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  سرآغاز 

 ی از موضوعات مهم در اخالق پژوهش، مسأله سرقت علمـ          یکی
 آسـان  ی و دسترسـ ي تکنولـوژ  يهـا  شرفتیـ با توجه بـه پ    . است

ش ی در جهـان امـروز رو بـه افـزا          ین معضل پژوهش  یاطالعات ا 
 ی و آگاهانه است و برخ     ي عمد ی علم يها  از سرقت  یبرخ. است
ن یـ  ا هـدف . ح پـژوهش  ی از جهل به روش صـح      ی و ناش  يسهو

و انـواع آن    » ییربـا  علـم « یـا    یت سرقت علمـ   ین ماه ییمقاله تب 
 و  یلیتحل-یفین مقاله تالش شده است با روش توص       یدر ا . است

ف ی تعـار  ین موضـوع و بررسـ     یـ با جستجو در منابع مربوط بـه ا       
جـه،  ی آن مـشخص و در نت      ي مـاهو  ي، اجـزا  ییربـا  مختلف علـم  

  .ن گرددیی تبییربا ق و اشکال مختلف علمیمصاد
  

  یشناس واژه

ـ       2جِروسی پل ینیشه الت ی از ر  1مسیجِریپِل ن بـه   ی کـه در زبـان الت
 بـه   3يایـ جریم پل یدر روزگار قد  .  است يدزد  سرقت و بچه   يمعنا

بـه نظـر    . دندیدزد یها را م   شد که گاه بچه    ی گفته م  يایدزدان در 
سندگان ماننـد  یـ  نوي محققان از آنجا که محصوالت فکـر       یبرخ

 يم بـه عنـوان سـرقت فکـر        سیـ جریر پل یـ فرزندان آنهاست، تعب  
 بچه  يتوان آن را دزد    ی درست است و م    یهیجا و تشب    به يریتعب

  ).1( خوانديگری ديفکر
: ماننـد  مسیـ جریپلي  بـرا ي  متعـدد ي  هـا  معـادل ی  فارس زبان در

ـ  سرقت ،یعلمي  دزد ،یعلم سرقت ـ ي  دزد ،یادب  دسـتبرد  ،یادب
 رفته بکار یعلم تقلب ،ییمحتوا تقلب ،یدانشگاه دستبرد ،یعلم

  )يمرورۀ مقال(

  پژوهش اخالق دریی ربا علمی ستیچ
  ∗اترك نیحس دکتر

  زنجان دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده فلسفه، گروه
  

  )4/10/95: ، تاریخ پذیرش2/8/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک
 انیـ ب ویی  ربـا  علمی  ستیچ و تیماه نییتب مقاله نیا هدف. استی  علم سرقت ای» ییربا علم «پژوهش اخالق در مهم موضوعات ازی  کی :نهیزم

 شـود  یمـ  ربوده آنچه. است مناسب ارجاع بدون گرانید آثار بردن بکار ای خود بهي  گرید اثر دادن نسبتیی  ربا علم. است آن مختلف اشکال و انواع
 منضـ  است کرده تالش نهیزم نیا در موجود منابعی  بررس بای  لیتحل-یفیتوص روش با مقاله نیا. باشد یمعان و روش ها، دهیا کلمات، است ممکن

  .کند نییتب را آن مختلفي ها صورت ویی ربا علم انواع آن،ي ماهو اجزاء انیب ویی ربا علم ازی روشن فیتعر
 دریی  ربـا  علـم  ازی  آگـاه  و عمـد  قـصد . استي  گرید اثر دادن نسبت خود بهیی  ربا علم تیماه تمام تر قیدق ریتعب به ای ی اصل جزء :يریگ جهینت

ی مختلف انواعیی  ربا علم. ستینیی  ربا علم تحقق مانع او اثر بردن بکاربردن در اثر صاحب تیرضا وی  آگاه ن،یهمچن. ستین شرط آن تیماه تحقق
 ازی  اصل مؤلف بهی  ارجاع گونه چیه بدون اثر کی ازی  بخش ای کل سرقت. است ناآگاهانه وی  تصادفی  برخ و آگاهانه وي  عمد آنها ازی  برخ که دارد
 فراموشی پاورق نامناسب، قول نقل روش، سرقت ها، پاراگراف و جمالت سرقت خاص، اصطالحات و کلمات ها، دهیا تسرق ویی ربا علم آشکار انواع
 انـواع  شـناخت  با کند یم کمک پژوهشگران به مقاله نیا. است آن رآشکاریغ جیرا انواع از دوم دست منابع ازیی  ربا علم و منابعی  نشیگز ذکر شده،
  .کنند اجتنابیی ربا علم ناآگاهانه وي عمد ریغ انواع ارتکاب ازیی ربا علم

  

  .پژوهش اخالق نامناسب، قول نقل ،یعلم سرقت ،ییربا علم :دواژگانیکل
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ی فارس مختلفي  ها معادلی  بررس ضمن محققان، ازی  برخ. است
 را» ییمحتواربـا  «ایـ » ییمحتـوا  تقلـب  «معادل واژه، نیاي  برا

» محتوا «واژه چون). 2 (اند دانسته حاضر حال در شنهادیپ نیبهتر
ی علمـ  آثار که مسأله در شده سرقت امري  محتوا به و استی  کل

 مناسـب  چنـدان  را معـادل  نیـ ا ارنـده نگ کنـد،  ینمـ  اشاره است،
 را» ییربـا  علـم  «معـادل  فـوق،  معـادل  از الهـام  بـا  لذا. داند ینم
 امـر ي  محتـوا  بـه  نکـه یا بـر  عـالوه  معادل نیا. کند یم شنهادیپ

 تیـ قابل و بـودن  واژه تـک  جهـت  از کنـد،  یم اشاره شده سرقت
 گـر یدي  هـا  معادل از بهتر) ندهیربا علم(ی  فاعل صورت به اشتقاق

  . تاس
 دادن نـسبت  خـود  بـه ی  عنـ ی» انتحال «م،سیجریپلی  عرب معادل

 جهـت  از» انتحـال  «واژه). 3 (اسـت  خود بهي  گرید شعر ای قول
 ،یفـاعل  مختلـف ي  هـا  صورت به اشتقاق تیقابل و بودن واژه تک

 است؛ی  عرب زبان دری  خوب اریبس معادلی  فعل وي  مصدر ،یمفعول
 در نبـودن  جاافتاده و وسمأن و بودنی  عرب خاطر به واژه نیای  ول

 نظـر  بـه ی  فارسـ  زبان در کاربردي  برای  خوب معادل ،یفارس زبان
 اسـتفاده  آن از خـود  آثـار  در محققـان  ازی  برخ هرچند رسد؛ ینم

  ).4 (اند کرده
  

  ییربا علمی اصطالح فیتعر

 يا واژه» ییربـا  علم«ا  ی» مسیجریپل« از محققان    یبه اعتقاد برخ  
 متفاوت اسـت کـه اسـتعمال آن را بـا            اری بس يمبهم با کاربردها  
 ي مختلـف بـرا    يهـا  تین واژه در موقع   یا. کند یمشکل مواجه م  

 اعمال نادرست نه چندان روشن      ي برا یز و درشت و حت    یجرائم ر 
ـ يهـا  يست، از مـستندساز یـ  جرم نیکه از نظر قانون  دقـت و   ی ب
ممکـن  . شـود  ی و آشکار، بکار برده مـ ي عمديها مختل تا تقلب  

، با  ییربا  علم يها  همه موارد و گونه    ين واژه را برا   یا یاست برخ 
ح ی تـرج  ی که دارند، بکار برند و برخ      يادی ز ییوجود اختالف معنا  

ز فـرق  ین اشکال عمده و بزرگ آن با انواع کوچک و ناچ     یدهند ب 
 ي موارد يح دهند آن را تنها برا     ی ممکن است ترج   یگذارد و برخ  

 را کـسب    يا عادالنـه  پـاداش نا   ییربـا  ق علـم  یـ که مؤلـف از طر    

 4»کیـ ضـعف عملکـرد آکادم  «ه موارد را  یکند، بکار برند و بق     یم

  ).5(بنامند 
 فیتعری  برخ اعتقاد به مختلف، قیمصاد و ابهام مشکل بر عالوه

 اصـطالح  دربـاره  محققـان  انیـ م در زیـ نی  اتفـاق  مورد و کسانی
ی دانشگاه وی  علم مؤسسه هر و) 7و 6 (ندارد وجود» ییربا علم«
 فیـ تعري  نحـو  بـه  را آن خـود ي  ازهـا ین و هـا  کردیرو اساس بر
 رسـد  یمـ  نظـر  بـه  محققـان،  نیـ ا نظر برخالف اما ).8 (کند یم

ي محـور  بـر یی  ربا علم فیتعار اغلب ز،یري  ها تفاوت از صرفنظر
 مـشترك  و جامع فیتعر استنباط و دارند تأکید مشخص و خاص

 فیـ تعر وانعنـ  بـه  تـوان  یم را فیتعر نیا. دارد امکان آني  برا
 بهی  عنیی ی ربا علم«: دانست فیتعار همهی  اصل محور و مشترك

 فیتعـار ی  برخ در. »گرانیدي  فکر وی  علم آثار دادن نسبت خود
 اثـر  بکـاربردن  «ریـ تعب از» دادن نـسبت  خود به «عبارتي  جا به
 ریتعب واقع در که است شده استفاده» مناسب ارجاع بدون گرانید

 و ارجـاع  بدون گرانید آثار ازی  وقتی  عنی است؛ی  دوم جهینت اول
 آثار دادن نسبت خود به کار، جهینت شود، استفاده نادرست نحو به
 رایی  ربا علم فیتعر کایآمر علومی  ملی  آکادم. بود خواهد گرانید

 گرید شخص کلمات ای ها دهیا بکاربردن«: است کرده ذکر نیچن
ي جـا  بـه  زیـ ن فیتعار ازی  برخ در). 9(»مناسب ارجاع دادن بدون

 کلمات، ها، دهیا«ی  عنی آنی  جزئ قیمصاد از» گرانید آثار «ریتعب
 دیاسـات یی  کایآمر انجمن .است شده استفاده» يگرید جمالت و

 هـا،  دهیـ ا برداشـتن «: اسـت  آوردهیی  ربـا  علم فیتعر در دانشگاه
 بـه  آنهـا  نکـه یا قصد با و اعالم بدوني  گرید کلمات ای ها، روش
 نیهمچنـ ). 10(»گردند محسوب دهنده بیفر شخص اثر عنوان

ــازمان ــتیس س ــذار اس ــمي گ ــاور و عل ــایآمري فن ) OSTP (ک
 ایـ  جینتـا  هـا،  روش ها، دهیا دادن اختصاص خود به «رایی  ربا علم

 از کـه یی  آنها جمله از مناسب، ارجاع بدون گرید شخص کلمات
 دست به ها نوشته دست وی  پژوهشي  ها طرح محرمانه مرور قیطر

   ).11 (است کرده فیعرت» است آمده
 اشارهیی  ربا علم نبودن ای بودني  عمد به زین فیتعار ازی  برخ در 

» دادن نـسبت  خـود  به «ریتعب رسد یم نظر به هرچند است شده
 دیـ ق نیـ ا ذکـر  بـه ي  ازیـ ن و کنـد  یم آن بودني  عمد بر داللت

 در واشـنگتن  جـورج  دانـشگاه  5یدانـشگاه  شرافت قانون. ستین
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 کلمـات، ي  عمـد  کـردن  وانمـود «: اسـت  وردهآیی  ربا علم فیتعر
 گونـه  هر در خود اسم به گرید شخصي  ها دهیا بیترت ای ها دهیا

 قول نقل: موارد نیا از کی هر اسناد در نقص ؛یدانشگاه تیفعال
  ). 12(»شده گرفته قرض اطالعات ای معنا به نقل م،یمستق

  
 ییربا علمی نادرست علت

سته یـ  نادرست و شا   یمل، ع یست که سرقت علم   ین ن ی در ا  یشک
ب مخاطبـان   یـ  و فر  ییگو ن عمل مصداق دروغ   یا. نکوهش است 

گـران اسـت را بـه    ی که متعلـق بـه د    يربا به دروغ اثر    علم. است
ب یـ کنـد و آنهـا را فر   ی مـ ی معرفیعنوان اثر خود به جامعه علم    

ن جهت هم نادرست اسـت کـه        ی از ا  ییربا ن علم یهمچن. دهد یم
 ي باالتریگاه دانشگاهیق به رتبه و جاین طرینده از ایشخص ربا

ق یالتـشو  ف، حـق  ی اعم از پژوهانه، حق التأل     ییرسد و درآمدها   یم
کند که در واقع مستحق      یافت م یبابت چاپ مقاله و کتاب در     .. .و

  . ستیآنها ن
 ذکـر یی  ربـا  علـم ی  نادرسـت ي  بـرا ي  گرید متعدد لیدال محققان

. استي  ادیش و قلبتی  نوعیی  ربا علم که است آنی  کی: اند کرده
 اثـر  عنـوان  بـه  را ستیـ ن خـود  اثـر  کهي  زیچ کار نیا با ندهیربا
 گمـراه  موجـب یی  ربـا  علـم  کـه  آن گـر ید. کند یمی  معرف شیخو

 بـا  نـده یربا اول،: شـود  یم جهت دو از استی  علم جامعه ساختن
 نـشر  نظامی  کل طور به و اتینشر ناشران، شود یم باعث کار نیا

 چه و است دهیا و نظر نیای  اصل صاحب یکس چه نکهیا مورد در
 اسـت،  شـده  انجـام ي  فکر اثري  برا اعتبار افتیدر ستهیشای  کس

 مـورد  قیـ تحقی  اصـل  دهنـده  انجـام  بسا چه. شوندی  گمراه دچار
 قیتـشو  و ریتقـد  مورد ندهیربا شخص اثری   ول رد،ینگ قرار توجه
ـ  مقـاالت  و آثـار  دست نیا چاپ با دوم،. ردیگ قرار  ریـ غ وی  جعل
 دربـاره  درسـت ي  هـا  گـزارش  و آمار ثبت دری  علم جامعه ل،یاص

 در شـده  چـاپ  مقـاالت  و کتـب  شـده،  انجامي  ها پژوهش تعداد
 اشـتباه  و غلـط  دچـار  جهان و کشور دری  علم مختلفي  ها نهیزم
 گذشـته ی  علمـ  مطالب ارائه با نیهمچنیی  ربا علم). 13 (شود یم

 که را ژوهشپ وي  دانشور از هدف د،یجدي  دستاوردها عنوان به
 .کنـد  یمـ  بیـ تخر اسـت،  دیجد مطالب کشف وی  علم شرفتیپ

 جـاد یای  اساسـ  اشـکاالت  زیـ نیی  دانـشجو  سـطح  دریی  ربـا  علم
ی کپـ  را گـران ید آثـار  زحمـت  بـدون یی  دانـشجو ی  وقت. کند یم
 و فهـم  دن،یشیـ اند همانـا  کـه  آمـوزش  فلـسفه  و هدف کند، یم

ی نـوع یی  ربـا  علـم  نیهمچنـ . شـود  ینمـ  محقـق  است، نگارش
 عنـوان  بـه  آنچه دارد انتظار استاد رایز است؛ استاد بهیی  دروغگو

 دانـشجو  خـود  نوشـته  شود، یم ارائهی  کالس قیتحق ای نامه انیپا
 خـراب  را دانـشجو  و اسـتاد  انیـ م متقابل احترامیی  ربا علم. باشد

 حقـوق  ای تیرا یکپ حق نقضیی  ربا علم تینها در). 14 (کند یم
ی نادرسـت  نحو به مؤلفان گرید اثر و هنوشت که چرا است؛ مؤلفان

 گـردد  یمـ ی  معرف گرید کس نام به و ردیگ یم قرار استفاده مورد
  ).14 و 10(

  
  ییربا علم موضوع

ک نوشـته، مقالـه، کتـاب، اشـعار         یـ تواند در مـورد      ی م ییربا علم
ج یا نتـا  یـ ش، طرح   ی هرگونه سند، آزما   ،يوتریآهنگ، برنامه کامپ  

ف یهمانطور که در تعار   ). 16 و   15(گر رخ دهد    ی کس د  یپژوهش
ف امـر   ی از تعـار   یده شـد، برخـ    ی مقاله د  ییمذکور در بخش ابتدا   

ف انجمـن   یـ در تعر . اند ها ذکر کرده  دهیمورد سرقت را کلمات و ا     
ده و  یـ  به سه مورد زبان، ا     ییربا  از علم  6یسندگیران برنامه نو  یمد

از رسـد مقـصود      یکه به نظر مـ    ) 17( اشاره شده است   یمواد اصل 
، عبارات، جمالت يدیسرقت زبان، اعم از کلمات، اصطالحات کل     

ـ  یـ  از محققـان از تعب     یبرخـ . ان مطالـب اسـت    یـ و نحوه ب    یر کل
ف یـ ن تعر ی را چن  ییربا اند و علم   استفاده کرده » يمحصول فکر «

 شـخص  ي از محـصول فکـر   یا بخش یبکاربردن تمام   «: اند کرده
»  از اثـر خـود     یخـش ا ب یگر و وانمود کردن آن به عنوان تمام         ید
 امور سرقت شـده را      ییربا ان انواع علم  ی از منابع در ب    یبرخ). 13(

هات و اسـتعارات، روش     ی، تـشب  يدیجمالت و عبارات، کلمات کل    
 آن بـر  محققـان  کهي  ا نکته). 18(اند   ان کرده یها ب  دهیق و ا  یتحق

 شـده  منتشر آثار به اختصاصیی  ربا علم که است نیا دارند تأکید
 هـا،  نوشـته  دسـت  ماننـد  نـشده  منتشر آثار از است ممکن و ندارد

  ).13 (ردیگ صورت نارهایسم ای ها یسخنران در شده انیب مطالب
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 در شده سرقت اثر گفت توان یمی  کلي  بند جمع کی در نیبنابرا
 اثـر  کیـ  کل گاه که است گرانید» يفکر محصول«یی  ربا علم

 بـه  گرانیدی  هشپژو طرح ای کتاب مقاله، کل انتشار مانند کجا،ی
ی بخش سرقت. رود یم سرقت به اثر کی ازی  بخش گاه و خود نام
 سـرقت  ایـ  کلمـات  و الفاظ سرقت شامل تواند یم زین اثر کی از

  . باشد ها دهیا وی معان
 

  ییربا علمي ماهو اجزاء

 دیگران اثر دادن نسبت خود به. 1

 بـه خـود نـسبت دادن اثـر          ییربا  علم یتوان گفت هسته اصل    یم
 نادرسـت و  ين عمـل کـار  یـ خـاطر آن ا  گـران اسـت کـه بـه    ید
ن بخـش اشـاره     یـ ف بـه ا   یاکثر تعار . شود ی شمرده م  یراخالقیغ

زم آمـده   یـ جریف پل یـ  در تعر  یسیـ نامـه انگل   ک لغت یدر  . اند کرده
 و وانمود  يگریا اثر شخص د   یها، کلمات    دهی کردن ا  یکپ«: است

دادن اثـر  که قسمت آخر آن نـسبت     ) 19(»کردن آنها به نام خود    
زم گفتـه   یجریل واژه پل  ی ذ يگرینامه د  لغت. گران به خود است   ید

گـر را بکـار     یا اثر شـخص د    یها   دهی کلمات، ا  ی کس یوقت«: است
 یبرخ). 20(» کند آنها متعلق به خودش است   یبرد و وانمود م    یم

 نـشان   ییربـا  علـم «: اند  گفته ییربا ف علم یز در تعر  یاز محققان ن  
) شانیـ ها دهیان ا یب(ک شخص   ی سخن   ،ي یا سهو  يکردن، عمد 

 یانیـ گـر در ب   ی د یبرخـ ). 15(»ل خـود اسـت    یبه عنوان تفکر اص   
گـران بـه    ی د يهـا  دهیاختصاص دادن کلمات و ا    «مختصر آن را    

گران به خود ین نسبت دادن اثر دیبنابرا). 5(اند ف کرده یتعر» خود
  . استییربا ت علمید تمام ماهی و شایجزء اصل

  
   دیگري اثر جاعار بدون کاربرد. 2

 اثـر  دادن نـسبت  خـود  بـه «ي جـا  بـه یی  ربا علم فیتعار ازی  برخ
 انتـساب  نیـ ا نحـوه  وی  چگـونگ  بـه  خـود  فیـ تعر در ،»گرانید

 گـران ید آثـار  از استفاده ای نادرست کاربرد به را آن و اند پرداخته
 دستورالعمل در. اند کرده فیتعر آنها به مناسب ارجاع دادن بدون
 بـه  و برداشـتن یی  ربـا  علم«: است آمده یپژوهش شرافتیی  اروپا

» مناسـب  ارجاع دادن بدون افراد گرید مواد دادن اختصاص خود
 رفتـار  سـوء  کپارچـه ي ی راهنمـا  اسـاس  بـر  نیهمچن). 21(است
 دادن اختـصاص  خـود  به و برداشتنیی  ربا علم «کایآمری  پژوهش

 اسـناد  بـدون  گـر ید شـخص  کلمـات  ایـ  جینتـا  ها، روش ها، دهیا
 خـود  بـه  «واژه دو ریـ ز آن در کـه  اسـت  شـده  فیتعر» بمناس

 شـده  دهیکـش  خط تأکید نشانه به 8»اسناد «و 7»دادن اختصاص
 دانـشگاه  علـوم  و هنـر  کـالج ی  دانشگاه رفتار تهیکم). 22 (است

 بردن بکار«: است آوردهیی  ربا علم از خود فیتعر در زین واشنگتن
 دانـشگاه ). 23(» مناسـب  ارجاع بدون گرانیدي  ها دهیا و کلمات
 نشده اعالم کاربرد«: است گفتهیی  ربا علم فیتعر در کنگ هنگ

 چـه  و باشـد  شده منتشر اثر آن چه خود، نام به گرید شخص اثر
 اغلـب  ،یعلمـ ي  هـا  انجمـن  و هـا  دانـشگاه  از گذشته). 24(» نه

 ریـ تعب نیهمـ  ازیی  ربا علم فیتعر در خود مقاالت در زین محققان
 شـخص  کلمات و ها دهیا بردن بکاریی  ربا لمع«: اند کرده استفاده

یی ربـا  علم «؛)25(»استی  اصل منبع به مناسب اعالم بدون گرید
 دیـ تول کلمات و ها دهیا نوشتن به که استی  علم رفتار سوءی  نوع

 تـالش  و خـود  نیشیـ پ شده منتشر آثار از اي ی گرید توسط شده
 اثـر  ایـ  سندهیـ نو بـه  مناسب اسناد بدوني  اثر نیچن انتشاري  برا

  ). 26(»شود یم گفتهی اصل شده منتشر
ی شخـص  کـه  است نیایی  ربا علم تیماه دری  اصل نکته نیبنابرا

 و هـا  داده روش، ده،یـ ا و فکر از اعم راي  گرید اثري  عمد طور به
 کـه  کنـد  یمـ  وانمـود  نیچنـ  و دارد یبرم متن ای جینتا اطالعات،

 صـاحب  بـه ی  مناسب ارجاع آنکهي  جا به است؛ خودش به متعلق
 لیتـشک ی  اصل بخش دو ازیی  ربا علم جه،ینت در. بدهد آنهای  اصل

 وانمـود ) 2 وي  گـر ید اثـر  بکـاربردن  ایـ  برداشتن) 1: است شده
 بـه  مناسب ارجاع عدم با کار نیا که خود اثر عنوان به آن کردن
 دو نیـ ا پژوهـشگران  ازی  برخـ . دهـد  یم رخ استفاده مورد منابع

 حیتوض در و اند کرده انیبیی  ربا علمي  دیکلي  ها بخش را قسمت
) 13 (انـد  کرده مطرح راي  دزد و سرقت بحث» برداشتن «قسمت

یی ربـا  علم شود یم باعث آنچه چون رسد؛ ینم نظر به درست که
 اثـر  بـردن  بکـار  و برداشـتن  صرف شود، خواندهي  دزد ای سرقت

 بـه  ارجاع و اسناد عدمی  عنی دوم بخش مهم بلکه ستیني  گرید
ي گرید منابع از استفاده و بکاربردن. است اثری اصل فمؤل و منبع
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 اریبس خود نوبه به که است پژوهش و قیتحق هر ازی مهم بخش
 انجـام  قـات یتحق بـه  سندهینو نگرش و تتبع نشانگر و بوده مهم
 گرید منابع از درست استفاده از رایی ربا علم آنچهی  ول است؛ شده
 اگـر . اسـت  رفتـه  بکار عمناب به مناسب ارجاع عدم سازد، یم جدا

 آنهـا  صـاحبان  بـه  مناسب ارجاع با توأم گرانید منابع از استفاده
 ارجاع بدون اگر و است قیتحق در امانت و صداقت آن نام باشد،

  . ییربا علم و سرقت باشد، نامناسبی ده ارجاع با ای
   گریدي اجزای بررس. 3

گـر و   یدسرقت اثر شخص    «: اند  آورده ییربا ف علم ی در تعر  یبرخ
رسد بـا توجـه بـه       یبه نظر م  ). 27(»سپس دروغ گفتن درباره آن    

ت سرقت دارد، اسـتفاده     ی با ماه  ییربا ت علم ی که ماه  ییها تفاوت
ان یـ در ب . ستیـ  درسـت ن   ییف علـم ربـا    ین اصطالح در تعر   یاز ا 

 یهیگفته شده اسـت کـه بـد       » سرقت« استفاده از واژه     ینادرست
 آن کـه  ی سـنت ي، معنـا  ییبـا ر است مراد از سرقت در مسأله علم      

 خــود يرا بــدون اجــازه بــرا) ب(مــال شــخص ) الــف(شــخص 
گـر آن را نخواهـد داشـت،        ید) ب(جه، شخص   یدارد و درنت   یبرم

 ی و ذهنـ   ي سرقت اموال معنـو    ينجا به معنا  یسرقت در ا  . ستین
اعـم از مـتن، نمـودار،       (گـر   ی شـخص د   يربا اثر معنـو    علم. است
ـ   یرا به اسم خود م   ..) .ر و یتصو ن کـار آن اثـر از   یـ  بـا ا یزنـد، ول
سنده یـ چنان متعلـق بـه نو   شود و هم  یت صاحبش خارج نم   یمالک
 ممکن است ییربا گر آن است که در علمیل دیدل.  آن استیاصل

ار شـخص   یاثر مورد سرقت، آگاهانه و با اجازه صاحب آن در اخت          
ز اسـتفاده از آن     ین صورت ن  ینده قرار گرفته باشد که در ا      یربا علم

 است؛ بـر خـالف عمـل سـرقت کـه بـه              ییربا دون ارجاع، علم  ب
ک مکـان محـصور گفتـه    یـ انه و بدون اطـالع از       یبرداشتن مخف 

داللـت بـر عمـل      » برداشـتن «ن چـون عمـل      یبنـابرا . شـود  یم
نـده آن اثـر را قـرض        یکند و ممکن است علم ربا      ینم» سرقت«

واژه  يجا  به ییربا ف علم یده باشد، بهتر است در تعر     یا خر یگرفته  
» بکـار بـردن   «و  » اسـتفاده « ماننـد    يگریاز مفهوم د  » سرقت«

  ).13(استفاده شود 
 بـه ی  آگاه و علم داشتن و عمد قصد که شود تصور است ممکن
 در کـه  همـانطور . دارد دخالـت  آن تیماه دری  علم سرقت عمل

 خــاص، طــور بــه ،ییربــا علــم«: اســت آمــده فیتعــار ازی برخــ
 مشتمل که رود یم بکاری  لعم فیتوصي  برا که استی  اصطالح

ي ادعـا  و گـر ید شـخص  اثـر  آگاهانـه  بکـاربردن  و برداشـتن  بر
 ).8(»شماسـت  خود اثر آن نکهیا بری مبن میرمستقیغ ای میمستق

ی حت و ستین عذر مؤلف سهو و جهل گر،یدی  برخ اعتقاد بهی  ول
 بـاز  نباشـد،  دهـد  یمـ  انجـام  کـه یی  ربـا  علم به آگاه شخص اگر

 مجــازات زانیــم در را عمــد قــصد آنهــا هالبتــ. اســت گناهکــار
ـ  دیـ با و دانند یم لیدخ ندهیربا علم  ای یـ  تـصادف یی  ربـا  علـم  نیب

 به). 28(شد قائل کیتفک مجازات زانیم دري  عمد و 9گناهانه یب
 شـرط یی  ربا علم عمل تحقق دری  آگاه و عمد قصد رسد یم نظر

 سـارق  و فاعل به فعل نیا انتساب در است ممکن گرچه ست،ین
  . باشد داشته دخالت او اندنخو

 او اثـر ي  ریبکارگ در مؤلف اجازه عدم که شود تصور است ممکن
 بـا ي  ا سندهیـ نو اگـر  و اسـت یی  ربـا  علمي  ماهو جزء ارجاع بدون
 خـود  نوشته در ارجاع بدون را او اثر اثر، صاحب تیرضا وی  آگاه
ـ . است نشدهیی  ربا علم مرتکب برد، بکار  نیـ ا بـر  محققـان ی  ول

 تحقـق  دری  دخـالت  مؤلـف  اجـازه  عـدم  ایـ  اجازه که ارندد اتفاق
 او پژوهش که دهد اجازه شما به شما دوست اگر. نداردیی  ربا علم

 انجـام  را کـار  نیـ ا شما و دیکن استفاده خود نام به خود اثر در را
 وجـه  چیهـ  بـه  شـخص  اجـازه . استیی  ربا علم عمل نیا د،یده

 نـوع  نیـ ا. شـود  یمـ ن گـران ید اثـر  زدن خود نام به هکنند هیتوج
  ).15 (اند دهینام 10»یتوافق«یی ربا علم رایی ربا علم
 تمـام  بلکـه  وی  اصـل  تیماه که است روشن شد انیب آنچه بنابر
 اثـر  دادن نـسبت  خـود  بـه  «از ریـ غي  زیـ چیی  ربـا  علـم  تیماه

 خـاطر  بـه  گرانید اثر دادن نسبت خود به نیا و ستین» گرانید
  . دهد یم رخ مناسب ارجاع عدم

  
  ییربا علم نواعا

 بر اسـاس موضـوع ربـوده        ییربا  از علم  ي متعدد يها يبند میتقس
 بودن آن   ير عمد ی یا غ  ي یا عمد  ییربا وه و روش علم   یا ش یشده  

شـود بـر اسـاس     ینجا تالش میدر ا ). 10 و 8(صورت گرفته است  
طـور    به یبرخ.  از آن ذکر گردد    ی انواع جامع  ییربا  علم يها روش
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ش بدون ارجاع و    یربا: ی را به دو بخش اصل     ییربا ، انواع علم  یکل
ز بر همـان  یکه نگارنده ن) 29(اند م کردهیش همراه ارجاع تقس یربا
  .کند یوه عمل میش
  

  منبع به ارجاع بدون ربایی علم) الف

  11متن ربایی علم .1

گر بـدون دادن  یک متن از منبع دی از یا بخش ی تمام   یکپ «یعنی
ادن مـتن قـرض گرفتـه شـده         ارجاع به مؤلف آن و بدون قرار د       

 ی را برخـ   ییربـا  ن نـوع علـم    یـ ا). 10(»داخل نـشانه نقـل قـول      
ج و  یـ وه را ین شـ  یـ ا). 18(انـد  دهیـ  نام 12»درج-ی کپـ  ییربـا  علم«

طـور کامـل در    گـران را بـه    ی است که متن د    ییربا زحمت علم  کم
ن یـ در ا . برنـد  یم نوشته خود، بدون دادن ارجاع به منبع آن، بکار        

کجا و توأمان بـه  یم الفاظ و کلمات و هم محتوا      ه ییربا نوع علم 
ـ     ین نوع   ی در ا  ییربا روش علم . رود یسرقت م   یکـسان اسـت، ول

  . زان و مقدار آن متفاوت استیم
  

  اثر از بخشی یا کل ربایی علم) 1-1

ک اثر مانند ی از یمیا بخش عظی، تمام   ییربا ن شکل از علم   یدر ا 
طـور کامـل، بـه      شده و بـه     برداشته ینترنتیا منبع ا  یکتاب، مقاله   
ن بـه   یهـا و عنـاو      واژه ی در برخ  یرات جزئ ییا با تغ  یهمان شکل   

نامـه   انیـ ا پایسفارش نگارش مقاله   ). 14 (شود یاسم خود ارائه م   
ک یـ  که توسـط  يا گران و ارائه آن به نام خود، ارائه نوشته     یبه د 

ق از  یـ ا تحق یـ ک نوشـته    یدن  ی، خر )30(دوست نوشته شده است   
.  اسـت  ییربا ن نوع علم  یق ا یاز مصاد ) 25(گر  یا منابع د  ینترنت  یا

 يجـا  گـر بـه   ی را از آن جهت که کس د       ییربا ن نوع علم  ی ا یبرخ
سنده در  یـ نو«ا  یـ » شـبح نگارنـده   «سد،  یـ نو ینده م یسنده ربا ینو
  ).29(اند  دهی نام13»هیسا

  

   ها پاراگراف و جمالت ربایی علم) 2-1

 جمـالت،  حـد  در ،یوچککـ ي  هـا  بخشیی  ربا علم از نوع نیا در
 بـا  و شـود  یم رونوشت ای دهیبر منابع ازیی  ها پاراگراف و عبارات

 آنهـا  منـابع  بـه  نکـه یا بدون گردد یم قیتلف سندهینو خود نوشته
 و عبـارات  که جهت آن از ،ییربا علم نوع نیا به. شود داده ارجاع
 شود، یم درج خود نوشته در و دهیبر ای رونوشت ناًیع گرانید متن
 شـود  یمـ  گفتـه  15»درج -بـرش  «ا یـ  14»رونوشـت «یی  ربـا  علم

 زیـ ن تر دهیچیپی  کم اشکال تواند یمیی  ربا علم نوع نیا). 29و14(
 و کردهی  کپ مختلف منبع چند از ندهیربا نکهیا مانند باشد؛ داشته
 مـتن  قالب تا کند جفت و میتنظ گریکدی با را آنها کند یم تالش
 نیـ ا. دهـد  پوشش را اش ییربا علم ارک نیا با و کنند دایپ را واحد
 دهیـ نام) 8 (17»يدوز وصـله  «ا یـ  16»آماده نوشته«یی  ربا علم نوع
 رییـ تغ با را خود نوشته ظاهر که است نیا گرید شکل .است شده

 کـه ی  حـال  در دهـد،  یمـ  رییـ تغی  کمـ ي  دیـ کل عبارات و کلمات
 را نـوع  نیا. است گرانید منابع از متخذ همچنانی  اصلي  محتوا

  ). 29(اند دهینام 18»فیضع تتاراس«
  

 و تـــشبیهات یـــا کلمـــات ربـــایی علـــم) 3-1
  19استعارات

، سرقت کلمات و اصطالحات خـاص   ی متن ییربا گر از علم  ینوع د 
گـر  یهات و استعارات اختراع شده توسط شخص د       یا سرقت تشب  ی

هات یالبته گفته شده است که کاربرد تـشب       . بدون ارجاع به اوست   
ن آنهـا مـشخص     ی کـه مؤلـف نخـست      ی عموم ج و یو استعارات را  

از به ارجاع   یبا به ماه شب چهارده ن     یز ز یه هر چ  یست، مانند تشب  ین
  ).18(ندارد 

  
  20روش ربایی علم. 2

ـ ا در. اسـت  روشیی  ربـا  علم ارجاع، بدونیی  ربا علم گرید نوع  نـوع  نی
 کند، یمي  الگوبردار گرانید پژوهش روش از ندهیربا شخصیی  ربا علم

ـ ا در. دهـد  ینم استفاده مورد منبع بهی  ارجاعی  ول یی ربـا  علـم  نـوع  نی
 و فصول بیترت ها، يبند بخش و فصل ها، يبند پاراگراف ها، يبند جمله
ي الگـوبردار  گرید کس از پژوهش روش و سبکی  کل طور به ها، بخش

ـ  حتـ  است ممکنی  ول شود، یم  مـورد  منبـع  جمـالت  از جملـه  کی ی
 خـود  از قیـ تحق مـاده  و جمالتي  حتوام و نشود استفاده ناًیع استفاده
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 زیـ ن 21»یسـازمانده یی  ربا علم«یی  ربا علم نوع نیا). 18 (باشد سندهینو
  ).31 (است شده دهینام
  
  ها ایده ربایی علم. 3

گـران در مـسائل   ی ديهـا  حـل   خالقانـه و راه  يها دهیاستفاده از ا  
 ییربـا   از علمیعیمناسب به مؤلفان آنها نوع شا   بدون ارجاع  یعلم

ده، یـ ک ا یـ  خود برداشـتن     يبرا «22ها دهی ا ییربا علم). 18(است  
طـور   ک اسـتعاره، بـه    یه و   یجه، فرض یه، نت یک مثال، نظر  یشامل  

» ، بـدون ارجـاع بـه منبـع آن         ي، با اصالحات صور   ی یا جزئ  یکل
  ). 10(است 

  
  23خود از سرقت. 4

 شود یم گفته زین 24»خود ازیی  ربا علم «آن به که سرقت نوع نیا
 خود نیشیپ شده منتشر اثر ازي  ادیز بخش سندهینو که است آن
 ارجاع خودی  قبل اثر به نکهیا بدون برد یم بکار دشیجد اثر در را

ـ  اثـر  نبـودن  دیجد ارجاع، صورت در که چرا ؛)29 (دهد  اش یفعل
ـ  اثر از سرقت مرتکب بیترت نیبد. شد خواهد روشن  خـود ی  قبل

  .شود یم
  
  افتخاري نویسنده. 5

 از گـر یدی کـ  ی25»يافتخـار  سندهیـ نو« دهیپد که عتقدندمی  برخ
 گفتـه ی  کـس  بهي  افتخار سندهینو). 32 (استیی  ربا علم قیمصاد

 پروژه کی مختلف مراحل در مشارکت عدم رغم یعل که شود یم
 سندگانینو کنار دري  گذار سپاس و احترام باب از او نام ،یقیتحق
ـ  گروه، ریمد ماس مثالي  برا ؛)33 (شود یم داده قراری  اصل  سیرئ

 مؤلـف  عنـوان  بـه  رای  قـات یتحق مرکـز  ارشـد  عضو ای پژوهشگاه
ـ  تـه یکم. دهنـد  یمـ  قـرار  خـود  قیـ تحق دري  افتخار ـ  نیب ی الملل
 و سندگانیــنوي بــرا نقــش چهــار یپزشــک اتینــشر رانیســردب

 کهی  مؤلف هر که کنند یم ذکر پژوهش کی در کنندگان مشارکت
 داشـته  آنها ازی  کی حداقل دیاب گردد، یم ذکر اثري  باال بر نامش
ي آور جمع ،یطراح درك،(ی  بررس و مطالعه در مشارکت) 1: باشد

 هیـ اول نگارش در مشارکت) 2 ؛)ریتفس و ها داده لیتحل اطالعات،
) 4 و انتـشار ي  بـرا  نوشتهیی  نها نسخه دییتأ) 3 نوشته، اصالح ای

 پـژوهش  مختلـف  جهـات  تیتمام وی  درست ضمانت و تیمسئول
 فـا یای  قـ یتحق در را هـا  نقش نیا ازی  کی ی مؤلفی  وقت). 34 و33(

 گـر ید اثـر  سـرقت  ویی  ربـا  علم قیتحقي  رو بر او نام ذکر نکند،
 ده،یـ پد نیـ ا گـر ید صـورت  دو. شـود  یمـ  محـسوب  سندگانینو
 در کـه  دارد نـام  27»ياجبـار  سندهیـ نو «و 26»مهمـان  سندهینو«
 شیافـزا  خـاطر  بـه  رای  نـام  صاحب و مشهور شخص اسم ،یاول

 اثـر  دری  نقـش  نکـه یا بدون کنند، یم اضافه اثر کی ی فیک ارزش
 درجي  اثـر  در اجازه بدون رای  شخص نام ،یدوم در و باشد داشته

 از اعم خود دیاسات مورد در انیدانشجوی  برخ آنچه مانند کنند؛ یم
  ).33 (دهند یم انجام آنها ریغ و مشاور راهنما،

  
  ارجاع وجود با ربایی علم) ب

دهد بلکه ممکن اسـت   یشه بدون ذکر منبع رخ نم    ی هم ییربا  علم
سنده مـصداق   یبا وجود ارجاع به منبع مورد استفاده هنوز عمل نو         

  .  باشدییربا علم
  
  28نامناسب قول نقل) 1

 نقـل ). 29(است نامناسب قول نقلیی ربا علم جیرا اشکال ازی  کی
 وی  اصل مطالب ،يدیکل نکات مؤلف است آن معنا به نقل ای قول

ـ  و انیب با رای  متني  محتوا ی سیـ بازنو خـود  ازي  دیـ جدی  جمالت
 راي  گـر ید کـس  مطلبي  محتوا و معنا گر،ید عبارت به کند؛ یم
: است شده گفته قول نقل فیتعر در. سدینو یم دوباره خود قلم با
 نیـ ا). 25(»خـود  تفکـر  اسـاس  بـر  مؤلفاني  ها دهیای  سیبازنو«

 ایـ  کـردن  صیتلخـ  مثـل ي  متعدد لیدال است ممکنی  سیبازنو
 قـول  نقلي  معنا. باشد داشته گریدی  انیب با مطلب ساختن روشن

 و کلمـات  الفاظ، با را گرانید مطلبي  محتوا و معنا که است آن
 مورد منبع ذکر نقل، انیپا در علت، نیهم به. نوشت خود عبارات
 قـول  نقل نشانه داخل عبارات دادن قراری  ول است؛ الزم استفاده

 میرمستقیغ قول نقل قصدي ا سندهینو اگر حال. خطاست) ومهیگ(
 توسـط  برده بکار عبارات و جمالتی  ول باشد، داشته معنا نقل ای
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 نامناسـب  قـول  نقـل  را آن باشد،ی  اصل منبع به کینزد اریبس او
 محـسوب یی  ربا علم ازی  مصداق منبع، ذکر وجود با که خوانند یم
 نـسبت  خـود  بـه  استیی  ربا علم مصداق نجایا در آنچه. شود یم

 و معنا جهت در گرچه است؛ گرید شخص عبارات و کلمات دادن
. است نگرفته صورتی  سرقت منبع، ذکر علت به مطلب،ي  محتوا

 بـا  کـه ) 18 (اند دهینام 29»رکلمهییتغ «رایی ربا علم نوع نیای  برخ
  .)31 (ردیگ یم صورت» جمالتیی نوآرا «و کلمه چند رییتغ

 حـذف  منبـع،  کی از قول نقل هنگام به که است نیا مهم نکته
 نیگزیجـا  و کلمـات  دادن رییـ تغ ایـ  کلمـه  چند نمودن اضافه ای

 قول نقل را آن که شود ینم باعث خودي  ها مترادف با آنها کردن
 میمـستق  قـول  نقـل  نشانه و ومهیگ داخل و میبخوان میرمستقیغ

 و اسـت  جیرا انیدانشجو اغلب انیم در کهی  اشتباه. مینده قرار
 نیعـ  و لفـظ  بـه  لفظ نقل میمستق قول نقل چون کنند یم رتصو

 نقل را آن توان یم گرید کلمه چند رییتغ صورت در است عبارات
 و  عباراتی سیبازنو در که است نیا بر اعتقاد. خواند میمستق قول
 و بازآراسـتن  ایـ  کلمـه  دو ای کی رییتغ تنها میرمستقیغ قول نقل

 مجهـول  به معلوم فعل ردنک لیتبد جمالت، و کلمات بیبازترت
 و کلمـات  شـما  اگـر ). 10 (کند ینم تیکفا جمالت زمان رییتغ و

 بـه  کیـ نزد اریبسي  نحو به ا ی صورت همان به رای  مؤلف عبارات
 نقل نشانه داخل را آن نکهیا بدون د،یبر  بکار او عبارات و کلمات

 ذکـر  وجـود  با کار نیا د،یکن تورفته را آن ستون ای دیده قرار قول
  ).36و 35 (استیی ربا علم همچنان منبع،

 نیتـر  پرمناقـشه  و نیتـر  جیـ را نامناسب قول نقلی  برخ اعتقاد به
 نقـل ي  بـرا ي  واحد و روشن اریمع که چرا است؛یی  ربا علم شکل
 نقل درست نحوه در است ممکن افراد و ندارد وجود حیصح قول
 در اخـتالف  اسـت  ممکنی  حت و) 10 (باشند داشته اختالف قول

 از و باشـد  حیصـح ی  کـس  نظر ازی  قول نقل و دیایب شیپ مصداق
   .حیناصح گرید شخص نظر

 

  شده فراموش پاورقی) 2

 در متن نوشتار خـود       سندهی آن است که نو    ییربا گر از علم  ینوع د 
 ذکر  یکند، ول  یاش را ذکر م     مورد استفاده  ینام مؤلف و منبع اصل    

ن عمـل   یـ کنـد و ا    ی فراموش مـ   یمنبع مورد استفاده را در پاورق     
  ).29(گردد  یموجب ابهام در ذکر منابع م

  
  منبع گزینشی ذکر) 3

 مـوارد بـه     یسنده در برخـ   یـ  آن است کـه نو     ییربا گر علم ینوع د 
ـ  یـ نما یکند و منبع آن را ذکـر مـ         ی نقل قول م   یدرست  در  ید، ول
ها را بدون ارجاع به آن منبـع         ا استدالل یحات  یگر، توض ی د یبرخ

ب ین ترت یبد.  خودش هست  يها  که استدالل  ییکند؛ گو  یذکر م 
هـا و    لیـ کنـد و تحل    ی نمـ  يدار  مطالب امانـت   ی در ذکر برخ   يو

  ).29(زند یگران را از آن خود جا می دينقدها
  
  دوم دست منابع از ربایی علم) 4

 همراه با ذکر منبع آن است که شـخص بـه            ییربا گر علم ینوع د 
ه اسـت ارجـاع      که در منبع دسـت دوم ذکـر شـد          يا یمنابع اصل 

ن را یـ ا. ده اسـت یـ که خود هرگز آنها را ند   یم بدهد، در حال   یمستق
در مقابـل   ). 37(انـد    دهینام»  از منبع دست دوم    ییربا علم «یبرخ
ست؛ چون  ی ن ییربا ن عمل علم  یگر از محققان معتقدند ا    ی د یبرخ
که » الف« را از منبع     یمطلب» ب« در منبع    ی مثال اگر کس   يبرا

م آمده است، بخواند و همان مطلـب را         یمستقبه شکل نقل قول     
م همـراه بـا   یومه و عالمت نقل قـول مـستق       یدر اثر خود داخل گ    

 نکـرده   یسـرقت » الف« از منبع    ياورد، و یب» الف«ارجاع به منبع    
ن از یح به آن ارجاع داده است؛ همچنـ یاست، چون به شکل صح  

 يها دهیز سرقت نکرده است چون نه کلمات و نه ا         ین» ب«منبع  
ده و هم کلمات متعلـق بـه منبـع      یهم ا ). 5(او را بکار نبرده است    

البتـه  . م داده اسـت  ی به آن ارجاع مستق    يبوده است که و   » الف«
بـه شـکل نقـل قـول        » ب«در منبـع    » الـف «اگر مطالب منبـع     

م آمده باشد؛ در آن صورت، چـون عبـارات متعلـق بـه          یرمستقیغ
بـارات را بـدون     همان ع که    درصورتیاست،  » ب«سنده منبع   ینو
» ب«کرد، سرقت کلمـات از   یر قابل توجه در اثر خود ذکر م    ییتغ

  .شود یمحسوب م
 را عمـل  نیا دیبا و است موافقان با حق نجایا در رسد یم نظر به

 دسـت  منابع ازیی  ربا علم در گرچه. دانستیی  ربا علم ازی  مصداق
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 دیاشی  ول است، نشده سرقتی  کس از ها دهیا نه و کلمات نه دوم،
 بـه  وابـسته  تنها کتاب ای مقاله کی ارزش که آنجا از گفت بتوان

 تیـ فیک بـه  مربـوط  آن ازی  بخش و ستین آني  ها دهیا و کلمات
 منابع از هکنند استفاده شخص جه،ینت در است، استفاده مورد منابع
 نکهیا با اول، دست منابع به میمستق ارجاع صورت در دوم، دست
 منبع منابع اعتبار است، نکرده مشاهده را آنها میمستق طور به خود

 منبـع  مؤلـف  کـه  راي  کار گر،ید ریتعب به د؛یربا یم را دوم دست
 خـود  بـه  اول، دست منابع به رجوعی  عنی است، کرده دوم دست
 گرانید کار ا ی اثر دادن نسبت ف،یتعر طبق نیا و دهد یم نسبت

  .استیی ربا علم و خود به
 شده میتقسي  گرید اقسام و انواع به زین گرید جهات ازیی  ربا علم

  ).38 (اند کرده اشاره آن به محققان ازی برخ که است
  
  يریگ جهینت

 ییربا د، علم یان گرد ی ب ییربا ت علم ین ماه ییبر اساس آنچه در تب    
ن یـ ا. گران به خود است   ید» يمحصول فکر «نسبت دادن اثر و     

ر آنهـا و    خـاطر کـاربرد نادرسـت آثـا        گران به خود به   یاسناد اثر د  
ا ارجاع نامناسب به منابع مـورد اسـتفاده رخ          یژه، عدم ارجاع    یو به
: تـوان گفـت   ی مـ  يگـر ین د یگزیف جـا  ین در تعر  یبنابرا. دهد یم

. گران بدون ارجاع مناسـب بـه آنهاسـت        ی کاربرد آثار د   ییربا علم
. ستندیـ ل ن یـ  دخ ییربـا  ت علـم  یـ اجازه مؤلف و قصد عمد در ماه      

 ییربـا  رسـد علـم    ینظـر مـ    داشت که به   ي انواع متعدد  ییربا علم
 نقل قول نامناسـب     ییربا ان و علم  ین دانشجو یدر ب » درج-یکپ«

متأسـفانه  . شتر از همه رواج دارد    ین پژوهشگران و مؤلفان ب    یدر ب 
 یعنـ ی اغلب به نوع آشکار و بـارز آن          ییربا در جامعه ما واژه علم    

 شـود و   یگـران حمـل مـ     ی از آثار د   يا سرقت کل با بخش عمده    
ده و  یـ  ا ییربـا  علـم . شـود  یر آشکار آن توجه مـ     یکمتر به انواع غ   

نامـه   لمین اهل هنـر، فـ     ین موارد است که در ب     یروش دو نوع از ا    
ــنو ــه ی ــشگران عرص ــان، پژوه ــا سان، کارگردان ــف و يه  مختل

ج از یـ ن تـصور را  یهمچنـ . شـود  یار مـشاهده مـ    یان بس یدانشگاه
 اسـت، در    گـران یا بخـش عمـده اثـر د       یـ ش کل   ی، ربا ییربا علم
ز ممکـن   یـ ک پاراگراف ن  یا جمله و    یک کلمه   یکه بکاربردن   یحال

گـر از  ی د یکـ یز  یارجاع نامناسب ن  .  محسوب شود  ییربا است علم 
 کشور ماست که محققان اغلب ی در آثار علمییربا ج علمیانواع را

. شـوند  یح پژوهش مرتکب آن م    ی از روش صح   یبه خاطر ناآگاه  
ـ  یـ  از انـواع را    ی رسان یدر آگاه ن مقاله بتواند    ید است ا  یام  یج ول

  . کندی کمکییربا مورد غفلت علم
  

  یاخالقي ها مالحظه

 دري امانتـدار  ژهیـ و به مرتبطی  اخالق موضوعات پژوهش نیا در
  . است شده تیرعای علم سرقت از زیپره و منابع ذکر

  
  نامه واژه

 Plagiarism.1  ربایی علم
 Plagiarus.2  ریشه التینی

    Plagiarii.3  دزدي بچه
      Poor academic practice.4  ضعف عملکرد آکادمیک

5.Code of Academic Integrity  
  قانون شرافت دانشگاهی

6.The Council of Writing Program Administrators 
(CWPA) 

  انجمن مدیران برنامه نگارش 
   Appropriation.7  اختصاص دادن

    Credit.8  اسناد
 innocent infringement.9   گناهانه ی بییربا علم
    Collusion Plagiarism.10  ربایی توافقی علم
    Text Plagiarism.11  ربایی متن علم
  Copy & Paste Plagiarism.12      درج-ربایی کپی علم

     Ghost Writer.13  نویسنده در سایه
   photocopy plagiarism.14     ربایی رونوشت علم
   Cut-and-paste plagiarism.15   درج -ربایی برش علم

 Potluck Paper.16      نوشته آماده
  Patchwork.17   دوزي وصله

 Poor Disguise.18      استتار ضعیف
 Metaphor plagiarism.19  ربایی استعارات علم
       Style plagiarism.20  ربایی روش علم

21.Organizational plagiarism  
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  ربایی سازماندهی علم
   Ideas plagiarism.22     ها ربایی ایده علم

     Self-Stealer.23  سرقت از خود
 Self- Plagiarism.24  ربایی از خود علم

    Honorary authorship.25  نویسنده افتخاري
     Guest authorship.26  نویسنده مهمان
   Coercive authorship.27  نویسنده اجباري

28.Inappropriate paraphrasing   
  نقل قول نامناسب

     Word Switch Plagiarism.29  ربایی تغییرکلمه علم
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