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Abstract
The Law concerned in this paper promulgated for regulating the originality and
integrity of scientific and empirical works. In that Law the act can be treated as a
crime as well as administrative or disciplinary reaction so fraud and corruption be
prevented legally. The differences between production of false works and their use
in research areas should be accepted so the reaction of first one is penal and other is
administrative and disciplinary that the recent one should be developed and be
preferable in universities. However, the effort of legislator for developing and
observing the culture of intellectual property Law is acceptable which is rooted in
Public Law means.
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ظرفیتهای حقوق عمومی
در حمایت از پژوهشهای علمی دانشگاهی
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چکیده
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی ،قانون موضوو انوم ملالوه در سوا
 ۶۹۳۱به تصونب رسید .انم قانون هم عمل را جرم دانسوهه و هوم واشو هوای حلوو اداری،
انهظامی و انضباطی برای جلوگیری از تللب و فساد ناشی از آن ملرر شرده است .تهیه ،عرضوه و
واگذاری آثار علمی تللبی به قصد انهفا و با هدف واگذاری به غیور بورای ان کوه او بورای ووود
اسهفاده ش د ،مؤند انم امر است شه میان تولیود آثوار تللبوی و اسوهفاده از آن بانود فور نهواد.
ازانمرو مل م در مرحلة تولید اثر تللبی ،رونکرد سزادهی و مجوازا دارد و در فورا اسوهفاده،
راهکارهای حلو اداری ،انضباطی و انهظامی را تورجی داده اسوت .موورد اویور ،اولونوت را بوه
مراجع اداری و انهظامی نا انضباطی دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالی میدهود .توشش ملو م
برای گسهرش فره گ رعانت حلو مالکیت فکری و بسهم روزنههوای «فسواد» و «تللوب» بوه
شمک مجموعهای از ابزارهای حلو عمومی ،سهودنی است.
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مقدمه
از نظر حلو مدنی و مالکیت فکری تولید شارهای علمی-پژوهشی سفارشی م عی ندارد و ت هوا
قید ،رعانت حلو مع وی پدندآورنودة واقعوی و اووش پوژوه اسوت موواد  ۶۹و  ۶۱قوانون
حمانت مؤلفان و مص فان  .۶)۶۹۱1انم رونکرد ،با بروز گران بسویار بورای اداموة تحصویل در
ملاطع شارش اسی ارشد و دشهری و با افزان شمار دانشجوی تحصویش تکمیلوی 1و بوهوجوود
آمدن فراز و فرود گسهرده در شیفیت و شمار آثار علمی و پژوهشی اعم از ملاال  ،پاناننامهها و
رسالهها ۹به پیامدهای ناگواری م جر شد ،چراشه همیم توافلا موجب پدند آمدن آثار تللبی و
شیو نلض اوش پژوه و هدررفت سرمانههای ملی میشد .انجام انم شارها در دانشوگاه نیوز
بیشهر از همه نمود داشت و اعهبار علم را ساقط میشرد.
بروز و ظهور مؤسسا غیرمجاز آموزشی و مدارک بویاعهبوار دانشوگاهی اعوم از دانشو امه،
گواهی امه ،معاد و غیره نیز شوه بوه تصوونب قوانون «موادهواحوده قوانون تعلیول مؤسسوا و
واحدهای آموزشی و تحلیلاتی و فره گی شه بدون اوذ مجوز قانونی دائر شده و مویشووند» در
سا  ۶۹۳1م جر شد ،۱در تضعیف و بیارزش شدن قبو زحمت برای تحصیش  ،مؤثر بود.
مصوبة شورای عالی انلشب فره گی دربارة «مم وعیت صدور مدرک معاد در دانشگاههوا و
مراشز آموزش عالی» در سا  ۶۹۳۳وضع شد و سرانجام ،نظار قضانی و اداری اولونوت نافوت
شه پس از تصونب «قانون مجوازا اسوهفادة غیرمجواز از ع واونم علموی» در سوا  ،۶۹11بوه
تصونب «قانون پیشگیری و ملابله با تللب در تهیوة آثوار علموی» در سوا  ۶۹۳۱انجامیود شوه
موضو انم نوشهه است .انم قانون به پاسداری از نظم عمومی ،اووش پوژوه شوه بیشوی از
اوش حس ه است ،واش های حلو عمومی به مع ای اعم را برای برووورد بوا تللوب در آثوار
علمی و پژوهشی برگزند و حوزة حلو وصوصی و اوش پوژوه  5را شوه اولوی توافو پوذنر و
 .۶همیم سیاست نیز در حوزة نرمافزارهای رانانهای و حلو مالکیت ص عهی تا حدی تعودنل شوده اسوت .ر.ک :موادة  ۱قوانون
حمانت از پدندآورندگان نرمافزارهای رانانهای  ۶۹۳۳و ب د «ه» قانون اوهراعا  ،عشئم و طرحهای ص عهی ۶۹1۱.
 .1ر.ک :قانون س ج و پذنرش دانشجو در دورههای تحصیش تکمیلی در دانشگاهها و مراشوز آمووزش عوالی ششوور مصووب
 ۶۹۳5شه ترتیباتی را برای پذنرش دانشجونان انم دورهها پی بی ی شرده است و قوانیم و ملررا پیشیم از آن.
 .۹دربارة آسیبهای انم ت ز شیفیت در رشهة حلو در پی ترقی شمیوت ر.ک :صوفانی و شواظمی-۱۱9 :۶۹۳۹ ،
۱5۱؛ همچ یم دربارة دانشگاههای باز و آموزش از راه دور ر.ک :حلیلی و فرجالهی.۹۳-۶۹۳۹:۱۳ ،
 .۱قانونگذار به مم وعیت تأسیس غیرمجاز مرشز دانشوگاهی و آموزشوی جوز از سووی وزارتویم علووم ،تحلیلوا و
ف اوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مادة  ۶9۳قانون ت ظیم بیشی از ملررا موالی دولوت مصووب
 ۶۹19/۶۶/1۳توجه نموده شه با ب د «ح» مادة  59قانون برنامة چهارم توسعة اقهصادی ،اجهمواعی و فره گوی
مصوب  ۶۹1۹شامل شد.
 .5در انم باره بسیار نوشهه شده است .ر.ک :قراملکی.۳ -۶۳ :۶۹1۹ ،
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دومی درونی است ،ارتلا داد« .حلو پژوه های دانشگاهی» ۶سامانة میانرشوههای اسوت؛ نوه
حلو شیفری به مع ای اوص و نه حلو مدنی و مالکیت فکری محض و نه بوهت هوانی حلوو
اداری انهظامی نا انضباطی) است .دنگر نمیتوان رابلة میان سفارشده ده و اسهفادهش وده را
رابلة وصوصی و نسبی دانست؛ آثار عمومی آن در جامعه ،بر ماهیت آن رابله حکومت دارد.
در انم ملاله رد پای همیم نگاه م بعث از حلو عمومی را بررسی وواهیم شرد و بوا نلود و
بررسی قانون موضو انم نوشهه به پرس هانی از انم دست پاسخ میدهیم :شودام آثوار علموی
پژوهشی مورد حمانت مل م هسه د؟ چه فرقی میان تهیه و اعما در جرنان تهیه وجوود دارد؟
چه قصد انهفاعی الزم است؟ چه رفهاری شغل نا حرفه در انجام بزه موضوو انوم قوانون اسوت؟
میان تولید آثار تللبی و اسهفاده از آن چه فرقی هست شه موجب انجاد مرز میان واش شیفری
و واش های اداری شده است؟ سرنوشت اثر تللبی از حیث اصو مالکیت فکری و انهساب اثور
چه میشود؟ اگر با انم قانون روشهای بروورد قضانی در پروندههای علمی پژوهشی دانشگاهها
اعما شود ،آنا نظم دانشگاهی حفظ میشود نا ان که باند از اصولی دفوا شورد شوه «صوشحیت
رسیدگی به اعما موضو انم قانون در مراجع اداری ،انهظامی و انضباطی در درون دانشگاه» را
میپذنرد؟ در جهانی شه تللب در تهیة آثار علمی دانشگاهی با پی فراهای بیاطشعی از وجود
آثار قبلی و دسهرسی و وقت ملالعه نداشهم ،حهی در فورا دسهرسوی ،انجوام مویگیورد ،چوه
سیاسهی میتواند هم با انم تللب مبارزه ش د و هم پیشگیری؟ ان ها پرس های اصلی انم نوشهه
هسه د و ملاله حاوی مسائل مرتبط بیشهری است .غانت انم ملاله تبییم راهکارهای دوری آثار
علمی و پژوهشی دانشگاهی از «فساد» 1ناشی از «تللب» ۹است.
ارزنابی شلی قانون ،تشش ووبی را نشان میدهد شه چ انچه بهدرسهی اجورا شوود ،تللوب و
فساد در انم حوزه شم وواهد شد .روش شار بررسی قانون سا  ۶۹۳۱و برجسوهه شوردن وجووه
حلو عمومی در آن است.
در انم ملاله به تللب در آثار علمی ب د  )۶و سیاست شردن تللب و ابعاد شیفری و انهظامی
آن ب د  )1و سرانجام روشهای پیشگیری از وقو انم رفهار ب د  )۹میپردازنم.
 .۶حلو تحلیلا دانشگاهی ه وز در نظام حلوقی انران شکل نگرفهه؛ بروی حلوقدانان پی از انم به حلو مالکیت
فکری آثار دانشگاهی ورود ارزشم دی نمودهاند ر.ک :صادقی و همکاران۱۶-5۳ :۶۹۳9 ،؛ انصاری۶۹1۳. ،
 .1دربارة فساد دانشگاهی و ملابله با آن ر.ک :قائدی و همکاران۶-۶۱ :۶۹۳۳ ،؛ وواهیم دند شه بسیاری از
سفارشهای انم پژوهشگران با توجه به تجربههای جهانی ،در وصوص دفهر مالکیت فکری دانشگاهها و تهیة
قوانیم بازدارنده و پیشگیری در انم قانون جامة عمل پوشیده است.
 .۹دشهر فرامرز رفیعپور فساد را سرطان اجهماعی نامیده شه بهآرامی و ملبوعیت تمام وارد نک جامعه میشود،
همة سلوح آن را فرا میگیرد و تار و پود نک نظام اجهماعی را مهششی میش د .وی عواملی را در سواب
انران در فساد برمیشمارد شه دو مورد نع ی «بیفره گی» و «غرور ،غفلت و بیقیدی» مهم و اصلی است
رفیعپور ۳۱ :۶۹11 ،به بعد).
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ارکان تقلب در آثار علمی
تللب به مع ای ساوهگی بودن اثر علمی-پژوهشی در انم مادهواحده ،باند به شکل تهیه ،عرضه،
واگذاری آثاری انجام گیرد .هم انم عمول و هوم آن آثوار در قوانون تعرنوف نشوده اسوت .پوس،
«موضو و عمل تللب» و «قصد و هدف انم شار» باند بررسی شود.

 .1موضوع و عمل تقلب در آن
«تهیه» شه در لغت به مع ای «آماده شردن و ساوهم است» دهیدا۶۹15 ،الف )1۶۱ :و «عرضه»
به مع ای «ظاهر شردن چیزی نا نشان دادن چیزی به شسوی» اسوت در انوم قوانون آموده اسوت.
واگذاری نیز در شهابهای لغت به مع ای «تسولیم شوردن ،تحونول دادن و در اوهیوار شسوی قورار
دادن» است دهیدا۶۹15 ،ب .)۹۶۶۱ :بهنظر میرسد آنچه در شهب لغت آمده ،مع یاً نزدنوک بوه
همان ملصود مل م از واژگان فو باشد و مل م در مع ای انم واژگان به همان مع ای رانج لغوی-
عرفی نظر داشهه است .با انم وصف ،ارجا به لغت با انم اشکا مواجه میشود شه تمییوز جورم را
شه نک حلیلت قانونی است ،به حلیلت لغوی واگذار میش د .عرف هوم اگور صورفاً بورای «احوراز
موضو مسائل جزانی بهشار» رود ر.ک :باهری )۶۶9 :۶۹1۶ ،ملبو است .وواهیم دنود شوه انوم
ارجا  ،در جدانی «تهیه» از «ودما در جرنان تهیه» با چال هانی روبهروست.
«اثر علمی-پژوهشی» چیزی است شه تهیه و عرضه و واگذاری آن موضو انم قانون اسوت.
میتوان پذنرفت شه «اثر» در انم قانون به همان مع ای مورد اشاره در «قانون حمانت مؤلفوان،
مص فان و ه رم دان» مصوب  ۶۹۱1است شه در نظام حلوقی ما قانون اصلی مادر) اسوت ۶.بوا
وجود انم ،قانونگذار در مادة  1قانون  ۶۹۱1آثار مشمو حمانوت را برشومرده شوه در فهرسوت
دوازدگانة غیرحصری آمده است ،بهونژه ان که «هرگونه اثر مبهکرانة دنگر را شه از ترشیوب چ ود
اثر از اثرهای نامبرده در انم فصل پدند آمده باشد» ،نیز در برمیگیرد.
از حیث پژوه های دانشگاهی اگرچه به «رساله» در ب د  ۶مادة  1مرقووم تصورن شوده و
حسب قاعدة مذشور در مادة  ۶آن قانون شه اثر را «بدون در نظر گرفهم طرنله نا روشی شوه در
بیان و نا ظهور و نا انجاد آن به شار رفهه» موضو حکوم ملو م قورار مویدهود ر.ک :صوفانی،
 .۶بروی اسهادان در نلد واژة «اثر» در قانون  ۶۹۱1واژة «آفرن ه» را به انم دلیل پیش هاد شردهاند ،چراشه ممکم
است شسی با اشهباه نا حادثه ،اثری را پدند آورد شه آفرنده نا آفرن ة او بهشمار نمیآند ،مان د اثر رد پای عبور
در ساحل .آفرن ة فکری برای آفرن ده ،مالکیت ادبی دارش ادبی) پدند میآورد شه به دو دسهة مادی و
مع وی تلسیم میشود جعفری ل گرودی.)۶۱۹-۶۱۱ :۶۹19 ،
 .۶انم قاعده در مادة  ۶معاهدة برن پذنرفهه شده ر.ک :محمدزاده و محس ی )۹۳۶ :۶۹11 ،و در موافلتنامة
ترنپس به شفانت نمود عی ی اثر ،صرفنظر از نحوة آن تأشید شده است صادقی و محس ی.)۶۹5 :۶۹1۱ ،
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۳9-۳۶: ۶۹۳5؛ صفانی و همکاران ،)11: ۶۹15 ،با وجود انم ،در وصوص شمو حمانوت انوم
قانون بر «پاناننامه» گفتوگو بوده است .در مع ای عرفی و رانج در دانشگاهها ،ملصود از رساله،
رسالة دشهری است و م ظور از پاناننامه ،پاناننامة شارش اسیارشد اسوت و آن نوشوههای اسوت
شه در زمی ة مشیص برای پانان تحصیش تکمیلی زنر نظر اسهاد نا اسوهادان راه موا و مشواور
تهیه شده و در حضور داور نا داوران عرضه و دفا میشود .وزار علووم و تحلیلوا و ف واوری
نیز در آنیمنامة شارش اسی ارشد ناپیوسوهه مصووب  ،۶۹۳۱پانوانناموه را تعرنوف شورده اسوت:
«بیشی از شیوة آموزشی -پژوهشوی اسوت شوه در نوک زمی وة مشویص رشوهة تحصویلی و بوا
راه مانی اسهاد راه ما انجام مویشوود» و آنویمناموة آموزشوی دورة دشهوری تیصصوی )PhD
مصوب  ۶۹۳5آن وزارتیانه نیز تعرنفی از رساله به دست داده است« :گزارش مکهوب حاصول از

نک فعالیت پژوهشی دانشجوی دورة دشهری تیصصی است شه در نک زمی وة مشویص از نوک
رشهة تحصیلی و با راه مانی اسهاد/اسهادان راه ما و اسهاد/اسهادان مشاور تدونم میشود».
به هر روی ،در قانون  ۶۹۱1شه شیوة بیان اثر موؤثر در ملوام نیسوت و در موادة  1آن بوه رسواله
بهع وان نکی از آثار قابل حمانت اشاره شده ،شمهرنم تردندی دربارة قابل حمانوت بوودن پانوانناموه
وجود نداشت و اندک شک در انم بود شه آنا برگزاری جلسة دفا  ،بهم زلة بیان میتواند باشد شوه بوا
وضع مادة  ۶۱9قانون برنامة سوم توسعة اقهصادی ،اجهماعی و فره گی مصوب  ۶۹۳۳بهشلوی مرتفوع
شد« :گزارشهای پژوهشی ،پاناننامهها و نرمافزارهای چ درسوانهای بوهع ووان «اثور» مشومو مفواد
قانون حمانت حلو مؤلفان و مص فان و ه رم دان مصوب  ۶۹۱1/۶9/۶۶میگردد».
«ملاله» نیز در انم قانون تعرنف نشده است ،ولی در عرف ،ملاله مع ای مشیصی دارد و بوه
اثری گفهه میشود شه دربارة نک نا چ د موضو معیم توسط نک نا چ د نفر نوشهه مویشوود؛
موضوعی شه معرفی و تبییم شده ،دارای پرس های معی ی است و در آن فرضیه و راهکارهوای
حل مشکش آمده ،در چارچ وب نک فهرست ،ملرح و در مجش دارای درجاتی مشیص ،پس
از داوری م هشر میشووند ر.ک :آنویمناموة نشورنا علموی مصووب  ۶۹۳1/1/۳وزار علووم،
تحلیلا و ف اوری) .مادة  ۶۳آنیمنامة آموزشوی دورة دشهوری تیصصوی ،تهیوة ملالوة علموی-
پژوهشی از رسالة دشهری را برای برگزاری جلسة دفا الزم دانسهه و انم موجب شده است تا از
پاناننامهها و رساله ها ،آثاری تحت ع وان ملاله اسهیراج شود شه اگور در آن آثوار ،تللبوی روی
داده باشد ،انم تللب به ملاال نیز تسری مینابد.
«طرح پژوهشی» هم اگرچه در انم قانون تعرنف نشده است ،اما در عرف دانشگاه و ملررا
مربوط ،مع ای مشیصی دارد؛ پیش هادی است برای انجام پژوه علمی نا شاربردی نوا ب یوادی از
نک عضو هیأ علمی شه در مراجعی همچون گروه علمی و شورای پژوهشی دانشکده نوا دانشوگاه
به تصونب رسیده و دارای هدف و برنامة زموانب ودی و اعهبوار تیصویصنافهوه و مراحول انجوام و
پرداوت معیم است .برای نمونه «آنیمنامة تیصیص اعهبار ونژه گرنت) به اعضوای هیوأ علموی
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دانشگاه تهران» دارای ملرراتی مفصل دربارة انوا و اقسام طرح پژوهشی و نحوة انجام آن است.
«شهاب» نیز اعم از ان که تألیف باشد نا تص یف ،دارای مع ای ش اوههشودهای در عورف اسوت
شه مؤلف نا مص ف با هدف آموزش نا پژوه آن را نوشهه و با اجرای تشرنفا معیم و اوذ مجوز
از وزار فره گ و ارشاد اسشمی به طبع میرسد .وواه انم نشر چاپی باشد ،وواه الکهرونیک.
«گزارش» در انم قانون به نظر معلوف به گزارشهای پژوهشی موضوو قووانیم و ملوررا
واص دانشگاههاست.
میتوان پذنرفت شه بهطور شلی ،موضو انم قانون در تفاو با قانون  ۶۹۱1شه نحووه و شویوة
بیان در پدند آمدن اثر بیتأثیر بود ،هر اثر پژوهشی-علمی نا ه ری ،اعم از الکهرونیوک نوا غیور آن
است شه از ع صر تثبیت برووردار باشد .مکهوب نا ضبطشده بودن در انم قانون به نظر ،بوا توجوه
به ونژگی آثار علمی-پژوهشی نا ه ری ملرر شده و مانع آن نیواهد بود شه برابر انم قوانون ،تهیوه،
عرضه و واگذاری آن گونه آثار ،حهی بدون آنکه مکهوب نا ضبط شده باشد ،نیز میسر باشد.
نباند پ داشت شه اثر باند بهع وان رساله ،پاناننامه ،ملاله نا شهاب نا طرح پژوهشی باشد توا
تهیه ،عرضه و واگذاری آن مشمو قانون حاضر شود .واژة «تهیه» در انم موادهواحوده ،موجوب
پذنرش انم دندگاه وواهد بود شه تللب ،قبل از ان که اثر رسماً به شکل رساله نا پانوانناموه نوا
شهاب و دنگر مصادن درآند ،در گسهرة انم قانون قرار میگیرد شوه بوا اهوداف عموومی حلوو
مالکیت فکری همسوست.

 .2قصد و هدف تقلب
تهیه ،عرضه و واگذاری انم آثار در قانون حاضر باند قصد انهفا و بهع وان حرفه نا شوغل انجوام
گیر د .قصد انهفا ظهور در قصد انهفا مادی دارد و م صرف از ملاصد مع وی است .برای نمونه،
پدری شه برای باال بردن شیفیت علمی رسالة دشهری فرزند ،مللبی را برای او تهیه مویش ود ،از
آنجا شه نفع مادی ندارد ،قابل پیگرد نیست .او قصد انهفا مع وی در تهیه ،عرضوه نوا واگوذاری
دارد .جرمش اسی ممکم است میان انم دو قصد فرقی نگذارد چراشه باال بردن توانانی تحلیول،
توصیف و نوشهم وود دانشجوی تحصیش تکمیلی هدف اصلی آموزش و پژوه اسوت) ،ولوی
در انم قانون ،آن فلط نوعی انگیزه است و موجب مجرمانوه بوودن عمول نمویشوود زنورا قصود
انهفاعی در انم قانون مورد توجه است شه باند تهیه ،عرضه و واگذاری حرفهای و شغلی با قصود
انهفا و «با هدف ارائة شل اثر و نا بیشی از آن توسط دنگری بهع وان اثر ووود» نشوانده ودة
عمدی بودن جرم است و احراز «هدف» مذشور ،به نظر ،برابر وواهد بود با علم به موضو جرم و
قصد ارتکاب رفهار مجرمانه مادة  ۶۱۱قانون مجازا اسشمی) .شغل نوا حرفوه هوم در ادبیوا
حلو شیفری مصدا جرم به عاد است نه رفهار مووردی .همچ ویم بوهغیور «سورقت ادبوی»
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جرمی عمدی و نکسونه است ، ۶نظر بوه ارادی و دوسوونه بوودن اعموا موضوو قوانون حاضور،
قانونگذار وواسهه تا رابلة والنت بر اثر را شه نسب اثر را معویم مویش ود ر.ک:صوفانی۶۹۳5 ،
 ،)15:به طور واقعی معلوم باشد و در فرضی شه شیصی بر پانة نک رابلة حلو وصوصوی ،اثور
وود را با قصد مذشور و بهع وان شغل نا حرفه به دنگری میدهد تا بهع وان اثور ووود اسوهفاده
ش د و از مزانای مادی و مع وی آن بهوره ببورد ،انوم انهسواب بوه پاسوداری از حلوو عموومی،
هیچگاه از بیم نرود .فرقی هم نیست شه آنچه برای دنگری تهیه میش د نا به او عرضه نا واگذار
میش د ،قبشً م هشر شده نا نشده باشد؛ شافی است م هسب به گیرنده نباشد شه انم هوم ناشوی
از نفوذ نگرش حلو عمومی در حوزة دانشگاه است.
پرس انم است شه اگور انهسواب چ ویم اثور تللبوی بوه گیرنوده موردود اسوت ،آنوا بورای
تولیدش دة حلیلی چ یم اثر تللبی ح مالکیت فکری بهوجود میآورد؟ پاسخ میتواند با فرا
اصالت نا جعلیت اثر مهفاو باشد؛ در فرا نیست ،صرفنظر از ابعاد جورم نوا تیلوف ناشوی از
تللب ،باند برای پدندآورندة واقعی آن ح انهساب اثر قائل بود و اساس همیم ح اسوت شوه از
م ظر حلو عمومی ،انم اثر را تللبی مینامد .پس ،بهع وان ابزار جرم هم ،با توجوه بوه سوکو
قانون و بروورداری از وصف اصالت نباند ضبط شود .بهعکس ،اگر اثر ،مجعو و بیارزش نوا بور
پانة نلض حلو مالکیت فکری دنگران تهیه شده باشد ،چ یم حلی هوم بورای واگذارنوده نیوز
نیست و ضبط آن به ع وان وسیلة جرم صحی است.
از م ظر ع صر مع وی و الزام وحد  ،تلدم نا اقهران زمانی قصد میان مباشر و معواون جورم
موضو مادة  ۶1۱قانون مجازا اسشمی ،وساطت نا نمان دگی در «تهیه ،عرضه و واگذاری» نیز
مانع مجرمانه بودن انم اعما درصورتیشه به قصد انهفا و با هدف ارائة شل اثر نا بیشوی از آن
توسط دنگری بهع وان اثر وود انجام شده باشد ،نیست و واسله نوا نمان وده را ،حسوب موورد،
میتوان بهع وان مباشر نا معاون مورد پیگرد قرار داد ،آنچ ان شه در تبصرة  ۶انم ماده به فرا
معاونت در انم بزه توجه شده و در تبصرة دو آن به مووارد ارتکواب انوم جورم از طرنو پانگواه
الکهرونیک نا در قالب نک ب گاه ،اعم از مؤسسه ،شرشت نا هر ع وان دنگر اشاره شده است.
در تبصرة  5مادهواحده ،مل م طی حکمی مبهم میان «تهیه» و «ارائوة وودما در جرنوان
تهیه» انم آثار تمییز قائل شده است« :ارائة ودماتی شه در جرنان تهیة آثار پژوهشوی-علموی و
 .۶تبصرة مادة  ۱قانون ملبوعا مصوب  ۶۹۱۱با اصشحا بعدی« :سرقت ادبی عبار است از نسبت دادن
عمدی تمام نا بی قابل توجهی از آثار و نوشهه های دنگران به وود نا غیر ولو به صور ترجمه» .بروی
ادنبان نازده اصل را در «سرقا ادبی» برشمردهاند شه مرزهانشان بارنک و سیهگیرانه است و تبصرة  ۱مادة
مرقوم را ت ها باند مصدا ناچیزی از آن اصو دانست :نسخ نا انهحا ؛ مسخ نا اغاره؛ سلخ نا المام؛ نلل؛
شیادی و دغلشاری نا دزدی بیبرگه و بینام و نشان؛ حل؛ علد؛ ترج مه؛ اقهباس؛ توارد؛ و تهبع و تللید
همانی.)۹5۳-۱99 :۶۹1۱ ،
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ه ری انجام آنها توسط اشیاص ثالث مهعارف است از قبیل ودما آزمانشگاهی ،تانو ،،شموک
به گردآوری دادهها ،ترجمه ،تکثیر و ونراسهاری اثر ،مشمو حکم ملرر در مادهواحوده نیسوت».
ابهام انم تبصره شه از مسهث یا حکم شلی مادهواحده است ،در آن است شه «جرنان تهیوة اثور
علمی پژوهشی» تعرنفی ندارد و همانطورشه نوشهم طرح پژوه  ،پشن شار فهرست ملالوب)
را شامل میشود ،تهیة انوا فهرست ملالب ،م ابع ،نلشهها ،بردارها ،تحلیلهای جامعوة آمواری،
ترجمه ،تکثیر ،ونراسهاری ،تدونم و نهیجه را نیز میتوانود در بربگیورد .بوه هور روی ،ملصوود از
اشیاص ثالث نیز معلوم نیست .ثالث نسبت به نونس ده و دانشگاه نا ثالث نسبت بوه نونسو ده و
اسهادان راه ما و مشاور؟ ان که ارائة چه ودمهی مهعارف است نیز بر ابهام انم تبصره میافزانود،
صرفنظر از ان که نمیتوان بهدرسهی عرف نا امر مهعارف را در ان جا برای تعرنف موضوو جورم
نا تبییم ارشان آن پذنرفت؛ به علیدة علمای حلوو شیفوری« ،عورف در احکوام جزانوی شوأنی
ندارد :فلط برای احراز موضو مسائل جزانی میتوان به آن مراجعه شرد ،موثشً عورف پزشوکی»
باهری .)۶۶9 :۶۹1۶ ،انراد و اشکا اصلی شه آنیمنامة اجرانی انم قانون مصووب ۶۹۳1/5/1۹
هیأ وزنران نیز از عهدة رفع آن برنیامده ،۶در انم است شه در انم باره عورف شو اوههشودهای
وجود ندارد و در عرف هیچ معیار مشیصی برای ش اوت و تمانز «ودما در جرنوان تهیوه» از
وود «تهیه» شه موضو مهم ماده است دنده نشده و موضو آنچ ان مهشهت و سلیلهای اسوت
شه بهسادگی ،شلیة اعما مجرمانة موضو انم قانون را میتووان در قالوب اقوداما مهعوارف در
جرنان تهیه ،توجیه شرد.
همچ یم عرف ممکم است با توجه به سیهگیری نا آسانگیری اسهادان راه ما نا مشاور نوا
نو و قدمت دانشگاه و محل تحصیل نا رونکرد قاضی رسیدگیش ده و حهوی رشوهة تحصویلی،
مهفاو باشد و ضابلة مشیصی برای آن نافت نشود و اگر هم عرفی وجود داشهه باشود ،بسویار
مذموم و ناپس د باشد ،درحالیشه وظیفة قانون حذف عرف بد است نوه تأنیود آن در انوم بواره
ر.ک :جعفری ل گرودی .)۱۹-۱۱ :۶۹1۳ ،برای نمونه ،اگور دانشوجوی ووارجی زبوان و ادبیوا
فارسی ،رسالة وود را به نک فارسیزبان بدهد و او با ونران  ،مه ی دقی و سلیس و قوی تهیه
ش د ،بیگمان انم ونراسهاری مصودا تبصورة  5نیسوت؛ عرفواً موهم بویغلوط و پیراسوهة نوک
دانشجوی وارجی ،در ادب فارسی ،بهسیهی به او م هسب است.
از سوی دنگر ،مصادنلی همچون گردآوری دادهها ،ترجمه ،تکثیر و ونراسهاری اثر ،مصوادن
صحیحی برای ودما جرنان تهیه نیسه د .برای نمونه ،شافی است گردآورنودة دادههوا بوهطوور
مبهکرانه عمل ش د شه در انم صور مالکیت ادبی نا ه ری آنچه گرد آمده مهعلو بوه ووودش
 .۶ب د  ۱مادة  ۶آنیمنامه « :ودماتی شه بیشی از فران د ماهوی طراحی ،انجام و گزارش نهانج پژوه نیسه د و
برونسپاری آنها توسط گروه پژوهشی نا پژوهشگر به شیص ثالث در ازای پرداوت ح الزحمه نا مان د آن
براساس عرف علمی مهیصصیم هر رشهه موجه است».
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است و عرضه نا واگذاری آن به دنگری همچ ان مشمو ع ووان مجرمانوه موضوو موادهواحوده
وواهد بود .بر انم ب یاد ،اگرچه مل م در بروی موارد حهی در حلو شیفوری بوه امور مهعوارف
ارجا میش د مان د ب د « » مادة  ۶5۳قانون مجازا اسشمی دربارة تأدنب و محافظت صوغار
و مجانیم) و بروی حلوقدانان نیز در انم حد آن را میپذنرند اردبیلی ،)۶۱9-۶۱۶ :۶۹1۶ ،اما
پذنرفه ی نیست شه عرف نا امر مهعارف در انم موادهواحوده بورای تشوییص «وودماتی شوه در
جرنان تهیه» ارائه میشود ،به شار رود.
انراد دنگر مربوط به ترجمه است شه مشمو مادة « ۶قانون ترجمه و تکثیور شهوب و نشورنا و
آثار» مصوب  ۶۹51است و قانوناً برای مهرجم ح مالکیت فکری نسبت به آنچه ترجمه شوده ،انجواد
میشود .ازانمرو ،توصیف آن بهع وان نک ودمت در جرنوان تهیوه در هموة مووارد صوحی نیسوت،
چراشه به تعبیر بروی حلوقدانان وود ترجمه میتواند «م بوع درآمود سرشوار» بورای مهورجم باشود
صفانی )۳5 :۶۹۳5 ،و همانطورشه پدندآورندة نک اثر بانود دربوارة سرنوشوت ترجموة اثور تصومیم
بگیرد ،مهرجم نیز مورد حمانت است و نمیتوان بهسادگی از حو او گذشوت و ترجموه را عملوی در
راسهای شمک و ارائة ودمت در جرنان تهیه توصیف شرد .همچ یم بر ب یواد اصوو حلوو مالکیوت
فکری ،ذشر نام مهرجم در تمامی موارد الزامی است صفانی و همکاران .)11 :۶۹15 ،ونراسوهاری نیوز
چ یم است .ونراسهار ،ح درج نام وود را دارد و از نظر مادی نیز شارش مأجور است.
اگر تمام انم ارائة ودما به قصد انهفا و برای انم باشد شه دنگری ،تمام نوا بیشوی از آن
را بهع وان اثر وود اسهفاده ش د ،دنگر میان ارائة ودمت در «جرنان تهیه» و وود «تهیه» فرقی
باقی نمیماند .بهونژه آنکه امروز گردآوری دادهها در جهتدهی به پژوه  ،نل بسزانی دارد و
وود بیشی از تحلی و پژوه است و ترجمه نیز نلو زنوادی در ملالعوا تلبیلوی دارد و
ونران علمی قلعاً در ارزنابی سل شیفی آثار ،معیار ش اوههشدهای است.
واقعیت انم است شه در پژوه تحصیش تکمیلی ،اگر شسی شه میوواهد پاناننامة علمی
نا رسالة دشهری ب ونسد ،ناتوان از ترجمه باشد نا ان که اگر نوک اسوهاد نوا پژوهشوگر قوادر بوه
گردآوری داده ها نا ترجمه نباشد و با ادبیا مرسوم و ملبو زبان موورد نگوارش بیگانوه باشود،
بهسادگی در جامعیت دان او میتوان تردند شرد.
حکم شسی شه مآوذ دنگری را شه به تعبیر اسهاد همانی «چهبسا ماهها و سا ها ،رنوج تهبوع و

تصف میبرد و سرگشهه و سراسیمه از انم شهاب به آن شهاب و از انوم شهابیانوه بوه آن شهابیانوه
میدود ،تا مللبی تازه به چ گ میآورد ،و آن را در شهابی نوا ملالوهای موینونسود و بورای ان کوه
نوشهة وود را مسه د و مسهد نموده باشد ،مأوذ و س د ووود را هوم ،در حاشویه غالبواً بوا ذشور
صفحه و سلر و دنگر وصوصیا نسیه ،بهدست میدهد» را «س د شار وود قرار دهد» و مرتکوب
«شیادی و دغلشاری نا دزدی بیبرگه و بینام نشان» شوده هموانی ،)۹۳9-۹۳۶ :۶۹1۱ ،از نگواه
عمل تهیه نا ودما در جرنان تهیه چیست؟ اسهاد همانی آن شار را شه شوربیهانه در پژوه هوا

 11فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

رواج نافهه «سرقت مدارک و مآوذ تحلیلی فضش و دانشوم دان» دانسوهه اسوت هموانی:۶۹1۱ ،
 .)۹۳9رفهار شسانی شه چ یم میش د ،بهگونهای است شه گونا مباحترنم شار را انجام دادهانود بوه
باور نگارنده ،دندن و بررسی م ابعی شه پژوهشگران پیشیم اسه اد شردهاند ،بوهووودیووود عیوب
نیست ،بلکه ه ر است ،مشروط بر ان که پلی باشد برای پدنداری دانشوی نووتر؛ چوه ان کوه شموا
پژوه دندن همة نوشهههای پیشیم را وواسهار است .بیه ری آنجانی است شه انم به اصولشح
پژوهشگر ،م ابع آن «محل زحمهک » را میدزدد و حهی در فرضی هم شه دسهرسی ندارد ،نلول
قو غیرمسهلیم هم به آنها نمیش د .پس ،اگر شسی به م ابع و مآوذ پژوه دنگران ارجوا ش ود
تا پژوهشگری وود را وانمود ش د« ،پژوهشگرنما» است و عملو بویگموان تللوب علموی اسوت،
بهونژه اگر به قصد اثبا تلدم فضل وود باشد.
از نظر پژوه ده ،نا باند گفت شه انم بی از حکوم ملو م بوا فلسوفة وضوع چ ویم قوانونی
م لب نیست نا ان که باند پذنرفت شه موضو تبصره فلط فاقد وصف شیفری است ،اما از حیث
حلو مالکیت فکری ،مواردی همچون ترجمه ،ونراسهاری و گردآوری دادههوا ،بانود بوا رعانوت
حلو مع وی پدندآورندة آن باشد ،مگر ان که موضو اجارة ودما فو ملورح باشود و مووجر
بهدنبا شسب حلی نباشد محمدی .)۶۱5-۶۳۶ :۶۹1۳ ،با انم وصوف ،سوانر وودما مان ود
ودما آزمانشگاهی ،تان ،و تکثیر ،بهنحوی نیست شوه موؤثر در ارزنوابی پژوهشوی اثور باشود.
داوری دربارة اثر انم ودما نزد اسهاد آن دان دشوار نیست.
بانسهه بود مل م بهجای احاله به عرف ،میان ودماتی شه در ارزش علمی-پژوهشی اثر مؤثر
است و دنگر موارد ،تمییز قائل میشد .عبار «فران ود مواهوی» در ب ود  ۱موادة  ۶آنویمناموة
اجرانی انم قانون نیز با تسام بدنم مع ا تفسیرشدنی است.

واکنش کیفری یا اداری به تقلب علمی
مل م میان «تهیه ،عرضه و نا واگذاری آثوار» و اسوهفاده از «تولیودا و محصووال ناشوی از انوم
جرم» تمانز ظرنفی انجاد شرده اسه که بوه نظور رنشوه در احهورام بوه صوشحیت نهادهوای اداری،
انهظامی و انضباطی دانشگاهها دارد و بهنوعی توسل به واش شیفری را نیسهیم گزن ه نمیداند.

 .1واکنش کیفری به تولید آثار تقلبی
اگرچه حلو شیفری بیشی از حلو عمومی است و جرم نک رفهار ،اعم از فعل نوا تورک فعول
است شه در قانون برای آن مجازا تعییم شده مادة  1قانون مجوازا اسوشمی  ،)۶۹۳9تولیود
تللبی در انم قانون از آثار انهظامی و اداری مهمانز شده است .محکومیت به شیفر فلط ناشوی از
جرم است شه میتواند دو حیثیت عمومی و وصوصی داشهه باشود و دو نوو دعووا تولیود ش ود
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مواد  1و  ۳قانون آنیم دادرسی شیفری  ،)۶۹۳1اما مل م در انم مادهواحوده تکلیوف حیثیوت
جرم تللب در آثار علمی را مشیص نکرده است.
با توجه به ان که نهیجة تللب ،فروشاسهم ارزش علم ،دان  ،مدارک تحصیلی ،دسوهمانة فرنوب
نمودن پانهها و ع اونم دانشگاهی است و سبب رواج پوچی و گسهرش بیهودگی اداموة تحصویل و
شسب دان میشود و جانگاه علم و عالم را در دندگان مردم و بهونژه شودشان ،نوجوانان و جوانوان
مه ز جلوه میدهد ،با لحاظ انم آثار عمومی ،انم جرم حیثیت عمومی دارد.
تللب و تکرار نوشهههای قبلی در دانشگاه ،موجب هودررفت سورمانة ملوی در دانشوگاههوا و
مؤسسا آموزش عالی و حوزههای علمیه میشود و «سرقت و انهحا  ۶شار دنگران» اسوت شوه
آنچ ان شه گفههاند ،بدترنم «آفت» برای هور محلو اسوت زرنومشووب .)۶1 :۶۹۳۳ ،بور انوم
اساس ،جرم موضو انم مادهواحده را باند در ردنف ب د «الوف» موادة  1و ب ود «الوف» موادة ۳
قانون آنیم دادرسی شیفری قرار داد و با علف توجه به تفکیک میان تعلیب جرم و اقامة دعوای
عمومی در پانان تحلیلا ملدماتی و مهعاقب بر صدور قرار جلب به محاشموه آشووری:۶۹۳5 ،
 ،)۶5۶دادسهان هم تعلیبش دة جرم و هم اقامهش دة دعوای عمومی وواهود بوود .انوم جورم
قابل گذشت هم نیست ،چراشه برابر تبصرة مادة  ۶1قانون اویر ،تعییم جورم قابول گذشوت بوه
حکم قانون انجام میگیرد .از نظر اجهماعی و حلو عمومی به جورم نگواههوای مهفواوتی شوده
است باهری .)۳۳-۳۳ :۶۹1۶ ،انم جرم بهواقع شرانط اساسی زندگی اجهماعی در عرصة دان
و پژوه را نشانه گرفهه است و نباند در گسهرة حلو وصوصی رها باشد.
با انم وصف ،چون مل م هم سفارشده ده و هم تهیهش ده ،عرضهش وده و واگذارنودة اثور
تللبی را مجرم ش اوهه ،تصور وجود مدعی وصوصی شه بهدنبا جبران ضورر و زنوان ناشوی از
جرم باشد دشوار است ،چه ،آنچ ان شه بروی تأنید شردهاند شه در دعوای وصوصی ،زنانی قابول
ملالبه است شه بزهدنده آن را دنده و ناشی از جرم باشود و الجورم هور دعووای قابول طورح در
دادگاه حلوقی ،در دادگاه شیفری قابل اقامه نیست واللی.)1۳۱ :۶۹۳۱ ،
به لحاظ همیم آثار حلو عمومی و نفی رابلة حلو وصوصی است شه در صور ارتکواب
انم جرم ،وجوهی شه تحصیل شده است ،به بزهدنده داده نمیشود و باند به وزانة دولوت وارنوز
شود تبصرة  1مادة  ۳آنیمنامة اجرانی) و انم مهم از انم م ظر قابل توجیه و رنشهنوابی اسوت
شه در ارتکاب جرم موضو مادهواحده ،هر دو طرف رابلة حلووقی نوا پدنودة مجرمانوه ،بزهکوار
بهشمار میآن د و ازانمرو ،وجه ردوبد شده باند به نفع وزانة دولت درنافت شوود .بانسوهه بوود
 .۶اسهاد همانی در انم باره نوشههاند« :انهحا به مع ی سیم دنگری بر وون بسهم است ،و در اصلشح آن
است شه گفهه نا نوشهة دنگری را عی اً ،حرف به حرف و بی شم و زناد ،بدون تصرف و تغییر ،نا با اندک تصرفی
شه از حدود تغییر تیلص شعری و نام شهاب و مؤلف تجاوز نمیش د ،به وود نسبت ده د» همانی:۶۹1۱ ،
 )۹51و نیز برای بررسی بیشهر :ر.ک :هاشمیپور.111 :۶۹11 ،
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مل م وجوه وارنزی به وزانه را به بودجة پژوه هوای درسوت و راسوهیم در ششوور اوهصواص
میداد و بهجای عبار وارنز« ،ضبط» را بهشار میبرد شوه اصولشحی شو اوههشوده در حلوو
شیفری است .پس ،فلط تهیهش دة آثار تللبی ،بزهکوار نواقض حلوو عموومی) نیسوت ،بلکوه
سفارشده دة انم آثار نیز مشمو چ یم حکمی است و نبانود حکوم قوانون را صورفاً نواظر بور
اشیاص حلیلی نا حلوقی سفارشپذنر عمل تهیه ،عرضه نا واگذاری انم آثار دانست.
در شیفر مرتکب جرم نیز قانونگذار میان شیص حلوقی و حلیلی فر انجاد شورده و حکوم
شیص طبیعی را جزای نلدی درجة سه و محرومیت از حلو اجهماعی درجة ش ملرر شرده
اسووت شووه انووم جووزای نلوودی ،برابوور مووادة  ۶۳قووانون مجووازا اسووشمی از  ۹۱9/999/999تووا
 559/999/999رنا است و آن محرومیت هم به اسه اد همیم ماده بی از ش مواه توا پو ج
سا وواهود بوود .دربوارة اشویاص حلووقی ،ملو م ترشیبوی از مجوازا مرتکبوان ،مودنران و
گردان دگان و مجازا وود شیص حلوقی را برابر مواد  19تا  11آن قانون پی بی ی شرده شوه
هم بروی مم وعیتها را در برمیگیرد و هم جزای نلدی حداقل دو برابر و حداشثر چهوار برابور
جزای نلدی اشیاص طبیعی ،انحش شیص حلوقی و مصادرة اموا را شامل میشود.
با انم وصف ،مل م حکم اشیاص حلوقی سفارشده ده را مشیص نکرده و بهنظر میرسود
شه فرا را بر آن نهاده شه شیص حلوقی همواره سفارشپذنر است .اما ،اگور شویص حلووقی
سفارشده دة انم آثار به نفع اشیاص طبیعی باشد ،عمل او اگر مشومو مباشور نیسوت ،نوا
مصدا معاونت در انم جرم است شه حکم آن در تبصرة  ۶انوم موادهواحوده آموده و شیفور آن
حداقل مجازا های مباشر است نا ان که باند با او برابر تبصرة  1مادهواحده رفهار شود شه دربارة
آن وواهیم نوشت.
از م ظر حلو عمومی است شه قانونگذار بوه طرنو ارتکواب انوم جورم در تبصورة  1انوم
مادهواحده توجه شرده است« :درصورتیشه ارتکواب جورم موضوو انوم قوانون از طرنو پانگواه

الکهرونیکی و نا در قالب ب گاه شامل موسسه ،شرشت نا هر ع وان دنگور) اعوم از ثبوتشوده نوا
نشده انجام شود و نا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحوو گوردد ،مرتکوب نوا مرتکبوان بوه
میانگیم حداقل و حداشثر مجازا ملرر فو محکوم میشوند».
حکم انم تبصره شه با لحاظ آسیب گسهرده به حلوو عموومی ،مهضومم تشودند مجوازا
است ،از نظر ارتکاب جرم بهوسیلة پانگاه الکهرونیکی ،قابلیت توجیه دارد ،چراشه مرتکب در انم
پانگاهها میتواند مشهرنان بیشهری را شسب ش د و عمول او فور دارد بوا فرضوی شوه نوک نفور
بهت هانی و بدو ن چ یم امکاناتی در تللب شرشت شرده و گهگاه از بهره و ذو ادبوی ،علموی نوا
ه ری وود درآمدی به فراوور شسب میش د.
با انم وصف ،عبار «در قالب ب گاه شامل مؤسسه ،شرشت نا هر ع وان دنگر) اعوم از ثبوتشوده
نا نشده انجام شود» توجیه م اسبی ندارد و با حکم م درج در ب د  1مادهواحده شوه از نحووة مجوازا
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شیص حلوقی سیم گفهه بود ،بهسادگی قابل جمع نیست؛ چراشه ب گاه اعم از مؤسسوه نوا شورشت،
شیص حلوقی است و قاعدتاً باند به حکم آن ب د مجازا شود ،مگر ان که گفهه شود ب گاه مؤسسوه
نا شرشت) در ان جا سفارشده دة تهیه ،عرضه نا واگذاری به نفع شیص طبیعوی اسوت شوه در انوم
صور  ،حکم بزه آن مهفاو با حکم مذشور در ب د  1مادهواحده وواهد بود.
در تبصرة  1انم ماده باز به پاسداری از حلو عموومی و صویانت از محویط دانشوگاهی ،بوه
امکان پلمو ،چ ویم محولهوانی اشواره شوده شوه موورد نیواز اسوت« :بوه دروواسوت نکوی از

وزارتیانههای علوم ،تحلیلا و ف اوری و نا بهداشت درمان و آموزش پزشکی نوا سوانر مراجوع
مربوطه و با دسهور مراجع قضانی حسب مورد مهر و موم پلم )،نا مهوقف میشود» تا از اداموة
ارتکاب جرم جلوگیری شود .مهأسفانه ،قانونگذار در ان جا همچون پلم ،محل شسب فاقد پروانه
مادة  1۳قانون نظام ص فی مصوب  )۶۹11نا محل غیرمجاز تشییصی و درموانی موواد  ۶و 1
قانون تعزنرا حکومهی در امور بهداشهی و درمانی مصووب  ۶۹۱۳مجموع تشوییص مصولحت
نظام و مادة  ۱قانون مربوط به ملوررا اموور پزشوکی و دارونوی و موواد وووردنی و آشوامیدنی
مصوب  )۶۹۹۱عمل نکرده شه در مورد اویر به «وزار بهداشت ،درموان و آمووزش پزشوکی»،
اجازة تعلیلی مؤسسة پزشکی و دارونی را رأساً مویداد .ملو م در انوم موادهواحوده ،صورفاً بوه
وزارتیانههای علوم ،تحلیلا و ف اوری و نا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نوا سوانر مراجوع
مربوط اجازه داده است تا از مراجع قضانی چ یم دروواسهی ش د و با دسهور آن مرجع قضانی،
آن محل را پلم ،نا پانگاه را مهوقف ش د ۶.برای رفع انم اشکا اگور ادعوا شوود شوه حکوم آن
تبصره دربارة محیط درون دانشگاه نیست ،پر بیراه نیواهد بود و در انم محیط ،ملاما دانشگاه
میتوان د محلی را شه در آن آثار تللبی موضو قانون حاضر ،تهیه نا عرضه نا واگذار مویشووند،
بب دند و مانع ههک بیشوهر حرموت دانشوگاه شووند .در تکمیول انوم حکوم ،در تبصورة  ۱انوم
مادهواحده ملرر شده است شه «بازرسان وزارتیانههوای علووم ،تحلیلوا و ف واوری و بهداشوت

درمان و آموزش پزشکی در اجرای انم قانون و ملواب قوانون آنویم دادرسوی شیفوری مصووب
 ۶۹۳1/۶1/۱پس از فراگیری مهار های الزم ،ع داالقهضوا مویتوان ود بوهع ووان ضوابط وواص
محسوب شوند» .احکام ضابط به سه دسهة ضابط عوام ،ضوابط وواص و ضوابط نظوامی تلسویم
میشود ،مواد  11تا  ۱۹قانون آنیم دادرسی شیفری) .افزان جمعیت ششوور ،صو عهی شودن،
انلشب و سانر عوامل ضرور انجاد گروههای دنگری را عشوهبر ضابلان عام انجاد شرد آشوری،
 .)1۱1 :۶۹۳5در ان جا نیز رشد نگاه حلو عمومی به اثر علمی-پژوهشوی موجوب شوده اسوت
انم ضابلان واص پی بی ی شوند شه در حدود صشحیت وود و پس از دندن آموزشهای الزم
 .۶مادة « ۹آنیمنامة اجرانی قانون تعلیل مؤسسا و واحدهای آموزشی و تحلیلاتی و فره گی شه بدون مجوز
قانونی دانر شده و میشود» مصوب  ۶۹۳۹نیز ملرر نموده« :هر نک از وزارتیانهها میتوان د حسب مورد،
م فرداً نا مشهرشاً به ع وان شاشی علیه مؤسسا و واحدهای غیرمجاز در مراجع صالحه طرح شکانت نمان د».

 14فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

عمل میش د .پی از انم ،در مادة  5آنیمنامة اجرانی قانون تعلیل مؤسسا  ....بوه موأموران
انم وزارتیانهها اشاره شده بود و حکم قانونگذار در ان جا ،به نظر مهکی بر همیم سابلة تل ی وی
است .در مادة  ۳آنیمنامة اجرانی نیز به بازرسان وزارتیانه اشاره شده است شه میتوان د ضومم
گزارش به وزار نا مؤسسه ،مراتب را برای تعلیب به دادسهان شهرسهان اعشم ش د.
به هر روی ،عبار «سانر مراجع مربوطه» در انم تبصره به نظر ظهور در دانشگاهها و مراشز
آموزش عالی دارد شه آنان نیز میتوان د همچون آن دو وزارتیانه صودور چ ویم دسوهوری را از
مرجع قضانی بیواه د بیآنکه انم دانشگاهها نا مراشز مسهلیماً بزهدندة جرم باش د .برای نمونه،
دانشگاه تهران میتواند با اعشم جرم نا حهی پی از آن ،دربارة اعما مجرمانهای شه در اطوراف
محدودة آن روی میدهد ،پلم ،ب گاه نا توقف پانگاه الکهرونیکی را از مرجع قضانی دروواسوت
نا با شمک ضابلان مذشور اقدام ش د.

 .2برخورد اداری با استفاده از اثر تقلبی
به اسهفاده از آثار مهللبانه توسوط اعضوای هیوأ علموی ،شارم ودان،
مل م به دو شیوة واش
دانشجونان و طشب را در صشحیت نهادهای اداری ،انهظامی و انضباطی دانشگاه قرار داده است:
نک ان که آن موجب «سلب هرگونه امهیاز مادی و نا مع وی مهرتب با آن و ملغیاالثر بودن
هرگونه مدرک تحصیلی ،پانه ،مرتبه علمی ،رتبه و نا ع اونم مشابه علمی» میداند؛ و
دوم ان که برای «اعضای هیأ علمی ،دانشجونان ،شارش ان اداری و طشب» تیلف انهظوامی
نا انضباطی ،حسب مورد ،ملرر شرده است.
بیتردند توجه مل م به ملولة سلب امهیاز و رسیدگی به تیلف ،گونای نو نگاهی است شه بوه
تأثیرا اسهفاده از اثر تللبی در محیط دانشگاه داشهه است؛ به بیان دنگور ،ملو م بوا پوی بی وی
سلب آثار مادی و مع وی و مهعاقب ًا پیگرد انهظوامی نوا انضوباطی ،شوشو دارد شسوانی را شوه بوا
پژوه و دان سروشار دارند ،بیشوهر بوا برووورد انهظوامی نوا انضوباطی و سولب آثوار آن ،موورد
بازوواست قرار دهد تا ان که بیواهد با توسعة سیاست بروورد شیفری ،انشان را در دادگسهری بوه
محاشمه بکشاند .انم رونکرد شه مرز بارنکی میان «ارتکاب تللوب» و «اسوهفاده از تللوب» ترسویم
شرده و مورد دوم را برای دانشگاهیان و دانشجونان و طشب با شمک حلو اداری اعما مویش ود،
با ماهیت رفهار علمی و صعوبت تشییص آن در محیط علم همسوتر است .بر انم ب یاد ،سلب آثوار
و امهیازا مادی و مع وی نیز در بی های پژوهشوی و آموزشوی نوا اداری در دانشوگاههوا انجوام
میگیرد و بروورد انهظامی و انضوباطی موضوو بوه هیوأ هوای انهظوامی اعضوای هیوأ علموی،
هیأ های رسیدگی به تیلفا اداری نا شمیهههای انضباطی دانشجونان ارجا میشود.
در مجمو  ،از انم قانون میتوان «اصل صشحیت رسیدگی به اعما موضو انوم قوانون در
مراجع اداری ،انهظامی و انضباطی در درون دانشگاه» را برداشوت شورد شوه بوه دالنول موذشور،
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درست است .اثر مهم انم اصل آن است شه برای رسیدگی در مراجع دانشگاه ،اصوالً ضرورتی به
تلدم رسیدگی قضانی به جرم تللب ،در مراجع قضانی نیست و انمگونوه رسویدگی ت اسوبی بوا
محیط دانشگاه ندارد ۶.دربارة طشب نیز ان که مل م ،دادسرا نا دادگواه ونوژة روحانیوت را صوال
دانسهه ،در همیم زمی ه است ،اگرچه وواهیم دند شه نلدی هم بر آن هست .بوا انوم وصوف در
آنیمنامة اجرانی انم قانون شارگروه وزارتی و شارگروه هر مؤسسه در مادة  ۹آن پی بی ی شوده
است شه مورد اویر برابر مادة  ۶9آن ،به گزارشهای ارتکاب تیلفا پژوهشی رسیدگی میش د
و نظر مشورتی میدهد.
به اهمیت رعانت اووش پوژوه و مالکیوت مع ووی در ب ودهای  ۶۳و  ۶1موادة  ۳قوانون
ملررا انهظامی هیأ علمی دانشگاهها و مؤسسا آمووزش عوالی و تحلیلوا ششوور مصووب
 ۶۹۱۱بووا اصووشحا سووا  ۶۹1۳نیووز تصوورن شووده اسووت و اگرچووه اوووش پووژوه اصووو
ش اوههشدهای دارد ر.ک :قراملکی )۶1-۶۱ :۶۹1۹ ،و بر هونت و اعهبار مالکیت فکری و اصو
آن ودشهای نیست و پژوهشگر باند آنها را رعانت ش د ،در قانون موضو انم ملالوه ،بورای انوم
رفهار مجازا های انهظامی نا انضباطی آمده و مل م بیشهر از حلو عمومی بهره برده است:
عضو «هیأ علمی به نکی از مجازا های ردنف  )۳تا  )۶۶موادة  )1قوانون ملوررا انهظوامی

هیأ علمی دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالی و تحلیلا ششور مصوب  ۶۹۱۱/۶1/11و اصوشحا
و الحاقا بعدی آن» محکوم میشود و «دانشجو به نکوی از مجوازا هوای ردنوف ب )۶-توا ب)5-
مووادة  )۳آنوویمناموة انضووباطی دانشووجونان جمهوووری اسووشمی انووران مصوووب جلسووه  ۹51مووور
 ۶۹۳۱/۱/۶۱شورای انلشب فره گی و اصشحا و الحاقوا بعودی آن» محکووم موی شوود و دربوارة
«شارش ان اداری به نکی از مجازا های ردنف د) تا ک) مادة  )۳قانون رسیدگی بوه تیلفوا اداری
مصوب  ۶۹۳1/۳/۳و اصشحا و الحاقا بعدی آن» حکم صادر میشود.
 .۶جلوهای از همیم اصل را در رأی شمارة  ۱۳۶مور  ۶۱99/۹/۶1هیأ عمومی دنوان عدالت اداری میبی یم« :بر
مب ای تبصرة  ۱مادهواحده قانون پیشگیری و ملابله با تللب در تهیة آثار علمی مصوب ۹۶؍5؍ ،۶۹۳۱در صور
اسهفاده از آثار مهللبانه موضو انم قانون توسط اعضای هیأ علمی ،دانشجونان ،شارش ان اداری و طشب ،ضمم
سلب هرگونه امهیاز مادی و نا مع وی مهرتب بر آن و ملغیاالثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی ،پانه ،مرتبة علمی،
رتبه و نا ع اونم مشابه علمی ،به تیلفا نامبردگان حسب مورد توسط هیأ های انهظامی اعضای هیأ علمی،
هیأ های رسیدگی به تیلفا اداری ،شمیهههای انضباطی دانشجونان و نا دادسرا و دادگاه ونژة روحانیت
رسیدگی شده و به مجازا های ملرر در انم تبصره محکوم میشوند .با توجه به حکم قانونی فو  ،اطش حکم
ملرر در مواد  1۳و  ۹۳آنیمنامة دورههای تحصیلی شاردانی ،شارش اسی ،شارش اسی ارشد و دشهری تیصصی
ونژة دانشگاههای سل  ۶و  1دولهی) شه در تارنخ ۶؍۹؍ ۶۹۳۳از سوی وزنر علوم ،تحلیلا و ف اوری ابشغ
شده ،از جهت عدم طرح موضو تیلف علمی دانشجو در شمیهههای انضباطی موضو تبصرة  ۱مادهواحده قانون
پیشگیری و ملابله با تللب در تهیة آثار علمی ،وشف قانون و وارج از حدود اوهیار است و مسه د به ب د  ۶مادة
 ۶1و مادة  11قانون تشکیش و آنیم دادرسی دنوان عدالت اداری مصوب سا  ۶۹۳1ابلا میشود».
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همچ یم برابر تبصرة  1انم مادهواحده اگر شارش ان دسهگاههای دولهی و عمومی غیردولهوی
برای اسهفاده از مزانای شغلی مرتکب جرم موضو انم مادهواحده شوند ،مجازا انهظامی ملورر
در ب د «د» مادة  ۳قانون رسیدگی به تیلفا اداری نسبت به مرتکب اعما شود.
ب د « » تبصرة  ۱مادهواحده دربارة «طشب» بهطور شلی به «قووانیم و ملوررا دادسورا و
دادگاه ونژة روحانیت» و معلوم نشده شه آنا شامل همة روحانیان و از جمله اسهادان حووزههوای
علمیه میشود؟ و اگر نمیشود حکم اسهادان و پژوهشگران حوزوی چیست؟ ،۶به هر روی مل م
از تشرن نو مجازا آنان به شلی امه ا شرده شه از حیث اصو قانونگذاری نادرست است.
معلوم هم نیست شه آنا ملصود طشبی است شه در دانشگاههوا تحصویل مویش ود نوا عضوو
هیأ علمی هسه د نا طشبی شه در حوزهها تحصیل میش د و آنا فلط در فرا اویر است شه
باند به دادسرای مزبور معرفی شوند؟ در فرا نیست ،انم سویم شوه بانود در مراجوع اداری و
انهظامی و انضباطی دانشگاه به موضو تللب انشان رسویدگی شوود ،دور از ذهوم نیسوت؛ چوه
ان که انم اعما مسهلیماً به طلبه بودن به مع ای روحانیت) انشان مربوط نیست؛ طالوب علوم
بودن چ یم الزاماتی دارد.
دربارة اعضای هیأ علمی برابر مادة  ۶۹قانون ملررا انهظامی هیوأ علموی و تبصورة آن،
اگر انم اعما دارای وصف شیفری باش د ،هیأ رسیدگی به تیلفا انهظامی الزاماً مراتب را بوه
مرجع قضانی اعشم می ش د .حکم مراجع قضوانی صورفاً از حیوث ج بوة عموومی بورای مراجوع
انهظامی الزماالتبا است و اثری بر وصف انهظامی انم قبیل اعما ندارد و به همیم علوت وفو
آن ماده «درصورتیشه مجازا تعییمشده از طرف مراجع قضانی همان مجازا ملورره در انوم
قانون باشود مجوازا تکورار نیواهود شود و در غیور انوم صوور حکوم مراجوع قضوانی موانع
مجازا های انهظامی نیواهد بود» .بر انم ب یاد بهنظر مویرسود هموانطورشوه تلودم رسویدگی
قضانی بر رسیدگی انهظامی وجود ندارد ،در فرا ارجا ج بة شیفری به مراجع قضانی نیز ،قرار
م ع تعلیب نا حکم برائت مرجع قضانی ،مانع اعما مجازا انهظامی نیواهد بود.
با انم وصف ،مل م در ب دهای  ۹و  ۱تبصرة  ۳انم قانون بوهنووعی از قاعودة موذشور عودو
شرده و «اعما مجازا انهظامی اوراج دانشجو نا ابلا پاناننامه و رساله نا مدرک تحصیلی» و
«اعما مجازا انهظامی ت ز رتبه نا پانه عضو هیأ علمی ،اوراج ،لغو قرارداد» را «در صور
احراز جرم موضو انم قانون در آثار علمی با توجه به میزان تیلف» میسر دانسهه شه بوه تلودم
رسیدگی قضانی م جر شده است .مب ای انم عدو روشم نیست؛ میتوان گفت شه آثار ولیور
 .۶افزون بر انم ابهام ،پرس

انم است شه قلمرو انم قانون دربارة پاناننامهها و رسالههانی شه در حوزههای علمیه

تهیه و دفا میشود تا شجاست؟ بر پانة اصو حلو مالکیت فکری فرقی در محل تهیه و دفا پارساها
نیست ،اما ،انم ابهام آنگاه افزون میشود شه روزگاری بروی اصو حلو مالکیت فکری در بروی دندگاههای
فلهی مورد تردند بوده است علیمحمدی و اولیانی۱۶-۶۹۳5:۱1 ،؛ حکمتنیا.)۶۳5-191 :۶۹11 ،
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انم رفهارها مهضمم رسیدگی قضانی بوده است .در مادة  ۶1آنویمناموة اجرانوی نیوز بوه لحواظ
حساسیت باال ،به لغو اثر مدرک تحصیلی حاصل از تللب توجه ونژه شده و در نهانت امکان لغوو
از سوی مؤسسة صادرش ده را پذنرفهه است شه باز تأشید دنگوری اسوت بور اصول پوی گفهوة
صشحیت دانشگاه .همچ یم است حکم تللب دان آمووهگان دانشوگاههوای ووارج ششوور شوه
مدرششان ارزنابی شده است شه در انم صور پروندة وی را وزار به نکی از مؤسسوا ارجوا
میدهد مادة  ۶۹آنیمنامه).

پیشگیری و بازدارندگی از وقوع تقلب در آثار علمی
حلو شیفری هم برای پیشگیری و بازدارندگی روشهانی مان د تعلی مراقبهی دارد ،اما در انم
مادهواحده مسیر دنگری را پیموده است؛ احهرام بوه مالکیوت فکوری و برووورد بوا زمی وههوای
میفیش دة تللب شه هر دو ناشی از رشد نگاه حلو عمومی است.

 .1احترام شایسته به مالکیت فکری
اگرچه تبصرههای  ۳تا  ۳انم مادهواحده با هدف پیشگیری از وقو جورم نگاشوهه شوده ،اموا در
تبصرة  ۳از نک سو تأشید شده شه باند بر «ترونج فره گ احهرام بوه حلوو مالکیوت فکوری از

طرن گ جاندن دروس ذیربط و اصشح سرفصول برناموههوای درسوی و برگوزاری شارگواههوای
آموزشی» و «الزام دانشگاهها و مؤسسا آموزشی و پژوهشی به اعما نظار دقیو بور رعانوت
حلو مالکیت فکری در آثار علمی و پاناننامهها و رسالههای دانشجونی» اقدام شود و از سووی
دنگر ،دوباره در ان جا حکم به «اعما مجازا انهظامی اووراج دانشوجو نوا ابلوا پانوانناموه و
رساله نا مدرک تحصیلی در صور احراز جرم موضو انم قانون با توجوه بوه میوزان تیلوف» و
«اعما مجازا انهظامی ت ز رتبه نا پانه عضو هیئت علموی ،اووراج-لغوو قورارداد در صوور
احراز تیلف تللب در آثار علمی با توجه به میزان تیلف» ،مورد توجه قرار گرفهه است .به بیوان
دنگر ،بهنظر میرسد مفهوم پیشگیری در انم تبصره ،اعم از پیشگیری و بازدارنودگی باشود شوه
برای ت به دنگران نا در ح وود بزهکار اعما میشود.
به هر روی ،در پیشگیری ،آنچ ان شه بروی پژوهشگران نیز تأشیود شورده بودنود قانودی و
همکاران ،)۶۱: ۶۹۳۳ ،مل م درنافهه است شه بیشوی از تللوب رنشوه در ناآگواهی و ناآشو انی
نونس دگان با مفاهیم ب یادنم مالکیت فکری دارد؛ دانشجونان حهی در رشهههانی مان د حلوو ،
درسی الزاموی بوا موضوو «حلوو مالکیوت فکوری» ندارنود و فلوط برابور «سرفصول مصووب
نکصدودهمیم جلسة شورای تحو و ارتلوای علووم انسوانی» موور  ۶۹۳۱/۳/1۹وزار علووم،
تحلیلا و ف اوری در مللع شارش اسی حلو  ،نک واحد اوهیاری حلو مالکیت فکری دنوده
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شده شه شافی نیست .در مللع شارش اسی ارشد حلو وصوصی نیز در حا حاضر صورفاً نوک
درس اوهیاری دوواحودی بوا انوم ع ووان پوی بی وی شوده اسوت شوه آن هوم در بسویاری از
دانشکدههای حلو تدرنس نمیشود و برگزاری رشهة حلو مالکیت فکری هم با وجوود توأثیر
مثبت ،تاش و ن آنچ ان شه باند ،فراگیر نشده و پیشگیری مللوب و موردنظر مل م از انم طرنو
بهسادگی تحل پذنر نیست.
قانون حاضر تا حدی دست به رفع نلیصه زده و گ جاندن درس مربوط به مالکیوت فکوری و
اصشح سرفصل برناموة درسوی و برگوزاری شارگواه آموزشوی را بوهع ووان اقودامی پیشوگیرانه و
همهجانبه در راسهای الزاما حلو عمومی پذنرفهه است.
ابزارهای حلو عموومی بوا هودف «سیاسوهگذاری و انجوام اقوداما پیشوگیرانه» در موادة 1
آنیمنامة اجرانی پی گرفهه شوده و «شوارگروه وزارتوی اووش در پوژوه » بوا موضوو «تودونم

اسهانداردها و راه ماهای اوش در پژوه  ،نظار  ،اعهباربیشی ،انجاد هماه گی و وحود رونوه
بیم شارگروههای اوش در پژوه مؤسسا  ،تدونم اسهانداردهای تهیة آثار علمی از قبیل رساله،
شهاب ،پاناننامه ،ملاله ،طرح پژوهشی و مان د آن و رسیدگی به اعهراضوا نسوبت بوه تصومیما
شارگروه اوش در پژوه مؤسسا » ب یان نهاده شده است .همچ ی برای رعانوت اسوهانداردهای
اوشقی مصوب آن شارگروه وزارتی ،در مادة  ۹آنیمنامه «شارگروه اوش در پژوه
مؤسسه» پی بی ی شده است شه بررسی آن از گ جان انم نوشهه بیرون است.

در سول هور

 .2مبارزه با پنهانکاری در تقلب
تبصرة  ۳ماده واحده به دنبا مبارزه با پ هانشواری چ ویم آورده اسوت« :حووزههوای علمیوه و
همچ یم دانشگاهها ،پژوهشوگاههوا ،مؤسسوههوای آمووزش عوالی ،پژوهشوی ف واوری دولهوی و
غیردولهی زنر نظر وزارتیانه های علوم ،تحلیلا و ف اوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشوکی
از جمله دانشگاه علمی شاربردی ،دانشگاه آزاد اسشمی ،جهاد دانشگاهی ،مؤسسوههوای آمووزش
عالی غیردولهی غیرانهفاعی ،مؤسسههای وابسهه به دسوهگاههوای اجرانوی و دانشوگاه فره گیوان
موظف هسه د از انم پس پیشو هادها پروپووزا هوا) ،پانوانناموههوا و رسوالههوای دانشوجونان
تحصیش تکمیلی وود را شه فاقد طبلهب دی هسه د در سامانههای اطشعاتی پژوهشگاه علوم و
ف اوری اطشعا انران انرانداک) ثبت و تأنید و فانل تمام مهم و نهیجه را همان دجونی ش د».
حکم انم تبصره پی از انم بهنوعی در «آنیمنامة ثبوت و اشواعة پیشو هادها ،پانوانناموههوا و
رسالههای تحصیش تکمیلی و صیانت از حلو پدندآورندگان آنهوا» مصووب  ۶۹۳5/۳/۱وزنور
علوم ،تحلیلا و ف اوری آمده بود شه ان ک ارزش قانونی نافهوه اسوت ۶.برابور انوم آنویمناموه،
 .۶پی

از آن نیز به ملولة ساماندهی اطشعا و آمار آثار پژوهشی در اس ادی همچون سیاستهای شلی علم و
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همان دجو «سامانة تحت وب [است] شه با درنافت مهم از شاربر و ملانسوة وودشوار آن بوا موهم
شامل «پارسا»۶های موجود در پانگاههای «انرانوداک» ،نوشوهههوای همان ود را بازنوابی و انودازة
همان دی و م بع اطشعا همان د را نمان میدهد» .به هر روی ،برابر مادة  ۶۳انم آنویمناموه
«باالترنم ملام «مؤسسه»ها مسئولیت درسهی اجرای انم آنیمنامه را بر عهوده دارنود و موظوف
هسه د ،فعالیتهای آموزشی ،فره گی و ترونجی الزم را برای درسهی اوش پوژوه و رعانوت
حلو پدندآوران محهوای علمی و پژوهشی پی بی ی و پیوسهه اجورا ش ود» و برابور موادة ۶۹
آن ،انرانداک باند محرمانگی نهانج همان دجونی و حرنم وصوصی پدندآورندگان را حفظ ش ود و
گزارش میزان و محل همان دی هر پارسا را ت ها به دانشجو و اسهادان راه ما و مشاور آن پارسوا
و شسان دنگری ارائه ش د شه وزنر و رئیس هر مؤسسه تعییم میش د.
معالوصف ،انم قسمت از حکم تبصرة  ۳مادهواحده شه ملرر شرده است« :ارائة گواهی ثبت و

بارگذاری فانل تمام مهم و نهیجة همان دجونی انوم مودارک بورای هرگونوه پرداووت موالی بوه
اسهادان راه ما ،مشاور و داور و تیصیص امهیاز در ترفیع و ارتلای آنها و همچ ویم دانشوجونان
الزامی است» ،حکم جدندی است شه به نظر مسئولیت باالترنم ملام مؤسسه را با اجرای حکوم
تبصرة  ،۳به دانشجو ،اسهاد و هیأ های ترفیع و ارتلا سرانت میدهد .در آنیمنامة اجرانوی نیوز
به ثبت پیش هاده ،مشابهتنابی پی از دفا و گواهی ثبت نهانی پارسا بورای فراغوت تحصویلی
پافشاری درسهی شده مادة .)۱
انم روش هم رنشه در پان حلو عمومی دارد شوه طور تضومیم محهووا و اصوالت آثوار
پژوهشی را فراهم آورده است و به دالنول زنور ،ورای حلوو وصوصوی و فوردی ،بوه مودرک و
پاناننامه مینگرد شه نباند گران افراطی بدان دانشگاه را از شارشرد وود تهی ش د:
نیست ان که همان دجونی اعهبار مدارک و مدارج علمی را تضمیم میش د و ان که مانع دور
رنیهم سرمانة ملی مصروف در هر پژوه و جلوگیری از پدندآوردن آثار تکوراری و بویفانوده
میشود .انم مهم حاصل نمیشود ،مگر با انجاد سامانههای «همان دجو» و نظیر آن شه بهراحهی
میتواند عوامل اصلی توسعة آثار تللبی در دانشگاهها را از بیم ببرد؛ چراشه احهما بویاطشعوی
اسهادان و اعضای رسیدگیش ده از وجود پاناننامههوا و رسوالههوا را بوا فوراهم آوردن امکانوا
جستوجو و شسب اطش برطرف میش د؛
دسهرسی نداشهم اسهادان به آثار قبشً تهیهشده را با امکانا درنافت فانل مه ی رفع میش د؛ و
سرانجام ان که نبود فرصت شافی برای محللان و اسهادان در تلبی آثار را بوا فوراهم آوردن
امکان تلبی در سامانة همان دجو جبران میش د.
ف اوری سا  ۶۹۳۹و ب د  ۱مادة  ۶۱قانون برنامة پ جسالة پ جم توسعه مصوب  ۶۹1۳توسعه اشاره شده بود.
در حا حاضر ر.ک :ب د « » مادة  ۱۱قانون برنامة پ جسالة ششم توسعه مصوب ۶۹۳5.
 .۶پارسا هم در انم آنیمنامه واژهای است برساوهه از بی نیسهیم دو واژة پاناننامه و رساله :پا+رسا).
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با انم وصف ،ب ا نیست شه انم ف اوری جانگزنم انسان شود .به باور نگارنده ،همان دجونی نا
مشابهتنابی در تشییص اصالت اثر قلعی ندارد و هیچگاه جانگزنم تشییص و ارزنابی ،حسوب
مووورد ،اسووهادان و شارش اسووان نم ویشووود .بووه بیووان دنگوور ،دادههووای حاصوول همان وودجونی و
مشابهتنابی جزو «امارا » موضو مادة  ۶۹1۶قانون مدنی است شه میتوانود موجوب علوم نوا
اطمی ان شد و دلیل بر امری باشد؛ حکمی شه بهنوعی در موادة  ۶9آنویمناموة ثبوت و اشواعه...
 ۶۹۳5چ یم آمده است « :تعییم اصالت محهوا در هر مدرک و داوری دربارة آن ،بر پانة گزارش
«همان دجو» ،بسهه به مورد بر عهدة «مؤسسه»هاست» .انم اماره شه وصوصیا امارا قوانونی
را دارد ،آنگاه شه با آزمودگی و دان اسهادان راه ما ،مشواور و داور نوا اعضوای شمیهوة اووش
موضو مواد  ۱ ،۹و  ۶9آنیمنامة اجرانی انم قانون محک میوورد ،ارزش علموی و شارش اسوی
تعییمش دهای مینابد.

نتیجهگیری
رابلة میان تولیدش دة اثر علمی-پژوهشی و اسهفاده ش دة آن ،رابلة وصوصی نیست؛ عموومی
شدن انم رابله ،در فرا تللب نا تحل در امور علمی پژوهشی است شه هوندا میشود .حلو
عمومی به حمانت از تحلیلا دانشگاهی برواسهه و در واش به تللوب و فسواد ناشوی از آن،
حلوقی را پدند آورده است شه ت رشیبی است از ابزارهای حلو شیفری ،حلو مالکیت فکوری و
حلو اداری -انضباطی .انم حلو  ،اوش تا حدی سیهگیر پژوهشی را نیز به رسمیت ش اوهه
است .غانت انم حلو جلوگیری از هدررفت سرمانة ملی و ناامیدی و پوچی اسوت شوه موجوب
رواج صحت و اصالت آفرن ههای فکری شده و در سل وزار و هر مؤسسة شارگروه اووش در
پژوه را ب یان گذارده است.
بر انم اساس  ،تهیه ،عرضه و واگذاری اثر علمی و پژوهشی به مع ای هر آفرن ة علمی ،ادبی
نا ه ری صرفنظر از نحوة بیان ،تجلی و انجاد) از سر شغل نا حرفه و برای ان که گیرنده از آنهوا
بهع وان اثر وود اسهفاده ش د ،به وشف اصو حلو مالکیت فکری ،تللب محسووب اسوت شوه
باند با آن مبارزه شود .از حیث موضوعی و تشییصوی ،قووانیم و ملوررا دانشوگاههوا و مراشوز
آموزش عالی برای ش اوت چ یم اثری مشک وواهد بود شه وود شوکل دنگوری از ووودآنی ی
دانشگاهها است .همچ یم ،شمو تللب به صرف «تهیه» قبل از تبلور رسمی ،تأشید بور شوغل و
حرفه تولید تللبی اثر ،دوسوونه بوودن انوم شوار شوه سوفارشده وده و سوفارشپذنرنوده را در
برمیگیرد ،حفظ رابلة درست و اصیل انهساب اثر ،شو اوت حیثیوت عموومی و فراتور رفوهم از
سرقت ادبی و انهحا  ،امکان ضبط وجوه حاصل از تللوب ،امکوان پلمو ،محول تیلوف ،تشودند
مجازا ارتکاب تللب با امکانا فضای مجازی و شیص حلووقی ،پوی بی وی ضوابط وواص در
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ش ار برووردهای اداری ،انهظامی و انضباطی و سرانجام توسعة ترونج فره گ مالکیوت فکوری و
انجاد سامانة عمومی همان دجو ،همگی مظاهر ابزارهای حلوو عموومی در قوانون سوا ۶۹۳۱
هسه د شه برای مبارزه با تللب و فساد ناشی از آن در دانشگاههاست ،وضع شده است.
با انم وصف ،بروی انرادا بر قانون دنده میشود؛ ارجا پرشمار به عرف ،امکان تصور قصد
مع وی در تولید اثر تللبی ،دشواری تمانز میان «تهیوه» و «ارائوة وودما در جرنوان تهیوه» و
غفلت از نافهم معیاری برای س ج عامل موثر در ارزنابی علمی-پژوهشوی اثور ،از انوم دسوت
هسه د شه دانشگاهها باند برای رفع آن رونه انجاد ش د.
آنچه بی از همه در انم قانون ارزشم د است ،تفکیک بویم اسوهفاده از اثور تللبوی از سووی عضوو
هیأ علمی ،دانشجو و طلبه و دنگران شه مرتکب عمل تللب شدهانود؛ در اولوی ،اصووالً واشو اداری،
انهظامی و انضباطی دروندانشگاهی) است و در مورد دومی ،راهکارهای شیفری توصویه شوده اسوت .بور
انم ب یاد ،از انم قانون میتوان «اصل صشحیت رسیدگی به اعما موضو انوم قوانون در مراجوع اداری،
انهظامی و انضباطی در درون دانشگاه» را برداشت شرد شه در جانگاه وود بسیار ارزشم د است.
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 .۶۶همانی ،جش الدنم  ،)۶۹1۱نازده اصل شلوی در انووا سورقا ادبوی ،در :ف وون بشغوت و
ص اعا ادبی ،چ بیستوششم ،تهران :هما.
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ب) مقاالت
 .۶1حلیلی ،فهیمه سادا ؛ فرجالهی ،مهران « ،)۶۹۳۹تللب الکهرونیک و سرقت ادبوی چهورة
پ هان و چال برانگیز نظوام سو ج دانشوگاههوای بواز و آمووزش از راه دور و راهکارهوای
ممانعت از آن :ملالعة موردی دانشگاه پیام نور» ،آموزش و ارزنابی ،دورة .11
 .۶۹حکمتنیا ،محمود  ،)۶۹1۹بررسی فلهی و اقهصادی مالکیت فکری ،اقهصاد اسشمی ،سوا
نهم ،ش  ،۹۹صص .۱۳-۹۳
 .۶۱زرنمشوب ،عبدالحسیم « ،)۶۹۳۳تحلی درست» ،در :نادداشوتهوا و اندنشوههوا ،تهوران:
سیم ،چ پ جم ،صص .۱۶۱-۱9۳
 .۶5صادقی ،محسم؛ محس ی ،حسم « ،)۶۹1۱حلو مالکیت ادبی و ه وری و حلوو مورتبط
در موافلت نامه ترنپس و حلو و تکالیف جمهووری اسوشمی انوران در اثور الحوا بوه آن»،
فصل امة مدرس علوم انسانی ،دورة  ،۶۶ش  ،1صص .۶۱1-۶1۳
 .۶۱صادقی ،محمود؛ شهبازینیا؛ مرتضی؛ رضانی ،ابوالفضل « ،)۶۹۳9بررسی حلووقی مالکیوت آثوار
دانشگاهی» ،فصل امة علمی-پژوهشی سیاست علم و ف اوری ،سا سوم ،۹ش  ،۱صص .5۳-۱۶
 .۶۳صفانی ،سید حسیم؛ صادقی محسم؛ محس ی ،حسم « ،)۶۹15ملالعوة تلبیلوی حلوو
مع وی پدندآورندگان آثار ادبی و ه ری و دارنودگان حلوو مورتبط» ،مجلوة علووم انسوانی
دانشگاه تربیت مدرس ،دورة  ،۶9ش  ،۹صص .۳۱-۳۳
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در انران و راهکارهای ملابله با آن» ،مجلة حلو تلبیلی ،دورة  ،5ش  ،1صص ؟؟-؟؟.
 .۶۳صفانی ،سید حسیم « ،)۶۹۳5مالکیت ادبی و ه ری و بررسوی قوانون حمانوت مؤلفوان و
مص فان و ه رم دان» ،در :ملاالتی در حلو مدنی و حلو تلبیلی ،تهران :میوزان ،صوص
.۱1۱-۱۱۳
 .19علیمحمدی ،طاهر؛ اولیانی ،علوی  « ،)۶۹۳5نگواهی نوو بوه دنودگاه اموام ومی وی دربوارة
مالکیت مع وی» ،دان حلو مدنی ،سا پ جم ،ش  ،1صص .۱1-۱۶
 .1۶قاندی ،مرنم؛ مدهوشوی مهورداد؛ رازقوی ،نوادر؛ صوفانی قوادنکشنی ،عبدالحمیود ،)۶۹۳۳
«تحلیل سیاستهای مورد تأشید اس اد فرادسهی در ملابله بوا فسواد دانشوگاهی» ،سیاسوت
علم و ف اوری ،سا  ،۶9ش  ،۹صص .۶۱-۶
 .11قراملکی ،احد فرامرز « ،)۶۹1۹واسهگاه اوش پژوه » ،آن ة میراث ،ش  ،1۳صص .۶۳-۳
 .1۹محمدزاده وادقانی ،علیرضا؛ محس ی ،حسم « ،)۶۹11معاهدة بورن بورای حمانوت از آثوار
ادبی و ه ری» ،فصل امة حلو  ،مجلة دانشکدة حلو و علوم سیاسی دانشوگاه تهوران ،دورة
 ،۹۳ش  ،1صص .۹۳۹-۹۳۶
 .1۱محمدی ،پژمان « ،)۶۹1۳ماهیت و اثر بهرهبرداری از حلو مؤلف» ،فصل امة مدرس علوم
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