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  و ضمانت اجراهاي مقابله با آن؛  سرقت علمي
   تعامل سرقت علمي و نظام حقوق مالكيت فكريةمسئلبا تأكيدي بر 

 
  

  زهرا شاكري
 دانشگاه تهران) حقوق تطبيقيمؤسسة (حقوق و علوم سياسيدانشكدة استاديار 

  )9/2/1398 :تاريخ تصويب  - 11/10/1397: تاريخ دريافت(
  
 

  چكيده
مي به معناي كپي كردن اثر ديگري و انتساب آن به خود است كه همپوشاني نزديكي سرقت عل    

 دانشگاهي اين دو اصطالح ةرو بسياري از افراد جامع ازاين. با نظام حقوق مالكيت فكري دارد
جمله   مصاديق سرقت علمي ازة اما اين تصور نادرست بوده و هم،كنند را مترادف تلقي مي

 حاضر ةمقال. ر ديگري يا خودسرقتي مشمول نظام حقوق مالكيت فكري نيست اثةاستفاده از ايد
بررسي آراي (اي و ميداني   توصيفي و رويكرد كتابخانه–كند با روش تحليلي  تالش مي

هاي سرقت علمي و ضمانت  به بررسي شاخص) هاي رسيدگي به تخلفات انتظامي تأهي
كند كه سرقت علمي در بخشي از مقررات تابع  گيري مي اجراهاي آن بپردازد و سرانجام نتيجه

هاي اختصاصي خود است كه   اما در بخشي ديگر داراي مؤلفه است،نظام حقوق مالكيت فكري
   .تواند به مجازات اداري منجر شود مي
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   قدمهم. 1
اخبار مذكور . شده است  منتشر1هاي اخير اخبار فراواني در خصوص سرقت علمي در سال
قرار گرفتن در (و غيررسمي) د اخراج از دانشگاهمانن(هاي رسمي به موضوع واكنشاغلب 

كننده  اين اخبار معموالً نگران. پردازد  اين امر ميدر خصوص) فهرست سياه مجالت علمي
بر اينكه اثر مؤلف   افزون.كند مي اعتبار و شهرت پژوهشگران وارد جدي بهخدشة و است 

 مشاهدهگيرد و پژوهش وي  مورد ارجاع كافي قرار نمياست، شده   اصلي كه مورد سرقت واقع
 ترتيب مردم در خصوص اصالت اثر مبتني بر سرقت علمي فريب  اين  به. شود و مطالعه نمي

 توسط مؤلفي كه نامش بر روي اثر ،رو هستند هبا آن روبنند اثري كه ك و تصور ميخورند  مي 
   2. پديد آمده است،بوده

اي در ميان دانشگاهيان بوده  كلي، احترام به تماميت اثر ديگري يك اصل رايج حرفه طور به
صورت كامل به منبع آن  و به معناي آن است كه پژوهشگر بايد در استفاده از اثر ديگري به

مسئله  توجهي به اين كلي بي طور به. عنوان اثر خود جا بزند دارد آن اثر را بهو حق نكند استناد 
و مردم قادر نباشند به دستاوردهاي علمي شود شود مسير تعالي علمي دچار ركود  موجب مي

علل سرقت علمي تحقيقات متعددي صورت دربارة  گفتدر اين خصوص بايد  .كننداعتماد 
االجل نزديك به هم براي انجام تكاليف  ضربدربارة ي آموزشي  فشارها در آن ميان،گرفته كه

هاي  هاي مبهم و كلي از سوي اساتيد، دسترسي گسترده به اينترنت و بانك مختلف، راهنمايي
دست آوردن بودجه  بهوجود رقابت باال در ارتقاي علمي و  ،)13- 14: 1397 ناصري و فتحي،( اطالعاتي
بر اينكه نگرش فرهنگي به موضوع   افزون.  استقابل اشاره )76: 1396مرادي و ديگران، (هزينه و كمك

 هنوز از ديدگاه بسياري از مردم سرقت محدود چه .در اين مسئله استتوجه  شايان نيز از علل 
 عنوان سرقت تلقي شود تواند به به اموال مادي و فيزيكي است و سرقت افكار و اطالعات نمي

هاي علمي يكسان نبوده  رشتههمة اين، توجه به چنين امري در بين  ودوج با. )60: 1396 سهرابي،(
هاي علوم پزشكي،  كه تأكيد بر رعايت اخالق پژوهش در رشتهاست و مطالعات حاكي از آن 

اي  در اين ميان تحليل حقوقي موضوع اخير در هاله. علوم پايه و فني از قدمت برخوردار است
ويژه حقوق مالكيت فكري به اين موضوع نگريسته  حقوقي بهابهام بوده و تاكنون از ديدگاه 

  .نشده است
متأسفانه يكي از اشتباهات رايج بسياري از دانشگاهيان آن است كه سرقت علمي را 

دانند و ضمانت اجراهاي قانوني مصرح در اين زمينه را  مترادف نقض حقوق مالكيت فكري مي

                                                            
1. Plagiarism 

 گرفته و حتي ممكن است فرصت انتشار مقاله بر اينكه بررسي آثار مبتني بر سرقت علمي وقت فراواني را از داوران عالوه. 2
  . را از پژوهشگران ديگر بگيرد
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. علمي قرار نگرفته است مطالعة نين فرضي مورداما تاكنون چ .دهند به سرقت علمي تسري مي
 فكريرو پرسش پژوهش كنوني آن است كه آيا سرقت علمي همان نقض حقوق مالكيت  ازاين

است؟ و سرانجام آنكه نظام حقوقي حاكم بر سرقت علمي چه خواهد ) رايت كپي/حق مؤلف(
 در بخش 1بعضاً ميدانياي و   توصيفي و با رويكرد كتابخانه–بود؟ مقاله با روش تحليلي 

كند و سپس به ارتباط سرقت علمي و  نخست تعريف و مفهوم سرقت علمي را بررسي مي
  .كند پردازد و سرانجام به ضمانت اجراهاي مربوطه اشاره مي حقوق مالكيت فكري مي

  
  تعريف و مفهوم سرقت علمي   .2

در . غارت و ربودن است به معناي plundering التين ة برگرفته از واژplagiarismاصطالح 
دهد كه  سرقت علمي را ربايش يا سرقت ايده و لغات ديگري تشكيل ميجوهرة حقيقت 

هاي  دهد در حوالي سال اسناد تاريخي نشان مي. شود آن تلقي ميدارندة همچون فرزندي براي 
   2.استفاده بوده است م اصطالح سرقت علمي مورد1600

 كنترل بر روي آثار علمي و  كليسا در خصوصة فائق مطالعات حاكي از آن است كه قدرت
ها دسترسي عمومي به آثار فراهم نشود و اين امر در شرايطي كه  موجب شد تا مدتادبي 

اما با ظهور دستگاه چاپ در حوالي . تر بود  افزون،سواد بودند سواد يا كم بسياري از مردم بي
در اين شرايط نشر به گستردگي  . شدتأملي دگرگون  نحو قابل بهم اوضاع 1450هاي  سال

اين امور موجب شد مردم به آثار . گرفت و تحصيل علم نيز در حال افزايش بود صورت مي
كم به حقي براي  مردم براي دانستن و اطالع يافتن كممطالبة دسترسي بيشتري داشته باشند و 

 در لندن م1704در سال تواند جالب باشد كه  اين موضوع مي. شوددسترسي به اطالعات تبديل 
3 كه به تصويب قانون آن1709 پنج سال تا سال ةكه در فاصل  درحالي،نه روزنامه وجود داشت

 

چنين افزايشي . ):Ashworth, 1997 203–187(  روزنامه افزايش يافت19 اين تعداد به ،منجر شد
  .استكرده مهمي را ايفا نقش مسلماً در دسترسي مردم به اطالعات 

كه ناشران محور  در آن دوران . تر شد موازات اين تحوالت، دزدي آثار ادبي نيز ساده   اما به
و  4كاهش دزدي ادبي، كاهش سواري رايگانمنظور  بهاصلي انتشار كتاب در انگلستان بودند، 

 دنبال وضع مقرراتي بودند كه اهداف مذكور را برآورده كند بهتثبيت قدرت خود در بازار نشر، 

                                                            
 علمي دانشگاه  هاي مطروحه در هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيأت نگارنده در اين پژوهش به مطالعة پرونده. 1

همچنين .  و رسانه پرداخته استهاي مطروحه در دادسراي فرهنگ  و نيز برخي پرونده97 تا 95هاي  تهران در فاصلة سال
  .شود هاي مربوطه از ذكر اسامي و اطالعات كامل خودداري مي منظور رعايت جنبة محرمانگي در پرونده شايان ذكر است به

2. See: Oxford English Dictionary (2d ed. 1989) (“plagiarism”). 
3. Act Of Anne 
4. Free-riding 
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در قرن هجدهم اين مفهوم در اذهان عمومي شكل گرفت كه لغات نيز به . )28: 1396 يا،ن باقري(
شوند و اين مسئله با ظهور موضوع مالكيت و  ديگري تصاحب ميتوسط روند يا  سرقت مي

هاي  فعاليتثمرة عنوان مال و  كه اثر علمي به  از هنگامي،ديگر  عبارت به. اصالت اثر همراه بود
كم  شده و كم   حقوق آنها نسبت به اين ثمره نيز به رسميت شناخته،ي شدپژوهشگران تلق

نخستين خروجي قانوني مهم در اين زمينه . استناد و تابوي سرقت علمي شكل گرفتضابطة 
 ,Green( گير شد  انگليس انعكاس يافت و سپس در كشورهاي ديگر همه1709در قانون آن 

عنوان تجلي   كه در اين زمان اثر ادبي و هنري به چنين ماجرايي آن بودةنتيج .)1 :2002
طور  شود و اعتباربخشي به منبع به فرد و مستقل شخصيت هنرمند و مؤلف شناخته مي منحصربه
تأكيد بر منظور   بهموضوعي كه در كشورهاي حقوق نوشته و رومي  .يابد اي اهميت مي فزاينده

ترتيب   اين  به .)Strömholm, 1983: 10( حق معنوي از قرن نوزدهم به گستردگي پيگيري شد
فرض نخستين آن است كه محمل قانوني سرقت علمي اصوالً در قوانين حقوق مالكيت ادبي و 

توان نتيجه گرفت كه هر سرقت علمي تابع  شود و احتماالً از اين امر مي وجو مي هنري جست
ملي و مقررات مطالعات بر روي قوانين . مقررات حقوق مالكيت فكري خواهد بود

المللي از سرقت علمي كه بر سر آن اجماع  دهد تعريف بين هاي مختلف نشان مي دانشگاه
توان   مي،اما با مرور تعاريف كه در اسناد مرتبط وجود دارد.  وجود ندارد،وجود داشته باشد

  1. مالحظه كرد،رود كار مي بهسرقت علمي ة  كه دربار را از تعابيرييهاي نمونه
توان گفت سرقت علمي عبارت است از برگرفتن و استفاده از ايده، فكر،  كلي مي طور به

لغات و ابتكارات متعلق به ديگري به نام خود يا استفاده از توليدات فكري ديگري بدون تعيين 
 يك ايده يا محصول جديد و اصيل در شرايطي كه آن ايده ناشي از منبع از پيش ةمنبع يا ارائ

 واژگان يا ةجمله استنفورد نيز فعل ارائ ررسي مقررات چند دانشگاه نمونه ازدر ب. موجود است
در  .مقتضي منبع، سرقت علمي استكردن عنوان اثر متعلق به خود بدون مشخص  ديگر بهايدة 

اين مقررات تأكيد شده سرقت علمي بيش از كپي صرف از اثر ديگري است و شامل نقل، 
همچنين از ديدگاه  2. خود استةعنوان تئوري يا ايد  آنها بهة ارائبازنويسي يا اقتباس اثر ديگر و

 ديگري بدون درج ة ديگري به نام خود با يا بدون اجازة اثر يا ايدةدانشگاه آكسفورد ارائ
مباالتي بودن  مشخصات كامل، سرقت علمي است و عمدي يا غيرعمدي بودن يا از روي بي

: كند ق پژوهش وزارت علوم در اين زمينه بيان ميمنشور اخال 3.تأثيري در تحقق آن ندارد
يك در بيان  به ديگر، تناظر يكنويسندة سرقت علمي شامل اقتباس نزديك افكار و الفاظ «

                                                            
1. See: Wendy Sutherland Smith, Plagiarism: The Internet and Student Learning, Improving 
Academic integrity, Rutledge publications, 2008. 
2. See: Module 6 - Use Criteria - Plagiarism and the Stanford Honor Code, available at: 
http://skil.stanford.edu/module6/plagiarism.html.  
3. See: https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism?wssl=1. 



  
 659  ...سرقت علمي و ضمانت اجراهاي مقابله با آن؛ با تأكيدي بر مسئلة تعامل سرقت علمي و نظام حقوق 

هاي  ها يا كلمه ها، فرايندها، نتيجه هاي ساختاري در نوشتار يا انتساب ايده ها و شباهت انديشه
 اين،  بر عالوه .)34: 1390اخالق پژوهش وزارت علوم، تة كمي(» ديگران به خود بدون ارجاع مناسب است

رسيدگي به تخلفات پژوهشي وزارت بهداشت، كپي كردن كامل يا بخشي بخشنامة موجب   به
از نوشته، مقاله يا پروپوزال يك فرد ديگر، بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب با مالك 

  ).1394 رسيدگي به تخلفات پژوهشي وزارت بهداشت ةخشنام ب3- 2 ة ماد»پ«بند (معنوي آن، سرقت علمي است 
غيرمجاز از اثر استفادة توان گفت سرقت علمي  بندي تعاريف متعدد مي در مقام جمع

كنند با اثر  اي كه مخاطبان فكر مي گونه  به،ديگري اعم از ايده يا عبارات متعلق به ديگري است
صورت مفصل به  در ادامه به. استخلق شده  كننده رو هستند كه توسط استفاده هاصيلي روب

  . هاي سرقت علمي اشاره خواهد شد بررسي مؤلفه
  

  تمييز سرقت علمي از مفاهيم مشابه . 2. 1
جمله  آميز ديگري از سرقت علمي تنها سوء رفتار پژوهشي نيست و معموالً رفتارهاي مخاطره

تواند صحت و اصالت پژوهش   ميعلمي نيز وجود دارد كهاجارة ها يا  داده 2و تحريف 1جعل
 از رفتارهاي غيرمناسب پژوهشي ،ها طور مثال جعل و تحريف داده به. كندرا با ترديد همراه 

ها و نتايج ساختگي يا  دادهتهية موجب آن پژوهشگر به گزارش غيرواقعي و   است كه به
اجارة همچنين . ندك خاص اقدام مينتيجة افزارها براي رسيدن به  ها و نرم دستكاري آزمايش

 اخالق ةكميت( كار گرفتن ديگري براي انجام پژوهش و انتشار به نام خود است بهعلمي به معناي 
 كه متأسفانه امروزه با گسترش اشخاصي كه به سفارش ديگري براي )40:1390پژوهش وزارت علوم ،

از اين آثار به نام خود كنند و فرد اخير براي اخذ پذيرش علمي  نامه يا مقاله تهيه مي وي پايان
پس بايد دانست تفاوت مهم ميان سرقت علمي و ساير سوء  3.رايج شده استكند،  مياستفاده 

رفتارهاي پژوهشي آن است كه در سرقت علمي خود پژوهشگر اقدام به ربايش اثر ديگري 
 اعم از ؛شود كار گرفته مي به اثر ة علمي شخص ديگري براي تهيةكه در اجار  درحالي،كند مي

در جعل و  .كند يا اثر اصيلي را خلق ميكند  مياينكه شخص ثالث در اين مسير سرقت 
گيرد و بحث از آن خود كردن اثر  ها صورت مي تحريف نيز دستكاري و گزارش غيرواقعي داده

ترديد  ترين مفهوم نزديك به سرقت علمي بي اما در اين ميان مهم. ديگري در آن مطرح نيست
مجموعه « حقوق مالكيت ادبي و هنري به معناي. است 4مالكيت ادبي و هنرينقض حقوق 

                                                            
1. Fabrication 
2. Falsification 

منشور اخالق پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري : ك.براي مطالعه در خصوص اقسام سوء رفتارهاي پژوهشي ر. 3
  .، فصل ششم)1390(

4. Copyright Infringement. 
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كه  )205 :1385 كلمبه،( »شده براي مؤلفان آثار فكري است امتيازات مادي و معنوي شناخته
ديگر عين   عبارت به .ه استهاي مؤلفان و هنرمندان وضع كرد قانونگذار نسبت به تجلي ايده

رد همان  حق ندايكس و گيرد  مي در پناه حمايت قانوني قرار ، تصاوير و مانند آنعبارات
  مؤلف را داشته باشد يا بهاجازة  مگر آنكه ،كار بگيرد به را در اثر خود عبارات يا تصاوير

آموزشي، بتواند با اهداف آموزشي و بدون اخذ رضايت استفادة موجب استثنائات قانوني مانند 
برداري كند يا احياناً به نمايش درآورد يا پخش راديو   را نسخهحق، اثر متعلق به او مالك يا ذي

در اين ميان حق معنوي نسبت به درج نام . )20 :1396 شاكري و اسماعيلي يدكي،( و تلويزيوني نمايد
تواند نام  شود و كسي نمي تغيير اثر نيز از حقوق مهم و اصلي مؤلف تلقي مي  مؤلف و عدم

آنچه در اينجا  .)1 قانون حقوق مؤلفان19 ةماد( ر تغيير ايجاد كندمؤلف را حذف كند يا در اث
بايد بدان توجه كرد آن است كه مفهوم اثر در نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري و سرقت 

اين امر در سطور آينده .  تجاوز نيز هميشه يكسان نخواهد بودةعلمي يكسان نيست و دامن
  .شود بررسي مي

  
   انواع سرقت علمي .2.2

مطابق با (ترين اشكال آن   كه در ذيل به برخي از مهم2داردسرقت علمي اقسام گوناگوني 
  :شود پرداخته مي) سنجي  اخالق پژوهش و علمةبندي حوز تقسيم
 در اين شيوه، : اثر ديگري در اثر خود بدون ارجاع به اثر اصليةاستفاده از ايد .2. 2. 1

 حاكم بر مقاله يا ة بلكه ايد، اثر ديگري نيستهايي از موضوع سرقت، عبارات و پاراگراف
كند كه  و مؤلف اثر دوم به خواننده القا مياست مؤلف خود اي است كه ناشي از نوآوري  رساله

هاي دولتي بر ميزان ثبت   تأثير حمايتةطور مثال مطالع به. اين ايده را او خلق كرده است
 خود همين ايده را ةديگري در مقالنويسندة ال ح  اين  با است،شده  اي بررسي اختراع در مقاله

احتمال    به،مطالعاتي در اين زمينه ندارندسابقة كند و خوانندگاني كه  با ادبيات خود بيان مي
  .دوم مبدع اين نظريه استنويسندة كنند  فراوان تصور مي

 كرده و  در اين روش، پژوهشگر اثر ديگري را مطالعه:بازنويسي يا نقل به مضمون .2.2.2
چالش اصلي در .  ادبيات شخصي خود بيان كندباكند همان مطالب را مجدداً  سپس تالش مي

طور نمونه در اثر اصلي آمده  به. كند اين شيوه آن است كه پژوهشگر به اثر اصلي استناد نمي
 نبايد الزامي آثار ادبي و هنري مطابق با اصل حمايت عاري از تشريفات، پديدآورندگان« :است

شرط حمايت داشته  عنوان پيش گونه فرايند تشريفاتي ديگري به به رعايت ثبت آثار يا هر
                                                            

  .شود استفاده مي» حقوق مؤلفان«از عبارت » حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان«جاي عنوان  در اين مقاله به. ۱

  .123- 144: 1396اسماعيل و همكاران،  ؛ 9- 19: 1396اترك، : ك.براي مطالعة بيشتر ر. 2
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لذا هر كس كه تشريفات را رعايت نمايد يا رعايت ننمايد بايستي از حق كاملي براي  .باشند
آن استفاده تحت يك استثناء قانوني قابل كه  دار باشند مگر آنممانعت از استفاده ديگران برخور

آثار ادبي و هنري نبايد به رعايت  پديدآورندگان: شده است  اما در اثر دوم بيان 1.»ه باشدتوجي
بنابراين هر كس فارغ از رعايت . گونه فرايند تشريفاتي ديگري ملزم باشند ثبت آثار يا هر

  .  قانوني استناد شده باشدياستثنا  به مگر آنكه ،مند باشد تشريفات بايد از حق متقني بهره
در اين شيوه از  : ديگري2هاي اثر نمودارها يا داده/ جداول استفاده از تصاوير،. 2. 2 .3

ها   بلكه پژوهشگر در اثر خود از تصاوير يا عكس،شود ايده يا عبارات اثر ديگري استفاده نمي
 . بدون اينكه به منبع اصلي ارجاع دهد،كند هاي آماري اثر ديگر استفاده مي يا نمودارها يا داده

تعدي  هر يك از تصاوير يا جداول مذكور خود يك اثر ادبي و هنري است كهاست  ذكر شايان
ديگر براي اثري در ، استعمال اين آثار نكهيبر ا  افزون. چالش حقوقي مطرح كندتواند يمبه آن 

 به اعتبار فرد اخير لطمه وارد تواند يماثر اول  ةاثبات موضوعي متفاوت از منظور پديدآورند
هاي  يافته استفاده از سبب به  خاطيكهكرد  اشاره يا پروندهتوان به  در اين خصوص مي .زدسا

   3. شدمواجه كسر امتياز در ترفيع ساالنه باعلمي ديگري 
در اين روش، پژوهشگر يك  :عنوان اثر اصيل خود  اثر ديگري بهةانتشار ترجم. 2. 2. 4

كند و سپس   مؤلف آن اقدام به ترجمه ميةازكند و بدون اج خارجي مناسب را انتخاب مياثر 
اثر ديگري ترجمة  رضايت براي  اخذكلي طور به .سازد اثر خود منتشر ميعنوان  آن ترجمه را به

 بدو امر پژوهشگر مرتكب نقض حق  اين مورد از سرقت علمي در دررو ازاين 4.الزم است
عنوان اثر  اين ترجمه را بهام بعدي كند و در گ ر بسنده نمي اما وي به اين ام5.شود ترجمه مي

تواند نوعي تكثير اثر   اين امر نيز مي6.كند نامه منتشر مي اصيل خود در قالب مقاله يا پايان
زيرا كه اثر تكثير ، ديگري باشد كه مشمول نظام حقوق مالكيت ادبي و هنري قرار گيرد

  . )38 :1396 محمدزاده وادقاني،(  اما به زباني ديگر،شود مي

                                                            
 با تأكيد بر - حمايت عاري از تشريفات؛ اصلي در نظام حقوق مالكيت ادبي و هنري ،)1393(شاكري، زهرا: مراجعه كنيد به . 1

 93بهار و تابستان  ،1، شماره 5دانشگاه تهران،دوره كنوانسيون برن، نظام حقوقي ايران و آمريكا،مجله مطالعات حقوق تطبيقي 

  .131ص
ها، اطالعات عمومي نيست، بلكه اطالعاتي است كه در قالبي مانند جداول يا متن تجلي خارجي و محسوس  منظور از داده. ٢

  .پيدا كرده و حاصل تالش شخصي محقق خود است

علمي رشتة دامپزشكي  نين و مقررات دانشگاه عضو هيأت  در خصوص اتهام تخلف از اجراي قوا27/8/96رأي مورخ . 3
  .علمي دانشگاه تهران دانشگاه تهران صادره از هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت 

 . قانون حقوق مؤلفان3  مادة 5بند  .4
  ). قانون حقوق مؤلفان22مستفاد از مادة (بار در ايران منتشر شده باشد  مشروط بر آنكه اثر براي نخستين .5

علمي در جلسات دفاع   پژوهشي و بعضاً اعضاي هيأت –موارد فراواني از اين روش سرقت علمي از سوي مجالت علمي . 6
  .شده است ها گزارش  نامه پايان
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 اين روش حد اعالي سرقت علمي است كه :استفاده از عين عبارات اثر ديگري .2. 2. 5
 اما ، استتكثيرشده حق  نخستين حق ضايع. تواند به نقض چندين حق مؤلف منجر شود مي

 اثر از طريق نشر كاغذي يا الكترونيكي، حق عرضه و اجراي ةبر آن در صورت ارائ افزون
كه بدون ارجاع به نام مؤلف است حق معنوي  آنجا اين استفاده از. گردد نقض مي عمومي نيز

  .) قانون حقوق مؤلفان23 ةماد (كند بر نام را نيز نقض مي
انگيزترين روش سرقت  ربايي يا خودسرقتي شايد شگفت علم خود:1خودسرقتي .2. 2. 6

در روش  .دكن زيرا پژوهشگر در اينجا نه از ديگري كه از خود سرقت مي، علمي تلقي شود
پيشين خود را بدون اعالم منتشرشدة توجهي از اثر   هاي قابل مذكور مؤلف مجدداً تمام يا بخش
 اصلي آن است كه با مفهوم اثر ةربايي نكت علمدر خود. كند و ارجاع مناسب به آن منتشر مي

مخاطبان  اين است كهاست، نظر دانشگاهي مذموم   اما آنچه از،رو نيستيم همتعلق به ديگري روب
ديگري از همان خالقانة كنند كه با اثر  آنها تصور مي .خورند نسبت به اصالت اثر فريب مي

روش اخير اگرچه از اقسام سرقت علمي .  ولي در حقيقت چنين نيست،رو هستند همؤلف روب
  . شود  نقض حقوق مالكيت فكري تلقي نمي،است
  

  هاي سرقت علمي  مؤلفه. 2. 3
ي است كه براساس مطالعات تطبيقي مستنبط از مقررات داخلي و يجزاسرقت علمي داراي ا

در اين بخش بايد مشخص شود در سرقت علمي چه موردي  .شود خارجي تبيين و تحليل مي
شود؟ سرقت علمي چه فعل يا ترك فعلي است؟ عامل سرقت علمي چه شخص يا  سرقت مي

  اشخاصي هستند؟ و عنصر معنوي سرقت علمي چيست؟
  
   موضوع سرقت علمي .2 .3. 1

تحقيقات متون درسي، هر گونه اثر متعلق به ديگري اعم از  تواند از  سرقت علمي مي
هنري خالقانة  آثار  وها، آثار منتشرنشده نامه  بصري، پايانيآثار سمعها،  سخنراني ،دانشجويي

                                                            
عين يك مقاله يا يك عنوان و محتوا در دو نشريه منتشر . 1: اند برخي دانشمندان سه شكل را براي اين روش بيان كرده. ١
. 3يك مقاله با حفظ محتوا و ايدة اصلي پيشين همراه با تغيير عنوان و تغييرات جزئي در محتوا دوباره منتشر شود؛ . 2شود؛  مي

سازي  بر اين، چندپاره افزون). 2: 1397اترك، (بخشي از يك اثر در تلفيق با موضوعي ديگر با عنوان جديد دوباره منتشر شود 
در اين روش، پژوهشگر، تحقيق جامع خود دربارة . قل نيز از اقسام خودسرقتي استيك پژوهش و انتشار در قالب آثار مست
روش مذكور داراي استثنائاتي نيز است . كند هاي يكساني دارد، در چند مقاله  منتشر مي يك موضوع را كه سؤال، فرضيه و داده

وان مقالة علمي پژوهشي يا ترجمة مقاله به زبان ديگر عن طور مثال نشر مقالة همايشي با ايجاد تغييراتي در آن و انتشار به و به
اترك، (شود  يا  انتشار كل يا بخشي از مقاالت در قالب كتاب مجاز شمرده مي) البته با تصريح به وجود نسخة زباني ديگر(

1397 :6-5.(  
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اثر ديگري  ايدةجمله يا عبارتي از يك متن يا  اين سرقت در قالب استفاده از. صورت گيرد
حال اين امر به كد اخالق  هر   ولي به،در اينجا شفاهي يا كتبي بودن اثر قبلي مهم نيست. است

 بيان  به. همچنين الزم است كه اثر به ديگري تعلق داشته باشد .بستگي داردمؤسسه پژوهش هر 
ينجا يكي از در ا . اثر مورد سرقت بايد ديگري باشدةديگر به غير از خود سرقتي، پديدآورند 

/ هاي دانشگاهي متعلق به چه كسي است و چه شخص نامه هاي مهم آن است كه پايان چالش
اين بحث آن است نتيجة شوند؟  اشخاصي پديدآورنده و داراي حق نسبت به آن محسوب مي

اثر ديگري يا اثر ثالث مشاورة راهنما و استادان  اثر براي ،كه اگر اثر متعلق به دانشجو باشد
شود كه براي استفاده بايد به ضوابط مربوط به سرقت علمي و حقوق مالكيت فكري  ي ميتلق

استادان هاي متعددي وجود دارد كه يكي از  باره پرونده  اين در. در خصوص آن توجه كرد
طور مثال در  به. بدون اشاره به نام استاد ديگر يا دانشجوي خود به انتشار اثر پرداخته است

 ةنام اي از پايان اد مشاور بدون ذكر نام استاد راهنما اقدام به استخراج مقالهاي است پرونده
كند كه در  اي ارسال مي  كرده و سپس مقاله را براي اخذ پذيرش به مجله92شده در سال  دفاع

 قضايي مطروحه در دادسرا دانشجويي عليه ة يا در پروند1كند نهايت پذيرش را نيز دريافت مي
اجازة عرضه و انتشار اثر متعلق به ديگري بدون سبب   انتشارات دانشگاه بهخود واستادان 
ها يك نفر اثري را كه حاصل كار مشترك   در اين دست پرونده2.كند اقامة دعوا ميقانوني 
صورت انفرادي آن را  كنند نويسنده به نمايد و مخاطبان فكر مي  به نام خود منتشر مي،است

 شده است كه اشخاصي مانند استاد داور  اين، مواردي نيز گزارش بر افزون. خلق كرده است
اند كه با ضمانت  مستخرج از رساله كردهمقالة  اقدام به نشر ) نيستندمؤلفان ةاصوالً در زمر(

راهنما، استادان رغم تأثيرگذاري  به نظر برخي نويسندگان به 3.اجراهاي قانوني مواجه شدند
اين امر موجب سهيم شدن ايشان در  ده و درخور در پژوهش،مشاور يا داور در تغييرات عم

عنوان مؤلف  شود و همواره دانشجو به نامه يا رساله نمي حقوق مادي يا معنوي ناشي از پايان
 اين امر از اصل شناسايي مؤلف براساس نام .)164- 165 :1396 زاده و رسولي، بيگ( شود تلقي مي

اين  بر  افزون.شود  استنباط مي) كنوانسيون برن15مادة د از مستفا( شود شخصي كه روي اثر درج مي

                                                            
مي رشتة شيمي دانشگاه  عل  در خصوص اتهام تخلف از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه عضو هيأت1/8/95رأي مورخ . 1

در پروندة مذكور كه عليه استاد مشاور در هيأت . علمي دانشگاه تهران تهران صادره از هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت 
شود، متهم با اظهار آمادگي براي اصالح يا واگذاري مالكيت مقالة  علمي دانشگاه تهران اقامة دعوا مي انتظامي اعضاي هيأت 

  .شود تبرئه ميمورد مناقشه 
در اين  . دادياري دادسراي فرهنگ و رسانة تهران12 شعبة 95- 9982688500182 در پروندة 1/6/96قرار صادره مورخ . 2

  .شده است پرونده كتابي كه حاصل كار مشترك دانشجو و دو تن از استادان است، بدون ذكر نام دانشجو تجديد چاپ 
علمي رشتة زبان عربي  لف از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه عضو هيأت  در خصوص اتهام تخ1/2/97رأي مورخ . 3

  .علمي دانشگاه تهران دانشگاه تهران صادره از هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت 
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شده مؤلف كسي است كه سهم   در منشور اخالق پژوهش وزارت محترم علوم اشاره
يا در نوشتن دارد ها، تحليل و تفسير  آوري داده پژوهش، جمعايدة  ةدر ارائچشمگيري 

به اصالح محتواي علمي مقاله شود، كه منجر   آننقادانة نويس مقاله و اصل آن يا مرور  پيش
راهنما و استادان بنابراين ).  فصل هشتم33بند (  نهايي نقش داشته باشدةيد مقالأيمطالعه و ت
اين ( ندنامه از حق مؤلف در اثر برخوردار شرط اثبات نقش مهم در تهيه و تدوين پايان مشاور به

  .)داردحاضر نيست و به تحقيق مستقلي نياز مقالة امر موضوع 
  

  فعل يا ترك فعل سرقت علمي. 2. 3. 2
فعل ممنوعي است كه سرقت ) تفسير و تحليل(ارائه، استفاده، كپي، بازنويسي يا نقل به مضمون 

عدم . موازات اين افعال، ترك فعل عدم انتساب نيز بايد تحقق يابد  اما به .شود علمي تلقي مي
در اين  .ين ركن مهم سرقت علمي استانتساب يا عدم تقدير و تشكر از مؤلف اثر پيش

 مثالً اشاره به نام مؤلف بدون تعيين اثر مورد(  ذكر است انتساب ناكافيشايانخصوص 
بنابراين عنصر مادي در سرقت  .تواند سرقت تلقي شود يا تقدير و تشكر ناقص نيز مي) استفاده

ه تكليف به انجام جايي ك به مؤلفش درآن علمي، عمل كپي كردن و خودداري از انتساب 
  .چنين كاري بوده، خواهد بود

  
  عامل سرقت علمي. 2. 3. 3

 در اين خصوص بايد اضافه .ندا علمي عامالن اصلي سرقت علمي  تأدانشجويان و اعضاي هي
ها و مراكز پژوهشي مشمول قراردادهاي  علمي و كاركنان پژوهشي دانشگاه  تأكرد اعضاي هي

موجب مواد قراردادي نيز موظف به رعايت اصول اخالق   هاستخدامي هستند و ممكن است ب
  .پژوهش باشند

  
  عنصر معنوي سرقت علمي .2. 3. 4

 كه  استشده  صراحت بيان بهها و مراكز پژوهشي  در كدهاي اخالق پژوهش بسياري از دانشگاه
، وجود اين با. تواند فارغ از قصد عامدانه مرتكب نيز صورت گيرد ارتكاب سرقت علمي مي

پژوهشگر عالمانة اند و به قصد عمدي و  بسياري از كدهاي اخالقي به چنين امري ورود نكرده
 را در جهان امروز پژوهشگريتوان   نميگروهي از نويسندگان معتقدند. پرداخته نشده است

رو، قصد سرقت در  ازاين. ورزدتصور كرد كه بدون آشنايي با سرقت علمي بدان مبادرت 
 را مطرح  مسئوليت محض مرتكبموضوعگاهي مفروض تلقي شده و هاي دانش پژوهش

هاي  تأكه هياست اما مطالعات ميداني نگارنده حاكي از آن . )Green,2002:180-182( كنند يم
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 و اين امر به تخفيف مجازات اند رسيدگي به تخلفات انضباطي غيرعمدي بودن را مؤثر دانسته
سرقت دربارة و دانشجويان استادان اگرچه بسياري از  زيرا ،شود تا حد تذكر شفاهي منجر مي

 معموالً از مهارت كافي براي رعايت اصول اخالق پژوهش در مواردي ،علمي اطالعاتي دارند
. ),Pinjaroenpan & Danvivath (53-47 :2017 مانند بازنويسي به مضمون برخوردار نيستند

موارد نقض عملي و رعايت اصول كافي براي تشخيص نا آموزش سبب ديگر به  عبارت به
رعايت تماميت اثر ديگري ممكن است خاطيان اساساً ندانند كه براي چه امري مجازات 

  .)Jenkins :2018 , (389-381شوند؟ مي
  

  مرز سرقت علمي و نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري . 2. 3. 4 .1
 در حقيقت ،رندبي و هنري مرزهاي مشتركي دااگرچه سرقت علمي و نقض حقوق مالكيت اد

نقض  بين اين دو وجود دارد و مواردي از سرقت علمي وجود دارد كهزيادي هاي  تفاوت
  : شود  كه در ذيل بررسي مي1حقوق مالكيت ادبي و هنري نيست

 زيرا اين ،ها قابل حمايت نيستند مطابق با نظام حقوق مالكيت ادبي و هنري، ايده - 
اد به حق دسترسي به اطالعات توسط هر و با استندارند موضوعات به عموم تعلق 

نظام از تجلي ايده حمايت اين در . )30 :1388زركالم، ( شخصي آزادانه قابل استفاده هستند
 نخواهد مؤلفاثر ديگري نقض حقوق ايدة استفاده از رو  ازاين. شود نه خود ايده مي
ثر تحت نظام ي اااز طرفي محتو. شود كه اين امر سرقت علمي تلقي مي  درحالي،بود

كه كپي ايده و افكار حاكم بر يك   درحالي،گيرد حقوق مالكيت ادبي و هنري قرار نمي
  . تواند تحت نظام حقوقي سرقت علمي قرار گيرد اثر مي
 استفاده از اثر ادبي و ) سال پس از فوت مؤلف50تا ( حمايتيدورة پس از پايان  - 

 ولي ،برداري مادي آزاد است رد بهرهبرداري يا عرضه يا ساير موا هنري در قالب نسخه
تواند مشمول سرقت علمي   حمايتي نيز مية حتي پس از پايان دوريهاي چنين استفاده

پيگيري    حمايتي نيز قابلة، نقض حق معنوي حتي پس از پايان دور اينوجود  با. باشد
ان سرقت عنو  همچنان كه عدم انتساب نيز به.) قانون حقوق مؤلفان4مادة ( حقوقي است
  .تعقيب است  علمي قابل

 عامه  برداري و عدم انتساب در خصوص آثار گمنام و نمودهاي فرهنگ نسخه - 
تواند نقض  كه اين امر مي  درحالي،ممكن است به سرقت علمي منجر شود) فولكلور(

خود  خودي عامه به   چه نمودهاي فرهنگ،حقوق مالكيت ادبي و هنري تلقي نشود
 و استفاده از آثار گمنام نيز )17 :1389 غفوري،( الكيت فكري نيستمشمول نظام حقوق م

                                                            
1. See: Ellis v. Diffie, 177 F.3d 503, 505 (6th Cir. 1999). 
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احترام به حق اين وجود   با. )167- 176: 1391 حبيبا،( معموالً با رعايت شرايطي مجاز است
 .بر نام حتي در خصوص آثار گمنام پابرجاست

عنصر معنوي عامدانه در بسياري از جرائم نقض حقوق مالكيت فكري وجود  - 
قانون ترجمه و تكثير كتب و  7مادة  قانون حقوق مؤلفان يا 23 ةجمله ماد زا(دارد 

مطرح ممكن است كه چنين قصدي در سرقت علمي  درحالي ،)نشريات و آثار صوتي
  .نباشد
ها و  موجب مقررات محدوديت  در نظام حقوق مالكيت ادبي و هنري به - 

در  ) منصفانهةسيون برن و استفاد كنوان9مادة  2گام مندرج در بند  آزمون سه( استثنائات
 ،ديگر  عبارت به. بدون اجازه را از اثر ديگري تجويز كرداستفادة توان  برخي موارد مي

 صورت قانوني از اثر ديگري استفاده كرد توان به در بعضي موارد مانند استثناي نقل مي
تي و ح نداردي در سرقت علمي وجود ياما چنين استثنا).  قانون حقوق مؤلفان7 ةماد(

سرقت علمي باشد و )  بسيار كوچكةنقل يك چكيد( ممكن است استثنايي مانند نقل
 .كندعامل را مستحق مجازات انضباطي 

شخصي كه از يك اثر ادبي و هنري مشمول حقوق مالكيت ادبي و هنري بدون  - 
 اما همين ، مرتكب سرقت علمي نشده،كند برداري مي انتساب آن به خود صرفاً نسخه

كپي كردن و جا زدن . شخص مرتكب نقض حق مالكيت ادبي و هنري خواهد بود
صرف كپي نقض حقوق رو  ازاين ، اصلي سرقت علمي هستندةعنوان اثر خود مؤلف به

 .مالكيت ادبي و هنري است نه سرقت علمي

جمله خودسرقتي اساساً نقض حقوق مالكيت ادبي  برخي موارد سرقت علمي از - 
!  سرقت بعيد استعنوان بهنظر يك حقوقدان پذيرش چنين امري و هنري نيست و از 

 سنجي و اخالق پژوهش تخلف علمحوزة ولي چنين موردي از ديدگاه متخصصان 
 . و از مصاديق سرقت علمي استشود محسوب مي

عنوان جرم   به،نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري در شرايطي كه جرم تلقي شود - 
 ولي سرقت علمي ضرورتاً به ،وصي نياز داردو به شاكي خصاست خصوصي مطرح 

دولتي يا غيردولتي صالحة شاكي خصوص نياز ندارد و در بسياري موارد مقامات 
ه كچنان( كنند گزارش واقعه و تقاضاي رسيدگي را به نهادهاي مربوطه ارائه مي

ها  دهد وزارت محترم علوم و معاونت پژوهشي دانشگاه مشاهدات ميداني نشان مي
 .)اند ت رسيدگي ارجاع دادهأحض اطالع آن را به هيم به

كه مقررات  درحالي .مقررات نظام حقوق مالكيت ادبي و هنري سرزميني است - 
 چنانكه مقاالت اتباع ايراني در ساير كشورها به. تواند جهاني باشد سرقت علمي مي
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ر و نويسنده در ليست سياه قراشود  ميموجب استانداردهاي اخالق پژوهش رد  
 حتي اگر اثر مشمول نظام حقوق مالكيت فكري كشوري ،ديگر  عبارت به .گيرد مي

تواند با ضمانت اجراهاي حداقل غيررسمي سرقت علمي مانند رد مقاالت   اما مي،نباشد
 .رو شود هروب

 
   ضمانت اجراي نقض حق در سرقت علمي. 2. 3. 4. 2

 اما ساير ضمانت اجراها ،ندا برخي ضمانت اجراهاي مقابله با سرقت علمي، غيررسمي
  .شود حقوقي و انضباطي است كه در ذيل مطالعه مي

  
  ضمانت اجراهاي اجتماعي و غيررسمي . 2 . 3. 4. 3

اي و حتي مردم عوام از دست  حرفهجامعة اصوالً سارق علمي، اعتبار علمي خود را در بين 
تواند به از دست رفتن  سياسي مي رتبة عاليطور مثال سرقت علمي يك وزير يا مقام  به. دهد مي

بسياري مجالت بعد از طي فرايند  اين، بر  افزون.شودمنجر اعتبار اجتماعي و سياسي وي 
 ،كه از سرقت علمي آگاه شوند د نهايي براي چاپ و حتي بعد از نشر درصورتيييأداوري و ت

  2.كنند  و آن را از سايت حذف مي1مقاله را سلب اعتبار
  
  ضمانت اجراي حقوقي  .2. 3. 4. 4

  :شود ضمانت اجراهاي حقوقي با عنايت به قوانين و مقررات ذيل بررسي مي
  

  مالكيت ادبي و هنري  قوانين مرتبط با حقوق)الف
كس تمام يا قسمتي از اثر  هر 1348 قانون حمايت حقوق مؤلفان مصوب 23مادة موجب   به

 او يا ة يا به نام پديدآورنده بدون اجازحمايت اين قانون است به نام خود ديگري را كه مورد
 حبس از شش ماه تا  به،عامداً به شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند

 لذا از حيث نقض ،دهد در سرقت علمي انتساب به خود روي مي .سه سال محكوم خواهد شد
اين  بر افزون .تواند مورد پيگيري حقوقي قرار گيرد سارق مي) حق بر نام( حق معنوي

 ،وتعديل و تغيير در اثر كه ممكن است در بازنويسي و نقل به مضمون صورت گيرد جرح
 25مادة و اعمال ضمانت اجراي ) حق بر حرمت و تماميت اثر( تواند به نقض حق معنوي مي

برداري و  كه در سرقت علمي، نسخه آنجا ر است از ذكشايان. قانون حمايت نيز منجر شود
                                                            

1. Retract 
اند كه   شده از كل توليدات علمي ايران فاقد اعتبار اعالم % 0.06، 2017  تا2010هاي  ها، در فاصلة سال مطابق با گزارش. 2

 ).89: 1396مرادي و ديگران، (بيشتر آنها در حوزة علوم پزشكي بوده است 
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برداري صرف اساساً مرتكب سرقت علمي   لذا مرتكبان نسخه،دهد عدم انتساب باهم روي مي
همچنين  ..)..عرضه و (تعقيب هستند  موجب قوانين حقوق مالكيت فكري قابل  نبوده و فقط به

 1352ريات و آثار صوتي مصوب  قانون ترجمه و تكثير كتب و نش7 و 1مستفاد از مواد 
برداري و نشر و پخش هر   و عامداً مرتكب تكثير يا تجديد چاپ و بهرهاشخاصي كه عالماً

 سارقان ،ديگر  عبارت به . به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد،اي شوند ترجمه
ي با ضمانت ديگرترجمة علمي به شرط دارا بودن عنصر معنوي تعمد در خصوص استفاده از 

كه اثري در محيط الكترونيك تكثير،  درصورتي اين، بر  افزون.شوند رو مي هاجراي حقوقي روب
 مرتكب با مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي ،شود) عرضه و نشر( اجرا و توزيع

در اين  ). قانون تجارت الكترونيك74 ةماد( شود رو مي هنقدي به ميزان پنجاه ميليون روب
 سبب  حداقل به، عامل سرقت علمي كه در بستر الكترونيك به چنين امري دست بزندصورت

  .برداري با مجازات كيفري مواجه خواهد شد تكثير و نسخه
  
  آثار علمي تهية در با تقلب قانون پيشگيري و مقابله  )ب

اين نة  پيشي.پردازد  جديدترين قانوني است كه به موضوع تقلب در آثار علمي ميقانون مذكور
 و  شدبه مجلس تقديم» مقابله با تقلب«اليحة گردد و ابتدا با عنوان  بازمي 1394قانون به سال 

 به.  تبصره است10قانون مذكور داراي يك ماده و .  به تصويب رسيد31/5/96در تاريخ 
 اله،نامه، مق  رساله، پايانمانندقانون مذكور، تهيه، عرضه و واگذاري آثاري واحدة  مادهموجب  

 علمي و يا هنري –پژوهشي شدة  ضبططرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب يا 
قصد انتفاع و   اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به

عنوان اثر خود،   كل اثر يا بخشي از آن توسط ديگري بهة با هدف ارائ–عنوان حرفه يا شغل  به
سازي اثر علمي از  آماده اثر،تهية رسد مراد از  نظر مي بهدر خصوص تشريح ماده  .جرم است

 اثر علمي يا نمايش و اجراي اثر و واگذاري به معناي انتقال اثر ةمطالعه تا نگارش، عرضه، ارائ
آثار علمي مانند ويراستاري و تهية  خدمات جانبي 5تبصرة همچنين مطابق با . به ديگري است

 .ن امر خروج موضوعي دارندتايپ از اي

آثار تابع قانون حمايت از حقوق مؤلفان منظور كلية كه اينشده و  بيانمادة مقصود از اثر در 
ولي موارد احصاشده مانند رساله و .  حصري نداردةاين آثار جنب. استنشده  تصريح ،بوده
صورت  اثر بههمچنين فرقي ندارد كه  .دهد آثار علمي منظور است نامه نشان مي پايان

آنچه  .الكترونيكي يا غيرالكترونيكي باشد و مرتكب نيز اعم از شخص حقيقي يا حقوقي است
تواند با يكديگر همراه باشد يا  در اينجا برجسته بوده آن است كه تهيه و عرضه و واگذاري مي

ن اعمال اصلي اين است كه قصد انتفاع و سود در ايمسئلة  .كندمرتكب تنها اقدام به واگذاري 
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خود حرفة عنوان شغل و  ديگر مرتكب بايد چنين اعمالي را به  عبارت  به.وجود داشته باشد
دنبال مجازات اشخاصي است كه تهيه و واگذاري آثار  بهدر حقيقت قانون . انتخاب كرده باشد

قانون اخير واكنش جدي به جرياني است  ذكر شايان. اند عنوان شغل خود انتخاب كرده را به
عنوان شغل  بهاي  مؤسسهصورت شخصي و  نامه را به ست كه تهيه و فروش مقاله و پايانا

 را استعمال كرده است و 2 يا حرفه1قانونگذار در اين قانون عبارت شغل .كنند پيگيري مي
اي وجود دارد يا خير؟ چه از لحاظ ادبي ظاهراً  مشخص نيست آيا ميان اين دو تفاوت ويژه

شايد بتوان گفت مقصود از حرفه، امري است كه محل اين وجود   با .داختالفي وجود ندار
، شغل آن است كه تهيه و فروش مقالهدهد و منظور از  عادي كسب درآمد فرد را تشكيل مي

كل اثر يا بخشي از آن ارائة سرانجام آنكه اين اعمال با هدف  . فرد باشدةروزاندغدغة مشغله و 
شده توسط مرتكبان   و اين بدان مفهوم است كه اثر تهيه استعنوان اثر خود توسط ديگري به

 .اين قانون قرار است توسط شخص ديگري و به نام وي استفاده شود

جرم مصرحه همان سرقت علمي يا نقض حقوق   آياپرسش مهم در اينجا آن است كه
مجاز از اثر برداري غير شده نسخه در پاسخ بايد گفت اگر اثر تهيه ؟استمالكيت ادبي و هنري 

كه قرار است اثر ديگري اينويژه   به،آيد  ارتكاب سرقت علمي فراهم مية زمين،ديگري باشد
كننده اثر اصيلي را فراهم كند كه در  اگر تهيهاين وجود   با. كننده قلمداد شود عنوان اثر استفاده به

 اگرچه اين ،بديا  سرقت علمي تحقق نمي،غيرمجازي از اثر ديگري صورت نگيرداستفادة آن 
زاوية اما اگر از  . علمي باشدةتواند مصداقي از ساير سوء رفتارهاي پژوهشي مانند اجار امر مي

برداري از اثر ديگري و انتساب به مؤلف   نسخه،حقوق مالكيت فكري به موضوع نگريسته شود
 توسط كه اثر اصيلي حال درصورتي اي علي. ديگر مصداق نقض حق مادي و معنوي خواهد بود

 .رسد نظر مي به احتمال ارتكاب نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري بعيد ،كننده آماده شود تهيه
و محروميت از حقوق  33اين قانون ضمانت اجراي كيفري شامل جزاي نقدي درجه سه

 ،همچنين اگر مرتكب شخص حقوقي باشد .بيني كرده است  را پيش4اجتماعي درجه شش
  .شوند  قانون مجازات اسالمي اعمال مي22 تا 20 مديران، مواد بر مجازات مرتكب و عالوه
  
  

                                                            
: ك.براي مطالعة بيشتر ر. مشغول كردن و به سرگرمي واداشتن ، شغل عنه. مشغول كردن . در كار داشتن كسي را :شغل. 1

  .14316: 9ج ، 1377دهخدا، 
دهخدا، : ك. براي مطالعة بيشتر ر.كسب. كار. صناعت كه روزي بدان به دست آرند. حرفت. شغل). دهار. (پيشه: حرفه. 2

  .8860: 9، ج 1377
  .1392ا مصوب .م. ق19مادة : ميليون ريال تا پانصد و پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي بيشتر از سيصد و شصت .3

  .وق اجتماعي بيشتر از شش ماه تا پنج سالمحروميت از حق. 4     
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  قانون مطبوعات)ج

 در . است كه از لفظ سرقت در خصوص آثار استفاده كردهبوده قانون مطبوعات تنها قانوني  
توجهي از آثار و   قانون سرقت ادبي عبارت است نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابلاين 
در مقام بررسي اين  ).6 ة ماد1 ةتبصر (صورت ترجمه ه خود يا غير ولو بههاي ديگران ب نوشته

نسبت دادن به خود  .يابد سرقت ادبي تحقق نمي عمد، بدون قصدمقرره بايد توجه كرد كه 
در  .از اثر ديگري همراه شده استتوجهي  شايان ركن اين جرم است كه با نقل تمام يا بخش 

بنابراين نقل بخش . شده باشد  توجهي از اثر ديگري عيناً نقل  لاينجا بايد كل اثر يا بخش قاب
ترين  رو، قانون مذكور نزديك ازاين. كوتاه و غيراصلي از اثر ديگري مشمول اين بند نيست

 اثر ديگري يا ةاستفاده از ايداين وجود   با. تعريف را به مفهوم سرقت علمي ارائه كرده است
هاي  ن اين ماده مطبوعات و رسانهبر اينكه مشموال زوناف. بازنويسي مشمول ماده نيست

. كندهاي دانشگاهي و برخي جرايد دانشگاهي را مشمول خود  تواند خبرگزاري ند و ميا جمعي
قانون مجازات اسالمي  69811مادة همچنين متخلف مربوطه مستوجب مجازات مقرر در 

  .خواهد بود
  
   مقررات رقابت غيرمنصفانه)د

شدت به رقابت غيرمنصفانه شباهت دارد و برخي از استناد به اين نظام  لمي بهرفتار سارق ع
رقابت غيرمنصفانه، تصرف . )Green, 2002: 205( اند براي مقابله با سرقت علمي سخن گفته

موجب كه اين امر  طوري غيرقانوني اعتبار، نام يا حسن شهرت يك شخص يا شركت است؛ به
نمونة ي شود يا مردم را نسبت به مبدأ و منشأ گمراه كند و اشتباه شدن با محصوالت ديگر

 اما براي اين كار بر ،كند در رقابت پيروز شود مهمي از شخصي است كه تالش مي
باقري و ( كند جاي آن از دستاوردهاي ديگران استفاده مي دستاوردهاي خود تكيه نكرده و به

كند سارق با سرقت علمي، اثر خود  ص بيان مييكي از انديشمندان در اين خصو .)89 :1390بابايي،
بر  افزون. شود دهد و اين امر به فروش بيشتر اثر مبتني بر سرقت منجر مي را بهبود و ارتقا مي

 ,Posner(  خريداري كرده استغيراصيلي رااينكه اعتماد خريدار نيز مخدوش شده و وي اثر 

زده   اي به رقابت غيرمنصفانه دست گونه يز بهتوان گفت سارق علمي ن بنابراين مي .)20-32 :2007
موضوع است  ذكر شاياندر خاتمه  .كند است كه وي را مستحق ضمانت اجراهاي مربوطه مي

 مكرر كنوانسيون پاريس كه ايران بدان ملحق شده نيز 10مادة  1بند  رقابت غيرمنصفانه در
  . قابل بررسي استسرقت علميدربارة نظام مذكور اعمال  رو  شده، ازاين تصريح

  

                                                            
  . ضربه74 و يا شالق تا سالتا دو  ماهحبس از دو . 1
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   مقررات مسئوليت مدني) ه
نتيجة كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در  هر  قانون مسئوليت مدني،1مادة موجب   به
احتياطي به جان يا سالمتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگرى  بي

كه موجب ضرر مادى يا كند  وارد اي لطمهشده است، موجب قانون براى افراد ايجاد   كه به
در خصوص سرقت  . مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود است،معنوى ديگرى شود

تواند براساس   ايشان مي،علمي نيز اگر شخصي موجب ورود خسارت به مؤلف اثر اصلي شود
ه ه عرضه و نشر مقالچطور مثال چنان به. كندمقررات مسئوليت مدني خسارت خود را مطالبه 

ترتيب ساير   اين  كند و به  اصلي خودداري ة مجله از پذيرش مقال،مبتني بر سرقت موجب شود
رو هستيم  ه احتماالً با ضرري روب، عدم نوآوري از نشر مقاله جلوگيري كنندسبب مجالت نيز به

 ضرر، فعل ةگان اثبات عناصر سهاين وجود   با. شده است كه در اثر عمل سارق علمي ايجاد
 سببيت بين آنها براي دريافت خسارت ضروري است و مؤلف اثر اصلي بايد ةنبار و رابطزيا

سرقت علمي به حقوق وي تعدي شده و وي متحمل زيان شده نتيجة بتواند اثبات كند كه در 
 عملي داخلي يا خارجي براي اين مورد يافت ةاي و ميداني نمون در بررسي كتابخانه(است 

  .)نشده است
  

  انت اجراي انضباطي  ضم.2. 4
رسيدگي  مراكز آموزشي و تحقيقاتيهاي اخالق پژوهشي  اين تخلفات معموالً در كميته

ضمن سلب  از آثار متقلبانه كنندگان استفادهمبارزه با تقلب، موجب قانون    بهاز طرفي 1.شود مي
 ةمرتب پاية ،گونه مدرك تحصيلي گونه امتياز مادي يا معنوي مترتب بر آن و ملغي بودن هر هر

خدمت يا منع از تحصيل  از   مانند انفصال2علمي، رتبه يا عناوين مشابه علمي، به مجازات مقرر
ت رسيدگي به أهاي مطروحه در هي مطالعات ميداني در خصوص پرونده .شوند محكوم مي

دهد در بيشتر موارد به اخطار و تذكر شفاهي  علمي نشان مي  تأتخلفات انتظامي اعضاي هي
ندامت و اقدامات جبراني متهم سهم بسزايي  اظهار باره حسن سابقه،  اين  در3.سنده شده استب

                                                            
كه قبالً نتايج آنها  هاي پژوهشي نظري و عملي ديگري  در برخي از مقررات مربوطه سوءاستفاده از مالكيت معنوي يافته .1

ها و  علمي دانشگاه  قانون مقررات انتظامي هيأت 7 مادة 18بند (منتشر يا به ثبت رسيده است، تخلف انتظامي تلقي شده است 
 ). مجلس شوراي اسالمي22/12/1364قيقاتي مصوب مؤسسات آموزش عالي و تح

علمي  قانون مقررات انتظامي هيأت  8مادة ) 11(تا ) 7(هاي رديف  علمي به يكي از مجازات طور مثال عضو هيأت  به. ٢
 و اصالحات و الحاقات بعدي آن يا دانشجويان 22/12/1364ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب  دانشگاه

نامة انضباطي دانشجويان جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسة  آيين 7مادة  ) 5ب ـ (تا ) 1ب ـ (يكي از مجازات رديف  به
  .شود شوراي عالي انقالب فرهنگي و اصالحات و الحاقات بعدي آن محكوم مي 14/6/1374 مورخ 358

علمي پژوهشگاه ملي  نشگاه عضو هيأت  در خصوص اتهام تخلف از اجراي قوانين و مقررات دا1/2/97رأي مورخ . 3
  . علمي دانشگاه تهران مهندسي ژنتيك صادره از هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت
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 اگرچه اصوالً در كدهاي اخالق پژوهش ،ديگر  عبارت بهدارند، در تبرئه و تخفيف مجازات 
 اما اين امر در اينجا موجب كاهش مجازات ،عنصر عمدي در ارتكاب سرقت علمي مهم نبوده

   2.شود يم نيز مشاهده 1تر مانند انفصال موقت اي مجازات سنگين ، پاره اينوجود  با .استشده 
 

  پيشگيري از وقوع سرقت علمي  .3
استفاده از   از طريقها كلي امروزه پيشگيري از وقوع سرقت علمي در بسياري از دانشگاه طور به

 مبارزه با تقلب نيز بر  قانون7 ةدر تبصر .شود ياب پيگيري مي مشابهت يا 3هاي همانندجو سامانه
بر رعايت حقوق  ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال نظارت دقيق الزام دانشگاه

 و نيز ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالكيت فكري از طريق مالكيت فكري در آثار علمي
 هاي آموزشي هاي درسي و برگزاري كارگاه ربط و اصالح سرفصل برنامه گنجاندن دروس ذي

 در خصوص وزارت محترم علوم، استاد راهنما ةموجب بخشنام  همچنين به. أكيد شده استت
تر  تواند به نظارت دقيق  كه اين امر مي4شده است  ها مسئول شناخته نامه صحت و اصالت پايان

برخي پژوهشگران زمينه در اين  .ها منجر شود بر فرايند تهيه و تدوين و انتشار پژوهش
 بر نيآنالصورت مستمر و  بهاستادان بايد منظور  بدين. اند ي را نيز ارائه كردهپيشنهادهاي عمل

نامه  موضوعات تحقيقي و پايانتا تحقيقات و تكاليف كالسي دانشجويان نظارت داشته باشند، 
اي از تحقيقات كالسي  صورت دوره هاي روز مطرح شود و به از مسائل غيرتكراري و چالش

شود با اقدامات آموزشي و  اين موارد تالش ميهمة در . )Dawes, 2018:1-7( 5امتحان گرفته شود
هاي مادي و   امري كه به همت و صرف هزينه؛نظارتي پيشين سرقت علمي كاهش پيدا كند

  .معنوي نيازمند است
  
  نتيجه . 4

 نقض حقوق مالكيت فكري اگرچه بسياري از افراد دانشگاهي سرقت علمي را مترادف
ها برخي از مصاديق سرقت علمي در قلمرو نقض حقوق مالكيت فكري قرار  تن،دانند مي

                                                            
بدني   علمي رشتة تربيت   در خصوص اتهام تخلف از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه عضو هيأت13/5/97رأي مورخ . 1

  . علمي دانشگاه تهران  هيأتدانشگاه تهران صادره از هيأت بدوي انتظامي اعضاي
توجهي به تذكر مقامات صالحة دانشگاه جهت اصالح اوضاع، تكرار سرقت در قالب انتشار چند مقاله يا  در اين موارد بي. 2

منظور احراز سرقت علمي عاملي مؤثر بوده و موجب تشديد  المللي به كتاب از اثر ديگري و نيز رد مقاله در مجالت بين
علمي با عنايت به اثر مبتني بر سرقت امتيازي را در ترفيع و ارتقا اخذ  در كلية موارد نيز اگر عضو هيأت . ستمجازات شده ا

 .شود كرده اين امتياز كسر مي

3. http://tikservice.irandoc.ac.ir/ . 
  .ها  وزارت علوم به دانشگاه10/4/97 مورخ 74640/2نامة  – 2/3/97 مورخ 4305/7بخشنامة شمارة . 4
  .موضوعات تحقيق و امتحان در هر ترم تحصيلي تغيير كند. 5
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توانند از ضمانت   اين بحث آن است كه فقط بعضي از مصاديق سرقت علمي ميةثمر. گيرند مي
اجراهاي نظام حقوق مالكيت فكري برخوردار شوند و ساير مصاديق به ضمانت اجراهاي 

هاي انتظامي و حتي  دهد كميته عات ميداني نشان ميمطالاين وجود   با .شوند اداري منجر مي
اين امر  .كنند ي از اعمال مجازات سنگين در خصوص سرقت علمي خودداري مييمراجع قضا

شده از قدرت  و عمالً مجازات اعمالدهد  ميريسك ارتكاب را براي خاطي و سايرين كاهش 
  .بازدارندگي الزم برخوردار نيستند

ي داراي دو عنصر كپي غيرمجاز و انتساب به خود است كه فارغ از سرقت علم كلي، طور به
اين، ابهام در مقررات  وجود با. شود عنوان يك تخلف دانشگاهي تلقي مي قصد مرتكب به

دربارة روشني  شود دانشگاهيان دقيقاً و به دانشگاهي و كدهاي اخالق پژوهشي موجب مي درون
.  كه در افزايش آمار سرقت علمي مؤثر بوده استموارد تخلف اطالعي نداشته باشند؛ امري

  . ها بسيار سازنده و مهم است بنابراين نياز به تدوين كد حقوقي جامع براي دانشگاه
  :شود ميپيشنهاد  كاهش سرقت علمي و ارتقاي كيفي تحقيقات علمي منظور به
  
  اقدامات پيشگيرانه  -

ورود به منظور  بهنويسي  نظام مقالهاصالح نظام آموزش و پژوهش در راستاي كاهش يا حذف 
 ةام به ارائعلمي، همچنين الز  تأ اعضاي هيةمقطع تحصيلي باالتر، ترفيع و ارتقاي ساالن

مند حقوق مالكيت فكري و اخالق پژوهش به  ، آموزش نظامتحقيقات اصيل و جديد
قيق و كامل شده و نيز آموزش د علمي تازه استخدام  تأدانشجويان جديدالورود و اعضاي هي

  .هاي تحصيالت تكميلي اين موضوع در دروس سمينار و روش تحقيق دوره
  

  واكنش جدي در برابر سرقت علمي  -
شده و اعمال ضمانت اجراهاي مقتضي از سوي  هاي علمي شناسايي رسمي سرقت اعالم

هاي  تر از سوي كميته مجالت معتبر علمي، برخورد انضباطي قوي و اعمال مجازات سنگين
علمي و دانشجويان ديگر   تأمطلوبي را براي اعضاي هي اي كه بازدارندگي گونه ضباطي بهان

  1. ايجاد كند
  

                                                            
بيني و  ها پيش صراحت در كدهاي اخالق پژوهش دانشگاه شود تخلف پژوهشي سرقت علمي به در اين زمينه توصيه مي. 1

 جزئي يا كلي اثر متعلق به ديگري از طريق نقل مستقيم، بازنويسي يا برداري از ايده، افكار، عبارات و هر گونه بخش كپي
بخشي از اصالت و نوآوري تحقيقات  منظور اطمينان همچنين به. ترجمه در قالب اثري مربوطه به سارق، تخلف تلقي شود

 ترفيع و ارتقاي ساالنه علمي، خودسرقتي تخلف تلقي شده و اين امر از ضمانت اجراي شايسته مانند حذف امتياز مربوطه از
 . علمي برخوردار شود اعضاي هيأت 
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  يني ناقدامات تق -
 آثار علمي آغاز ةاگرچه اقدام قانونگذار در تصويب قانون پيشگيري و مبارزه با تقلب در تهي

 و فقط با هدف مبارزه شدت غيرجامع است قانون مذكور به. گاه كافي نيست  هيچ، استيمناسب
 ،و ممكن است به سرقت علمي منجر شودگيرد  مي علمي كه با قصد انتفاعي صورت ةبا اجار
تر با سرقت علمي، قانون مذكور  جديمبارزة منظور  بهاست بنابراين ضروري . شده است  وضع

 يا در شده و اقسام اصلي و مهم سرقت علمي نيز به موضوعات اين قانون اضافه شود  اصالح
  1.قالب قانوني مستقلي به اين مهم تصريح شود

  
  منابع 

   فارسي )الف
 .1339قانون مسئوليت مدني مصوب . 1

 .1348قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب . 2

 .1382 قانون تجارت الكترونيك مصوب. 3

 .1392 قانون مجازات اسالمي مصوب. 4

 .1396 آثار علمي مصوب ةبا تقلب در تهيقانون پيشگيري و مبارزه . 5

     ،2، سال سيزدهم، ش  اخالق در علوم و فناوريةفصلنام، »ربايي علمچيستي خود :اخالق در پژوهش« .)1397( اترك، حسين. 6
 .1- 8ص 

 ةدورصوصي،  حقوق خةمجل، »حمايت از عالئم تجاري در برابر رقابت غيرمنصفانه« .)1390(  بابايي، زهرا؛باقري، محمود. 7
  .89- 102، ص 2هشتم، ش 

 كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري دانشگاه ةنام ، پايانآزادي بيان و حقوق مالكيت فكري .)1396( نيا، حسين باقري.. 8
  .تهران به راهنمايي دكتر حسن جعفري تبار

 اي دانشجويي از منظر حقوق مالكيت فكريه ها و رساله نامه حق مالكيت بر پايان« .)1395(  رسولي، بهروز؛زاده، صفر بيگ. 9
   .144- 168 ، ص4 و 3، ش 2 ة، دور مديريت اطالعاتةفصلنام، ») تطبيقيةمطالع(
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني : ، چ دوم، تهرانحقوق مالكيت ادبي و هنري .)1388( زركالم، ستار. 10

  ).سمت(ها دانشگاه
 حقوق مالكيت فكري ةنام ، ويژه حقوق پزشكيةفصلنام، »هاي ناشي از آثار گمنام ي در چالشكاوش« .)1391( حبيبا، سعيد. 11

  .161 -186، ص 1391
سنجي مقياس سنجش نگرش به سرقت علمي بر اساس  روان« .)1396(  صالحي، ليلي؛زاده، معصومه  قاسم؛سهرابي، زهره. 12

، 10 ة، دورآموزش در علوم پزشكيمجلة توسعة ، »وم پزشكي ايرانشده در دانشجويان دانشگاه عل ريزي الگوي رفتار برنامه
  .53-64 ، ص96، زمستان 28ش 

 ،»بررسي تطبيقي استثناء استفاده آموزشي در حقوق مالكيت ادبي و هنري« .)1396(  اسماعيلي يدكي، ميثم؛شاكري، زهرا. 13
  .19- 30 ص، 1 ش ،6 ةدور ، دانش حقوق مدنيةمجل

 انتشارات دانشگاه : اهوازچ اول، ،منشور اخالق پژوهش .)1390( تحقيقات و فناوري وهش وزارت علوم، اخالق پژتةكمي. 14
  .شهيد چمران اهواز

                                                            
دهي بحث پديدآورندگي آثار علمي به پژوهش ژرف علمي و اقدامات تقيني دقيق نياز دارد تا  بر اين، سامان افزون. 1

 .هاي جدي در خصوص اختالفات استادان و دانشجويان مرتفع شود چالش
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محمدزاده وادقاني، چ اول، عليرضا  ة، ترجمؤلف و حقوق مجاور در جهاناصول بنيادين حقوق م .)1385( كلمبه، كلود. 16
  .ميزان: تهران

 در حمايت از آثار ادبي 1971 برن سند پاريس ةبرگردان نو و برداشتي از مواد معاهد .)1396( محمدزاده وادقاني، عليرضا. 17
و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد دفتر حقوقي  :، تهرانتوسعه  حال  كشورهاي درةو هنري و پيوست آن ويژ

  .اسالمي
وهشتم،  بيست ة، دور» تطبيقي سوء رفتار علمي در جهانةمطالع« .)1396(  كاظمي، حميد؛ جنوي، الميرا؛مرادي، شيما. 18

  .75-94 ، ص4 ، ش مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطالعاتةفصلنام
 ،»ارشد حسابداري به سرقت علمي بررسي عوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان« .)1397(  فتحي، معصومه؛ناصري، احمد. 19
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