شرطي كه مدعي حمايت مي من خود شاهد بودم كه به خاطر استفاده. محكم

ي مدعي بود كه آن اصطالح را او فرد.در گرفت بين دو عضو هيئت علمي فردي از يك اصطالح نزاع شديدي

و استفاده كننده چرا بدون ذكر نام و اولين بار آن را به كار برده است از ابداع كرده است آن استفاده كرده وي

و دومي مدعي بود كه اين اصطالح بار و بار است و ادعاي مدعي باطل ها ها توسط ديگران قبال استفاده شده

.است
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به صورت مي آن گرفته است ا ويژه صلي يا در قيد كه در اغلب موارد نويسنده

و مي شود در عصر اطالعات ناشناخته بوده است؛ اما چگونه يا كالً حيات نبوده

به كتاب بدون هيچههم،و با زنده بودن نويسنده گونه تغييري توسط فردي

راو دانشگاه شود اصطالح دانشگاهي ربوده مي او در سياهه انتشارات متبوع آن

مي دهدميدانشگاه قرار  و كس هم در نميو صداي هيچ رساندو به فروش آيد

كه.»خورد آب از آب هم تكان نمي«به قول معروف  با اين اتفاق ديگر كساني

و يا كلمه ب اي از كسي عمداً جمله ميهيا .ربايند بايد متوجه باشند سهو

و پيگيري شود ا. اين فاجعه بايد در تاريخ علمي كشور ثبت زو براي اجتناب

 گرانهي تقليلها گذاري سياست قطعاً. تمهيدات جدي انديشيده شود تكرار آن

در موسسات آموزشي كه فقط به تعداد مي چنين شيوعانديشند نقش بسياري

.دارداي پديده


