
يادداشت سردبیر
از سايه نويسی1  تا جعل عمیق2 )1(

ــا  ــویم تابلوه ــک می ش ــان نزدی ــته کتاب فروش ــه راس ــاب ب ــان انق ــی ازخیاب وقت
ــد  ــت می کنن ــی هدای ــا و دکه های ــمت دکان ه ــه س ــا را ب ــیاری م ــان بس و بازاریاب
کــه شغلشــان نوشــتن پایان نامــه 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 
ــوع،  ــن موض ــه تعیی ــد ک ــام می کنن ــما اع ــایت ها رس ــن وب س ــد. در ای می ده
ــاع  ــت دف ــردن پاورپوین ــه و آماده ک ــا مقال ــاله ی ــتن رس ــوزال، نوش ــتن پروپ نوش
ــرای  ــی ب ــد. حت ــده می گیرن ــه عه ــی ب ــه و تضمین ــرخ منصفان ــا ن ــه را ب پایان نام
آنکــه خــدای نکــرده در روز دفــاع کوچکتریــن فشــاری بــه دانشــجو وارد نشــود 
آموزش هــای الزم هــم بــرای نحــوه دفــاع داده می شــود! بگذریــم از اینکــه 
مهندســان، پزشــکان و اقتصاددانانــی کــه بــا ایــن شــیوه فارغ التحصیــل می شــوند، 
ــا  ــه مداواه ــاخت و چ ــد س ــی خواه ــل اطمینان ــاختمان های قاب ــا و س ــه پل ه چ
وعمل هــای جراحــی زندگی ســازی را رقــم خواهنــد زد و چــه اقتصــاد بســامانی 

ــد نهــاد! ــا خواهن را بن
کار ایــن مؤسســات و افــراد سایه نویســی اســت. ســايه نويس بــه فــرد يــا مؤسســه  ای 
گفتــه می شــود کــه به جــای فــرد ديگــری اثــری را پديــد مــی آورد و نامــی از او در اثــر 
ــراف و  ــی انح ــک نوع ــور آکادمی ــی در ام ــود. سایه نویس ــرده نمی ش ــده ب پديد آم
کار غیراخاقــی محســوب می شــود امــا در ســایر حوزه هــا مثــل سیاســت و هنــر، 
ــان تشــکیات و انجمــن خــاص خــود را  مرســوم و اغلــب غیرمذمــوم اســت. آن
ــا شــک گفتــه می شــد کــه نویســنده کتاب هایــی مثــل  ــد3. اگــر در گذشــته ب دارن

1.  Ghostwriting
2.  Deepfake
3.  http://
associationofghostwriters.org
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ــا اســتفاده از  "ماموریــت بــرای وطنــم" شــجاع الدین شفاســت امــا امــروز شــما ب
ــرای نوشــتن  ــرخ پرداخت شــده هیــاری کلینتــون1 ب ــه ن نعمــت شــبکه ها حتــی ب

خاطراتــش دسترســی داریــد. 
ــراف  ــروی، انح ــی کج ــگاهی نوع ــای دانش ــی در پژوهش ه ــه سایه نویس در اینک
ــتفاده از  ــا اس ــت ام ــدی نیس ــچ تردی ــود، هی ــوب می ش ــی محس ــرقت علم و س

ــود.  ــدود نمی ش ــی مح ــه سایه نویس ــران ب ــتاورد دیگ دس
اگــر جملــه ای، پاراگرافــی، ایــده ای و یــا چندصفحــه از فــرد و یــا منبــع دیگــری 
ــی  ــرقت ادب ــود، س ــی آورده ش ــذ در متن ــر ماخ ــدون ذک ــود( ب ــار خ ــی از آث )حت
یــا علمــی محســوب می شــود. آگاهانــه یــا ناآگاهانــه انجــام دادن ایــن کار 
ــدارد. بســیار پیــش آمــده اســت کــه پایان   نامه هــا  تأثیــری در ســرقت دانســتن آن ن
ــل  ــی نق ــا از منابع ــادی را عین ــب زی ــه مطال ــرده ام ک ــی ک ــاله هایی را بررس و رس
ــه  ــول مســتقیم وجــود نداشــته اســت. البت ــک نقــل ق ــی ی ــا حت ــا در آنه کــرده ام
ــار دیگــران  ــه اســتفاده جزئــی از آث در عرصــه پژوهــش، ســرقت فقــط محــدود ب
و نقــل نکــردن مشــخصات منبــع نیســت. گاهــی فــرد دســت بــه ســرقت تمــام و 

ــد.  ــی می کن ــود معرف ــام خ ــری را به ن ــد و کل اث ــال می زن کم
ســال ها پیــش دانشــجوی تربیــت مــدرس بــودم و موضــوع پایان نامــه کارشناســی 
ارشــدم کتابخانه هــای مــدارس ایــران بــود. بــا آمــوزش و پــرورش بــرای گــردآوری 
ــورت  ــه به ص ــدارس ک ــام و آدرس م ــنامه، ن ــم. پرسش ــق کردی ــات تواف اطاع
تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد و حتــی متــن بخشــنامه ای کــه بــرای مناطــق بایــد 
ــه تحویــل دادم. پــس از چنــدی  ــه وزارت خان فرســتاده شــود را تنظیــم کــردم و ب
ــیار آن حجــم  ــاش بس ــا ت ــد. ب ــم ش ــده تحویل ــنامه تکمیل ش ــت پرسش ــک وان ی
ــته  ــل رش ــن فارغ التحصی ــوان اولی ــد. به عن ــل ش ــه و تحلی ــنامه تجزی ــاد پرسش زی

ــردم.  ــاع ک ــه دف ــدرس از پایان نام ــت م ــانی در تربی ــداری و اطاع رس کتاب
پــس از مدتــی مرحــوم دکتــر حــری کــه در جریــان پایان نامــه مــن بودنــد اطــاع 
ــرد دیگــری  ــام ف ــا ن ــروژه ب ــک پ ــزارش ی ــوان گ ــن به عن ــه م ــه پایان نام ــد ک دادن
ــام  ــه ن ــردی ب ــه آن از ف ــده و در مقدم ــرح ش ــرورش مط ــوزش و پ در وزارت آم
ــا ســرقتی  ــی مــن ب ــن رویاروی ــن اولی فرامــرز خســروی ! تشــکر شــده اســت! ای

تمــام عیــار بــود. 
ــرقت های  ــوع س ــن ن ــابه یاب ای ــای مش ــور برنامه ه ــا ظه ــه ب ــود ک ــن ب ــور ای تص
درشــت کمــی  تعدیــل شــده باشــد امــا چنیــن نشــده اســت. چنــدی پیــش معلــوم  1.  Hillary Clinton
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از سایه نویسی تا جعل عمیق)1(

شــد کــه پایان نامــه ای کــه دوســال قبــل در یکــی از شهرســتان ها 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 فارغ التحصیــل شــده 
اســت. ظاهــرا اینــان از اختاســگران یــاد گرفته انــد کــه بــه کــم اکتفــا نمی کننــد!

شــاید فکــر کنیــم کــه گونه هــای ســرقت علمــی پدیــده ای جدیــد و داخلــی اســت 
ــه دارد  ــن انحــراف پیشــینه ای دیرین ــاه نشــان می دهــد کــه ای ــا جســتجویی کوت ام

و جهانــی اســت.
 تحریــف در کتــب مقــدس ازبحث  هــای بســیار پردامنه ایســت کــه مطالــب 
ــس رازی از  ــرادی چــون شــمس قی ــاره آن نگاشــته شــده اســت. اف بســیاری درب
علمــای ســلف و همایــی و زرین کــوب از علمــای خلــف در حــوزه ادبیــات بــدان 
ــس  ــا را قی ــن تعریف ه ــی از دقیق تری ــد1. یک ــر کرده ان ــواع آن را ذک ــه و ان پرداخت
رازی از ســرقت ادبــی )انتحــال( بــه دســت داده اســت: »انتحــال، ســخن دیگــری 
ــره  ــعر دیگــری را مکاب ــه کســی ش ــد ک ــان باش ــر خــود بســتن اســت و آن چن ب
بگیــرد و شــعر خویــش ســازد، بی تغییــری و تصرفــی در لفــظ و معنــی آن یــا بــه 
تصرفــی انــدک، چنانــک بیتــی بیگانــه بــه میــان آن درآرد یــا تخلــص بگردانــد«2. 
ــه اســت.  انتحــال دامــن بســیاری از محققــان و سیاســتمداران حــال و گذشــته را گرفت
ــاب مالصــدرا نگاشــته شــده3  ــه ســرقت های علمــی جن ــه و علی ــادی در ل مقــاالت زي
ــان و  ــاع آلم ــوم و دف ــر عل ــتان، وزي ــور مجارس ــس جمه ــون رئی ــتمدارانی چ و سیاس
ــت!4  ــرده اس ــتعفا ک ــه اس ــا وادار ب ــانده ي ــه دادگاه کش ــا ب ــی را ي ــت وزير رومان نخس
فقــط طــی ســه ســال 50 هــزار ســرقت علمــی در دانشــگاه  های انگلیــس رخ داده 

کــه نویســنده ایندیپندنــت از آن بــا عنــوان اپیدمــی انتحــال5 یــاد کــرده اســت. 
هــدف ایــن یادداشــت بیــان علل و دالئــل ســرقت ادبی و یــا راه های پیشــگیری 
ــه  ــد ک ــدان پرداخته ان ــت ب ــمندی به کفای ــاالت ارزش ــا و مق ــت. کتاب ه از آن نیس
بــا جســتجویی ســاده قابــل دســتیابی اند. هــدف اصلــی طــرح ایــن ســوال اســت: 
ــنهاده آن از  ــدا پیش ــری ابت ــاله دکت ــا رس ــد و ی ــی ارش ــه کارشناس ــک پایان نام ی
ــنهاده  ــاع از پیش ــرای دف ــا ب ــد و بعض ــور می کن ــه عب ــیون و جلس ــی دو کمیس یک
جلســه دفــاع هــم تشــکیل می شــود. پــس از آن دانشــجو تحقیقــش را زیــر نظــر 
اســتادان راهنمــا و مشــاورکه گاهــی بیــش از دو نفرنــد، انجــام می دهــد. ســپس در 
جلســه دفــاع دو ســه نفــر داور داخلــی و خــارج از دانشــگاه آن را مطالعــه و نقــد 
می کننــد. چطــور می شــود ایــن جمــع از اســتادان بــه ســرقت علمــی دانشــجو، آن 

ــا  1. مرتضایــی، ســیدجواد. از تــوارد ت
ــی دوره 6  ــون ادب ــی. فن ــرقت ادب س
شــماره 1 تابســتان 93، ص. 68-64.
2.شمس الدین محمدبن قیس الرازی. 
المعجم فی معاییر اشعار العجم. تهران: 

علم، 1388،ص460.
3. اســماعیلی، سیدحســن. صــدرا و 
معضــل انتحــال: بازســنجی دفاعیه هــا. 
ــم، آذر و  ــماره پنج ــش، ش ــه پژوه آیین

دی 1390، ص 36-22.
4. اسمـاعیلـی،  زهـره.  شهـرقـانون، 

سال دوم شماره هفتم، پاییز1392، 
ص40-39.

5. https://www.independent.
co.uk/student/news/uk-
universities-plagiarism-
epidemic-almost-50-000-
students-caught-cheating-over-
last-3-years-a6796021.html
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ــد؟  ــه داده اســت، پی نمی برن ــر دیگــری را ارائ ــا اث ــه عین ــی ک هــم در زمان
وقتــی بــه یکــی از اســتادان راهنمــا معتــرض شــدم کــه چــرا تشــخیص نداده ایــد که 
حداقــل ســی صفحــه از رســاله دانشــجوی شــما عینــا از پایان نامــه دیگــری بــدون 
هیــچ تغییــری بــدون ذکــر ماخــذ نقــل شــده اســت؟ فرمودنــد: چنــان اســتادانه نقــل 

کــرده و دســت بــه جعــل عمیــق زده اســت کــه هیچ کــدام 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 بی هیــچ 
تغییــری و بــدون توجــه بــه ســبک و ســیاق ســایر بخش هــا کــه بــا کمــی دقــت 
ــراض باعــث  ــن اعت ــه ای ــل تشــخیص اســت، دزدی اســتادانه تلقــی شــود! البت قاب

خیــر شــد کــه دیگــر به عنــوان داور بــه آن دانشــگاه دعــوت نشــوم. 
مســلما عوامــل فرهنگــی، اقتصــادی، آموزشــی و اخاقــی در روآوری بــه انتحــال 
ــش  ــا و داور نق ــم راهنم ــال و سســت  نگری تی ــا اهم ــر دارد ام و سایه نویســی تأثی

ــروی دارد.  ــن کج ــدت یافتن ای ــده ای در ش تعیین کنن
یــک اســتاد متبحــر در هــر رشــته ای حداکثــر در دو یــا ســه موضــوع اختصاصــی 
ــردازد. چطــور  ــه راهنمایــی بپ ــد صاحب نظــر باشــد و در ســطح دکتــری ب می توان
ــود را  ــی خ ــات تخصص ــه موضوع ــی در هم ــتاد راهنمای ــه اس ــت ک ــن اس ممک
ــد! علی القاعــده  ــت کن ــه را هدای ــا رســاله و پایان نام ــان ده ه ــد و همزم ــره بدان خب
ــا  ــی و افراط ه ــیفتگی های علم ــه خودش ــع اینگون ــد مان ــی بای ــای تخصص گروه ه
باشــند امــا متاســفانه برخــی از ایــن گروه هــا چنــان بســته عمــل می کننــد و دچــار 
بــده بســتانند کــه نــه تنهــا مشــکلی را حــل نمی کننــد بلکــه خــود مشــکل آفرینند. 
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« می کننــد"1.
ــل  ــم قاب ــه و رســاله ه ــی پایان  نام ــرش راهنمای ــرای پذی ــی ب ــگاه معیشــتی و مال ن
ــته  ــان داش ــک دانشــیار دانشــگاه بی ــه ی ــر را ک ــول زی ــل ق ــر نق توجــه اســت. اگ
مبالغه  آمیــز بدانیــم و بــا آن کامــا موافــق نباشــیم امــا شــوربختانه دربــاره بعضــی 

ــتادان مصــداق دارد:  اس
ــخصیت  های  ــی از ش ــن، یک ــی چاپلی ــاخته چارل ــا«، س ــدگان ط ــم »جوین »در فیل
فیلــم کــه گرســنه اســت شــخصیت دیگــر را بــه شــکل مــرغ می  بینــد و می  خواهــد 

1. http://www.qudsonline.ir/
news/682774
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از سایه نویسی تا جعل عمیق)1(

ــه برخــی از اســاتید،  ــوان گفــت ک ــاس می ت ــن قی ــر همی ــگ آورد. ب ــه چن آن را ب
ــه دســت  ــه شــکل کیســه پــول می  بیننــد کــه بایــد به نحــوی آن را ب دانشــجو را ب
آورنــد. ایــن اســاتید دانشــجو را شــکاری در نظــر می گیرنــد کــه بایــد بــه دامــش 

اندازنــد.
ــه می  شــوند از اســتادی  ــه کار گرفت ــن منظــور ب ــه ای ــه ب ــا شــگردهایی ک  دام  هــا ی
بــه اســتاد دیگــر متفــاوت هســتند. اســاتید ســاده مســتقیمًا از دانشــجو می  خواهنــد 
کــه بــا آنــان پایان  نامــه بگیــرد. برخــی دیگــر کمــی غیرمســتقیم عمــل می کننــد و 
موضوعــات مختلفــی را بــرای پایان  نامــه بــه دانشــجو پیشــنهاد می  دهنــد و هــر گاه 
ــجو  ــه دانش ــه ب ــتادی ک ــند. اس ــش می  کش ــه را پی ــث پایان نام ــد بح او را می  بینن
ــا  ــوع ب ــاره آن موض ــجو درب ــه دانش ــت ک ــن نیس ــورش ای ــد منظ ــوع می ده موض
ــتاد را  ــان اس ــی ف ــت وقت ــجویی می  گف ــرد. دانش ــه بگی ــری پایان  نام ــتاد دیگ اس
ــور  ــود و مجب ــه نش ــا او مواج ــا ب ــد ت ــج می  کن ــود را ک ــد راه خ از دور می  بین
ــاتید  ــر از اس ــی دیگ ــد. برخ ــح ده ــه  اش توضی ــوع پایان  نام ــاره موض ــد درب نباش
ــه  ــر و حوصل ــان صب ــد. آن ــح می  دهن ــر را ترجی ــر و مطمئن  ت ــای پیچیده  ت روش  ه
ــه  ــًا ب ــان حتم ــا تیرش ــد ت ــم  کاری می کنن ــد و محک ــرج می  دهن ــه خ ــری ب بیش  ت

هــدف بخــورد«1.
از گروه هــای هدایتگــر و داوری کــه دچــار این گونــه ســوء رفتــار باشــند چگونــه 
می تــوان انتظــار داشــت کــه بــا صــرف وقــت و دقــت تشــخیص انتحــال بدهنــد 
و یــا رگه هــای سایه نویســی را بیابنــد و اگــر هــم تشــخیص دادنــد بــا آن رفتــاری 

بازدارنــده داشــته باشــند. ایــن بحــث ادامــه دارد.
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