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اسماعیل آقابابائی بنی

چکیده
گذشته از سرقت علمی که در ناصواب بودن آن از نظر فقهی ،حقوقی و اخالقی تردیدی نیست،
امتیازهایی که تولید علم در بر دارد ،برخی زحمات علمی خود را در مقابل دستمزد ،در اختیار
دیگران قرار میدهند تا به نام آنان منتشر شود .این پدیده ،در عمل مدعیانی را پرورش میدهد
که به رغم بی بهره بودن از علم ،خود را در جایگاه عالمان قرار داده و عالوه بر سوء استفاده
از نقص قوانین و رعایت صوری قانون ،موجبات به حاشیه رفتن صاحبان دانش را فراهم
میآورند .این نوشته با این سوال که حقوق ،فقه و اخالق چه نقشی در بازیابی جایگاه علمی
کشور دارند ،به این نتیجه دست مییابد که تشویق به تولید علم بدون در نظر گرفتن زمینههای
آن ،امکان سوء استفاده از قانون در حوزه پژوهش را دامن زده است و راهکارهای موجود،
بدون فرهنگ سازی و بهره گیری از اخالق ،توان پاسخ گویی و پیشگیری از ترویج این پدیده
را ندارد.
کلید واژهها :سرقت علمی ،حق معنوی ،مالکیت فکری ،اخالق پژوهش ،تولید علم

 -1استادیار -عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیaghababaei@isca.ac.ir ،

جایگاه حقوق ،فقه و اخالق در پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

2

مقدمه
با تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تاریخ  1348 /10 /11اولین
قدم ها به لحاظ قانونی در کشور برداشته شد .دست آوردهای مهم این قانون عبارت بود از:
 -1حق معنوی را برای پدید آورنده به رسمیت شناخت (ماده .)1
 -2در مواردی که استفاده از اثر به صورت غیر انتفاعی است مثل استفاده از تصویر کتاب در
کتاب خانهها (ماده  ،)8استفاده شخصی (ماده  )11و در جزوات درسی (تبصره ماده  ،)7این
حق نادیده گرفته شد.
 -3برای رعایت حق جامعه ،این حق تا سی سال از تاریخ مرگ آخرین پدیدآور مورد حمایت
قانون قرار گرفت ( ماده .)12
به بیان روشن تر ،سیاست قانون گذار حمایت از حقوق مادی پدید آورنده بود و به همین دلیل
تعقیب دعوا و گذشت از آن را به ذی نفع واگذار کرده بود با این حال در جایی که انتفاع مادی
از اثر در میان نبود ،از عکس برداری و مانند آن سخن میگفت و به نوعی حق انتفاع مولف را
در این موارد نادیده میگرفت.
بعد انقالب و گرایش به آرای فقهی در قانون نویسی و اجرای قانون ،این حق کمرنگ شد و
گاه به فتاوایی استناد شد که حق نشر را به رسمیت نمی شناختند.
به طور کلی در فقه برخی فتاوا حاکی از بی توجهی به مالکیت معنوی است مانند آن که راجع
به ثبت اختراع آمده است« :انحصار حقّ ،شرعى نیست» 1یا در جایی که عکاس از کپی
تصویری که خود پدید آورده و رضایت به تکثیر آن ندارد ،از بی اشکال بودن تهیه کپی سخن
گفتهاند 2با این حال به عنوان حکم ثانوی آوردهاند« :چنانچه مقرّراتى از طرف دولت اسالمى
باشد مراعات آن الزم است» 3.میتوان گفت در آرای فقهی مذکور هم از بعد مالی و هم از
انتساب اثر پدید آمده به فرد دیگر غفلت شده است در حالی که قاعده فقهی الضرر از اضرار
به غیر نفی میکند و گذشته از آن ،تولید فکر ارزش و حقی است که دلیلی بر جواز سلب آن
از صاحب حق در دست نیست .به همین دلیل در مدت کوتاه شاهد تغییر در آرای فقهی بودیم
و به صراحت برخی با توجه به عرف از لزوم حمایت از مالکیت معنوی سخن گفتند و کپی
برداری از کتاب برای استفاده شخصی بدون اجازه مالک را ممنوع به شمار آوردند 4و براین
نکته تصریح کردند که در این مسئله حتی بین مسلمان و غیر مسلمان تا جایی که مصداق
 -1روح اهلل موسوی خمینی ،استفتاءات ،ج ،3ص554 :
 -2همان
 -3همان
 .4برای نمونه ر.ک :حسینعلی منتظری ،رساله استفتاءات ،ج ،3ص  ،404سؤال .3845
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محارب نباشد ،تفاوتی نیست 1.توجه به بنای عقال و نبود ردع شارع از این دست مالکیت،
مستند عمده برای حمایت از مالکیت معنوی در تطورات حاصل در آرای فقهاست2.
در واقع ،چنان که برخی از فقها اشاره کردهاند ،برگشت فقه به سمت احترام به حق معنوی و
همسویی آن با عرف و قانون به نوعی تاثیر پذیری فقه از زمان و مکان است3.
بر این اساس میتوان گفت امروزه هم به لحاظ قانونی و هم شرعی حق مالکیت فکری به
رسمیت شناخته شده است و عالوه بر فقه و قانون از نظر اخالقی نیز تردیدی در مذموم بودن
نادیده گرفتن حق مالکیت معنوی نیست و این موضوع که خود مصادیق متعددی را در بر
میگیرد 4نوشتههای قابل توجهی را به خود اختصاص داده است .با این حال ،برخی مصادیق
دیگر وجود دارد که جایگاه علمی کشور را در معرض خطر قرار میدهد ولی با ضرر مالی
نویسنده همراه نیست تا بتوان در حمایت از نویسنده مورد حمایت قانون قرار داد که مصداق
بارز آن را در تهیه آثار علمی برای دیگران میتوان دید.
در این خصوص «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» سعی کرده است این
پدیده را که از نظر اخالقی مذموم است و آرای فقهی نیز از آن حمایت نمی کند ،با بهره گیری
از حقوق کیفری محدود یا ریشه کن سازد با این حال نقصهای موجود در قانون ،کم توجهی
در فقه به مسئله موجود در کنار ترویج نشدن اخالق پژوهش در جامعه ،کارامدی قانون را زیر
سوال برده است که این نوشته در صدد است این مسئله را از ابعاد فقهی ،حقوقی و اخالقی به
بحث گذارد و برای رعایت اختصار ،از بحث سرقتهای علمی ،مصادیق آن و سایر
بداخالقیهایی که در حوزه پژوهش مطرح است صرف نظر میکند.
الف  -جایگاه و موانع تولید علم
تاسییس دانشیگاههای متعدد و تشیویق دانشیجویان به تحصییل و ارتقای علمی کشیور ،بعد
انقالب مورد توجه جدی قرار گرفته و فارغ التحصییالن دانشیگاه در مقایسیه با قبل انقالب به
خصوص در مقاطع دکتری آمار بسیار باالیی را نشان میدهد و حتی به لحاظ تعداد دانشجوها
در مقایسیه با جمعیت کشیور ،آمارهای قابل توجهی در دسیت اسیت و باور عمومی بر آن اسیت
 .1همان ،سؤال .3846
 .2برای مطالعه بیشتر ر.ک :منتظری ،همان ،سوالهای  3846به بعد.
 .3جعفر سبحانى« ،نقش زمان و مکان در استنباط» ،فقه اهل بیت علیهم السالم ،شماره ،43ص .95
 .4برای اطالع از انواع دزدیهای ادبی ر.ک :هاجر سیتوده و دیگران« ،نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهای پیشگیری
بررس ی انگیزهها و
و پیگیری آن» ،کتابداری و اطالع رسیانی ،ج  13شیماره  ،4ص  33و سیهیال داروئیان و مهدی فقیهی ،ی
علل انجام سییرقت علمی در ایران ،فصییلنامه رسییالت مدیریت دولتی ،سییال دوم ،شییماره  ،1بهار 1390ص  148و برای
مطالعه راجع به آمارهای دستبرد علمی که روز به روز در حال افزایش است ر.ک :هاجر ستوده و دیگران ،همان ،ص .37
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که ارتقای علمی کشییور ،جایگاه باالیی را در جهان برای ما رقم خواهد زد با این حال سییه
عامل سیرقت علمی از دیگران ،بازنشیر مطالب نویسینده با عناوین مختلف و واگذاری حقوق
مادی و معنوی اثر به دیگری که اکثرا در در قالب نوشییتن پایان نامه و رسییاله دکتری برای
دیگران نمود پیدا میکند از موانع عمده در دستیابی به جایگاه واقعی تولید علم است.
در این مییان ،بحیث سیییرقیت علمی و حمیاییت از حقوق میادی و معنوی پیدیید آور بیا توجیه بیه
قانون «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» (مصوب  )1348 /10 /11به حد
کیافی مورد بحیث حقوق دانیان قرار گرفتیه اسیییت ولی بی اطالعی ییا کم اطالعی افراد از
تخلفات علمی ،تحت فشیار بودن دانشیجو برای کسیب نمره یا اتمام تحصییل در موعد مقرر،
ضیعف در مهارتهای مطالعه ،ناآشینا بودن با زبان بیگانه در حالی که در صیددند در بخشیی از
مقاله را مثال از زبان انگلیسییی اسییتفاده کنند 1و شییرایطی که برای گزینش و اعیییای هیات
علمی و سنجش افراد بر مبنای حجم کار علمی چاپ شده در نظر گرفته میشود ترویج پایان
نامه نویسییی برای دیگران و باز نشییر آثار منتشییر شییده با عناوین دیگر را در جامعه رقم زده
اسیت به خصیوص ،از زمان توسیعه دانشیگاههای غیر انتفاعی و تشیویق افراد به دریافت مدرک
با پرداخت هزینه ،شاهد افزایش روز افزون آن هستیم2.
با یک جسیت و جوی سیاده در اینترنت میتوان به نویسیندگانی دسیت یافت که مقاله آماده
چاپ خود را در معرض فروش گذاشیته و به تناسیب این که خریدار نویسینده چندم باشید و در
کدام مجله مقاله چاپ شیییود ،مبالت متفاوتی را پیشییینهاد میدهند .گرچه در موارد اندک این
رویکرد چیزی جز کالهبرداری نیسیییت و گیاه مقیالیه را در نشیییرییه ای بیه چیاهر خیارجی چیاپ
می کنند که یا وجود خارجی ندارد یا فاقد اعتبار علمی اسیت ،در مصیادیق قابل توجهی ،راهی
برای کسیب درآمد به شیمار میرود و زمینه نشیر اثر را به نام نویسینده ای پدید میآورد که به
واقع هیچ نقشیی در تولید اثر نداشیته اسیتن نوشیتن پایان نامه و رسیاله دکتری و تبلیت علنی آن
در خیابانهای کنار دانشیگاه هم نمونه دیگر اسیت .اصیطالحا به نوشیتن مطلب برای دیگران
سییایه نویسییی ( )Ghostwriteاطالق میشییود .حال باید دید پدیده مذکور از نظر فقهی و
حقوقی چیه حکمی دارد و از سیییوی دیگر ،اخالق پژوهش تیا چیه حید آن را تیاییید ییا تقیبح
میکند؟

 .1هاجر ستوده و دیگران ،همان ،ص .34
 .2برای مطالعه راجع به علل و انگیزههای سییرقت علمی ر.ک :سییهیال داروئیان و مهدی فقیهی ،بررسیی ی انگیزهها و
علل انجام سرقت علمی در ایران ،فصلنامه رسالت مدیریت دولتی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1390ص  150به بعد.
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ب  -رویکرد حقوق در تولید علم
حقوق ایران در مبارزه با پدیده مقاله و رسیاله و پایان نامه نویسیی برای دیگران و بازنشیر آثار
علمی با عناوین مختلف از جانب پدید آور از دو جهت ناموفق بود اسییت :یکی اشییکالهای
قانونی در حمایت از تولید علم و دیگری اشیکالهای مبنایی و حقوقی در پیگیری و مباررزه با
سوء استفادههایی که جایگاه علمی کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است:
 -1اشکالهای قانونی
«قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصیینفان و هنرمندان» (مصییوب  )1348 /10 /11گرچه در
حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار علمی قدمهای خوبی برداشییته اسییت و
اجاز نداده دیگران با دستبرد علمی از حق معنوی پدیدآور بهره مادی ببرند ،در مبارزه با پدیده
مقاله و رسیاله و پایان نویسیی برای دیگران ،به شرح زیر ناموفق بوده است و شاید بتوان علت
آن را زمان تدوین قانون دانست که پدیده مذکور به شکل امروزی فراگیر نبوده است:
 -1قانون گذار در ماده  5قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصینفان و هنرمندان (مصیوب /11
 )1348 /10تصییریح میکند :پدیدآورنده اثرهاى مورد حمایت این قانون مىتواند اسییتفاده از
حقوق میادى خود را بیه غیر واگیذار کنید .در این یم اده گرچیه راجع بیه واگیذاری حق معنوی
سیاکت شیده اسیت ولی چنان که در علم حقوق بحث شیده اسیت حقوق معنوی سیه خصییصیه
دارد :وابسیته به شیخصییت حقیقی اسیت ،غیر قابل انتقال اسیت و دائمی اسیت 1.از این رو به
رغم سیاکت بودن قانون ،حق معنوی را باید در زمره حقوق غیر قابل واگذاری به شیمار آورد و
بر این اسییاس ،نگارش تحقیق برای دیگران و به نام آنان با اسییقاط حق معنوی نویسیینده ،با
منطق حقوق هماهنگی ندارد.
نیز در ماده  13قانون یادشییده از حمایت از آثار علمی پدید آمده با سییفارش سییخن به میان
آمده اسییت که بر اسییاس منطق حقوقی پیش گفته در این ماده هم تعلق حقوق به سییفارش
دهنده را باید در حق مادی خالصه کرد و آن را به حقوق معنوی سرایت نداد.
به بیان دیگر ،حق معنوی گرچه به لحاظ حقوقی غیر قابل واگذاری اسیت ،سیکوت قانون در
موض وع ،موجب میشید پایان نامه و مقاله نویسیی برای دیگران ،مشیمول ماده مذکور قرار
این ی
نگیرد.

 -1سیهیال داروئیان و مهدی فقیهی ،بررسیی انگیزهها و علل انجام سیرقت علمی در ایران ،فصیلنامه
رسالت مدیریت دولتی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار  ،1390ص .144
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 -2طبق ماده  22قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصیینفان و هنرمندان (مصییوب /10 /11
« ،)1348حقوق میادى پیدییدآورنیده موقعى از حمیاییت این قیانون برخوردار خواهید بود کیه اثر
براى نخسیتین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشیر یا اجرا شیده باشید و قبال در هیچ کشیورى
چاپ یا نشر یا پخش و یا اجراء نشده باشد».
بیا این رویکرد ،اثر قبیل از نشیییر تحیت حمیاییت قیانون قرار نمی گرفیت و بیا همین رویکرد،
ایدهها به سیرقت میرفت ،مطالب گفته شیده و نه چاپ شیده به نام دیگران عرضیه میگردید و
در نهایت اصیل پایان نامه و رسیاله تحت حمایت قانون قرار نمی گرفت .چرا که اجرا در ماده
مذکور به آثار هنری ناچر بود و اطالق چاپ و پخش و نشیییر بر پایان نامه و رسیییاله ای که
چاپ نشده مشکل بود.
ص واب از آثار
نقص دیگری که در ماده مذکور وجود دارد ،بی تفاوتی به ترجمه و اسیتفاده نا ی
علمی است که برای نخستین بار در ایران چاپ نشده است.
 -3ماده  18قانون یادشیده ،رضیایت نویسینده را مبنای حمایت یا عدم حمایت قرار داده اسیت
و عبیارت «موافقیت نویسییینیده بیا ترتیبی خالف قیانون» ،امری بودن اراده قیانون گیذار در تهییه
آثار علمی برای دیگران را دچار خدشه میسازد.
بیا توجیه بیه نقیایص قیانون میذکور ،در رویکرد اخیر چنید راهکیار بیه شیییرح زیر برای مبیارزه بیا
پایان نامه نویسیی برای دیگران و بازنشیر آثار با عناوین مختلف که از موانع جدی تولید علم
است در نظر گرفته شد:
 -1دانشیگاهها و موسیسیاتی که متولی تولید علم در کشیورند ،با تصویب آیین نامههای داخلی
و در نظر گرفتن برخوردهیای اداری مثیل ابطیال میدرک ،کسیییر حقوق و .. .سیییعی کردنید در
صورت کشف و اثبات ،با سوء استفاده کنندگان مبارزه کنند.
 -2دانشگاهیان و دلسوزان اقدامات فرهنگی و عملی را برای مبارزه با این پدیده آغاز کردند
که شعار «استادان علیه تقلب رفته» 1یک نمونه است.
 -3مجلس شیورای اسیالمی با تصیویب قانون پیشیگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
در  96/5/31قدم مهمی را در این خصوص برداشت.
بر اساس این ماده واحده« :تهیه ،عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله ،پایاننامه ،مقاله،
پژوهش ی ،علمی و یا هنری
ی
پژوهش ی ،کتاب ،گزارش یا سیایر آثار مکتوب و ضیب شیده
ی
طرح
اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک توسی هر شیخص حقیقی یا حقوقی به قصید انتفاع و به
بخش ی از آن توسی دیگری به عنوان اثر خود،
عنوان حرفه یا شیغل با هدف ارائه کل اثر و یا ی
1- http://profs-against-plagiarism.blogspot.com
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دری افتی بیه خزانیه دولیت،
جرم محسیییوب شیییده و مرتکیبی ی ا مرتکبیان عالوه بر واریز وجوه ی
مشمول مجازات به شرح زیر هستند»....
قانون اخیر گرچه در صیدد رفع نواقص قانونی تهیه شیده و به نوبه خود قدم مهمی در حمایت
از تولید علم به شیمار میرود اشیکال اسیاسیی آن عبارت اسیت از این که با توجه به عبارت
«قصید انتفاع و به عنوان حرفه یا شیغل» در صیورتی که فرد شیغل خود را پایان نامه نوییسیی
قرار ندهد و یا قصیید انتفاع نداشییته و دوسییتانه کاری را انجام دهد مشییمول قانون فوق نمی
گردد.
نیز در این کیه فرد میتوانید مطلیب خود را چنید بیار بیا ییک عنوان ییا عنیاوین مختلف چیاپ کنید
گرچه با مخالفتهایی همراه اسییت 1در مصییوبه اخیر مجلس این مسییئله جرم انگاری نشییده
اسییت چنان که نشییر آثاری که برای اولین بار در ایران چاپ نشییده ،هم چنان فاقد حمایت
قانونی است و تقلبهای از این دست را قانون گذار جرم انگاری نکرده است2.
 -2مشکالت پیگیری و رسیدگی
هم اکنون «قانون پیشیگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به رغم نواقصیی که دارد
و به مواردی از آن اشیییاره شییید ،با در نظر گرفتن کیفر برای تهییه کننیدگان آثار علمی برای
دیگران و اسیتفاده کنندگان از آن در صیدد اسیت با این پدیده مبارزه کیفری کند با این حال از
چند جهت اجرای قانون مذکور با مشکالتی همراه است:
 -1یکی از مشیییکالت موجود در تعقیب جرایم ،جرایم فاقد قربانی اسیییت و اصیییطالحا به
جرایمی اطالق می شیود که فرد زیان دیده در کنار فردی که زیان را وارد کرده اسیت ،هر دو
از نظر قانون مجرم تلقی میشیوند .نمونه آن جرم رشیوه و رباسیت که هم رشیوه دهنده و ربا
دهنده مجرمند و هم فردی که رشییوه یا ربا را دریافت کرده اسییت .در این دسییت جرایم فرد
متییرر چون مجرم تلقی میشیود ،حاضیر به گزارش جرم نیسیت و فرد منتفع انگیزه ای برای
اعالم جرم نیدارد و از آن جیا کیه این دسیییت جرایم مخفییانیه و دور از انظیار ارتکیاب میییابنید
تقریبا بدون گزارش افراد درگیر کشف آن با مشکل مواجه میشود.

 .1هاجر ستوده و دیگران ،همان ،ص  34به نقل از :آرونسون ،2007 ،ص.404 .
 .2همین نقص در قانون موجب شیده اسیت اسیتخراج مقاله از رسیاله و پایان نامه از نظر برخی قانونی قلمداد شیده و در
معرفی سیایت خود بنویسیند« :این مرکز هیچ گونه فعالیتی در زمینه خرید ،فروش و نگارش پایان نامه ندارد و خدمات
این مرکز کامالً منطبق با قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و آیین نامههای وزارت علوم میباشند».
https://easypapers.ir/tag
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همین مسیییئلیه در جیایی کیه فردی بیا درییافیت پول ییا مجیانیا ییا بیه هر دلییل دیگر ،تحقیقی را
برای دیگری تهیه کرده و اجازه میدهد به نام دیگری منتشیر شیده و مزایای را برای وی به
همراه آورد ،مصداق پیدا میکند و اگر گفته شود پایان نامه و رساله نویسی برای دیگران جرم
اسییت ،فرد خاطی حاضییر به گزارش نمی شییود و در نتیجه کشییف جرم را با مشییکل مواجه
میکند.
 -2مشیکل دیگر در تحمیل مسیئولیت بر فرد اسیتفاده کننده از خدمات پژوهشیی دیگران،
مسیئول دانسیتن اسیتاد راهنما در رسیاله و پایان نامه اسیت که گاه از مصیادیق بارز تحمیل
مسئولیت کیفری بر غیر و خالف اصل شخصی بودن مجازاتها به شمار میرود.
 -3راه حل میانه ای در برخی دانشگاهها در نظر گرفته شده و آن اخذ تعهد از دانشجو مبنی
بر اصییالت پایان نامه و رسییاله اسییت که نهایت ضییمانت اجرای آن میتواند ابطال مدرک از
ناحیه دانشگاه باشد .این راه حل هم در عمل با مشکالتی مواجه است از جمله این که:
الف -وقتی در جلسییه دفاع امکان کشییف تقلب و سییایه نویسییی امکان ندارد ،بعد از آن که
عموما پایان نامهها به فراموشی سپرده میشوند ،به راحتی به واقع نمی توان پی برد.
ب -تعداد زیاد پایان نامه ،فرصیت بررسیی را از افراد دخیل سیلب میکند و گاه از توان عادی
افراد خارج اسیت .به راسیتی جایی که دانشیجو مطلبی را از دیگران نوشیته و دیدن آدرس را به
خود نسیییبت میدهد ،چگونه میتوان به واقع مطلب پی برد؟ آدرس سیییازی و ارجاعات غیر
واقعی هم بر این دست مشکالت میافزاید.
 -4برای حل این معییل ،نرم افزارها و سیایتهایی هم در نظر گرفته شیده که بخش قابل
توجهی از آن در متون انگلیسییی کاربرد دارد 1و مواردی چند هم مانند سییامانه همانند جو و
سامانه مشابه یاب سمیم نور به متون فارسی اختصاص یافتهاند2.
از آن جا که اسیاس کار این دسیت سیایتها دسیترسیی کامل به متون انتشیار یافته اسیت ،از
یک سییو بسیییاری از ناشییران و پدیدآورندگان حاضییر نیسییتند مطالب خود را در اختیار این
سیایت ها قرار دهند و از سیوی دیگر ،به دلیل وجود تقلب در گذشیته بخشیی از این نوشیته خود
حاصیل سیایه نویسیی اسیت و سین جش سیایه یا غیر سیایه بودن متن بر اسیاس آن مشکل به نظر
میرسید و ثالثا ،در جایی که به جای اسیتفاده از عبارات از ایدهها و یافتهها اسیتفاده شیده باشید
یا تقلب موزاییکی صورت گرفته باشد ،بهره گیری از این سایتها ناممکن میگردد.

 .1برخی از این سایتها در آدرس زیر معرفی شده است:
http://smallseotools.com/plagiarism-checker
 .2برای آشنایی با عناوین برخی نرم افزارهای شناسایی دستبرد علمی ر.ک :هاجر ستوده و دیگران ،همان ،ص .43
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گذشیته از این از برخی تهیه کنندگان مقاالت و پایان نامهها و رسیالههای دکتری نقل شیده
اسیت« :پایاننامه را فصیل به فصیل تحویل میدهیم و تا اسیتاد فصیلی را تأیید نکند سیراغ
فصیل بعد نمیرویم .موضیوع انتخابی را هم با نرمافزار همانندجو چک میکنیم تا از تکراری
نبودنش خیالتان راحت شود1».
بیا این ترفنید ،نرم افزارهیا بیه جیای آن ابزاری برای کشیییف تقلیب بیاشییینید ،بیه کمیک متقلبیان
میشتابند.
در نتیجه نبود راه حلی که بتواند به جای توصیییه و کیفر عمال امکان تقلب را منتفی سییازد،
بر دامنه سایه نویسی افزوده و هر روز شاهد توسعه این دست مطالب هستیم.
راه حلهایی که به نظر میرسد عبارت اند از:
 -1ناشیرانی که که با صیرف هزینه تحقیقات را کنترل چند باره میکنند ،تشیویق و در رتبه
باالتری قرار گیرند و به جامعه علمی معرفی گردند .در مقابل ،اگر ناشیییری با کوتاهی خود و
صرفا برای انتفاع مادی مطلبی را نشر داد ،با عکس العمل از اخطار تا تعطیلی مواجه گردد.
 -2بین کتاب سیازی و کتاب نویسیی تفاوت گذاشیته شیده و مولفانی را که اندیشیههای علمی
خود را با زحمت در قالب نوشیته ای عرضیه میکنند با کسیانی که صیرفا به کتاب سیازی روی
می آورنید تفکییک گردنید .بیه بییان دیگر ،چنیان کیه مجالت درجیه بنیدی شیییدهانید ،نیاشیییران و
مولفان هم قابل درجه بندی اند.
هم اکنون آثار علمی قابل توجه در جشیینوارههای مختلف امتیاز به دسییت میآورند حال آن
کیه مخیاطبیان گیاه هیچ اطالعی از آن نیداشیییتیه و فرقی بین کتیابهیا نمی بیننید این در حیالی
اسیت که در برخی کشیورها نویسینده ملزم اسیت عالوه بر شیناخت کافی از مولف حتی از زنده
یا ف وت شدن وی در زمان تالیف آگاه باشد و در ارجاع دهی خود بدان اشاره کند.
 - 3در نظر گرفتن توان دانشیجو در اسیتفاده از کتابها نیز کمک بسییاری به ارزیابی تحقیق
میکند .برای مثال کتاب گرانسینگ «جواهر الکالم» از جمله کتابهایی اسیت که فهم آرای
مولف آن نیاز به دقت و دانش حوزوی قابل توجه دارد و هر گاه دانشجویی که فق نام کتاب
را شیینیده و به یقین توان اسییتفاده از آن را ندارد در ارجاعات تحقیق خود بدان میپردازد به
راحتی میتوان از عدم انتساب متن به وی سخن گفت2.
 -4گرایش به کمیت به جای کیفیت ،کتاب سیازی را به جای کتاب نویسیی در جامعه رواج
می دهد .از سیوی دیگر توسیعه صینعت نشیر و کسیب درآمد با چاپ کتاب ،ناشیران را به چاپ
1- https://www.tabnak.ir/fa/news/884150

 .2هر چند برخی دانشجویان این دست ارجاعات را از متن حذف و به جای آن به منابعی ارجاع میدهند که به رغم غیر
واقعی بودن ،تردید را برای خواننده از بین میبرد.
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کتیابهیای وا میدارد کیه بیه رغم نیداشیییتن محتوای علمی قیابیل توجیه ،مخیاطبیان فراوان دارد.
مثال کتیابی بیا عنوان «جن» گیاه بیش از بیسیییت بیار چیاپ میخورد در حیالی کیه محتوای آن
ارزش یک بار چاپ را هم ندارد .یا کتابهایی در آسییتانه برخی امامزادگان به فروش میرود
که بر اسیاس شینیدهها از اهالی محل به نگارش در آمده و حاوی مطالبی اند که خالف شیرع
بودن آن و عدم امکان صییدور آن از افراد عادی هم بعید اسییت تا چه رسیید به امامزاده ولی
چون با خرید عوام همراه شییده و موجبات کسییب درآمد را فراهم میآورد ،در تیراژ زیاد چاپ
شده و به فروش میرسد.
کمیت گرایی به جای کیفیت گرایی در تهیه آثار علمی برای دیگران هم خود را نشیان داده
است که نیاز به توضیح بیشر ندارد.
ج -رویکرد فقه در تهیه آثار علمی
از آن جا که مسیئله فوق نوپیداسیت و سیابقه ای در آثار فقهی ندارد ،طبعا دسیتیابی به آرای
فقهای گذشیته در این خصیوص ممکن نیسیت عالوه بر این که برخی آثار فقهی و گاه روایی
حاصییل تالش جمعی از پژوهشییگران اسییت که چون زیر نظر اسییتاد مطرح و خبره حوزوی
نگارش یافته ،بعییا بدون ذکر نام به نام یک نفر منتشیر شیده اسیت که در آثار گذشیتگان از
چند جهت این رویکرد قابل توجیه است:
 -1از آن جا که تولید اثر علمی فاقد بهره مادی و گاه معنوی بوده ،نویسییندگان بدون هیچ
چشیم داشیتی با اسیاتید آن زمان همکاری میکردند و از آن جا که اسیتاد ناچر خود وزنه علمی
کافی داشیته ،بهره گیری از حاصیل تالش دیگران به معنای امروزی هرگز مصیداق پیدا نمی
کرده است1.
 -2تواضیییع علمی گیاه موجیب میشییید حتی نیام پیدیید آور نیز ذکر نگردد و همین رویکرد
حکایت از مسئله نبودن همکاری در نگارش اثر برای دیگران در گذشته حکایت دارد2.

 -1نمونه آن کتاب بحار االنوار اسیت که زیر نظر عالمه مجلسیی و طبعا با تالش جمع قابل توجهی از اندیشیمندان آن
عصر پدید آمده است ولی عالمه خود مولف آن به شمار میرود.
 -2اگر در آثار علمی بدون نام گفته شود گذر زمان موجب شده است که نسخه پردازان از نام نویسنده غفلت و موجبات
فراموش شیدن را فراهم آورند ،نمونه عینی آن در دوران معاصیر کتاب ارزشیمند اقتصیادنا از شیهید سیید محمد باقر صیدر
اسیت که برای بار اول بدون نام نویسینده به چاپ میر یس د و علت آن تالش شیهید برای مطرح نشیدن به شیمار آمده
است.
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با وجود این ،در شیرای فعلی که داشیتن اثر ،امتیاز قابل توجهی اسیت و حتی خرید زحمات
دیگران نمی تواند جای دانش منتسییب به نویسیینده را پر کند با اسییتناد به عناوین فقهی زیر
میتوان از نامشروع بودن عمل یاد شده سخن گفت:
 -1حرمیت تقلیب :تهییه آثیار علمی برای دیگران از مصیییادیق تقلیب اسیییت کیه بیا تخلف از
مقررات فرد در صییدد دسییت یابی به موقعیتی اسییت که چه بسییا آن را حق میپندارد .این
دسیتیابی را دو گونه میتوان ارزیابی کرد :گاه دسیت یابی به مدرک همراه سیلب حق دیگران
است مانند آن که به سبب محدودیت در پذیرش دانشگاه فرد با معرفی خود به عنوان صاحب
اثر علمی از امتیاز بیشیتری برخوردار شیده و با پذیرش وی فرد دیگری محروم میشیود و گاه
صیرفا با ارائه پژوهش مثل پایان نامه یا رسیاله صیاحب مدرکی میشیود که به چاهر حقی را از
کسی ضایع نمی کند.
در هر دو فرض یاد شییده بحث اسییتفاده از مدرک مطرح اسییت که در فقه برخی گفتهاند:
«حرمیت تقلیب در امتحیان ،بیا حکم حقوق درییافتى در آینیده رابطیهاى نیدارد» 1.در این رای
فقهی ،حرمت تقلب امر تکلیفی به شییمار آمده و اثری وضییعی برای آن در نظر گرفته نشییده
اسیت .نیز در فتوایی دیگر آمده اسیت« :به نحو کلى تقلب حرام اسیت و در هیچ موردى بکار
بسیتن آن مشیروع نیسیت و براى فرد مسیلمان زیبنده نیسیت پسیتى را که اهلیت براى آن ندارد
اشیغال نماید و از این راه ضیربج جبرانناپذیرى بر پیکر اجتماع وارد کرده و خسیران دارین را
براى خود خریدار باشد» 2.در این نظر نیز صرفا بر حرمت تکلیفی تاکید شده و به جای ضمان
ناشی از آن فق از توصیه اخالقی و پرهیز از تقلب سخن به میان آمده است3.
به نظر میرسید اگر با دقت بیشیتر به مسیئله توجه کنیم ،همه مزایا و موقعیت ناشیی از تقلب
را باید عالوه بر حکم تکلیفی یعنی حرام بودن تقلب دارای حکم وضعی و جایز نبودن تصرف
در درآمد و موقعیت ناشی از آن دانست4.

 .1محمد تقی بهجت ،استفتاءات ،ج ،3ص .235
 .2سید محمد رضا گلپایگانی ،مجمع المسائل ،ج ،5ص .308
 .3نیز ر.ک :حسییینعلی منتظری ،رسییاله اسییتفتائات ،ج ،2ص  338 – 335که صییرفا از حرمت تکلیفی سییخن به میان
آوردهاند.
 .4برای اطالع از گونیه هیای توجییه برای فرار از قیانون و خودحق پنیداری ر .ک :اسی یمیاعییل آقیابیابیائی بنی ،راهکیارهیای
گسترش فرهنگ قانون گرایی با تاکید بر نقش روحانیان ،ص  61به بعد.

جایگاه حقوق ،فقه و اخالق در پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

12

چنان که در یکی از فتاوا در جایی که دانش آموزی با تقلب مزایای را به دست آورد گفتهاند:
«شییرعا نمىتواند از این مزایا اسییتفاده کند» .1و اگر دسییت یابی به موقعیت باعث محرومیت
دیگران آز آن گردد آوردهاند« :باید مطلب را بگوید و دیگرى را از حقش محروم نکند»2.
نیز اگر موقعیت ناشیی از تقلب به دریافت حقوق مادی بینجامد و به بیان دیگر ،بین موقعیت
و مزایا رابطه مسیتقیم برقرار گردد ،دریافت آن دارای منع شیرعی اسیت 3.تا جایی که میتوان
گفت حتی اگر با رضیایت نویسینده مطلب به نام دیگری انتشیار یابد و باعث باال رفتن موقعیت
اجتماعی گردد به تعبیر برخی از فقها استفاده از نوشته دیگران خیانت است و «خیانت در علم
و دانش ،به مراتب بدتر از خیانت در مال اسییت»  4.به تعبیر دیگر ،اگر خیانت در مال موجب
ضیرر فرد یا نهادی میشیود ،آثار ناشیی از خیانت در علم به مراتب فراتر از آن است و اگر ضرر
مادی در صییورت کشییف قابلیت جبران دارد ،ضییررهای ناشییی از خیانت در علم و دانش غیر
قابل جبران است و آثار آن صرفا در مزایا و حقوق فرد خالصه نمی شود.
نکته قابل توجه دیگر آن که در یکی از فتاوا آمده اسییت« :تقلّب در امتحانات جایز نیسییت،
خواه در اماکن مربوط به بیت المال باشد یا اماکن دیگر و خواه طرفى که از او مىگیرد راضى
بیاشییی د ییا نیه ،ولى تقلّیب در انجیام تکیالیف ،زییانش متوجّیه خود اوسیییت و در صیییورتى کیه در
نمرههاى امتحانى تأثیرى نداشیته باشید ،حرام نیسیت ،مگر این که بگوید خودم نوشیتهام که از
باب دروغ حرام مىشود»5.
با تنقیح مالک از این نظر فقهی میتوان چنین برداشیت کرد که هر چند نویسینده واقعی با
رضییایت کامل دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهد ،این رضییایت فرد اسییتفاده کننده را
صییاحب حق نمی کند ولی نکته قابل توجه آن اسییت که اگر اسییتفاده از تحقیق یا نوشییته
دیگران ،تاثیری در موقعیت فرد نداشیته باشید و صیرفا ادای تکلیف قانونی یا سیازمانی باشید،
منعی نیدا رد مگر بیه دروغ بگویید آن را خود پیدیید آورده اسیییت کیه نیه از بیاب القیای مطیالیب
دیگران به نام خود بلکه از باب سخن گفتن و دروغ حرام به شمار آمده است.
به نظر میرسید در این جا دروغ صیرفا از نوع گفتار به شیمار آمده اسیت در حالی که میتوان
دروغ را اعم از سییخن و عمل دانسییت و همین که فردی بدون رد یا اثبات در مقام سییخن،
 .1محمد فاضل لنکرانی ،جامع المسائل ،ج ،1ص .587
 .2همان.
 .3بعد از اسیتخدام ،مشیکلى از نظر کار و حقوق در کار نیسیت مگر اینکه حقوق را براى مدرک بدهند ( محمد فاضیل
لنکرانی ،جامع المسائل ،ج ،1ص.)588 :
 .4محمد فاضل لنکرانی ،همان.
 .5ناصر مکارم شیرازی ،استفتاءات جدید ،ج ،1ص  495و .496
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مطلبی را که متعلق به دیگران اسیت به نام خود القا میکند ،عمال دروغ را ترویج میدهد که
اگر تاثیر منفی آن از دروغ لفظی بیشییتر نباشیید کمتر نیسییت .به بیان دیگر ،این یک بحث
اخالقی است و قبح اخالقی عمل میتواند در حکم شرعی موثر باشد.
ال
 -2حرمت همکاری در ارتکاب گناه :به اسیتناد آیه شیریفه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ َ
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» 1در شیرع مقدس اسیالم از همکاری برای تحقق گناه منع شیده
اسیت .اگر در گذشیته ،تهیه و نشیر یک اثر علمی به خصیوص آثار اسیالمی با هدف ترویج دین
و روشینایی بخشیی به جامعه صیورت میگرفته ،امروزه در کنار نشیر علم ،اعتبار صیاحب اثر
اهمیت به سیزایی یافته اسیت تا جایی که برخی حاضیرند برای چاپ یک کتاب یا مقاله به نام
خود هزینه بسییار کنند و گاه برای آنها مهم نیسیت که محتوای اثر حاوی چه مطالبی اسیت.
همین امر می تواند موجبات سیوء اسیتفاده از موقعیت را فراهم آورده و مصیداق بارز گناه در فقه
و ادبیات قرآن به شیییمار آید و بر همین اسیییاس کسیییانی هم که زمینه این پدیده را فراهم
آوردهاند از باب کمک به گناه میتوانند اخالقا و شرعا مذموم به شمار آیند.
ممکن اسیت گفته شیود به اسیتناد قاعده تسیلی و «الناس مسیلطون علی اموالهم» 2هر کسیی
این اختیار را دارد که حاصییل کار مشییروع خود را در مقابل مبلت خاصییی یا بدون عوض در
اختیار دیگران قرار دهد .در نتیجه از این که نویسینده اثر تمام حقوق مادی و معنوی آن را به
دیگری واگذار کند منعی نیسیت .در نهایت هدف ترویج علم در جامعه اسیت که نام نویسینده
یا دیگری در رسیدن به هدف تفاوتی ایجاد نمی کند.
به نظر می رسد با توجه به تغییر عرف و تبدل موضوع از اهمیت دانش به فرد صاحب دانش،
امروزه نمی توان این استدالل را در توجیه نوشتن تحقیق برای دیگران به کار گرفت و گرچه
تسیل بر نفس و مال میتواند به حکم اولی از آزادی انسیان در به اختیار گذاشیتن آثار علمی
خود بیه دیگران حکیاییت کنید ،امروزه این امر موجیب سیییوء اسیییتفیاده از موقعییت و جیایگیاه
خریداران آثار می گردد و در برخی اسیتفتائات ارائه نوشیته دیگران به نام خود از مصیادیق بارز
تقلب به شمار آمده است3 .
 -3ممنوعیت اغفال دیگران :هنگامی که صییاحب نوشییته بی آن که زحمتی در پدید آوردن
اثر علمی متحمل شییده باشیید ،خود را صییاحب اثر معرفی کرده و تحت حمایت قانون قرار
میگیرد ،به واقع زمینه اغفال کسییانی را فراهم میآورد که به اعتبار اثر ،صییاحب نوشییته را
تکریم کرده و جیایگیاه علمی برای وی قیائیل میشیییونید .در جیایی کیه فردی بیا کمیک دیگران
 .1مائده ،آیه .2
 .2ابن ابی جمهور احسائی ،عوالی اللئالی العزیزیج ،ج ،3ص.208 :
 .3حسینعلی منتظری ،رساله استفتاءات ،ج ،3ص .406

جایگاه حقوق ،فقه و اخالق در پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

14

رسیاله یا پایان نامه ای را به نام خود به دانشیگاه ارائه میدهد و بر مبنای مدرک ناشیی از آن
کسیب درآمد می کند ،در واقع ،فرد غیر ماهری اسیت که خود را ماهر قلمداد کرده و در موجب
ضیمان بودن آن تردیدی نیسیت .حال اگر چنین فردی بر کرسیی تدریس تکیه زند ،مطالبی را
به دیگران خواهد گفت که خود زحمتی در تهیه آن نداشیته و چه بسیا خطاهای بسییاری به نام
درس در اختیار دانشجو قرار گیرد .یا کسی راهنمایی پایان نامه ای را به عهده گیرد که هرگز
خود پ ایان نامه این ننگاشیته اسیت .هر آن چه حاصیل این اغفال باشید ،در مذموم بودن آن از
نظر اخالق و فقه تردیدی نیست.
 -4منع اضییرار به دیگران :اعتماد جامعه به دانش اندوختگان واقعی و سییپردن سییرنوشییت
مردم به آنان اهمیت به سیزایی دارد و این مهم هرگز نباید به فراموشیی سیپرده شیود .سیهل
گیری در تربیت پزشیک و حقوق دان و مهندس و مانند آن ،گاه جان و مال و آبروی انسیانها
را در معرض خطر قرار میدهد و متولیان امر باید با اعطای مدرک ،تخصیص صیاحب مدرک
را تایید و اعتماد عمومی را سیلب نکنند امری که متاسیفانه با ترویج آموزشیگاههای انتفاعی و
پرداخت پول برای تحصیل و تهیه مدرک در حال فراموش شدن است.
نیز افرادی که نوشییتههای دیگران را خریده و به نام خود ارائه میدهند ،اعتبار دانشییگاه یا
موسیسیه مورد خدمت خود را نیز خدشیه دار میکنند که به روشینی از مصیادیق ضیرر زدن به
شمار میرود.
این مهم از نظر فقهی میتواند با قاعده منع ضیرر به دیگران بیان گردد و به دنبال آن ضیرر
اجتماعی که گاه غیر قابل جبران است رخ مینماید.
د -رویکرد اخالق
گرچیه بیه لحیاظ قیانونی و فقهی بیه شیییرحی کیه گیذشیییت گرایش بر منع تهییه آثیار علمی بر
دیگران اسیت و قانون گذار با تدوین مقررات اخیر سیعی کرده اسیت تمام تالش خود را برای
مبیارزه بیا این پیدییده بیه کیار گیرد ،چنید عیامیل بیه شیییرح زیر از نظر اخالقی و فرهنگی اجرای
قانون را با مشکل مواجه میسازد:
 - 1توجیهات اخالقی
به رغم آن که قانون در صدد است با همه یکسان برخورد کند و در مقام اجرا حداکثری اجرا
شییده و مورد قبول همگان قرار گیرد ،بسییته به این که فرهنگ و اخالق جامعه ارزش مورد
حمایت قانون گذار را تا چه حد مهم میشیییمارد ،نتایج به دسیییت آمده از اجرای قانون فرق
می کند .در علم حقوق با سیه اصیطالح قانون گرایی ،قانون گریزی و قانون سیتیزی مواجیهم.
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در نقض ارزشهایی که توده جامعه حسییاسیییت دارد و نقض آن را بر نمی تابد ،نظیر قتل و
سییرقت ،برخورد قانون گذار هر چند شییدید باشیید با مقبولیت کافی مواجه میگردد ولی در
جرایم دیگر ،که جامعه از حسیاسییت کافی در نقض ارزش برخوردار نیسیت ،برخوردها صیرفا
قانونی و قییایی خواهد بود و پاسیخ جامعوی به نقض ارزش کمرنگ یا بیرنگ خواهد بود .از
این رو گفته می شیود قانون گریزی بر دو نوع اسیت :قانون گریزی خشین که نقض قانون را
توده جامعه بر نمی تابد و قانون گریزی نرم که ناقییییان قانون از سیییوی مردم به حد کافی
قابل سییرزنش تلقی نمی شییوند .و البته مرحله باالتر ،قانون سییتیزی اسییت که فرد با توجیه
قانون ،برای خود حق فرار از قانون قائل است.
در مسیئله تهیه آثار علمی برای دیگران ،برخی توجیهات و برداشیتهای اخالقی به شیرح زیر
اگر نگوییم قانون سییتیزی ،دسییت کم زمینه قانون گریزی نرم را پدید آورده و برخورد قانون
گذار و همراهی توده مردم با آن را مشکل میسازد:
 -1برای مثال ،دانشجویی برای کسب اعتبار علمی یا با توجه به شرایطی که برخی مجالت
دارند و جز از اسیاتید مقاله چاپ نمی کنند از اسیتاد خود خواهش میکند که اجازه دهد مقاله
مشیترک با نام اسیتاد چاپ شیود و او هم اسیتثنائا و برای کمک به دانشیجو اجازه میدهد .در
این جا ا گر ایثار استاد و ریسک از بین رفتن اعتبار علمی نباشد ،کار دانشجو به سر انجام نمی
رسد.
 -2در فرض دیگر ،فردی مطلبی علمی را مینویسییید و از آن جا که فرد بی نام و نشیییانی
اسییت برای جذب مخاطب و خوانده شییدن مطلب الزم میداند که نام فرد دیگری را که از
شییهرت کافی برخورد اسییت و در جسییت و جوهای اینترنتی با نام او مقاله و نوشییتهها را پی
میگیرند ،البته با اجازه استاد مطرح اضافه کند.
 -3یا این که شیخص متدین و دارای جایگاه علمی ،در موضیوعی که تخصیص ندارد چیزی
را نوشییته ،فردی از روی دلسییوزی و برای حفی جایگاه علمی آن شییخص که از قیییا برای
جامعه علمی ضرورت دارد ،مقاله وی را اصالح و به نام وی چاپ میکند.
 -4در بین اسیاتیدی که صیاحب نظرند ولی اهل قلم و نوشیتن نیسیتند بارها اتفاق میافتد که
و چون خود اهل قلم نیسیت از شیاگردان میخواهد مطالب را نوشیته و به نام خود یا هر کس
دیگر چاپ کنند .به بیان دیگر ،نشیر نوشیته اسیتاد را خوشیحال میکند و گاه به دلیل برخی
پیامدها در برخی اچهار نظرها حتی از درج اسم خود در کنار نام نویسنده منع میکند.
 -5چنان که گاه مطلبی علمی با مخالفت جدی در جامعه همراه اسیت و نویسینده اصیال نمی
خواهد نامش فاش شیود .در این جا خود آن را بی نام چاپ میکند و اگر پس از نشیر کسیی با
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سیییرقت علمی به چاپ مجدد آن اقدام میکند و نویسییینده واقعی به آرزوی خود که در خفا
ماندن است میرسد.
 -6نیاز به امتیاز در کسییب رتبههای دانشییگاهی اقتیییا میکند که هر فردی برای کسییب
امتیاز بیشیییتر نام افراد دیگر را به مقاله خود اضیییافه کند تا در مقابل ،آنان هم از نام وی در
نوشیته خود اسیتفاده کنند و به علت تعدد مقاله چاهری امتیاز بیشیتری کسیب کنند در نهایت
برای رعایت صوری قانون ،اندک مباحثه ای با هم میکنند تا ادعا کنند مقاله حاصل کار چند
نفر است .مقاله نویسی برای دیگران اتفاق افتاده ولی به چاهر امر معمولی است.
 -7نشیریات در چاپ مقاله سیختگیری میکنند و فردی برای چاپ مقاله مجبور میشیود نام
یکی از اعیییای هیات تحریریه را اضییافه کند .اجبار معنوی برای ارتکاب جرم مصییداق پیدا
میکند و آیا با توجه به کمرنگ شدن اراده میتوان گفت مسئولیت وی کم میشود.
این دسیت برداشیتها در جامعه و موارد خاص که با توجیه کافی برای قانون گریزی همراه
است1 ،در پدیده تولید آثار علمی برای دیگران و قانون گریزی و قانون ستیزی به جای قانون
گرایی نقش به سییزایی دارد .به بیان دیگر ،در قانونگریزی سییخت ،چون جامعه متوجه آثار
زیان بار آن در لحظه ارتکاب جرم اسیت ،برخوردهای اجتماعی و قانونی هم به موقع صیورت
میگیرد در حالی که در قانونگریزی نرم ،چنین نیسییت و در این جاسییت که کار فرهنگی و
تالش برای ارتقیای فرهنیگ قیانونگرایی در جیامعیه میتوانید نقش بیه سیییزا و بی بیدیلی را ایفیا
کند تا کم کم قانون شکنی به رفتار عادی و فرهنگ عمومی جامعه تبدیل نشود2.
با این حال اگر برای موارد خاص قانون گذار بخواهد راه گریزی بگذارد و آن را به صییورت
تبصیره و اسیتثنا بیان کند دچار شییب لغزنده شیده و قابل کنترل نخواهد بود و اگر بیان نکند،
به جای اجازه به نشیر علم که بر اسیاس نتیجه گرایی توجیه اخالقی هم دارد ،مانع ترویج علم
 .1میتوان گفت در مقام نظر همه خود را مطیع قانون میدانند ولی باور نداشیتن به قانونگرایی یا وجود منافع شیخصیی
و مسییائلی از این دسییت موجب میشییود فرد در کردار ،قانون را مطیع خود گرداند .برخی با اشییاره به نکته یاد شییده
آوردهاند« :برخى به قوانین مفید بییییه حییییال خییییود اسیتناد مىکنند و قوانینى را که غیر مفید به حال خود تشیخیص
مىدهند سیییییعى مییییىکنند تا با مداخله در نحوه تفسییر یا اجرا مقررات را در اسیتخدام خود درآورند» (فرهاد پروین،
«قانونگریزی نقض متقابل حقوق شییهروندی» ،مجله پژوهشهای اجتماعی اسییالمی ،تابسییتان  ،1392شییماره ،2
ص.) 176
 .2به نظر می رسید توصییه دین اسیالم به امر به معروف و نهی از منکر و در گیر کردن افراد عادی جامعه با مسیائل آن،
خود راه حل مناسییبی اسییت برای آن که انجام خالف در جامعه عادی جلوه نکند و به فرهنگ تبدیل نشییود و فاصییله
گرفتن از این توصییه دینی هم زمینه قانون شیکنی به شیکل نرم را در جامعه به وجود آورده و موجب توسیعه این دسیت
تخلفات میگردد .مسیئلهای که به تفصیل الزم است در جای خود بررسی شده و راهکارهای منطقی برای اجرایی شدن
این دستور اسالمی در نظر گرفته شود.
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یا کیفر کسیانی میشیود که در ارتکاب عمل تهیه آثار علمی برای دیگران فاقد عنصیر معنوی
اند و جای این سییوال را باقی میگذارد که وقتی شییرای اجتماعی فرد را به سییمت تهیه آثار
علمی برای دیگران سییوق میدهد ،آیا میتوان گفت وی از اراده و رضییایت کافی در ارتکاب
جرم بر خوردار و قابل کیفر اسییت؟ آیا این شییرای با توجه به نتیجه از قبح فعل نمی کاهد و
توجیه اخالقی را با آن همراه نمی سازد؟
در پاسیخ میتوان گفت اجرای قانون معموال با کلفت و سیختی اسیت و صیرف توجیه موقعیت
یا مقایسیییه خود با دیگران ،نمی تواند فرد را به فرار از قانون رهنمون سیییازد چنان که وقتی
اصییل فعل از نظر اخالقی مذموم باشیید ،نتایج هر چند به چاهر پسییندیده نباید عاملی برای
توجیه و فرار از دسیتور اخالقی قلمداد گردد .جز در موارد اضیطرار که با شیرای خاص مذکور
در فقیه و از بیاب اهم و مهم میتوان بر اسیییاس نتیایج و نفع جیامعیه و نیه فرد ،امری را بر امر
دیگر ترجیح داد که در جای خود بحث شده است.
 - 2توجیهات فرهنگی
بیه رغم مخیالف اخالق و فقیه و قیانون ،گیاه زمینیههیای فرهنگی حیاکم بر جیامعیه نیز زمینیه
قانون گریزی و بی اعتنایی به اخالق را پدید میآورد که در میان دانشیجویان خریدار حاصیل
پژوهش دیگران نیز مواردی از این دست را میتوان یافت نظیر:
 -1انکار مسیئولیت شیخصیی با به کار بردن عباراتی نظیر« :من چارهای نداشیتم»« ،باید به
زندگیام برسم»« ،هزارتا بیدبختی دارم».
 -2سرزنش کردن مسئوالن با تعبیر به این که «تنها راهی اسییت کییه سیستم جلوی پای
ما گذاشته».
 -3انکار قانون شکنی مانند آن که گفته میشود« :کاری کییه همه میکنند که دیگر قانون
ندارد»« .رسم است که انعام بدهی یا بگیری قتل که نیکردهام».
 -4مهم تر دانستن بییازدهی مییثبت رفتار در مییقایسه با تخلف انییجام شییده مانند آن که
اچهار میگردد« :باالخره حق من بییوده کییه این کار انجام شود.حاال با انعام کمی جلو افتاده
است .دیگران هم هرقدر پول بدهند آش میخورند»1.
بر این اسیییاس ،ییافتیههیای برخی تحقیقیات کیه قیانون گریزی بیا میزان تحصییییالت رابطیه
معکوس دارد در پیدییده خریید پیاییان نیامیه و رسیییالیه بیایید بیه گونیه دیگری تحلییل گردد 2و براین
 .1ر.ک« :قانون گریزی ،علل و عوامل» ،مجله وکالت ،فروردین  ،1380شماره  ،5ص.35
 .2چنان که برخی نوشتهاند« :بین قانون گریزی و ویژگیهای شخصیتی مثل میزان سواد افراد رابطه معناداری وجییود
دارد .به طوری که با افزایش سطح تحصیالت افراد گرایش به قانونگرایی و ق ی انونپ ی ذیری نیز بیشتر میشود .ب ی ه
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باور بود که هم از نظر اخالقی به علت فراگیر شییدن تهیه آثار علمی برای دیگران قبح عمل
از بین رفته اسیییت ،هم انتشیییار اخباری از تخلف کسیییانی که انتظار تخلف از آنان نمی رود
دیگران را متجری کرده اسیت و هم از سیوی سیوم ،شیرای ارتقا و امتیازهایی که برای تهیه
مقیالیه در نظر گرفتیه شیییده موجیب قیانون گریزی و نیادییده گرفتن اخالق میگردد از این رو
برخی برای مبارزه با این پدیده پیشنهادهای زیر را مطرح کردهاند:
دانشیییجویان با انواع دسیییتبرد علمی و دامنیج مجیازاتهای آن از طریق
ی
 -«1آشییینیا کردن
سخنرانیها یا راهنماهای دانشگاهی
 -2فراهمآوری دسترسی استادان به ابزارهای کشف دستبرد علمی
 -3یادآوری دورهای به استادان برای گزارش دستبرد علمی یا دیگر تخلفات دانشجویان
 -4ارائج موضوعات جدید به دانشجویان برای مقالهها و پروژههای هر نیم سال تحصیلی»1
نیز بر موارد یادشده میتوان اضافه کرد:
 -1به جای برخورد کیفری که به شییرح پیش گفته با مشییکل کشییف جرم همراه اسییت ،از
برخوردهای انییباطی مثل تنزل موقعیت اجتماعی اسیتفاده گردد و برای کسیانی که در کشیف
این گونه تخلفات همکاری میکنند امتیازهایی در نظر گرفته شود.
 -2دانشیییگاه ها و مراکز علمی با مقررات یکسیییان با این دسیییت پدیدهها برخورد کنند و
اطالعات حقوقی کافی در اختیار مخاطبان دانشگاهی قرار گیرد.
 -3از سیختگیریهای در ترفیع اعییای هیات علمی پرهیز گردد .مثال کسیب چهل امتیاز از
مقاله علمی پژوهشییی برای ارتقا به دانشیییاری خود عاملی اسییت برای مقاله سییازی به جای
مقاله نویسی.
 -4به جای توجه به مسییائل روز مراکز علمی به آینده و خطرهایی که از پدیده ناسییالم به
چاهر تولید علم ناشییی میشییود توجه کنند و منافع شییخصییی و آنی خود را بر منافع جمع و
موقعیت آتی کشور ترجیح ندهند.

چی ه یبی ر اطالعیی ات ،دا ینی ش و تحصیالت افراد در جامعه افزوده شود
هی ر ی
شی ت ی
نتظی ار دا ی
یتی وان ا ی
دلیی ل یمی ی
همی ین ی
ی
قوانین و مقررات از اقبال و پذیرش عمومی بیشی تری برخوردار میشوند» (رضا علی محسنی« ،تحلیل جامعه شناختی
قانونگریزی و راه کارهایی برای قانونگرایی و نظم عمومی» ،فصییلنامه نظم و امنیت انتظامی ،سییال پنجم ،شییماره
اول ،پیاپی  ،17بهار  ،1391ص .)104-103
 -1برای اطالع از نمونه کیفرها ر.ک :هاجر ستوده و دیگران ،همان ،ص .42
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 -5از اشتباهات گذشته پند گرفته و برخورد با اشتباهات فعلی را به گونه ای به انجام رسانند
که باعث پند متخلفان گردد.
نتیجه گیری
با توجه به مطالب مطرح شده میتوان مهمترین نتایج نوشته حاضر را چنین بر شمرد:
 -1به رغم آن که حمایت از حق معنوی از سیالها پیش به رسیمیت شیناخته شیده و آرای
فقهی نیز با گذشیییت زمان با آن همراهی میکنند تا جایی که سیییرقت علمی امروزه از نظر
فقهی ،حقوقی و اخالقی مذموم به شییمار میرود در خصییوص تهیه آثار علمی برای دیگران،
در اول راه قرار داریم و گیاه توجیهیات فقهی و اخالقی در کنیار فرهنیگ غلطی کیه در جیامعیه
شیکل گرفته است به اضافه شرای اقتصادی و مشکالت اجتماعی که افرادی را به سمت این
پدید نامبارک سیوق میدهد ،شیایسیته اسیت هم قانون گذار به رفع نواقص قانونی اقدام کند و
هم افراد دخیل در تولید علم ،همکاری الزم را در مبارزه با این پدیده داشیته باشیند و نتیجه را
تنها از قانون گذار و دستگاه قیایی مطالبه نکرد.
 -2گرچه هر انسیانی بر سیرنوشیت و حاصیل کار خود سیلطه دارد و میتواند آن را در مقابل
عوض ییا بیه صیییورت رایگیان در اختییار دیگران قرار دهید در آثیار علمی این مطلیب قیابیل قبول
نیسییت و تهیه آثا رعلمی برای دیگران از مصییادیق تقلب ،همکاری درارتکاب گناه ،اغفال و
اضیییرار به جامعه اسیییت که همگی بر ناروا بودن و حرمت تکلیفی آن میتواند داللت کند و
عالوه بر آن آثار وضیعی یعنی موقعیت اجتماعی و امتیازهای حاصیل از دسیترنج دیگران را از
مصادیق غصب و غیر قابل تصرف به شمار آورد.
 -3در خصییوص تهیه آثار علمی برای دیگران تا زمانی که قبح اجتماعی آن از نظر اخالقی
تبیین نگشیته و فرهنگ سیازی کافی صیورت نگیرد ،با قانون شیکنی نرم و گاه قانون سیتیزی
مواجهیم از این رو برای موفقیت قانون گذار در دستیابی به اهداف خود ،بهره گیری از اخالق
و فرهنگ سازی نباید به فراموشی سپرده شود.
منابع
احسیایى ،ابن ابى جمهور ،عوالی اللئالی العزیزیج 4 ،جلد ،قم :دار سیید الشیهداء للنشیر ،چاپ اول1405 ،
ق.
آقابابائی بنی ،اسییماعیل ،راهکارهای گسییترش فرهنگ قانون گرایی با تاکید بر نقش روحانیان ،قم،
دفتر عقل ،چاپ اول.1397 :
بهجت ،محمد تقى ،استفتاءات 4 ،جلد ،قم ،دفتر حیرت آیج اهلل بهجت ،چاپ اول1428 ،ق.
پروین ،فرهاد« ،قانونگریزی نقض متقابل حقوق شیهروندی» ،مجله پژوهشهای اجتماعی اسیالمی،
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تابستان  ،1392شماره .2
سبحانی ،جعفر« ،نقش زمان و مکان در استنباط» ،فقه اهل بیت ،شماره .43
سییهیال داروئیان و مهدی فقیهی ،بررسیی ی انگیزهها و علل انجام سییرقت علمی در ایران ،فصییلنامه
رسالت مدیریت دولتی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار .1390
«قانون گریزی ،علل و عوامل» ،مجله وکالت ،فروردین  ،1380شماره .5
محسیینی ،رضییا علی« ،تحلیل جامعه شییناختی قانونگریزی و راه کارهایی برای قانونگرایی و نظم
عمومی» ،فصلنامه نظم و امنیت انتظامی ،سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی  ،17بهار .1391
مکارم شییرازی ،ناصیر ،اسیتفتاءات جدید ،قم ،انتشیارات مدرسیه امام علی بن ابی طالب (ع) ،چاپ دوم،
1427ق
منتظرى ،حسین على ،رساله استفتاءات 3 ،جلد ،قم ،بی نا ،چاپ اول ،بی تا.
موحدی لنکرانی ،محمد فاضل ،جامع المسائل ،دو جلد ،قم ،انتشارات امیر قلم ،چاپ یازدهم ،بی تا.
موسییوی خمینی ،سییید روح اهلل ،اسییتفتاءات 3 ،جلد ،قم ،دفتر انتشییارات اسییالمی وابسییته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم1422 ،ق.
موسیوی گلپایگانى ،سیید محمد رضیا ،مجمع المسیائل 5 ،جلد ،قم ،دار القرآن الکریم ،چاپ دوم1409 ،
ق.
هاجر ستوده ،نجمه رفیع و زهرا میرزایی «نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهای پیشگیری و پیگیری
آن» ،کتابداری و اطالع رسانی ،ج  13شماره 4
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