يادداشت سردبیر
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وقتــی ازخیابــان انقــاب بــه راســته کتابفروشــان نزدیــک میشــویم تابلوهــا
و بازاریابــان بســیاری مــا را بــه ســمت دکانهــا و دکههایــی هدایــت میکننــد
کــه شغلشــان نوشــتن پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،رســاله دکتــری ،مقالــه
علمــی پژوهشــی و ...اســت .البتــه نیــازی بــه رفتــن خیابــان انقــاب هــم نیســت.
جســتجویی ســاده در اینترنــت خیــل عظیــم ایــن ســپاهیان علــم! را بــه مــا نشــان
میدهــد .در ایــن وبســایتها رســما اعــام میکننــد کــه تعییــن موضــوع،
نوشــتن پروپــوزال ،نوشــتن رســاله یــا مقالــه و آمادهکــردن پاورپوینــت دفــاع
پایاننامــه را بــا نــرخ منصفانــه و تضمینــی بــه عهــده میگیرنــد .حتــی بــرای
آنکــه خــدای نکــرده در روز دفــاع کوچکتریــن فشــاری بــه دانشــجو وارد نشــود
آموزشهــای الزم هــم بــرای نحــوه دفــاع داده میشــود! بگذریــم از اینکــه
مهندســان ،پزشــکان و اقتصاددانانــی کــه بــا ایــن شــیوه فارغالتحصیــل میشــوند،
چــه پلهــا و ســاختمانهای قابــل اطمینانــی خواهــد ســاخت و چــه مداواهــا
وعملهــای جراحــی زندگیســازی را رقــم خواهنــد زد و چــه اقتصــاد بســامانی
را بنــا خواهنــد نهــاد!
کار ایــن مؤسســات و افــراد سایهنویســی اســت .ســایهنویس بــه فــرد یــا مؤسســهای
گفتــه میشــود کــه بهجــای فــرد دیگــری اثــری را پدیــد مـیآورد و نامـیاز او در اثــر

پدیدآمــده بــرده نمیشــود .سایهنویســی در امــور آکادمیــک نوعــی انحــراف و
کار غیراخالقــی محســوب میشــود امــا در ســایر حوزههــا مثــل سیاســت و هنــر،
مرســوم و اغلــب غیرمذمــوم اســت .آنــان تشــکیالت و انجمــن خــاص خــود را
دارنــد .3اگــر در گذشــته بــا شــک گفتــه میشــد کــه نویســنده کتابهایــی مثــل

1. Ghostwriting
2. Deepfake
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associationofghostwriters.org
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"ماموریــت بــرای وطنــم" شــجاعالدین شفاســت امــا امــروز شــما بــا اســتفاده از
نعمــت شــبکهها حتــی بــه نــرخ پرداختشــده هیــاری کلینتــون 1بــرای نوشــتن
خاطراتــش دسترســی داریــد.
در اینکــه سایهنویســی در پژوهشهــای دانشــگاهی نوعــی کجــروی ،انحــراف
و ســرقت علمــی محســوب میشــود ،هیــچ تردیــدی نیســت امــا اســتفاده از
دســتاورد دیگــران بــه سایهنویســی محــدود نمیشــود.
اگــر جمل ـهای ،پاراگرافــی ،ایــدهای و یــا چندصفحــه از فــرد و یــا منبــع دیگــری
(حتــی از آثــار خــود) بــدون ذکــر ماخــذ در متنــی آورده شــود ،ســرقت ادبــی
یــا علمــی محســوب میشــود .آگاهانــه یــا ناآگاهانــه انجــامدادن ایــن کار
تأثیــری در ســرقت دانســتن آن نــدارد .بســیار پیــش آمــده اســت کــه پایاننامههــا
و رســالههایی را بررســی کــردهام کــه مطالــب زیــادی را عینــا از منابعــی نقــل
کــرده امــا در آنهــا حتــی یــک نقــل قــول مســتقیم وجــود نداشــته اســت .البتــه
در عرصــه پژوهــش ،ســرقت فقــط محــدود بــه اســتفاده جزئــی از آثــار دیگــران
و نقــل نکــردن مشــخصات منبــع نیســت .گاهــی فــرد دســت بــه ســرقت تمــام و
کمــال میزنــد و کل اثــری را بهنــام خــود معرفــی میکنــد.
ســالها پیــش دانشــجوی تربیــت مــدرس بــودم و موضــوع پایاننامــه کارشناســی
ارشــدم کتابخانههــای مــدارس ایــران بــود .بــا آمــوزش و پــرورش بــرای گــردآوری
اطالعــات توافــق کردیــم .پرسشــنامه ،نــام و آدرس مــدارس کــه بهصــورت
تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد و حتــی متــن بخشــنامهای کــه بــرای مناطــق بایــد
فرســتاده شــود را تنظیــم کــردم و بــه وزارتخانــه تحویــل دادم .پــس از چنــدی
یــک وانــت پرسشــنامه تکمیلشــده تحویلــم شــد .بــا تــاش بســیار آن حجــم
زیــاد پرسشــنامه تجزیــه و تحلیــل شــد .بهعنــوان اولیــن فارغالتحصیــل رشــته
کتابــداری و اطالعرســانی در تربیــت مــدرس از پایاننامــه دفــاع کــردم.
پــس از مدتــی مرحــوم دکتــر حــری کــه در جریــان پایاننامــه مــن بودنــد اطــاع
دادنــد کــه پایاننامــه مــن بهعنــوان گــزارش یــک پــروژه بــا نــام فــرد دیگــری
در وزارت آمــوزش و پــرورش مطــرح شــده و در مقدمــه آن از فــردی بــه نــام
فرامــرز خســروی ! تشــکر شــده اســت! ایــن اولیــن رویارویــی مــن بــا ســرقتی
تمــام عیــار بــود.
تصــور ایــن بــود کــه بــا ظهــور برنامههــای مشــابهیاب ایــن نــوع ســرقتهای
درشــت کمــیتعدیــل شــده باشــد امــا چنیــن نشــده اســت .چنــدی پیــش معلــوم
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شــد کــه پایاننامـهای کــه دوســال قبــل در یکــی از شهرســتانها ارائــه شــده و بــا
نمــره نــوزده و نیــم دفــاع شــده اســت عینــا فقــط بــا تغییــر مختصــر عنــوان دوبــاره
در تهــران ارائــه شــده و بــا نمــره بیســت دانشــجوی جاعــل فارغالتحصیــل شــده
اســت .ظاهــرا اینــان از اختالســگران یــاد گرفتهانــد کــه بــه کــم اکتفــا نمیکننــد!
شــاید فکــر کنیــم کــه گونههــای ســرقت علمــی پدیــدهای جدیــد و داخلــی اســت
امــا جســتجویی کوتــاه نشــان میدهــد کــه ایــن انحــراف پیشــینهای دیرینــه دارد
و جهانــی اســت.
تحریــف در کتــب مقــدس ازبحثهــای بســیار پردامنهایســت کــه مطالــب
بســیاری دربــاره آن نگاشــته شــده اســت .افــرادی چــون شــمس قیــس رازی از
علمــای ســلف و همایــی و زرینکــوب از علمــای خلــف در حــوزه ادبیــات بــدان
پرداختــه و انــواع آن را ذکــر کردهانــد .1یکــی از دقیقتریــن تعریفهــا را قیــس
رازی از ســرقت ادبــی (انتحــال) بــه دســت داده اســت« :انتحــال ،ســخن دیگــری
بــر خــود بســتن اســت و آن چنــان باشــد کــه کســی شــعر دیگــری را مکابــره
بگیــرد و شــعر خویــش ســازد ،بیتغییــری و تصرفــی در لفــظ و معنــی آن یــا بــه
تصرفــی انــدک ،چنانــک بیتــی بیگانــه بــه میــان آن درآرد یــا تخلــص بگردانــد».2
انتحــال دامــن بســیاری از محققــان و سیاســتمداران حــال و گذشــته را گرفتــه اســت.

مقــاالت زیــادی در لــه و علیــه ســرقتهای علمــی جنــاب مالصــدرا نگاشــته شــده

3

و سیاســتمدارانی چــون رئیــس جمهــور مجارســتان ،وزیــر علــوم و دفــاع آلمــان و

نخســتوزیر رومانــی را یــا بــه دادگاه کشــانده یــا وادار بــه اســتعفا کــرده اســت!
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فقــط طــی ســه ســال  50هــزار ســرقت علمــی در دانشــگاههای انگلیــس رخ داده
کــه نویســنده ایندیپندنــت از آن بــا عنــوان اپیدمــی انتحــال 5یــاد کــرده اســت.
هــدف ایــن یادداشــت بیــان علل و دالئــل ســرقت ادبی و یــا راههای پیشــگیری
از آن نیســت .کتابهــا و مقــاالت ارزشــمندی بهکفایــت بــدان پرداختهانــد کــه
بــا جســتجویی ســاده قابــل دســتیابیاند .هــدف اصلــی طــرح ایــن ســوال اســت:
یــک پایاننامــه کارشناســی ارشــد و یــا رســاله دکتــری ابتــدا پیشــنهاده آن از
یکــی دو کمیســیون و جلســه عبــور میکنــد و بعضــا بــرای دفــاع از پیشــنهاده
جلســه دفــاع هــم تشــکیل میشــود .پــس از آن دانشــجو تحقیقــش را زیــر نظــر
اســتادان راهنمــا و مشــاورکه گاهــی بیــش از دو نفرنــد ،انجــام میدهــد .ســپس در
جلســه دفــاع دو ســه نفــر داور داخلــی و خــارج از دانشــگاه آن را مطالعــه و نقــد
میکننــد .چطــور میشــود ایــن جمــع از اســتادان بــه ســرقت علمــی دانشــجو ،آن

 .1مرتضایــی ،ســیدجواد .از تــوارد تــا
ســرقت ادبــی .فنــون ادبــی دوره 6
شــماره  1تابســتان  ،93ص.68-64 .
.2شمسالدین محمدبن قیس الرازی.
المعجم فی معاییر اشعارالعجم .تهران:
علم،1388 ،ص.460
 .3اســماعیلی ،سیدحســن .صــدرا و
معضــل انتحــال :بازســنجی دفاعیههــا.
آیینــه پژوهــش ،شــماره پنجــم ،آذر و
دی  ،1390ص .36-22
 .4اسمـاعیلـی ،زهـره .شهـرقـانون،
سال دوم شماره هفتم ،پاییز،1392
ص.40-39
5. https://www.independent.
co.uk/student/news/ukuniversities-plagiarismepidemic-almost-50-000students-caught-cheating-overlast-3-years-a6796021.html
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هــم در زمانــی کــه عینــا اثــر دیگــری را ارائــه داده اســت ،پینمیبرنــد؟
وقتــی بــه یکــی از اســتادان راهنمــا معتــرض شــدم کــه چــرا تشــخیص ندادهایــد که
حداقــل ســی صفحــه از رســاله دانشــجوی شــما عینــا از پایاننامــه دیگــری بــدون
هیــچ تغییــری بــدون ذکــر ماخــذ نقــل شــده اســت؟ فرمودنــد :چنــان اســتادانه نقــل
کــرده و دســت بــه جعــل عمیــق زده اســت کــه هیچکــدام نفهمیدیــم!
اینکــه جعــل عمیــق چیســت و چــه ربطــی بــه ایــن کار دانشــجو دارد در ســرمقاله
بعــد بــه آن خواهــم پرداخــت .البتــه بعیــد اســت نقــل ســی صفحــه کامــل بیهیــچ
تغییــری و بــدون توجــه بــه ســبک و ســیاق ســایر بخشهــا کــه بــا کمــی دقــت
قابــل تشــخیص اســت ،دزدی اســتادانه تلقــی شــود! البتــه ایــن اعتــراض باعــث
خیــر شــد کــه دیگــر بهعنــوان داور بــه آن دانشــگاه دعــوت نشــوم.
مســلما عوامــل فرهنگــی ،اقتصــادی ،آموزشــی و اخالقــی در روآوری بــه انتحــال
و سایهنویســی تأثیــر دارد امــا اهمــال و سســتنگری تیــم راهنمــا و داور نقــش
تعیینکننــدهای در شــدتیافتن ایــن کجــروی دارد.
یــک اســتاد متبحــر در هــر رشــتهای حداکثــر در دو یــا ســه موضــوع اختصاصــی
میتوانــد صاحبنظــر باشــد و در ســطح دکتــری بــه راهنمایــی بپــردازد .چطــور
ممکــن اســت کــه اســتاد راهنمایــی در همــه موضوعــات تخصصــی خــود را
خبــره بدانــد و همزمــان دههــا رســاله و پایاننامــه را هدایــت کنــد! علیالقاعــده
گروههــای تخصصــی بایــد مانــع اینگونــه خودشــیفتگیهای علمــی و افراطهــا
باشــند امــا متاســفانه برخــی از ایــن گروههــا چنــان بســته عمــل میکننــد و دچــار
بــده بســتانند کــه نــه تنهــا مشــکلی را حــل نمیکننــد بلکــه خــود مشــکلآفرینند.
گاهــی اســتاد راهنمــا نقــش مؤثــری در انجــام پژوهــش نــدارد امــا دانشــجو موظف
اســت در مقالــه علمــی نــام اســتادان مشــاور و راهنمــا را هــم بیــاورد .ایــن رفتــار
بعضــی اســتادان را معتقــد کــرده اســت کــه" :برخــی اســتادان ،دانشــجویان را وادار
بــه «کولبــری علمــی» میکننــد".1
نــگاه معیشــتی و مالــی بــرای پذیــرش راهنمایــی پایاننامــه و رســاله هــم قابــل
توجــه اســت .اگــر نقــل قــول زیــر را کــه یــک دانشــیار دانشــگاه بیــان داشــته
مبالغهآمیــز بدانیــم و بــا آن کامــا موافــق نباشــیم امــا شــوربختانه دربــاره بعضــی
اســتادان مصــداق دارد:
«در فیلــم «جوینــدگان طــا» ،ســاخته چارلــی چاپلیــن ،یکــی از شــخصیتهای
فیلــم کــه گرســنه اســت شــخصیت دیگــر را بــه شــکل مــرغ میبینــد و میخواهــد
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آن را بــه چنــگ آورد .بــر همیــن قیــاس میتــوان گفــت کــه برخــی از اســاتید،
دانشــجو را بــه شــکل کیســه پــول میبیننــد کــه بایــد بهنحــوی آن را بــه دســت
آورنــد .ایــن اســاتید دانشــجو را شــکاری در نظــر میگیرنــد کــه بایــد بــه دامــش
اندازنــد.
دامهــا یــا شــگردهایی کــه بــه ایــن منظــور ب ـهکار گرفتــه میشــوند از اســتادی
بــه اســتاد دیگــر متفــاوت هســتند .اســاتید ســاده مســتقیم ًا از دانشــجو میخواهنــد
کــه بــا آنــان پایاننامــه بگیــرد .برخــی دیگــر کمــی غیرمســتقیم عمــل میکننــد و
موضوعــات مختلفــی را بــرای پایاننامــه بــه دانشــجو پیشــنهاد میدهنــد و هــر گاه
او را میبیننــد بحــث پایاننامــه را پیــش میکشــند .اســتادی کــه بــه دانشــجو
موضــوع میدهــد منظــورش ایــن نیســت کــه دانشــجو دربــاره آن موضــوع بــا
اســتاد دیگــری پایاننامــه بگیــرد .دانشــجویی میگفــت وقتــی فــان اســتاد را
از دور میبینــد راه خــود را کــج میکنــد تــا بــا او مواجــه نشــود و مجبــور
نباشــد دربــاره موضــوع پایاننامــهاش توضیــح دهــد .برخــی دیگــر از اســاتید
روشهــای پیچیدهتــر و مطمئنتــر را ترجیــح میدهنــد .آنــان صبــر و حوصلــه
بیشتــری بــه خــرج میدهنــد و محکــمکاری میکننــد تــا تیرشــان حتمــ ًا بــه
هــدف بخــورد».1
از گروههــای هدایتگــر و داوری کــه دچــار اینگونــه ســوء رفتــار باشــند چگونــه
میتــوان انتظــار داشــت کــه بــا صــرف وقــت و دقــت تشــخیص انتحــال بدهنــد
و یــا رگههــای سایهنویســی را بیابنــد و اگــر هــم تشــخیص دادنــد بــا آن رفتــاری
بازدارنــده داشــته باشــند .ایــن بحــث ادامــه دارد.
فریبرز خسروی
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