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 دهیچک

 هیسا دیاز د یسینو هیسا یستیچ یکه باهدف بررس دهدیرا ارائه م یفیپژوهش ک کی یهاافتهیمقاله  نیا هدف:

 ییهادهیپد ژهیوهو ب یو علم یدانشگاه یهایتارشده است. گسترش بدرفانجام رانیدر ا یسینو هیسا انیو مشتر سانینو

از  شیپ است. رانیدر ا یآموزش عال یهااز چالش یکیآن یکارهاوو کسب نامهانیمقاله و پا یسینو هیمانند سا

ب به چارچو یابیو دست به فهم بهتر تواندیشناخت ابعاد گوناگون آن م ده،یپد نیکنترل ا یبرا یمل یگذاراستیس

 انپژوهش نش ۀنیشیپ یموضوع، بررس نیا تی. باوجود اهمنجامدیکارا و اثربخش ب یهایریگمیتصم یالزم برا یمفهوم

 هاسینوهیو سا دهندگان()سفارش انیمشتر یعنیآن  یکنشگران اصل دگاهیچندان از د رانیدر بافت ا دهیپد نیداد که ا

 نشده است. یبررس

 هیدهنده و سافارشدو کنشگر )س نیا یهاتجربه ده،یپد نیا ۀافتیو ساخت یبه مفهوم بافت یابیدست یبرا :روش

 شدند. یابیو الگو  یبررس ادیبنداده یۀو نظر ینگارقوم یهااز روش یازهیو آم ییاستقرا کردی( با روسینو

اند از:  بارتاست که ع نییدر قالب هفت بُعد قابل تب یسینو هیسا ۀدیپژوهش  پد نیا یهاافتهیبر اساس  :هاافتهی

 انیمشتر یهایژگیو ،یسیون هیسا دهیاقتصاد پد ،یسینو هیبا سا ییآشنا یهاکانال سان،ینو هیسا یژگیدامنه، و ده،یپد

 رانیدر ا یسیون هیسا یستیدرباره چ یمفهوم یپژوهش، الگو نیا جیا. نتیسینو هیسا ۀدیو نگرش به پد ،یسینو هیسا

هشگران و پژو گذاراناستیس  اریدر اخت یسینو هیسا دهیاز پد تیو برآمده از واقع قیعم ینشیالگو ب نی. اکندیارائه م

اتخاذ  یشدن یهااستیو س هامیتصم یسینو هیتوقف سا ایکنترل و  ٔ  نهیدرزم توانندیکه به کمک آن م دهدیقرار م

 .ندینما

از  یکیعنوان هب یسینو هیسا یسازاست که به دنبال مفهوم یفیک کردیپژوهش با رو نینخست نیا :اثر اصالت

 است. یدانشگاه یهایبدرفتار

 یسینو هیسا یمشتر س،ینو هیسا ،یبافت ۀمطالع ،یسینوو مقاله نامهانیوکار پاکسب ،یعلم یبدرفتار :یدیکلهاواژه
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 مقدمه

نویسی در ایران زنگ خطر را برای آموزش عالی ایران به صدا و مقاله 1نامهنوکارهای پایاگسترش کسب

های بزرگی درست و برای آبروی آموزش و پژوهش کشور در جهان نیز چالش (1395 ،زادهطالب) درآورده

است، به کارهایی اشاره دارد  2های علمی(. این موضوع که از بدرفتاری1395 یم،تسن یخبرگزار)کرده است 

 انجام خود علمی شهرتهای پژوهش یا افزایش ناعادالنۀ که پژوهشگر برای پیشبرد غیراخالقی هدف

 و آشکار هاینمونه از علمی 6سایه نویسی و ،5علمی سرقت کاری،یا دست 4تحریف ،3یداده سازدهد. می

 ناپسند هاهمگی این نمونه اگرچه .(1393 ی،اسد)آیند می شمار به 7علمی یا پژوهشی بدرفتاری فراگیر

گذاشته است که جای  عالی آموزشتری بر چهرۀ کنندههستند، ولی سایه نویسی به دلیل فراگیری تأثیر ویران

 بررسی بیشتری دارد.

های مشخص و نامه و مقاله در برخی مکانهای نگارش و فروش پایانبخش آشکار این پدیده، آگهی

 نامۀهایی برای نوشتن پایانی در وبگاهها و ناشران گوناگون و گسترش آن در فضای مجازفروشیکتاب

کلیدی این پدیده،  کنشگران پژوهشی با دریافت کارمزد است. هایمقاله و رسالۀ دکتری، ارشد، کارشناسی

بیشترِ  که است کسی ناپیدا یا نویسندۀ سینو هیسادهندگان کار یا همان مشتریان هستند. و سفارش پوشههیسا

آید و مشتری نیز کسی است که اثر را نمی اثر در وی نام اما دهد،می انجام را علمی اثر نگارش پژوهش و

دهد. این پدیده در محیط دانشگاهی همان سپردن کارهای پژوهشی و کالسی به دیگران )بیشتر با سفارش می

 که ساخته وکاریرا کسب فعالیت این امروز، دنیای در . همین موضوع(1393 ی،اسد)پرداخت پول( است 

کشد. سایه نویسی به و اعتماد عمومی و صداقت پژوهشی را به چالش می گیردمی را هدف علمی بیشتر جامعۀ

گیری را در پی یمدر تصمی پژوهش هاییافتهدر پژوهش و اتکا به  گذارییهسرماباور اندیشمندان، کاهش 

 (.2013و همکاران،  8اندر سندارد )

 علمی بدنۀ بر ناپذیری راجبران تواند زیانپدیده می این به علم و فناوری گذارانسیاست توجهیکم

 پژوهش، هاییافته به اعتمادیسازد که از پیامدهای آن، بی وارد کشور در پژوهشی فضای و هادانشگاه

 رشد نیافتن کشور، و علمی فضای به تجربهبی پژوهشگران شدن افزوده پژوهش، در گذاری نکردنسرمایه

گذاران بدون شناخت ابعاد علمی است. از سوی دیگر، ورود سیاست هایبافت در نوآورانه آثار و هاایده

تواند تنها منجر به از میان برداشتن بخش آشکار آن و گسترش بخش ناپیدای آن درست این پدیده نیز می

_______________________________________________________________ 
 رود.کار میانمه به جای رساله نیز بهدر این مقاله، اپاین 1

2 scientific dishonesty/ misconduct/ misbehavior 
3 fabrication or data making 
4 falsification 
5 plagiarism 
6 ghostwriting 
7 research misconduct/ misbehavior 

8 Anderson 
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 بافت در آن گوناگون ابعاد شناسایی و سازی پدیدۀ سایه نویسیپژوهش در پی مفهوم این ،رونیازاشود. 

گذاری و همچنین است تا بستر مناسبی را برای سیاست کلیدی آن کنشگرانهای ایران و از دید تجربه علمی

 های آینده فراهم سازد.انجام پژوهش

 پیشینۀ پژوهش

کلیدی علم، یادگیری علم، و آموزش علم در  پژوهشگر باید در کار خود مسئوالنه رفتار کند، چراکه ارزش

برای نمایش  را گستردهۀ دست سه علمیگذاران و جامعۀ است. سیاست 1ری و صداقت علمیکادرست

، 4های پژوهشی مشکوک، شیوه3(: بدرفتاری خودخواسته2006، 2رفتارهای پژوهشی تعریف کردند )استنک

های فراگیری علم و تحصیل در . همراه با گسترش آموزش عالی و افزایش انگیزه5و رفتار پژوهشی مسئوالنه

های کلیدی نظام کاری علمی رواج یافته و امروزه یکی از چالشبرابر درست در بدرفتاریدانشگاه، پدیدۀ 

 آموزش عالی است.

 ،(1393)« اسدی» از دید. روی دهد ایرسانه و علمی حوزۀ هر در تواندمی که است ایپدیده بدرفتاری علمی

 ییک پژوهشگر برا یقبول دانست که از سواز اقدامات غیرقابل یامجموعه»توان یمرا  بدرفتاری علمی

 6رفتارها در پیشنهاده گونهنیا«. گیردیخود صورت م یاپیشبرد اهداف پژوهش و یا افزایش وجاهت حرفه

پژوهش، انجام پژوهش، و گزارش دستاوردهای پژوهش یا در داوری یک پیشنهاده یا گزارش پژوهش و 

 7آید )کمیسیون صداقت پژوهشی،ی به شمار میرفتنینا پذمدارک دیگر، کاری ناپسند، غیراخالقی، و 

. این پدیده (1393 ی،اسد)ی و ناپسند بودن آمده است رفتنینا پذاز همین  سوء رفتار(. نام بدرفتاری یا 1995

ای و دارای احترام اجتماعی را درگیر کند، تواند از رفتارهایی باشد که افراد حرفهشناسی میاز نگاه جرم

بندی دسته 8سفیدهاجرم یقه بانامرا دارد که  خودهای بازپرسی و استانداردهای ویژۀ بنابراین نیاز به روش

 یا یمال یازامتگیری از یک برای بهرهپژوهشگر  یتوانمند نادرستشوند. بدرفتاری علمی به دلیل نمایش می

 .(2017، 10نیز باشد )نیوبرن 9یکاریبفرتواند یگر میدمادی 

 11«گاساوَی»وجو کرد. توان در تاریخچۀ دستبرد ادبی نیز جستپیشینۀ بدرفتاری دانشگاهی/ علمی را می

 به خود، به آثار این انتساب و دیگران آثار از سودجو افراد یرونوشت بردار ( بر این باور بود که پیشینۀ2009)

_______________________________________________________________ 
1 academic integrity/ responsible conduct of research 
2 Steneck 
3 deliberate misconduct 
4 questionable research practices 
5 responsible conduct of research 

 Proposalبرابرنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای  6
7 Commission on Research Integrity 
8 white-collar 
9 fraud 
1 0 Newburn 
2 Gasaway 
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دیگران یا پیوند دادن  احترام و تحسین دست آوردنبه. است موسیقی و ادبیات، هنر، نشر و تولید پیشینۀ اندازۀ

 بود میالدی 15 قرن ، در«گاساوی»از دید  .است افراد برشمرده شده این هاینبوغ دیگران به خود، از انگیزه

های بشر در های بعد، پیشرفتدر سال .رسید ثبت به انگلستان قانون در ادبی دستبرد موثق شکایت نخستین که

رفتارها در پژوهش و  گونهنیا، از ماشین چاپ گرفته تا وب، به گسترش بیشتر گوناگون هایفناوریزمینۀ 

ها پیشرفت های قانونی و پیشگیرانه نیز به همراه این بدرفتاریدانشگاه انجامید. از آن زمان تاکنون، نظام

آمریکا گزارش شد. در آن  در عمومییک مسئلۀ  عنوانبهنیز این پدیده  1981اند. نخستین بار در سال کرده

های ها در گفتمانرسید و این گزارش 1«مجلس فناوری و علوم کمیتۀ»های این پدیده به گوش زمان گزارش

دوازده گزارش بدرفتاری  1981تا  1974های . در سالشد تبدیل جدیعمومی منتشر و به یک مسئلۀ 

های دانشگاهیِ پژوهشگران، از های زیادی نیز از بدرفتاریدانشگاهی در این کمیته بررسی شدند. گزارش

کنگره رسید. بنابراین، کنگره  به 1980های پژوهشی در دهۀ مؤسسه دیگر و بهداشت، ملیسۀ ها، مؤسدانشگاه

برپا کرد. در  هاآندر این زمینه شد و بعدها دفتری برای رسیدگی به  2وادار به گذراندن قانونی 1985در سال 

 .(2011 3نیز کمیسیون صداقت پژوهشی برای نخستین بار شکل گرفت )دفتر صداقت پژوهشی، 1993سال 

گسترش  گذشتهی دو دهۀ کیدرآید که های بدرفتاری علمی به شمار میسایه نویسی یکی از نمونه

تواند آیندۀ ها میر دانشگاهبسیار نکوهیده است. گسترش این پدیده د را آن علمیگیری داشته و جامعۀ چشم

ی، یا سیشبح نوی، سینو دایناپنگاری، . سایه نویسی، سایهکند تهدید را کشور یک حتی و دانشجویان علمی

. این پدیده به زبان ساده، اندکاررفتهبهسایه نویسی  هایی هستند که برای توصیف پدیدۀهمه نام 4یسیپنهان نو

آید. به گفتۀ دیگر، نویسنده نویسد، ولی نام او در آن نوشته نمیای را مینوشته یکسآنای است که در پدیده

 خودنامۀ در پایان )1390)« زاده عصارهارجب»ماند. بر این پایه، یک سایه یا شبح پشت پرده باقی می عنوانبه

 5«ناشران پزشکی انجمن جهانی»گذارد. می «یسندگاندر درج نام نو ینادرست» ۀسایه نویسی را در دست

کند، گیری در نگارش یک نوشته ایفا داند که کسی نقش چشمی میرازمان( نیز رویداد سایه نویسی 2005)

ولی نقش او در آن نوشته روشن نباشد و نامی از او برده نشود. این انجمن پدیدۀ سایه نویسی را عملی ناپسند 

 شمارد.ی میرفتنینا پذو 

پدیدۀ سایه نویسی هست که به این اندازه منفی نیست و آن را کار زشت و  دربارهاگرچه، دیدگاه دیگری نیز 

« آلن»گیرد. برای نمونه، می قرار همکاردر کنار نویسندۀ  سینو هیساداند. در این دیدگاه، ناپسندی نمی

د در پیشرفت علم و فناوری مؤثر باشد. توانداند که میرا هنری می سینو هیسابه یک  شدنلیتبد( 2011)

شوند ها بیشتر برای انجام بخشی از کار استخدام مینویسها، سایهاگرچه نباید فراموش کرد که در این نمونه

« آردیث»کار. برای نمونه، شرکت انتشارات  همهکه نویسنده زمان کافی برای نگارش ندارد، نه برای انجام 

_______________________________________________________________ 
1 House Science and Technology Committee 
2 Health Research Extension Act 
3 Office of Research Integrity 
2 ghostwriting, ghost authorship, invisible authorship, shadow writing, hidden writing 
5 The World Association of Medical Editors 
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افزون بر انتشارات، سایه نویسی را نیز  20171، تا نوامبر سال است نشرال در حوزۀ که یک شرکت کانادایی فع

گوید که اگر نویسندگان زمان کافی داد. این شرکت در توضیح این خدمت مییک خدمت ارائه می عنوانبه

توانند کار را با دریافت هزینه انجام دهند. بنابراین، از این دیدگاه، می سانینو هیسابرای نگارش آثار ندارند، 

هایی را به دست آورد. شدن مهارت سینو هیساو باید برای  شدهرفتهیپذیک شغل  عنوانبهسایه نویسی 

موضوع  20182را واداشت که از سال « آردیث»بگومگوهای بسیاری که در این زمینه هست، انتشارات 

 ای به آن نکند.خدمات خود کنار گذارد و در وبگاه خود دیگر اشاره اهیسرا از  سینو هیاسوجوی جست

توان از گستردگی و فراگیری سایه نویسی سخن گفت، چراکه نمودهای آن ناپیدا هستند. سختی میبه

ان داد که های پزشکی ارائه شد، نشدریکی از کنفرانس 2005های یک گزارش که در سپتامبر وتحلیلتجزیه

 ها بهرهنویساند، از سایهها پشتیبانی کردههای داروسازی از آنهایی که شرکتدرصد از مقاله 10تنها 

 80نشان داد که  پزشکیۀ حوزنویسندۀ  71اند. افکار سنجی رسمی انجمن مؤلفان پزشکی آمریکا از نبرده

ها در آن اثر برده اند که نامی از آننوشته کم یک اثرای خود دستدرصد از نویسندگان در زندگی حرفه

نیز رشد  توسعهدرحالهای گذشته، پدیدۀ سایه نویسی در کشورهای (. در سال2005، 3نشده است )متیوز

کار برای جلب نظر و خشنودی علمی تازهکرده است. در کشورهای آسیایی، دانشجویان و اعضای هیئت

 افتخاریعنوان نویسندۀ ها را بهها، و کسان دیگر، نام آنآموزشی، رئیسان دانشکدههای استادان، مدیران گروه

امروزه شمار مراکز . (2012، 4کند )ویوانتیکیتتر میگذارند که گسترۀ سایه نویسی را فزونمی خودۀ مقال بر

ها توان به بسیاری از آنوجویی ساده در اینترنت مییافته که با انجام جستای افزایشگونهسایه نویسی به

وجویی برای ایران و سایه نویسی به زبان فارسی نیز همین نتیجه را چنین جست. (2013 5یافت )هو و وو،دست

 در بر دارد.

و  6؛ لئو1384 ،پورنیک و)نخعی هایی مانند پزشکی پدیدۀ سایه نویسی نیز در بافت نفوذافزون برشمار، دامنۀ 

زیست محیط ،(2009 9؛ برو و وایت،2007، 8ی )سیسموندوداروساز( 2009، 7؛ رالوف2011همکاران، 

، 2؛ بوزیک2001، 1)لرمن ، حقوق(1953یخ )می، تار(، 1953، 11یاست )میس(، 2017و همکاران،  10)الیوت

_______________________________________________________________ 
4 Ardith Publishing, 

https://web.archive.org/web/20171111203647/http://www.ardith.ca:80/self-publishing-

package.html, accessed on 27 May 2018 
2 Ardith Publishing, https://ardith.ca/, accessed on 27 May 2018 

3 Mathews 

4 Wiwanitkit 

5 Hu and Wu 

6 Leo 

7 Raloff 

8 Sismondo 

9 Bero and White 

1 0 Elliott 

1 1 May 

https://web.archive.org/web/20171111203647/http:/www.ardith.ca:80/self-publishing-package.html
https://web.archive.org/web/20171111203647/http:/www.ardith.ca:80/self-publishing-package.html
https://ardith.ca/
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؛ کنو 2015 5؛ کارکنان گاردین،2001، 4؛ کرکپاتریک1997، 3یرداستانی )هیتو غ یداستان یاتادب (، و2017

تواند با ( گسترده شده است. هدف و انگیزه از استخدام سایه نویس در هر بافت، می2018 6و ویلسن،

 نباشد آورشرم و منفیخود دارای جنبۀ خودیرو، شاید سایه نویسی، بههای دیگر یکسان نباشد. ازاینبافت

ی گوناگون نیز نباید یکی باشد. برای نمونه، سایه ها(. بنابراین، رفتار با این پدیده در بافت1985، 7)گارفیلد

(. بر 2009 8نامه با سایه نویسی در داروسازی بسیار تفاوت دارد )هوویلند و مولین،نویسی در نگارش زندگی

 این پایه، به شناخت این پدیده در بافت هدف نیاز است.

 روش پژوهش

ا و نیز مشتریان سایه نویسی دریافت شود، این پژوهش هنویسهای این پژوهش باید از سایهکه دادهازآنجایی

شود، چراکه هر دو گروه حساسیت بسیاری در آشکار شدن بندی میهای حساس دستهپژوهشدر دستۀ 

گذار بایسته است، بنابراین رویکرد کیفی ها برای سیاستکه شناخت ژرف این گروهنامشان دارند. ازآنجایی

(. در این پژوهش، گزینش 2006، 9های ژرف پیشنهادشده است )جاپد مصاحبهها ماننبرای گردآوری داده

ه )انجام حداقل ها کوشیده شد کسانی باتجربنویسشوندگان با روش گلوله برفی انجام شد. برای سایهمصاحبه

( یافت شوند. پروتکل مصاحبه با برگزاری یک نشست بارش فکری و با حضور نامه برای دیگرانپایان 15

ش متخصص آگاه به موضوع و نظام آموزش عالی ایران طراحی گردید. در این نشست ابعاد کلیدی مفهوم ش

یافته با سایه نویسان و مشتریان انجام شد. هرچند نیمه ساخت هایمصاحبه آنسایه نویسی روشن و بر پایۀ 

ها زمانی متوقف شدند که گرفت، ولی مصاحبهدشواری انجام میگزینش نمونه به دلیل حساسیت موضوع به

سایه نویسی  مفهوم به را چندانیهای تازه، نکتۀ ابعاد مفهوم سایه نویسی به اشباع رسیدند؛ یعنی مصاحبه

 سایه نویس و شش مشتری انجام شد. 10مصاحبه رودررو و تلفنی با  16رفته همند. بر این پایه، رویافزودنمی

 نفر نُه جنسیت. داشتند قرار سال 39 تا 27ۀ باز در نیز مشتریان و سال 38 تا 28ها در بازۀ نویساز دید سن، سایه

. از دید مقطع تحصیلی، یک نفر از مرد و یک نفر زن، و جنسیت مشتریان برابر بود هانویسسایه از

ها کارشناسی ارشد، و هفت نفر نیز در مقطع دکتری مشغول به تحصیل ها کارشناسی، دو نفر از آننویسسایه

ها دارای مدرک کارشناسی بودند. در مقابل، یک نفر از مشتریان دارای مدرک کارشناسی، چهار نفر از آن

                                                                                                                                                       
1 Lerman 

2 Božič 

3 Hitt 

4 Kirkpatrick 

5 Guardian staff 

6 Kōno and Wilson 

7 Garfield 

8 Haviland and Mullin 

9 Jupp 
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ها و پنج نفر از مشتریان مجرد، و سه نویسکتری بود. هفت نفر از سایهارشد، و یک نفر نیز دانشجوی مقطع د

های پژوهش متأهل بودند. سه سایه نویس از مدیریت، کننده در مصاحبهسایه نویس و یک مشتری مشارکت

شناسی، یک نفر از علوم سیاسی، شناسی، یک نفر از مشاوره، یک نفر از علم اطالعات و دانشدو نفر از روان

های بدنی، و یک نفر از کشاورزی در این پژوهش مشارکت داشتند. مشتریان نیز از رشتهک نفر از تربیتی

 شناسی، مهندسی مکانیک، و کشاورزی بودند.شناسی، مدیریت، روانحسابداری، علم اطالعات و دانش

کنندگان در مشارکتفرایند تحلیل و کدگذاری هر مصاحبه پس از انجام آن آغاز شد. برای ناشناس ماندن 

«: 1س )»گذاری استفاده شد برای مشتری به همراه شماره« م»برای سایه نویس و « س»نوشت تحلیل از کوته

 1«سالدانا»، و «هابرمن»، «مایلز»در کتاب  پیشنهادیسایه نویس یک(. گفتنی است کار انجام پژوهش با رویۀ 

 گرایی،یستی یا عملپراگمات ینیبجهان یکعنوان ه بهک کنندیاشاره م ( پیش رفت. این پژوهشگران2014)

ارائه دادند که در  یروش ینفراتر رفت. بنابرا یکرد یا ژانررو یک ۀاز محدودهای کیفی در پژوهشتوان یم

 ینها اآن ۀشده است. به گفتشناخته یفیک یهاداده یلتحل یبرا« و هابرمن یلزما»روش  یبا امضا یانطول سال

هدف دنبال کردن داده به  است که در آن یادداده بن یۀنظر هاییکاز تکن یبا برخ ینگاربه قوم یکروش نزد

گام به استنتاج از راه بهگرفته و کوشش برای رسیدن گامروش استقرایی برای پشتیبانی از ابعاد و مفاهیم شکل

 دو روش، اینبر پایۀ  .شده استیگردآور هایداده از تجمعیهای تازه و مجموعۀ برقراری پیوند میان داده

. در گام نخست، هر تکه از رونوشت مصاحبه که به مفهوم سایه نویسی شد برداشته پژوهش در کلیدی گام

ها برای یافتن ابعاد و مفهوم سایه اشاره داشت، کدگذاری شد. سپس در گام دوم، این کدها در میان مصاحبه

 یل، مفهوم سایه نویسی در ایران در هفت بُعد است. نویسی الگو یابی شدند. برونداد این تحل

(، افزون برداشتن پروتکل روشن و تکرارپذیر، 2014، 3)کرزول 2برای افزایش پایایی یا قابلیت اطمینان

ثبت و تحلیل شدند. برای  4«ایکیودیمکس»افزار مند در ویرایش یازدهم نرمهای مصاحبه به شکل نظامداده

( در منبع داده و تحلیل 2014)کرزول،  7بندی یا سه سویه سازیروش مثلث 6یا اعتبار 5یافزایش روایی درون

های سایه نویسان و مشتریان در کنار یکدیگر بهره گرفته شد و برای تحلیل آن به کار رفت. یعنی از دیدگاه

افقی همراه شدند. ها برای رسیدن به یک استنتاج تونیز چهار پژوهشگر در فرایند گردآوری و تحلیل داده

های دیگر باید توجه ( نتایج به بافت2014)مایلز، هابرمن، و سالدانا،  9یا قابلیت انتقال 8برای روایی بیرونی

_______________________________________________________________ 
1 Miles, Huberman, & Saldaña 

2 reliability 

3 Creswell 

4 MaxQDA 

5 internal validity 

6 credibility 

7 triangulation 

8 external validity 

9 transferability 
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 سازگار دیگر کشورهای در نتایجداشت که این پژوهش در بافت ایران انجام شده است و ممکن است همۀ 

فراهم شده در قالب روایت از پدیدۀ  1ۀپرمای یا فربه هایتوصیفتواند با مطالعۀ . در این باره، خواننده مینباشد

ناسب از م. هرچند کوشیده شد با بررسی گسترۀ کند بررسی را خودسایه نویسی، قابلیت انتقال بالقوه به جامعۀ 

 نتقال افزایش یابد.سایه نویسان و مشتریان در شرایط حساس این پژوهش، قابلیت ا

 های پژوهشیافته

ها در قالب نویسدهندگان( و سایههای این پژوهش، پدیدۀ سایه نویسی از دید مشتریان )سفارشبراساس یافته

س؛ کانال آشنایی (: عناوین شغلی؛ دامنه یا گسترۀ سایه نویسی؛ سایه نوی1شود )شکل هفت بُعد زیر تبیین می

ائلی ها دربارۀ سایه نویسی از دید مسدهنده(؛ و نگرشایه نویسی؛ مشتری )سفارشبا سایه نویسی؛ اقتصاد س

 مانند احساس فردی، قانون، اخالق، عرف، و شرع.

 

_______________________________________________________________ 
1 thick description 
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 هانویسدهندگان( و سایهمشتریان )سفارش. ابعاد پدیدۀ سایه نویسی از دید 1 شکل

 عنوان یک شغل به یسیه نویسا

گران، پدیدۀ سایه نویسی عنوانی است که در منابع علمی برای این پدیده آمده است. ولی هر یک از کنش

تواند چندان هم ناپسند نباشد. پرسش دیگر این است که آیا کند که میای توصیف میسایه نویسی را به گونه

 دانند یا نه؟ شوندگان سایه نویسی را یک شغل میمصاحبه

 آن بر و( 8 س ، و5 س ،1 س) ندارند قبول شغل عنوانبه دهدمی انجام که را کاری نویسان برخی از سایه

 نام با و «بدی» به آن از هرچند گذارند. یکی از سایه نویسان،می «امور گذراندن» و «جانبی کار» مانند هایینام
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 در که است کاری سایه نویسی نویس،سایه  برای(. 4 س) دهدمی انجام را آن باز ولی کند،می یاد «اپیدمی»

 دارید هاییصالحیت سری یک شما» گویدمی دوم سایه نویس. ندارد تقاضا دیگر جایی و یافته مهارت آن
 است این منظور بیشتر البته. «بفروشید را خود علم نحوی یک به خود مجبورید کنند،نمی استفاده هاآن از که

بنابراین به گفتۀ سایه  ندارد،...  و بیمه، حق ثابت، درآمد مانند را دائمی شغل یک هایویژگی سایه نویسی که

 ولی کرد حساب روش نمیشه که کاریه». کرد «حساب» آن روی شغل عنوان یکبه تواننمی نویس هفتم
 خوب اصالً کنه نگاه اول شغل عنوانبه بخواد که کسی برای ولی خوبه، باشه دوم شغل که کسایی برای

 (.7 س) «نیست

این  هانام بیشتر حتی در و ندارند چندانی منفی بار که است هایینام کارگیریبه دربارۀ سایه نویسی مهم نکتۀ

 نیاز خودم رسالۀ کار برای االن من». است درست قانونی و اخالقی دید از کار شود که اینگونه برداشت می
 کامپیوتریشو کارای میاد ایشون فقط میدم، انجام خودم کاراشو همه خب منتها. دارم پژوهشی همکار به

 پشت در آنچه و نیست روشن چندان کار مرزهای که گیردسرچشمه می جایی از مشکل اما(. 6 م) «کنهمی

 همه ولی شوندمی وارد عنوان این با نامه،پایان راهنمایی و مشاوره». است دیگری چیز شود،می انجام هانام این
 ایشون منو نامۀپایان رسماً کنم،می نگاه که االن من، پژوهشی همکار»(. 5 س) «است الکی که فهمندمی
 رسالۀ برای گذارم،می وقت بیشتر خودم کار برای که االن، مثالً ولی. نیست پژوهشی همکار این. نوشتمی

 هزینۀ من یعنی. شدممی مالیشون شریک من داشتن، رو مقاله»(. 6 م) «همکاره یه پژوهشی همکار دکتری،
بررسی  .دید جامعه و شهر در بتوان که نیست نامی سایه نویسی بر این پایه،(. 6 م) «فرد اون به دادممی رو مقاله

 همکار مانند دیگری هاینام پشت در پدیده این های سایه نویسی نشان داد کههای مؤسسهمیدانی آگهی

 و راهنمایی پژوهشی، کار تدوین و آموزش نامه،پایان آماری تحلیل نامه،پایان ویرایش نامه،پایان پژوهشی

 .شده و گسترش یافته استشناخته دانشجویی و دانشگاهی هایپروژه انجام و نامه،پایان تخصصی مشاورۀ

 دامنۀ اثر

 بهتر درک به این شناخت. است آن دامنۀ بررسی سایه نویسی بیشتر برای شناخت دیگر هایموضوع از یکی

 نگاه از سایه نویسی دامنۀ پژوهش، این در. کندمی کمک نیز گوناگون هایدامنه در کار گسترش چرایی

 شد. بررسی جغرافیایی گسترۀ و اثر، سایه نویسی میزان روش، اثر، نوع اثر، موضوع دانشگاهی، رشتۀ

 و مدیریت از دانشگاهی هایرشته بیشتر به سایه نویسی دامنۀ که دهندمی نشان هامصاحبه هاییافته

 س ،1 س) است یافته گسترش تجربی و پایه علوم هایرشته همچنین و کامپیوتر و برق تا گرفته شناسیجامعه

 «تخصصی» و «سخت» دلیل به اجتماعی نیز و انسانی علوم هایرشته از برخی در سایه نویسی(. 5 ، و س3
. (3 م ، و7 س ،3 س ،2 س ،1 س) شودمی انجام بیشتر «ترراحت سازیداده» و کار، و دانشجو فراوانی نبودن،

 کارهایی تنها سایه نویسان از برخی. است گذاشته تأثیر آنان کار پذیرش بر دانشگاهی سایه نویسان نیز رشتۀ

 انجام گاهیگاه نیز رشته با مرتبط غیر کارهای هرچند. (6 س) است هاآن رشتۀ به نزدیک که پذیرندمی را

 (.5 س) است شده
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 و «آسان» میان در موضوعی گسترۀ هانویسسایه دیدگاه از. است سایه نویسی دامنۀ دیگر ابعاد از اثر، موضوع

سایه . شود تعریف فرد تخصص در یا تکراری موضوع سایه نویس، برای آسان موضوع. گیردمی جا «سخت»

 موضوع این هرچه است، مهم خیلی شودمی انتخاب نامهپایان برای که موضوعی» که گویدمی دوم نویس
 قرار روش دامنۀ تأثیر تحت موضوع، دامنۀ البته. «بدهند انجام توانندنمی هامؤسسه معموالً باشد، ترسخت

 یک تأثیر هاهایی هستند که در آنموضوع ها،نویسسایه بیشتر برای موضوع خوب و سودمند و گیردمی

 رودهای آن پرسشنامه به کار میشود و برای گردآوری دادهبررسی می «انگیزش» مانند دیگر متغیر بر متغیر

 (.5 س ،2 س)

نامۀ کارشناسی ارشد گوناگون است. پایان هانویسسایه میان در آننوع اثر، بُعد دیگری است که دامنۀ 

و  6(. با این همه، گسترش این کار به مقاله )س 5، و س 3، س 1شود )س دست بیشتر سایه نویسان انجام میبه

(، و همچنین 6(، کتاب )س 3و س  1های دکتری )س (، رساله6های کالسی دانشجویی )س (، پروژه6م 

ها ( زنگ خطری را برای گسترش دامنۀ سایه نویسی در میان همۀ نوشته7ها )س های پژوهشی سازمانپروژه

 نواخته است.

 برای سایه نویس پژوهش روش و کلی رویکرد دهندۀنشان که است دیگری کلیدی ابعاد از یکی روش دامنۀ

نیز  کار پذیرش برای تأثیرگذار هایعامل از یکی که است ایاندازه تا روش دامنۀ اهمیت. است کار نوشتن

 و کمی کارهای انجام به سایه نویسان بیشتر که سازندمی روشن را نکته این مصاحبه هاییافته .رودشمار میبه

 کارهای» به هانویسسایه میان در کارها گونه این. هستند مندعالقه پرسشنامه ابزار با و پیمایش روش به هم آن
 علوم هایرشته پذیری بیشتربه آسیب موضوع است. این معروف «متغیر چند یا دو رابطۀ» سنجش یا «کمی

 علوم رشتۀ اگه مثالً  دیگه، است رشته طبیعت خب». در برابر این پدیده انجامیده است اجتماعی و انسانی
 و تخصصیه خیلی...  و پزشکی بحث تو ولی بشی، موضوع متوجه مطالعه یک با تونیمی نباشی هم انسانی
 پاسخ در نیز روشازاین استفاده چرایی(. 7 س) «مطرحه کمی بحث انسانی علوم حوزۀ تو شد، واردش نمیشه

 اینکه تا است ترراحت و شودمی انجام هایشفصل هم راحت خیلی» است، روشن شوندگانمصاحبه از یکی
 (.5 س) «باشد کیفی

 گسترش ایاندازه تا کار دامنۀ. است همۀ اثر تا بخش یا فصل یک نوشتن از سایه نویسی اندازۀ دیگر، بُعد

و حتی  (2 م) دهدمی را پژوهش پیشنهادۀ نوشتن و موضوع پیشنهاد سو یک از سایه نویس که است یافته

 انجام مسئولیت گاهی سایه نویس دیگر، سوی از. (4 س) پذیردنمی ننوشته را آنکاری را که پیشنهادۀ 

 دفاع که روزی تا گرفتم که کاری آن» گویدمی سوم نویسسایه . گیردمی عهده بر نیز را کار اصالحات
 را تواند کارمشتری نیز می البته. «است من با گیرندمی هم دفاع جلسۀ که اصالحاتی حتی. است من با کندمی

 کند کهمی به این موضوع اشاره نخست مشتری. بسپرد بیرون به را کار از بخشی تنها یا بسپرد تن چندین به

 نیز ادامه در و «دادند انجام براش گوناگونی افراد که داده را بخشی هر همکارانم از یکی که دانممی حتی»

 (.1 م) «دهدمی را آماریش کار یکی بیرون، دهدمی ترجمه که یکی مثالً» گویدمی



 

 ۱۳۹۹زمستان   ،4 شماره ، 54دوره رسانی دانشگاهی،اطالع و کتابداری تحقیقات

  

24 

 

 شهرها دیگر به تهران از هانویسسایه کاری دامنۀ. است گسترش در نیز جغرافیایی دید از سایه نویسی پدیدۀ

 سایه نویس. نیست نیز کشور داخل در تنها پدیده این جغرافیایی دامنۀ(. 9 س و 2 س) است یافته انتقال نیز

 «داده انجام هم تاجیکستان مانند خارجی کشورهای دانشجویان برای حتی» دکتری رسالۀ که گویدمی نخست
 بیشتر هانامهپایان قیمت ایران، در بیشتر گیریسخت دلیل به که گویدمی ادامه در سایه نویس همین. است

 .است

 سایه نویس کیست؟

های گوناگونی دارند. تحلیل دهند، ویژگیسایه نویسان یا همان کسانی که کار سایه نویسی را انجام می

شناختی، شغل، علم و های جمعیتهایی مانند ویژگیتوان در دستهها را میها نشان داد که این ویژگیمصاحبه

ها، و رضایت از سایه نویس طهمهارت، آشنایی و پیشینۀ انجام کار، پوشش موضوعی، منبع درآمد، واس

 بررسی کرد. 

ها، مرد و یک بودند. جنسیت نُه تن از آن قرار سال 38 تا سال 28 سنیشونده در بازۀ های مصاحبهنویسسایه

ها کارشناسی ارشد، و هفت ها دارای مدرک کارشناسی، دو تن از آننویستن نیز زن بود. یک تن از سایه

ها مجرد، و سه سایه نویس همسر نویسشغول به تحصیل بودند. هفت تن از سایهتن نیز در مقطع دکتری م

خواندند، یک تن در آموختۀ دانشگاه تهران بودند یا در آن درس میها دانشنویسداشتند. شش تن از سایه

آموختۀ دانشگاه شهید بهشتی بود، و دو تن نیز خواند، یک تن دانشدانشگاه تربیت مدرس درس می

 عاتی در این باره ندادند. اطال

رو مهم است این موضوع برای مشتریان نیز ازاین .بودند دکتری دانشجوی شوندههای مصاحبهنویسسایه بیشتر

 خیلی برام اینم بودن، دکتری دانشجوی اینکه»گوید که اعتماد را به همراه دارد. برای نمونه، مشتری ششم می
 کار دیگری نداشتند هانویسسایه از برخی شغلی، دید از. «میده انجام االن داره کارو که دونممی که بود مهم

 شود کنترل اگر. است خوبی خیلی کار» گویدنخست می سایه نویس. بود هاآن اصلی درآمد سایه نویسی و
 کردمی ایفا را «تحصیل دورۀ درآمد منبع» نقش نیز سایه نویسی برخی برای. «دهم انجام ندارم دیگری کار من

 . (5 م)

 هااین و مقاله. داشتم را کاراین بیس بنده»کند. علم و مهارت سایه نویس به وی در این کار کمک می
 تأیید بتواند که شودمهم می ایاندازه به سایه نویس نیز سواد(. 2 س) «است چگونه چارچوبش که دانستممی

 یک فصل مثالً  او نداشتم؛ کار سوادش سطح به اصالً  من» که گویدمی دوم مشتری. بگیرد مشتری را استادان
 با گذشت. «کند تأیید من برای استاد بود کافی گفتم،می استاد به رفتممی من فرستاد،می من برای را دو و

 کار این یک سال که گویدمی نخست سایه نویس. یابدمی افزایش کار این برای سایه نویس مهارت نیز زمان

 پیدا ارتقا تمامی استاد درجۀ به توانستندمی استادیار پنج» داده انجام که کارهایی با و است داده انجام فشرده را
 ، و5 س ،2 س) است داشته ادامه دکتری تا و بوده ارشد زمان کارشناسی از برخی برای زمان این آغاز. «کنند

 دهند انجام کار 15 به اند نزدیکتوانسته سالیک در اند کهای در این کار مهارت یافتهبرخی تا اندازه(. 6 س
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 مابقی و لیسانس، تا 2 دکتری، نامۀپایان 5 تا 4 تعداد این بین از که تا 35 تا 30» مانند آمارهایی(. 5 س)
 .شوددیده می نیز( 9 س) ارشد و کارشناسی نامۀپایان 60 و( 9 پ ـ 6 س) «ارشد هاینامهپایان

 پوشش را هاییموضوع و هارشته که است رفته باال ایاندازه تا نیز هانویسسایه از برخی تخصص و مهارت

 مانند موضوعاتی حاال تا» گوید:می نخست سایه نویس. نیست نزدیک هاآن تحصیلی رشتۀ به که دهندمی
 مقاله هم داروسازی دانشجوی یک برای. امداده انجام...(  و مالی، بیمه، بازرگانی،) مدیریت شناسی،روان

. بود روش انجام همانند سایه نویس، توجیه. است شناسیروان فرد این رشتۀ که است حالی در این. «امنوشته

نام برد )یعنی کسی که تنها در پی پول در آوردن است(،  «بازاری»از یک سایه نویس با نام  نیز سوم مشتری

 . نگاشته است استثنایی کودکان دربارۀ اینامهپایان بازرگانی، مدیریت با رشتۀ چراکه

. است درآمد منبع یک دید از سایه نویسی به هاآن نگاه بررسی سایه نویسان، شناخت برای دیگر جنبۀ

برخی از  برای. رودشمار میبه افراد این مهم و اصلی درآمد منبع سایه نویسی آمد، ترپیش که گونههمان

 هم کارمند من» خیر برخی برای و( 7 س ، و6 س ،5 س ،4 س) است درآمد منبع تنها کار این ها نیزآن
 مثالً  که درآمدی که است این است، زیاد جذابیتش برایم شغل این که دالیلی از یکی خب اما. هستم

 کمتر که هستند راضی ایاندازه تا آن درآمد از حتی نیز برخی(. 2 س) «بیاورید دستبه شغل این از توانیدمی

 بعضی برای نیز هاییطرح گاهی از هر هرچند» گوید:می سایه نویس نخست. روندمی دیگر کارهای دنبال به
 را کار همین تنها و کنمنمی کار طرحی اصالً  باشد خودم میل به اگر. اجبار به اما دهم،می انجام هاسازمان

 درآمد تومان میلیون پنج یا چهار ماهی که بدهند کاری من به اگر» گویدمی سایه نویسی یا. «دهممی انجام
 کاری اندازۀ به ای هستند،برخی که حرفه برای سایه نویسی(. 2 س) «رفت نخواهم کار این سمت باشم، داشته

 .دارد ارزش ماه تومان در میلیون پنج چهار تا درآمد با

 سایه نویس یا مشتری همکاران و دوستان از ها بیشترواسطه. دارند را واسطه نقش برخی نیز میان، این در

(. 7 س) دارند نقش کوچکی میان این در نیز گاهی استادان و حتی گزارش شده است که( 6 س) هستند

 همین مثالً»اند. های واسط نیز پدید آمدهای بزرگ شده است که مؤسسهوکار سایه نویسی به اندازهکسب
 کار به را هستند نخبگان بنیاد جزء همه که کشور هاینخبه از تا چهل سی بر بالغ دارد سایت که من رفیق

 کمتری اعتماد برخی که است این فردی هاینویسسایه با هامؤسسه تفاوت همه، این با(. 5 س) «است گرفته

 هاییتضمین و دهندمی انجام هامؤسسه و هاواسطه که تبلیغاتی با. (1 م) دارند کمتر شناخت دلیل به هاآن به

دوم  سایه نویس پیوند، این در. اندکرده مراجعه هاآن به نیز مانند مشتری سوم برخی دهند،می ارائه که

 مانند افرادی با که دوستی هنوز مثالً هستند، کارتازه معموالً کنندمی مراجعه مؤسسات به که آنهایی» گویدمی
دهد. ای نشان میتا اندازه نیز را سایه نویسی پدیدۀ زیرزمینی این گزاره، ابعاد. «ندارند باشند، داشته ارتباط ما

 با هامؤسسه این شد، گفته که گونه همهمان .هستند سایه نویسی پدیدۀ دیدنی بخش تنها هامؤسسه در واقع،

 که هانام این(. 5 و س 3 س) کنندمی کار ترجمه و تایپ و نامهپایان راهنمایی و مشاوره مانند هایینام

 پرسشی به پاسخ در نهم سایه نویس. روندبه کار می سایه نویسی بر نهادن سرپوش ، برایآبرومند هم هستند
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سایه . «کردم هماهنگ حراست مسئول و دانشگاه رئیس با ابتدا من» گویدمی دانشگاه رفت و آمد به زمینۀ در

 (. 8 س و 5 س) دارند نیز حضور مجازی فضای در فیزیکی، هایمکان بر افزون نویسان

 توافقی کار ها،نمونه بیشتر در. هست مشتری و سایه نویس میان که است هاییجنبه از یکی نیز مالی مسائل

 کارها کنم،نمی پیدا مشتری خودم من». ها( نقش دارندها )افراد یا شرکتو در برخی نیز واسطه (7 س) است
 مابقی درصد هفتاد هم من و گیردمی را خودش سهم درصد سی مؤسسه. گیرممی تحویل مؤسسه یک از را
 چهل سی به نزدیک است زده سایتوب یک» که کندمی معرفی را نیز فردی پنجم سایه نویس(. 1 س) «را

پورسانت  بعد گیردمی را گوناگون هایرشته هاینامهپایان بعد گرفته کار به را ارشد و دکتری دانشجوی نفر
   .«گیردمی تومان هزار 500 را خودش کمیسیون ]و[

 ادعا هانویسسایه از برخی. است سایه نویس شناخت دیگر بعد سایه نویس، از مشتریان رضایت سطح

 پنجم مشتری. دارند برداشتی چنین نیز مشتریان و( 7 س) دهندمی مشتری به بخشی رارضایت کار که کنندمی

 به ایراد کمترین با تقریباً من کار. داد انجام من برا جا یه خانم این کارو این خب» گوید:خود می کار دربارۀ
. دارد کمتری اهمیت هاآن برای مشتری رضایت گویند کهمی نیز هانویسسایه برخی(. 5 م) «رسید من دست

. «دهم انجام درست ندارد دلیلی چون دهم؛نمی انجام درست قصد، از خودم،» گوید:دوم می سایه نویس

 حتی که بود تابلو هاشونپیست کپی قدرآن». بودن محتواست «پیستکپی»از  مشتریان نیزبیشتر شکایت 
 برخی برای(. 3 م) «گذارندنمی وقت حتی. کنه درست باالییش تیکه پیسته کپی به بنا رو هابندیجمله نیومده

 باره این در. است کار اصل از ترمهم کار یعنی همان پذیرش در دانشگاه و گرفتن نمره، نتیجۀ نیز مشتریان از

 خوب حتماً موقع اون خب ولی. موقعم اون کار بود بد خیلی کنممی نگاه که االن» گویدمی ششم مشتری
 انجام کارم خواستممی فقط من» گویدکه می دوم مشتری یا(. 99 پ) «دیگه گرفتم نیم و نوزده نمره که بوده

 (.87 پ) «بگیرد

 کانال آشنایی با سایه نویسی

 راه از نشده مشتری هنوز یا نشده سایه نویس هنوز که کسی که است هاییشیوه آشنایی با سایه نویسی، کانال

 بخش سه در نویسسایه برای را هاکانال این هامصاحبه هاییافته. شودمی آشنا پدیدۀ سایه نویسی با هاآن

 همکاران، و دوستان بخش سه در مشتری برای و محیطی تبلیغات و سایه نویس، دوستان مشتری، پیشنهاد

 دهند.نشان می استادان و محیطی، تبلیغات

. ماندممی دوستانم از یکی پیش خوابگاه در». است سایه نویسی با آشنایی کلیدی هایکانال از یکی دوستان،
 نامهپایان دیگر نفر یک برای که داد را کاری چنین انجام پیشنهاد من به و شدم آشنا نفر یک با آنجا در

 شده آشنا سایه نویسی با خود اتاقیهم دوست راه از همین شیوه و با نیز چهارم سایه نویس. (1 س) «بنویسم

 دوم حتی از این فراتر رفته و پیشنهاد انجام این کار را برای افراد بیکار داده است. سایه نویس(. 15 س) است

. است «بوده دیوار و در روی که تبلیغاتی طریق از» دوم نویسسایه  گفتۀ به و محیطی تبلیغات دیگر، کانال

 پس و است بوده پدیده این با آشنایی این سایه نویس سازنویسی زمینهنامهپایان و مقاله محیطی دربارۀ تبلیغات
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 این هاآن چراکه دیده شد، سایه نویس چند هایگفته در موضوع این. اندگذاشته تأثیر فرد دوستان آن از

 (.4 س و 2 س) اندآورده دوستان پیشنهاد با همراه را تبلیغات

سایه . است کشانده آن انجام و کار سوی به را سایه نویس هایی بوده کهراه دیگر از یکی نیز مشتری پیشنهاد

 یا کنم؟ چیکار را نامهپایان که کنندمی سؤال آیندمی هاوقت گاهی» گویدمی روشنی به چهارم نویس
 پیشنهاد خودشان بعد بکن، را کار آن بکن را کار این گوییمی هاآن به تو بعد کنم؟ چیکار را پروپوزال

 ولی دادم انجام دوستام از یکی برای» گویدنیز می ششم سایه نویس. «بدهم انجام را کار این مثالً  که دهندمی
 خودم نامهپایان از قسمتی هیچ تو و بدم انجام دومم نامهپایان تونممی دیدیم وقتی ولی گرفتم؛ کمی حد در

 .«ندم انجام نامهپایان کار چرا که گفتم دممی انجام خودم رو نامهپایان دارم و ندارم کسی به نیازی

 دوستام» گویددوم می مشتری. هستند همکاران و دوستان سایه نویس، با مشتری آشنایی هایکانال از یکی
 با دوستش راه از نخست مشتری یا. «کردم رو اینکار هم من دادند پیشنهاد هم من به کردند، کاری همچین

 امرشته به ارتباطی هیچ کارم محیط من». بود کرده معرفی نیز همکارانش به را آن و بود شده آشنا سایه نویسی
 هم ما که گفتندمی من به هاخیلی و امداده بیرون به را امنامهپایان من که همکارام دانستندمی ندارد،

 . «بیرون بدهیم برویم خواهیممی

 یک که دونستممی همیشه» گویدمی پیوند این در نخست مشتری. است محیطی تبلیغات دیگر آشنایی کانال
 گویدمی ادامه در مشتری همین. «هست خیلی انقالب میدان در دانستممی کهچون هست هاییاتفاق همچین

 خودخودبه جوریهمین اصالً» گفتن با نیز چهارم مشتری. است اش معرفی کردهکالسیهم را سایه نویس که
 .کندمی اشاره محیطی تبلیغات زیاد شمار به ،«هست کاری همچین میدونن دیگه همه

 ششم مشتری. است بوده دیگری یا خود استادان راه از نیز سایه نویسی با مشتریان آشنایی هایکانال از یکی

 سوم مشتری. «کردن معرفی منو که بودن...  ...، مدرس. میرفتم ... هایکالس بودم، مرکز تهران من» گویدمی

 هاآن اطالعات پایین سطح را آن دلیل و کندمی معرفی خودش استادان را آشنایی هایکانال از یکی نیز

 . داندمی مشاوره به نیاز و وی کار دربارۀ

 اقتصاد سایه نویسی

های مهم سایه نویسی، مسائل اقتصادی آن است. سایه نویسی یک منبع درآمد است. بنابراین یکی از بخش

توان دربارۀ آمار و ارقام دقیق آن سخن . نمیاست آنهای مهم در اقتصاد سایه نویسی تعرفۀ یکی از موضوع

نامۀ کارشناسی ارشد از زینۀ پایاندهد که میانگین هها نشان مینویسهای مصاحبه با سایهگفت، ولی یافته

، م 8، س 7، س 6، س 5، س 3، س 2، س 1هزار تومان )س  500هزار تومان تا دو میلیون  500یک میلیون و 

 1میلیون تومان )س  11(، رسالۀ دکتری از شش تا 8هزار تومان )س  800(، پیشنهادۀ دکتری پیرامون 5، و م 3

میلیون  10نزدیک به  کتاب(، و ترجمۀ 3هزار تومان )س  50ع نزدیک به (، فایل ارائه برای جلسۀ دفا6و س 

 تغییرها تغییر کند. دامنۀ تواند به بر پایۀ سختی و حساسیت کار و مانند آنمی تعرفه( است. دامنۀ 6تومان )س 

( و 1ۀ کارشناسی ارشد پیرامون یک میلیون تومان )م نامپایان برای هامؤسسه از برخی که است ایاندازه تا

(. تفاوت در تعرفه به گفتۀ 4اند )س حتی کمتر و برخی برای آن نزدیک به چهار میلیون تومان گرفته
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سختی کار قیمت مشخصی ندارد، بسته به»(: 2( سختی کار )س 1دهد: )به دالیل زیر روی می هانویسسایه
( شمار متغیرها 3؛ )«گیرماگر مشتری وضعش خوب باشد، بیشتر می»(: 2ی )س ( وضع مالی مشتر2؛ )«است

)س  «گیریممی تومن 500متغیر هر ازای به داره؛ بستگی متغیرها تعداد به ارشد دریافتیتعرفۀ »(: 6و س  3)س 

استاد )س  گیر بودن( سخت6(؛ )3( موضوع کمتر کار شده )س 5(؛ )3افزار تخصصی )س (  نیاز به نرم4(؛ )6

هایی است که درس ترین چیزی که دخیل است آن دانشگاهدر کل مهم»(: 3( نوع دانشگاه )س 7(؛ )3
؛ «رودبستگی به کار دارد؛ کار اکسپریمنتال باشد، قیمتش باال می»(: 4( روش به کار رفته )س 8؛ )«خوانندمی

 ؛«باشد، باز قیمت یک خورده جداستاگر پروپوزال مال او »(: 4( تأثیر نوشتن پیشنهادیه )س 9و )

را در ایران به دلیل سخت گرفتن بیشتر از تاجیکستان  دکتریدر این میان، سایه نویس نخست هزینۀ رسالۀ 

برد. سایه نویس نخست و دوم این سهم ها، هزینه را باال میداند. در جاهایی که واسطه نیز هستند، سهم آنمی

 500کمیسیون خودش را »کند، یس پنجم زمانی را که نقش واسطه بازی میاند. سایه نورا سی درصد گفته
 .«گیردهزار تومان می

 س ،1 س) است متغیر کدام هردرآمد سایه نویسان بر پایۀ شمار کارهای انجام شده در ماه و همچنین تعرفۀ 

دو سال این کار را  اگر بخواهید به صورت مداوم در»گوید (. سایه نویس دوم در این پیوند می6س  و ،5
سایه . «میلیون درآمد داشته باشید 100تا  50توانید سالیانه بین انجام دهید و اسمی در کنید و مشهور شوید، می

اگر دو تا کار انجام »عنوان دانشجو گوید که بهگوید، ولی مینویس چهارم درآمد خود را از این کار نمی
درآمد سایه نویسی برای سایه نویس ششم را . «آیدمی در سال در آمد و رفتبدهم، پول لباسم و هزینۀ 

 28گوید که پنج رسالۀ دکتری و های وی حساب کرد. او در جایی از مصاحبه میتواند بر پایۀ گفتهمی

نامۀ کارشناسی ارشد انجام داده است. او برای هر رسالۀ دکتری میانگین هفت میلیون و و برای هر پایان

نویسی نامهتوان گفت درآمد او از پایانلیون تومان گرفته است. بنابراین میکارشناسی ارشد، میانگین سه می

تأثیر نیست. هر چه تجربۀ سایه نویس میلیون تومان بوده است. در این درآمد مهارت سایه نویس نیز بی 120

ی خواهد یابد و همین درآمد بیشتر را برای او در پبیشتر شود، مهارت وی نیز در سایه نویسی افزایش می

نامه که اینا که خب باالخره هر کاری چم و خم خودشو داره؛ مطمئناً یه بخشایی از این پایانکما این»داشت. 
های مهر، خرداد، و نخست؛ ماه نویسسایه(. در این میان بر پایۀ گفتۀ 5)م  «کنن، از پیش آماده دارنتألیف می

 اسفند کار کمتری هست.

ها از آن راضی هستند. در این پیوند، سایه نویس نخست نویسای است که بیشتر سایهاین درآمدها تا اندازه

، هرچند استرس آن را باال «تقریباً تنها منبع درآمدم همین است. البته منبع درآمد بسیار خوبی است»گوید می

داند. سایه ویسی میداند. سایه نویس دوم نیز از درآمد این کار راضی است و حتی آن را جذابیت سایه نمی

دانند. سایه نویس هشتم و نهم نیز نویس چهارم و ششم درآمد سایه نویسی را برای یک دانشجو کافی می

 همین دید را دارند.

گوید که افزون بر زمانی که برای نگارش دوم می نویسهایی دارند. سایهسایه نویس نیز برای کارشان هزینه

کند. در نامه هزینه صرف میهزار تومان برای نگارش هر پایان 100ز نزدیک به گذارد، خود نینامه میپایان
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همین وقت گذاشتن. دیگر هیچ هزینه»دهد شود، پاسخ میهزار تومان هزینۀ چه می 100پاسخ به پرسشی که 
خوراک  گذارند و چیزهایی مانند خورد وهای سایه نویسان برای زمانی است که میبیشتر هزینه. «ای ندارد

 است.

 مشتری کیست؟

. محور کندیم یسپارسایه نویسی برون یاز پژوهش خود را برا یبخش یا همهکه  کسی است یشترم

مشتریان  .شودیم یلسایه نویس تکم یهااست که با برداشت یانمشتر هایگفتهبخش  ینا هاییافته

سال با جنسیت برابر بودند. یک تن از مشتریان دارای  39 تا 27 سنیشوندگان( سایه نویسی در بازۀ )مصاحبه

ها دارای مدرک کارشناسی ارشد، و یک تن نیز دانشجوی دکتری بودند. مدرک کارشناسی، چهار تن از آن

آموختۀ دانشگاه آزاد افزون بر این، پنج تن از مشتریان مجرد و یک تن دارای همسر بود. همۀ مشتریان دانش

 های دولتی معتبر بود. یکی از مشتریان نیز در زمان مصاحبه، دانشجوی یکی از دانشگاهاسالمی بودند. 

از  دارند، را مشتری چندین با کارهایی که تجربۀ نویسدیدگاه مشتریان یکسان نبود. سایه تحصیل،برای ادامۀ 

نخست برخی از  (. سایه نویس8و س  7گویند، ولی نه چندان )س ها میآن از برخی تحصیلقصد ادامۀ 

را نیز دارند. سایه  خارجی کشورهای در تحصیلکند که حتی قصد ادامۀ معرفی می «بلندپرواز»مشتریان را 

خیلیاشون که باهاشون در ارتباطم تو ارمنستان و هندوستان و مالزیم دارن دکتری »گوید نویس ششم نیز می
 . «میخونن

 آن ندادن یا دادن ادامه و تحصیل از مشتریانآید این است که انگیزۀ هایی که پدید مییکی از پرسش

ای که شما استقالل علمی حداقل، استقالل شغلی، هر حیطه»گوید در این پیوند، مشتری سوم می چیست؟
اسی رفتم، عالقه پیدا کردم به کارشن»گوید این مشتری خانم در ادامه می. «بخوایید. کالً معنی کامل استقالل

این مشتری که با تأثیر . «ام، ترجیح دادم حداقل اطالعاتم تو فیلد کاری خودم بره باالترشغل و رشته

ی شغل و حقوق، ارتقا تحصیلها را از ادامۀ های خود به سایه نویسی روی آورده است، انگیزۀ آنکالسیهم

خواند، دیگر ری چهارم که مرد و در مقطع کارشناسی درس میداند. مشتمی «چشمیچشم و هم»و همچنین 

روشن  و تحصیل هایهزینه بودن باال همچنین و شغل داشتن را آن دلیل و نداشت تحصیلای به ادامۀ انگیزه

خیلی از رفیقای »گوید سخن می گونه این تحصیل برای را خود دوستانگفت. وی از انگیزۀ  آننبودن آیندۀ 
سواده و اینا، چون تا دبیرستان خوندیم، خب زحمت کشیدیم گفتیم حاال تا که نگن فالنی بیاینمن به خاطر 

کند که دانشجویان بیشتر به دنبال می وی در جایی دیگر اشاره. «اینجا اومدیم، مدرک لیسانسمونم بگیریم

واحد اینه که کدوم استاد فقط بحث دانشجو تو انتخاب »تر گذراندن درس بودند تا یاد گرفتن آن؛ سریع
 مقطع در تحصیلۀ اداممشتری پنجم )آقا(، دو دلیل را به برای انگیزۀ . «کنهخوبه، سریع نمره رو میده، پاس می

کند به البته اشاره می. «دست آوردن مدرک و همچنین سربازی و قانون کسری در آن زمانبه»آورد می ارشد

وی در جایی دیگر . «تیر هممون به سنگ خورد»های تحصیلی دلیل تغییر قانون سربازی و حذف کسری

زمان تحصیل متحمل شده است، دیگر قصد ادامۀ  در بسیاریگوید که به دلیل اینکه سختی و هزینۀ می

 را در دکتری ندارد. تحصیل
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اه های گوناگونی بودند. از دیدگمشتریان از دید وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نیز در جایگاه

(. این تفاوت میان 4و س  3هستند )س  «دارپول»، و «متوسط»، «پولبی»ای میان اقتصادی، آنان در گستره

تواند به دلیل گوناگونی مشتریان هر سایه نویس پیش آمده باشد. برای نمونه، ها مینویسهای سایهدیدگاه

داند. سایه نویس پنجم به درآمد دو تا سایه نویس دوم وضعیت اقتصادی مشتریان خود را متوسط به باال می

کند. برخی از مشتریان نیز وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. تا این د اشاره میسه میلیون تومانی مشتریان خو

کند. برخی نیز  «تر حساببا آنهایی که سطح درآمدشان کم است ارزان»کوشد اندازه که سایه نویس نهم می

ست کیفیت انور اصالً کارهایشان خیلی بیپیام»گوید در سطحی هستند که سایه نویس سوم به شوخی می
در این میان . «پول هستند!دهند خیلی بیدهم ]با خنده[! اصالً پول هم نمینت برایشان انجام میهمان در کافی

(. به 6ها چندان زیاد نیست )م برخی نیز شرایط مالی مناسبی را دارند، برای همین تعرفۀ سایه نویسی برای آن

کند که خودشان انجام دهند. چون نصف رف نمیها هم اصالً برایشان صبعضی»گفتۀ سایه نویس نخست، 
 . «شودها تحویل داده میآن به خوبنامۀ دهند و یک پایانپول حقوق یک ماهشان را می

( تا افراد 4که به دنبال درس و مدرک هستند )س  «عادی»را از افراد  وسیعیاز دید اجتماعی، مشتریان گسترۀ 

 گیرند.  بر میدر  «های باالی مدیریتیرده»دارای 

فرهنگ هم با فرهنگ هم دارند بی»وضعیت فرهنگی مشتریان نیز به گفتۀ سایه نویس چهارم این گونه است؛ 
های خوبی هستند، اما ناگزیر ای بود؛ آدمدارند. مثالً من با یکی کار کردم معلم بود، یکی دیگر کارمند اداره

ها بود. برخی مشتریان خود را با نویساز این دید در میان سایههای گوناگونی البته برداشت. «هزینه کرده است

دانم. اما به لحاظ اخالقی کنند، دیگر نمیبه لحاظ مذهبی هم ظاهر قضیه را حفظ می»ها و جمالتی مانند واژه
اند در ای که انتخاب کردههای موفقی نیستند در آن زمینهآدم»(، 1)س  «اخالقی هستندهای بسیار بیآدم

منطق هستند یعنی آدمخیلی بی»(، یا 2)س  «دانشگاه یا آن رشته. و اصالً موفقیت علمی برایشان مهم نیست
 اند. ( توصیف کرده3)س  «هایی هستند که الکی استخدام شدند یا کار دارند

 نگرش دربارۀ سایه نویسی

ونی برای انجام این کار هستند و بیشتر ها نشان دادند که برخی از سایه نویسان درگیر تضاد درمصاحبه

اند خود را به طور کامل توجیه احساس عذاب وجدان، ترس، و استرس دارند )هرچند که برخی نیز توانسته

 ینکهبه خاطر ا»( و 3)س  «دوست ندارم شغل من این باشد»(، 1)س  «استرس این کارها بسیار باالست»کنند(. 
(. این 3)س  «یک جوری وجدانم همیشه ناراحته، شاید این کار من اشتباه استترسم ... و به خاطر این که یم

ها از انجام کارهای این چنینی انجامیده است. برای نمونه سایه نویسها به ناراضی بودن برخی سایهاحساس

 «یشانزندگ یمبحث اصل»که آن را  شودیم چیزهایی خرجدست آمده که پول بهکند نویسی اشاره می
در کل با »گوید (. سایه نویس دیگری نیز می4برند )س میبه کار  «اموراتشان»گذران  یو تنها برا دانندینم

ها به دلیل احساس منفی (. البته همۀ این نارضایتی1)س  «دانمماهیت کار موافق نیستم و آن را درست نمی

تأسفانه خیلی سخته فقط بیای بشینی م»دانند. را عامل استرس آن می کار سختی برخی و نیست شغلدربارۀ 
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گیرن که مثالً استاد این ایراد و گرفته و ادیتش کنید کالً شغل خونه همش بنویسی بعد از ترجمه تماس می
 (.6)س  «پردردسریه

( و کار خود را نوعی تعامل دو طرفه 8در این میان برخی نیز برای انجام این کار عذاب وجدان ندارند )س 

گیرم. هیچ گذارم و پولش را میمی افرادخب، من علمم را در اختیار بقیۀ »دانند. شتری میمیان خود و م
(. اهمیت این موضوع تا 2)س  «کنم و باید مدیون باشندمنافاتی ندارد. تازه دارم به جامعه خدمت هم می

خواهم این را بدهم میخواهی کنترل کنی؟ منِ دانشجو چطوری می»گوید ای است که سایه نویسی میاندازه
کند راهی کنم؛ فرد دیگری کار میتوانی بگویی که این را مثالً من کار نمیجوری مییکی کار کند؛ چه

 (. 4)س  «ندارد، گریزناپذیر است

کوشند. ای برای توجیه کار خود و کم کردن ترس و استرس آن میبه هر روی، سایه نویس و مشتری به گونه

کنم که این کار ن شکل برای من کاری نداشته باشد و من بیکار بمانم، اصالً فکر نمیاگر جامعه به ای»
کنم دانم. در شرایط کنونی کشور فکر نمیغیراخالقی باشد، پس چکار کنم. یقیناً این کار را درست می

این کار من  ترسیدم، که اساتید ازاولش بسیار می»گوید (. وی در جایی نیز می1)س  «مشکلی داشته باشد
(. 1)س  «شوند و صورت خوبی ندارد، و این کار بسیار سخت است و خالصه استرس زیادی داشتمآگاه می

من خودم »دور از خانه است؛  شهر در زندگی و تحصیلتوجیه سایه نویس پنجم نیز برای انجام این کار هزینۀ 
ندگی در شهر غریب خرج دارد؛ دوست ندارم انجام بدهم. ولی خب اجبار است تحصیل خرج دارد ز

مشتری سوم نیز خود را با ارزش هزینه و زمان صرف شده توجیه . «باالخره باید یک جوری کنار بیایی

ای که دوستم برده بیرون براش انجام دادن دراومد. خیلی ای که من کردم بیشتر از هزینهاون هزینه»کند؛ می
ای که من انجام دادم هیچ جای جامعه نامههیچ فرقی بینش نیست، پایان بینمبیشتر دراومده. ولی وقتی میام می

 .«خوره، ناخودآگاه انگیزمو از دست میدمبه درد نمی

ای است که گاهی به شکستن تابوی سایه نویسی نیز انجامیده است. در این پیوند، این توجیه کردن تا اندازه

نویس هستم و برایم مهم نامهکنم که پایانکنم پنهان نمیمن هر جا صحبت می»گوید سایه نویس نخست می
سایه نویس سوم نیز در پاسخ به پرسشی دربارۀ معرفی کار خود به دیگران و . «نیست که کسی بفهمد

 مثال. دهندمی خرج به کاریمحافظه اکثراً ولی نیستم کاریمحافظه آدم من»کند که اشاره می «کاریمحافظه»
می من پیش. است نوشته را نفت دکتری نامۀپایان است، تربیت و تعلیم فلسفۀ دکتری شناسممی را کسی

 ندارند تمایل نویسند،می که کسانی اکثراً. کنممی تایپ را خودم مقالۀ گفت کنی؟می چیکار گفتم نوشت؛
کار مشتری نخست، دوم، و چهارم نیز در این موضوع چندان محافظه. «کنن صحبت کسی با کارشان مورد در

(. در این زمینه 4، و م 2، م 1دانند )م نیستند و دلیل آن را عادی بودن کار در میان همکاران و دوستانشان می

دونن تو یه سری از جمعا حاال چرا؛ ولی واسه دوست و آشنا و خونواده نه. همه می»گوید مشتری چهارم می
. «دی. واسه همه هضم شدهزنه که چرا این کارو خودت انجام نمیکه جریان چیه. نه کسی به آدم حرف می

گیرد. این سایه نویس دربارۀ های سایه نویس سوم شکل دیگری به خود میدر گفته «همه»کارگیری واژۀ به
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 چرا گفتم سوادند؛بی نویسند،می دارند همه دیدم کهاین هم و بود اقتصادیهم مسئلۀ » گویدمی خودۀ انگیز
 کند.چنین رویکردهایی پای قانون، اخالق، عرف، و شرع را نیز به داستان باز می. «نگیرم؟ من را پول این حاال

های درپیوند با سایه از میان این چهار موضوع، نخستین مسئله، نگرش سایه نویس و مشتری دربارۀ قانون

، 7، س 3، س 2، س 1شناسند )س ها و مشتریان، قانونی را در این زمینه نمینویسنویسی است. برخی از سایه

کنندگی نخواهد داشت چون کنترلگوید که با تصویب آن نیز توانمندی (. سایه نویس نخست می5، و م 1م 

اصالً کسی قرار » و «تواند آن را کنترل کندشود و قانونی هم نمیاین کار به صورت زیرزمینی انجام می»
و فامیل واقعی  هیچ وقت با اسم»نویسانی نیز هستند که احتیاط بیشتری دارند. (. سایه5)س  «نیست بفهمد

مگر »دهند. دانند و ابعاد دیگری به آن می(. برخی نیز مسئله را ترس از قانون نمی6)س  «خودم کار نکردم
زند و رایت پیوند می(. مشتری پنجم سایه نویسی را به کپی7)س  «ساز بشهاینکه خود استاد بفهمه و مشکل

نون مناسبی نیست، بنابراین آید، قامی شماربه باالدستی و ترمهمرایت که مسئلۀ کند که برای کپیاشاره می

 هایی مانند سایه نویسی داشت. نباید انتظاری برای موضوع

اند )س هایی را انجام دادهوجوها و پیگیریای بوده است که جستاهمیت توجه به قانون برای برخی تا اندازه

متوجه شدم که اصالً قانونی که شروع کردم، کردم باید قانونی داشته باشد. اما بعد از ایناولش فکر می»(. 3
 (. 2)س  «امام اینکه هست یا نه، اما خوب زیاد پیگیرش نشدهپرسیده» و(1)س  «وجود ندارد

بینند که اگر دو سوی معامله دانند و آن را تجارتی میدر این میان، برخی سایه نویسی را نیز خالف قانون نمی

(. یا در این 8آورند )س فروش محتوا را برای نمونه می( و بحث 2راضی باشند، اشکالی نخواهد بود )س 

 دهد؛می پولی یک ایمقاله یک برای آیدمی کسی یک مثالً  جاها از بعضی»زنند که زمینه مقاله را مثال می
 ینا یمال ینۀعده هز یکهمه کار را انجام ندادند؛  تنشش  ینخورده است؛ از ا تناسم شش  گویدیمثالً م

(. این 4)س  «اندکرده سابمیتش عده یک اند،عده نوشتارش را انجام داده یکاند، کرده ینکار را تأم

توان سایه نویس را گناهکار کند که آیا از دیدگاه قانونی میها پرسش بزرگتری را پررنگ میموضوع

 دانست؟

دانند این کار از دید اینان با اینکه می تر نیز گفته شد، برخی ازگونه که پیشاخالق است. همان دوم،مسئلۀ 

کنند. سایه نویس نخست در جایی نگرش خود را ای توجیه میاخالقی درست نیست، ولی خود را به گونه

شان است، نباید به لحاظ اخالقی این یک نوع خیانت به مملکت» که کندمی ابراز گونه این مشتریدربارۀ 
با توجه به شرایط فعلی با اصول اخالقی من اصالً »گوید می خودو در جایی دیگر دربارۀ  «درست باشد

داند این کار اخالقی نیست، ولی برای توجیه آن اخالق علمی در سایه نویس دوم نیز می. «منافاتی ندارد

است. امروزه  چون باالخره حاال همه چی پولی شده»برد: جامعۀ دانشگاه آزاد اسالمی را زیر سؤال می
اش را با پول نخرد. به نظر من در بستری نامهشود خرید، طرف چرا پایاندانشگاه آزاد مدرکش را با پول می

کند. چون به نظر من از بیس، مدرکی که اخالقیات معنی ندارد، بحث اخالقیات در این بستر معنی پیدا نمی
یه نویس سوم، چهارم، و پنجم نیز این کار را از دید اخالقی سا. «دهد اخالقی نیستکه آن دانشگاه ارائه می

داند این کار درست نیست، ولی نویس ششم نیز با اینکه میسایه(. 5، و س  4، س 3دانند )س دار میمشکل
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گونه خود را دهد اخالق علمی در آن رعایت شده باشد و اینکم کاری را که به مشتری میکوشد دستمی

هر چیزی »گوید کند. وی میمانند می «دزدی»د. همین سایه نویس در جایی دیگر این کار را به کنتوجیه می
و این موضوع را  «دست آورده باشه بهش میگن دزدی کردهکه آدم براش زحمت نکشیده باشه و به

 اند. داند که برای این کار زحمت کشیدهدر حق دیگرانی می «اجحاف»

داند دار میی به این موضوع دارند. مشتری نخست این کار را از دید اخالقی مشکلمشتریان نیز نگرش همانند

گیرند در کنند که حقوقی که میوقتی که خود اساتید جوری رفتار می»کند که ولی این گونه توجیه می
ین دهند، پس همه در یک سطح هستند؛ پس اگر اقبالش مسئول هستند که به دانشجو آموزش بدهند، نمی

 دوران در تقلبو در جایی دیگر سایه نویسی را به مسئلۀ  «خالف اخالق باشد، آن هم خالف اخالق است

توانستم درک کنم که اشتباهه چون کردم این کار اشتباه است؛ نمیمن اصالً فکر نمی»دهد؛ پیوند می تحصیل
مشتری دوم، چهارم، پنجم، و ششم نیز از دید اخالقی سایه نویسی را زیر سؤال . «او راضی و من راضی

سایه نویسی را از دید خود  اخالق(. البته مشتری ششم با جزئیات بیشتری مسئلۀ 6، و م 5، م 4، م 2اند )م برده

ه خود را برای داند، چراکاخالقی میکند. وی از دید یک مشتری سایه نویسی را بیو سایه نویس باز می

خود را توجیه  «کمک پژوهشگر»داند. با این همه، فرد با به کار بردن نام پایبند می خودشنامۀ انجام کار پایان

عنوان همکار پژوهش داند. همین مشتری، چون اسم سایه نویس بهکند و سایه نویس را کمتر گناهکار میمی

اند، ولی به دلیل گرفتن دستمزد در ازای کار، مشکلی از دشود از دید اخالقی کار را درست نمیثبت نمی

 بیند.دید احقاق حقوق وی نمی

دهد. عرف و مسائل آن بُعد دیگر پدیدۀ سایه نویسی است که نگرش جامعه را به پذیرش آن نشان می

 نخست، مشتریگیری یافته یا به گفتۀ ها نشان داد که این پدیده در جامعه گسترش چشمهای مصاحبهیافته

ای است که به گفتۀ سایه نویس گیری این پدیده در جامعه تا اندازههمه. «خیلی پذیرفته است»آن را  جامعه

های خود مشتری سوم در گفته. «ندارد مشکلی چندان هم عرفی لحاظو به  شده شکسته خیلی قبحش»هشتم 

دادن بیرون. حتی ها[ رسماً میکالسیهشتاد درصدشون ]از هم»گوید کند و میگیری اشاره میبه این همه
گیر شدن و عادی شدن در جامعه سایه نویس نخست نیز به روند همه. «خواستن انتخاب کننموضوعم نمی

کردم به لحاظ عرفی و اجتماعی درست نیست. های اول که شروع کردم، فکر میدر سال»کند؛ اشاره می
این پذیرش در جامعه تا . «نویسندمی دانشجویانکند. اما بعداً متوجه شدم که همۀ یعنی جامعه آن را قبول نمی

یک تجارت است مثل »شود. در واقع، سایه نویسی به وکاری به آن میای بوده است که نگاه کسباندازه
یکدیگر برداری از دیگر رضایت طرفین و عدم کاله «تجارت»تشبیه شده و به مانند هر  «های دیگرتجارت

 «کنندها از این قضیه استقبال میمنبع درآمد خوبی است، خیلی»( و به دلیل اینکه 2شرط درستی آن است )س 
نامه های تبلیغاتی در رابطه با پایانحدی تراکت یعنی به»تأثیر نیست، (. تبلیغات نیز در این موضوع بی5)س 

ها رو تو خیابون هم رو دیوار با این اسپری»( و 6)س  «شکنهقبحش می شه به نظر من داره اصالً اونپخش می
تونست ها مینویسن. به هر حال به نظر من اگر یه چیز ناعرفی بود، هنوز جامعه نپذیرفته بود، نمیدیوار خیابون

کند ای دارد. وی اشاره می(. در این پیوند، سایه نویس سوم دیدگاه میانه6)س  «جامعه این کار رو انجام بده
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ها دوست ندارند که با این اسم در جامعه شناخته در کل آن»را پذیرفته ولی  «نویسینامهپایان»که جامعه پدیدۀ 
نامه میگوید من پایاننمی دارم؛ پژوهشیگویند من دکتری دانشگاه تهران هستم، یک مؤسسۀ شوند، مثالً می

شود. کم در جامعه پیدا میدهای این موضوع کمپیام. «دارمها طرح برمیگوید برای سازماننویسم، می

چقدر رسوایی در این زمینه پیش آمد که فالن کتابشان کپی بوده، فالن مدرکشان جعلی بوده، فالن مقاله»
 (.8)س  «شودپیست بوده. باالخره با این وضعیت قبحش هم شکسته میشون کپی

ای اهمیت هایی مانند سایه نویس دوم شرع تا اندازهنویسسایه نویسی از دید شرعی نیز بررسی شد. برای سایه

کند، با این یابد که بتواند خود را توجیه کند. وی در این پیوند به فتوای یکی از مراجع نیز استناد میمی

من هم این کار را به او »گوید یگر میو در جایی د «اگر دو طرف راضی باشند مشکلی ندارد»مضمون که 
وی سایه نویسی را به یک تجارت . «ام. گفتم این کار کار خوبی است و شرعاً هم مشکلی نداردپیشنهاد داده

ای به گوید که سایه نویس وی تا اندازهکند. مشتری نخست نیز در پیوند با شرع و سایه نویسی میمانند می

قاد داشته، ولی این کار را نیز انجام داده است. مشتری دوم نیز هرچند از دید باورهای مذهبی و دینی اعت

آید، دانشجوها شرایطش پیش می»دهد؛ بیند ولی آن را به شرایط پیوند میدار میشرعی این پدیده را مشکل
 کند.و کار خود را توجیه می «دهندبرند به بیرون میمی

 بندیجمع

رد رویکرد کیفی و استقرایی به مسئلۀ روز سایه نویسی در بافت ایران پرداخته شد و در این پژوهش، با کارب

های آشنایی با سایه آن را در قالب هفت بُعد عناوین شغلی، دامنۀ سایه نویسی، کیستی سایه نویس، کانال

پدیده یک  سازی کرد. ایننویسی، اقتصاد سایه نویسی، کیستی مشتری، و نگرش دربارۀ سایه نویسی مفهوم

کردگان و پژوهشگران، آن را ای که برخی از تحصیلرود، به گونهشمار میمنبع درآمد برای سایه نویسان به

های پذیرفتنی مانند همکار پژوهشی اند. هرچند گاهی این پدیده در جامعه با نامبرای گذران زندگی پذیرفته

های بدرفتاری در محیط علمی و ت کار جزء نمونهشود، ولی ماهیانجام می تخصصییا راهنمایی و مشاورۀ 

 رویارویی برای مناسب راهکارهایتواند به ارائۀ آید. بنابراین شناخت کامل ابعاد آن میشمار میدانشگاهی به

 . بینجامد گذارسیاست سوی از آن با

، دانشگاه، دهند که امروزه در کشور پدیدۀ سایه نویسی محدود به رشتههای این پژوهش نشان مییافته

ها را در بر گرفته است. سایه نویسان بیشتر دانشجویان یا نوشتار، و موضوع نیست بلکه همۀ آن

افی به این پدیده روی آموختگانی با مهارت پژوهشی مناسب هستند و به دلیل نبود شغل و منبع درآمد کدانش

ای است که بسیاری از سایه نویسان از آن رضایت دارند و حتی اند. درآمد این حرفه به اندازهآورده

هایی مانند تبلیغات و معرفی اند. در این میان، کانالهایی با مکان فیزیکی درگیر این پدیده شدهمؤسسه

ی و هم سایه نویس( با این پدیده و در نتیجه عرفی شدن آن عنوان مشتردوستان به آشنایی بیشتر افراد )هم به

در جامعه انجامیده است. هرچند برخی از سایه نویسان به ماهیت ناپسند و غیرشرعی پدیدۀ سایه نویسی باور 

شوند. این پژوهش همچنین نشان داد افرادی دارند، با این همه به دلیل نیاز به درآمد حاضر به پذیرش آن می
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اند و/یا به دلیل گرفتاری و نداشتن زمان، های پژوهشی بودهمشتریان سایه نویسی هستند که فاقد مهارتبیشتر 

 توانایی انجام پژوهش را ندارند. 

ها و قوانین در کشور انجام نامههایی برای تنظیم آیینبرای رویارویی با پدیدۀ سایه نویسی، هرچند کوشش

ها توان مخفیانه آندگان هنوز توان بازدارندگی الزم را ندارند یا حتی میکننشده است، ولی به باور مشارکت

کنند که پیش از هر کاری برای مبارزه با پدیدۀ سایه نویسی باید با های پژوهش تأکید میرا دور زد. البته یافته

بررسی و های گوناگون درپیوند مانند اشتغال، پژوهش، و آموزش کشور رویکردی همه جانبه، زیرساخت

 درست شوند.

 منابع

 یاتکتاب ماه کل. یو پژوهش یآموزش یها یتآن با فعال ۀو رابط یعلم یبدرفتار(. 1393) ید، سعیاسد

17(2 :)10-13. 

 خبرگزاری «خیابان انقالب تهران ثبت جهانی شد.« فروشیمبلغان علم»صدای (. 1395) خبرگزاری تسنیم
)دسترسی  /1395/07/18/1208242https://www.tasnimnews.com/fa/news/. تسنیم

 (1397در هفتم خرداد 

و  یمدانشگاه تهران با مفاه یدو اسات یاندانشجو ییآشنا یزانمطالعه م. (1390یرحسین )عصارها، ام زادهرجب
و  یکتابدارنامۀ کارشناسی ارشد. . پایانکاهش آن یهاو روش یپژوهش یسوء رفتارها یقمصاد

 ، دانشگاه تهران، تهران.یرساناطالع

. جامعه خبری تحلیلی الف «. علم فروشی در ایران.(1395)علیرضا  ،زادهطالب

410266.rpra.html?4qx9ak3t9z3://old.alef.ir/vdcghttp دسترسی در هفتم خرداد( .

1397) 

 یپژوهش یکار یبدر مورد فر یپزشک یاننظرات دانشجو رسیبر(. 1384) یهاد پور،یک، نوذر، و ننخعی

.10-17(: 1)2 یتوسعه در آموزش پزشک یهاگام. «آن ینسب یو فراوان نامهیانپا یندر تدو  
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