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 بنام خدا
  

با توجه به لزوم ارتقاي نقش جمهوري اسالمي ايـران در توليـد و گـسترش علـم در جهـان                     
 پايگاه استنادي علوم جهان اسالمه بيانات حكيمانه مقام معظم رهبري مبني بر ايجاد اسالم و نظر ب

 1386و پيرو مصوبه نهمين مجمع عمومي وزراي آموزش و پرورش كـشورهاي اسـالمي درسـال                 
در رباط پايتخت مراكش و نيز عطف به مصوبه چهارمين نشست وزراي آمـوزش              )  ميالدي 2007(

در باكو، پايتخـت جمهـوري آذربايجـان و         )  ميالدي 2008 (1387سال  عالي كشورهاي اسالمي در     
 شوراي عالي انقـالب فرهنگـي و نيـز طبـق قـانون اهـداف،        10/2/1387 مورخ   623مصوبه جلسه   

پايگـاه اسـتنادي   ، )18/5/1383مـصوب  (وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري       
ستقل و خاص دانـشمندان جهـان اسـالم و مراكـز             به عنوان پايگاهي استنادي م     علوم جهان اسالم  

هاي استنادي علمي جهان و تعامل سـازنده بـا آنهـا توسـط وزارت                 اسالمي و مرتبط با ساير پايگاه     
  .گذاري گرديد علوم، تحقيقات و فناوري بنيان

هـاي علمـي و تهيـه      از طريـق تـدوين گـزارش   )ISC(پايگاه استنادي علوم جهان اسـالم     
هايي مانند    تحليل استنادي عملكرد پژوهشي مؤلفه    با  زم براي انتشارات علمي و نيز       استانداردهاي ال 

هـاي    ها و نهادهاي تحقيقاتي، دانشمندان و پژوهشگران، نشريات علمي و رشـته             ها، سازمان   دانشگاه
  . دهد موضوعي را در ايران و ساير كشورهاي اسالمي مورد مطالعه قرار مي

پايگاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم          اثر   دومين  و  چهل كه   »ياخالق انتشارات علم  «كتاب   
)ISC(       اسـت كـه تقـديم      دكتر عباس حرّي استاد دانشگاه تهران        است، حاصل تالش فكري آقاي

  .شود جامعه علمي دانشگاهي ايران مي
اميد است اقداماتي از اين قبيل موجبات رضايت هرچه بيشتر جامعه علمـي و فنـي ايـران و                   

ي اسالمي را فراهم آورده و در راستاي هدف ما كه نشر و اشاعه اطالعـات علمـي و                   ساير كشورها 
  .فني است موثر واقع گردد

  
   جعفر مهراددكتر

  اي اطالع رساني علوم و فناوري  منطقه رئيس مركز
  )ISC(و سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 



  



  

  به نام خداوند جان و خرد
  

 از آغاز در پي آن بوده است كـه مبـاني،            لوم و فناوري  انجمن ايراني اخالق در ع    
ها و تجارب اخالقي را به صورت آكادميك در حوزه علـوم و فنـاوري مطـرح                   رهيافت

ورزي و دانـش      كند و در اين راه به نگرش، كنش و داوري اخالقي در سـاحت انديـشه               
مي و ايرانـي مـا      اين مهم اگرچه هم در سنت اسال      . تواند بپردازد   پژوهشي تا آنجا كه مي    

سابقه دارد و هم در حوزه علم و فناوري جديد پردامنه و ريشه دار است، امـا در ايـران         
براين اسـاس، انجمـن از سـويي در پـي گـسترش             . اي نوپاست   كنوني كوشش و تجربه   

ها و سطوح مختلف علمي وتجربي و كاربردي كـردن اخـالق،              مباحث اخالقي به حوزه   
كه پيشبرد اين امر را تنهـا در          ت، و از سوي ديگر به سبب آن       حداقل در ميان نخبگان اس    

انـد بـه دنبـال      د  دهاي مدني، علمي و تخصصي متصور مـي       ها، فرايندها و نها     قالب شبكه 
  .انجام كارهاي مشترك با نهادهاي علمي، تخصصي و مدني ذيربط است

اي   زمينـه » اخالق انتشارات علمي  «آنچه پيش روست، گام نخستين در اين راه است،            
ملموس از گستره اخالق است كه پرداختن به آن در جـاي جـاي تكاپوهـاي علمـي و                   

هاي   ترين شبكه    از موفق  پايگاه استنادي علوم جهان اسالم    شود، و     فرهنگي احساس مي  
بـه  . علمي كشور ما در اين زمان است كه اهتمامي خاص به حوزه اخـالق و علـم دارد                 

هاي برجسته و پيـشگام در        عباس حـّري كه از چهره    همت اين شبكه، جناب آقاي دكتر       
رساني است، دعوت به تـاليف و تـدوين اثـري در بـاب اخـالق و نـشر را                 حوزه اطالع 

 انجمن ايراني اخالق در علوم و فنـاوري       . پذيرفت كه حاصل آن، كتاب پيش روسـت       
مانه  و تالش آقاي دكتر عباس حـّري را صـمي         پايگاه استنادي علوم جهان اسالم    ت  هم

گزارد و اميد دارد كه اين همكاري، آغازي مبارك بـراي انجـام كارهـاي بـزرگ                   ارج مي 
  .باشد

  

  دكتر مصطفي معين     
  رئيس انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري



  



  

  گفتارـپيش

 مانـده بـود كـه    )1390(اي به افتتاح نمايـشگاه كتـاب سـال جـاري        شايد دو هفته  
دوست و همكار ديرينم جناب آقاي دكتر مهراد تدوين متني با عنوان  اخالق انتـشارات           

بنده نيز اطاعت امر كردم و هنوز در مراحل انديشيدن و           . علمي را به بنده تكليف كردند     
سراي اهل  (مرور منابع بودم كه برگزاري نمايشگاه كتاب آغاز گرديد و مسئوالن مربوط             

. ز از برگزاري كارگاه اخالق نگارش علمي توسط اينجانب سخن به ميان آوردند            ني) قلم
پس از برگزاري اين كارگاه تصادفاً از كتابي با عنوان اخالق پژوهش و نگـارش كـه بـه                   

: با خود گفـتم   . كنجكاو شدم و كتاب را تورقي كردم      . تازگي نشر يافته بود رونمايي شد     
روز بعد در همايشي دانشجويي سعادت يافتم جناب        چند  . تكليفي از دوشم برداشته شد    

ماجراي كتاب تازه نشر يافته را عنـوان كـردم و ايـشان    . آقاي دكتر مهراد را مالقات كنم     
دريافتم كه نظر   . يادآوري كرد كه آن كتاب را ديده است، ولي هدفش چنان متني نيست            
اهـل پـژوهش و     ايشان تك نگاشتي است كه در حجمي كمتر مطالب مربـوط را بـراي               

البته بد نيست در همين جا به زحمات مؤلفان، ويراستاران، و ناشـر             . نگارش عرضه كند  
  .كتاب پيشگفته ارج نهاده شود

اما متن حاضر كه به مطالب گوناگون مرتبط با اخالق انتشارات علمي مي پـردازد                
ار در  تجربـة سـالها كـ     . كوشيده است در عين ايجاز، گـسترة ايـن عرصـه را دربرگيـرد             

هاي پژوهش و نگارش علمي همراه با رخدادهاي زمان تدريس و راهنمايي پايـان               زمينه
نامه و طرح هاي مختلف پژوهشي مرا بـر آن داشـت كـه بكوشـم ايـن اثـر، تلفيقـي از            

  .هاي مستمر فردي و مطالب مندرج در منابع موجود باشد تجربه
شتركات آنها تكرار فـراوان     در باب اخالق نشر علمي آثار اندك نيست، ليكن در م          

است و در مفترقات آنها صبغه هاي فرهنگي، رشته اي، و سازماني بـه وفـور بـه چـشم               
را آموزش داد ) به معناي وسيع كلمه(حتي در اينكه آيا مي توان اخالق علمي    . خورد مي

 اخـالق   –برخي اعتقاد دارند كه مي تـوان        . نيز نظرگاه ها متفاوت و گاه متعارض است       
ي را در حد واحدي درسـي يـا گذرانـدن كارگـاه آموزشـي خـاص بـه محـصالن                     علم



  

اخـالق  : گروهـي معتقدنـد   . تدريس كـرد  ) دانشجويان يا حتي دانش آموزان دبيرستاني     (
 يعني امري شخصي است و فرهنگ و باورهاي هر فرد           ."داشتني است نه دادني   "علمي  

ـ            گـروه  . يش فـراهم كـرده باشـد      بايد شرايط و مالزمه هاي رعايت اخالق علمي را از پ
سومي بدون آنكه آموزش اخالق را نفـي كننـد، آن را كـاري بـسيار دشـوار و ظريـف                     

اگـر  . اين گروه معتقدند كه آموزش اخالق علمي همانند آموزش جنسي اسـت    . دانند مي
درست صورت نگيرد، ممكن است نه تنها مفيد نباشد، بلكه انگيزه هاي مخرّب را بيدار               

  .اي معكوس به بار آورد هكند و نتيج
هر اثري كه توليد مي شود، خواه وصف ماوقع باشـد يـا اندرزگونـه هـاي پيـدا و                    

اثـر  . پنهان، ممكن است نوعي آگاهي رساني باشد كـه خـود وجهـي از آمـوزش اسـت                 
ها در حـد خـود      "نشايست"ها و   "شايست"طرح  . حاضر نيز از اين مقوله بيرون نيست      

 پيشداشت ها و پيش پنداشت هاي مخاطبان اسـت كـه تعيـين              امر نامطلوبي نيست، تنها   
اميد است اين متن بتواند وظيفـه خـود را          . مي كند كدام را وجهه همت خود قرار دهند        

  .در چارچوب اخالق علمي ايفا كند
در همين جا الزم است از جناب آقاي دكتر جعفر مهراد كه مشوق تـدوين چنـين                 

همچنين از سـركار  . ابي و سالمتي ايشان را آرزو دارم  كامي. متني بودند سپاسگزاري شود   
خانم ميترا علي مددي كـه زحمـت حـروف نگـاري مـتن را بـر عهـده داشـتند بـسيار                       

  .مسپاسگزار
  

   ريـّعباس حدكتر 
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  بخش اول
  
  
  

  درآمد 
، ي مربوط بـه اخـالق انتـشارات علمـ    يل اصلين بخش تالش شده است مسا  يدر ا 

ت قـرار   ي كه كمتر مورد عنا    ييا آنها ، ي شتر منابع به آنها اشاره شده     ي كه در ب   يياعم از آنها  
 تـا   يزه نگـارش علمـ    يـ  از انگ  - گر چه بـه اجمـال        -مباحث مربوط   . گرفته مطرح شود  

  و مانند آن را در بـر       يريسردب،  شيراي، و ين و نكات مربوط به داور     يدو ت يمراحل بعد 
  .رديگ مي

ار ي بـس  مـسايل شتر بـه    يـ ن است كه در متون و منـابع موجـود، ب          يباور نگارنده بر ا   
در  بـاً يو تقر انـد     پرداختهها    ياخالق   بي ق آشكار ي و مصاد  يمشخص مرتبط با اخالق علم    

 تـوان از آنهـا بـه        مـي   كـه  -هـا   ياخالقـ    بي ياما برخ  به آنها اشاره شده،      يهر منبع مرتبط  
ن بخـش تـالش     يـ  كمتر مورد توجه قرار گرفته كه در ا        -ر كرد يپنهان تعب هاي    ياخالق  بي

  .ز اشاره شوديشده است به آنها ن
ل يـ كه گـاه بـه دل     ،  م بر آن بوده است كه تا حد امكان از تكرار مطالب           يگرچه تصم 

 ييممكن است تكرارهـا   ،  ن همه يز شود، با ا   يد، پره يش آ يضرورت بحث ممكن است پ    
  .ر به نوشته وارد شده باشديا ناگزيناخواسته 

 در  ين بخش آن بوده است كه طرح مطالـب گـستردة اخـالق نـشر علمـ                يهدف ا 



2  ق انتشارات علمياخال

. ابنـد ي مربـوط دسـت      يمندان به امهات قواعد اخالق     ابد تا عالقه  ي محدود تحقّق    ييفضا
  .ق الزم حاصل شده باشديد است توفيام

  



3  اخالق انتشارات علمي

  ياخالق نگارش علم

  مقدمه 
رود   مي  است كه انتظار   يياز قواعد و قراردادها   اي    اخالق در بحث حاضر مجموعه    

 ن قواعـد گـر چـه بعـضاً        يـ ا. ت آنها بدانند  ير با آن بحث خود را ملزم به رعا        يافراد درگ 
هـاي    مي بر تـصم   يز قابل طرح باشد، وجه غالب در آنها مبتن        ي ن يتواند از لحاظ حقوق    مي
 از يچيا سـرپ يـ  يرويـ از ارزشهاست كه سبب پ اي     به مجموعه  يبنديزان پا ي و م  يخصش

  را عرضـه   ي هـستند كـه قواعـد      يا ناشـران  ي نهادها،   ها،  ن حال، رشته  يدر ع . شود  مي آنها
ن گونـه  يـ ا. داننـد   مـي ت آنها يا نشر آثار را مشروط به رعا      ياي     رشته يكنند و وابستگ   مي

 سست شـدن  ي است و تخلّف از آنها به معنا  يباشد علم  يش از آنكه حقوق   يبها    بازتاب
ن يا. ت آنها سرباز زده باشند    ي است كه از رعا    يا امتناع از نشر آثار    ي يعلمهاي    يوابستگ

 ي نهادهـا يا رهنمـود از سـو  ي چون دستورالعمل يهاي   معموالً با نام   يگونه قواعد اخالق  
تـوان از    يي، مـي  ن رهنمودهـا  يود چن اما در نب  . رسد  مي  افراد يربط به آگاه  ي ذ ياجتماعــ

آنچـه  . ز هست بهره جـست    ي كه به طور عام عنوان شده و مورد توافق همگان ن           يقواعد
  .پرداخته است) عام و خاص(ن قواعد ين متن ارائه شده به هر دو نوع از ايدر ا

ل يـ ك به دلي عرضة آثار وجود دارد كه هر ي براي مراحليدر عرصة انتشارات علم  
 است كه ممكن است با قواعد مراحل يت قواعدير از رعايت آن مرحله ناگزينوع و ماه

 از نگـارش    يد گفت كه اخـالق انتـشارات علمـ        ي با ياما به طور كلّ   . گر متفاوت باشد  يد
ك فـرد را بـه خـود    ياست كه ذهن اي    شهيشود كه خود برخاسته از اند       مي ك اثر آغاز  ي

خورد و به منظور ارائه آن به   ميوشمند محكراي  شه به گونهين انديدارد و ا   مي مشغول
 شكل ين مراحل مقدماتيدر هم. شود  ميرد و عرضهيگ  مي خاص شكليگران در قالبيد
در . ت كـرد  يـ  رعا يست از لحاظ اخالقـ    يبا  مي  را يز اصول يشه ن يك اند ي و عرضة    يريگ
ر گي مرتبط د  مسايلن بخش، نخست اخالق نگارش مورد بحث قرار گرفته وسپس به            يا



4  ق انتشارات علمياخال

  .پرداخته شده است
 

  اخالق نگارش 
 هـر فـرد     يق آن دانش ذهن   ي محصول و مخلوق انسان است كه از طر        يهر اثر علم  

ت يـ  مؤلـف خـارج شـده و مالك        يدهد و از تملك شخص      مي ر شكل يي تغ ينيبه دانش ع  
 يابيـ گـران آن را مـورد ارز     يدهد كه د    مي ت اجازه ير وضع يين تغ يابد و هم  ي  ي مي اجتماع

 از  يكـ يتوان سراغ گرفت كه       مي  را يمختلفهاي    ، مالك يابين گونه ارز  يدر ا . قرار دهند 
ن يـ ن ا يرد و مهـم تـر     يـ گ  مـي   است كه وجوه مختلف اثر را دربر       ياخالقهاي    آنها مالك 

  .وجوه، ساختار و محتواست
 ير اجـرا  ي و تمـام مـس     يت علمـ  يان فعال ي ناظر بر واسطه م    1زهيانگ. زه نگارش يانگ

هـاي    تيـ ان فعال يـ ونـد م  ي پ "هـدف ". ز كرد ي متما 2"هدف" را از    د آن يق است و با   يتحق
ــتحق ــ ي ــسئله خــاص علم ــا م ــ  يق ب ــه راه حل ــرار اســت ب ــه ق ــشخص ي اســت ك  م

و ،  اتيـ عالقه بـه ماد   ،  ك مؤلف ممكن است كسب وجهه و افتخار       يهاي    زهيانگ.نجامديب
ــه و  ــا اهــداف او ب ــد آن باشــد، ام ــيمانن ــاي  يژگ ــسئلهيه ــه م  خــاص محــدوداي  گان

  ).374،ص 1964، 3كپلن.(دشو مي
ل يـ ن است كه مؤلف به چـه دل       يرسد ا   مي  كه به ذهن   يهاي  ن پرسش ي از نخست  يكي

 را  يگونـاگون هـاي     زهيممكن است انگ  . مصلحت دانسته است كه به نگارش اثر بپردازد         
  . استيراخالقي غي و برخي اخالقينه برشمرد كه برخين زميبتوان در ا

ت خـالق و خـدمت بـه خلـق      يشـتن را كـسب رضـا      زة نو يـ انگي،  نيدهاي    در نظام 
و انگشتان تو مطالب سودمند ها  فتة آن باش كه دست يش"ديگو  مي ابن خلدون . اند  دانسته

را در روز   يـ ك از تو به جا مانـد، ز       ي ن يادگاريبنده  ي فر ياين دن يسند كه در ا   ي بنو يكيو ن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Motive 
2. Purpose 
3. Kaplan 
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 نـشر همـه     ختن و حـشر و    يز و هنگام روبـه رو شـدن انـسان بـا فرمـان بـرانگ               يرستاخ
ت يان، رضـا  يـ ن ب يـ در ا ). 1359،  ابن خلـدون  ( "شود  مي ش او نمودار  يش در پ  يكردارها

 ينـ يدهـاي      است كه خاسـتگاه آن ارزش      ي خلق دو اصل اخالق    ي برا يخالق و سودمند  
هاي   ي مورد قبول ارزش گذار    - گراني د ي برا ي سودمند يعني -است، گر چه اصل دوم      

 يز از تكرارهـا   يـ  پره يار مهـم بـرا    ي از عوامـل بـس     يكيزه  ين انگ يا. ز هست   ي ن يعموم
  .شود  ميد آمدن آني سبب پديگريدهاي  زهيناسودمند است كه انگ

شود كه    مي حاصل آثار   بي  و ي كم يتكرارها و در واقع حشو در نگارش سبب فزون        
ست كه  ي جست و جو ن    يهوده برا ي و صرف وقت ب    يندگان آثار علم  ي جو يجز سرگردان 

د يـ ش مطالب مف  يگران هنگام جو  يرا اتالف وقت د   ي است، ز  ير اخالق ي غ ين خود امر  يا
  . دانستياخالق  بييتوان نوع  ميف راي در تأليهر گونه ناسودمند. است

شه يطرح اند : ر دانست يان كوتاه شامل موارد ز    يتوان در چند ب     مي زة نگارش را  يانگ
ان شـده و    يجاز ب ي كه به ا   ير مطل يشرح و تفس  ،  نيشي نو به مسئلة پ    ينگاه،  نواي    ا مسئله ي

ست يبا  مي ان شده و اكنون   يكه قبالً ب  اي    شهيست گشوده شود، نقد اند    يبا  مي  فهم آن  يبرا
 بـه همـة جوانـب مـسئله         يان شده ول  يكه قبالً ب  اي    شهيل اند يتكم،  رديمورد تأمل قرار گ   

 از يوسـتار مشخـص  ي پيكـه همگـ  ) 1363 ،يحرّ(ن نوع  ي از ا  ينپرداخته است، و موارد   
اي    حركت از مسئله   يعلمهاي    انيشود كه در جر     مي دهد، و سبب    مي شد علم را نشان   ر

تـوان اصـالح و       مي رشد مستمر دانش را   "،  را به گفته پوپر   يز،   دهد يگر رو يبه مسئله د  
ب در  يـ ن ترت يـ  كه به ا   يزشيانگ). 106، ص   1979،  پوپر( "ن دانست يشيح دانش پ  يتصح

  .  استيالقاخاي  زهيد انگيد آيجهت رشد علم پد
. انـه اسـت     يشتر مصلحت گرا  يتوان سراغ گرفت كه ب      مي زي ن يگريدهاي    زهياما انگ 
 و ي مراكـز آموزشـ  ي علمـ  يارزشـگذار هـاي     تـوان در نظـام      مي ن نوع آن را   يمتداول تر 

ي ت تلقـ يـ  كثرت آثـار مـالك علم  يعني هستند؛  ييافت، كه مشوق كثرت گرا    ي يپژوهش
 ندارد، افـراد    ي اخالق يده،كه خود خاستگاه  ين پد يا. " نو يدر انداختن سخن  "شود نه    مي

 را بـه  يهـاي   افتـه يل كننـد، بـدون آنكـه نو       يـ  آثار خود م   ي فزون ي دارد كه به سو    يرا وام 
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 ي، به طـور مثـال، در مـدت        يتوان ادعا كرد كه فرد      نمي گران عرضه كرده باشند؛ چون    يد
 را  يديـ ا نگـرش جد   يـ ه  شيست اند ي منتشر كند و ب    يست مقاله در مجالت علم    يكوتاه ب 

 دييـ  را تأ  يداديـ ن رو يز چنـ  يـ  ن يعلمـ هـاي     افتهيرشد علم و عرضة     . عرضه كرده باشد  
هـاي    ، نظـام  يعلمـ هـاي     ياخالقـ    بـي  يد گفـت كـه مـسبب برخـ        يبا،  در واقع . كند نمي

ي  آنچـه رو يين فضايدر چن. ر علم و شبه علم است يز علم از غ  ي علم و تم   يارزشگذار
شة يـ شـود كـاوش اند      مـي   رشد انتشارات است كه خود سـبب       دهد نه رشد علم كه     مي
  .ار توان فرسا شودي بسيل به كاريت تبدي علميل انتشارات مدعيان خي از ميعلم

 -ي خـصوصاً اطالعـات علمـ      - انفجار اطالعـات     يانفجار انتشارات لزوماً به معنا    
ن يشيـ پي  ها   انتشارات جز حاصل تكرار موضوع     ين فزون يست و به قول ابن خلدون ا      ين
  ).1359، ابن خلدون(ست ين

ق نگارش شرط ياز طرها  شهياب كردن آراء و انديگرچه دست. يساختار نوشته علم
كه مكتوب شـود    اي    شهيكن اند يست، ل ها  شهي شدن آن اند   ي شدن و علم   يني ع يالزم برا 

ن، يبنـابرا . افتـه اسـت   ي دسـت ن   ي مـشاركت علمـ    ي آن را نخواند به هدف اصـل       يو كس 
ت درك و يـ بنگارندكه قابلاي   خود را به گونهيعلمهاي  افتهيست يبا  ميشهيصاحبان اند 
 شده فراهم شود    ينيش ب يجاد ارتباط مؤثّر با مخاطبان پ     يط ا يابد و شرا  يش  يفهم آنها افزا  

  ). 3، ص 1388ي، حر(
، ب درسـت كلمـات، عبـارات      يق ترك يد از طر  ي با ين امر، نوشته علم   ي تحقّق ا  يبرا

 را عرضـه كنـد و       يان روشن يو جز آن بتواند ب    ي،  رير تصو ي تداب ها،  لجمالت، بندها، فص  
نكـه  ي بر حسب ايهر نوشتة علمهاي  يژگيو. د آورديز پدي را نين حال كلّ واحد يدر ع 

ن يـ ن شده متفـاوت اسـت و ا  يه و تدوي تهي چه بستر يكند و برا    مي  را دنبال  يچه هدف 
  كه از نوشته اسـتفاده     يب مخاطبان ت آن بسترهاست و هم به سب      يل ماه يتفاوت هم به دل   

شود بـا     مي هي ته يعلماي     مجله يگر، آنچه برا  يان د ي؛ به ب  )4، ص   1388،  يحر(كنند   مي
 ها،  ن گونه تفاوت  يتوجه به ا  . ست  ي ن يكيگردد    مي ره المعارف فراهم  يك دا ي يآنچه برا 

د ي تأك"بستر، و مخاطب، قالب" است كه بر تناسب مثلث ي اخالقيت اصليدر واقع رعا
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ره يـ دااي    د بـا انتظـار از مقالـه       يـ ترد  بي ،رود ي مي علماي     كه از مقالة مجله    يانتظار. دارد
ك دربـاره   يـ زي در حـوزه ف    يتخصـص اي    كه در مجلـه   اي    مقاله.  متفاوت است    يالمعارف

گـردد    مـي   درج يجـ يترواي    نه در مجله  ين زم يكه در هم  اي    شود با مقاله    مي ت درج ينسب
اصـل  . ن گونه بـسترهاست     يل توجه به مخاطبان بالقوه ا     ي امر به دل   نيمتفاوت است، و ا   

 ي است كـه گـاه بـرا       ي اخالق ي اصل 4)مخاطب/ بستر/ قالب  (ث در ساختار نگارش     يتثل
سندگان عالقـه منـد     يـ ا مجالت مربوط، بـه نو     ي نهادها   ياز سو يي،  ت آن رهنمودها  يرعا

  . شود  ميعرضه
شود،   مي  آنها را شامل   يب و توال  ياء و ترت   مقاالت نه تنها اجز    يساختارهاي    تفاوت
ن اصـل   يـ  به ا  يتوجه  بي .رديگ  مي ز در بر  ي را ن  يرير تصو ي استفاده از تداب   يبلكه چگونگ 

اي   ق نوشـته  يـ  است كه قرار اسـت از طر       ي به مخاطبان  يتوجه  بي ي در واقع نوع   ياخالق
  .ل شوندينة مورد بحث ناي در زمي به درك و فهم واالتريعلم

 جـاب يا،  ثيـ  با توجه به اصـل تثل      ي در ساختار نگارش علم    ياعد اخالق ت قو يرعا
 و استدالل در    ي آغاز، گشودگ  يچگونگ(وة طرح بحث    ي ش يعنين اثر   يتدو) 1كند كه    مي
و  هـا،   سـاختار جملـه   ،  واژگـان (كـالم مناسـب     ) 2؛  )جي عرضة نتا  يو چگونگ ،  انة كار يم

بنـا  . رديبه دقت مورد توجه قرار گ )اني زبان و بيدرجة سادگ(لحن مناسب   ) 3و،  )بندها
آنچـه هـست   .  به نام نوشتة عام وجـود نـدارد  يزيچ، ث در ساختار نگارشيبر اصل تثل  

گـردد    مي  شده فراهم  ينيش ب ي پ ي مخاطبان ي مناسب برا  ي است كه در بسترها    يهاي  قالب
ـ  يان اضـالع چنـ    يـ  و اسـتوار م    ي به ضرورت رابطة قـو     يتوجه  بي و  ي بـه نـوع    ين مثلّث
 .شود  ميري تعبي علميقاخال بي

ا يشود    مي  عرضه يعلماي    رود كه آنچه در نوشته      مي انتظار. ي نوشتة علم  يمحتوا
ـ  يسندة اثر باشد    ينوهاي    حاصل پژوهش  ن يچنـ ،  نيبنـابرا .  گـران ي بـر تتبعـات د     يا متكّ

 مرتبط صحت و اعتبـار آن  يل و شواهد ي است كه دال   ي علم ياني از جر  يتيروااي    نوشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. Format/Context/Audience 
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ل و  يـ نبود دال . ر است يب پذ يار آس ي بس يل و شاهد در نوشتة علم     يدل. كنند  مي نيرا تضم 
ل و  يـ دهـد و ارائـه دال       مـي  ر علم سـوق   ي غ ي الزم در نوشته، آن را به واد       يشواهد علم 

ن يكشاند؛ و ا    مي  شبه علم  ي نباشد آن را به واد     يق و تتبع علم   ي كه حاصل تحق   يشواهد
  . استيهر دو بر خالف قواعد اخالق علم

گـر،  يان د يـ بـه ب  .  ستيـ  ن ين روشـن  يمختلف به ا  هاي     استدالل يشه مرزها ياما هم 
ط بـه ظـاهر     ير علـم، شـرا    يان علم و غ   يز م ي تم يارهاي از مع  ي با آگاه  يممكن است فرد  

 بـه علـم     يعنـ ي باشـد؛    يرعلمـ يكند غ   مي  در واقع آنچه عرضه    ي را فراهم كند، ول    يعلم
 اسـت كـه اساسـاً وجـود     يهـاي  خلـق داده ،   نوع نين تخلّف از ا   يآشكارتر. بپردازد يينما

ن امـر را معمـوالً بـه        يـ ا.  ندارند، و در واقع ساخته و پرداخته ذهن مؤلف است          يخارج
 باشـد كـه در      ي از تعصب فرد به اثبات امـر       يكنند، كه ممكن است ناش      مي ري تعب 5جعل

ان و عرضـة    يـ ن مهم كه هدف علم ب     ي به ا  يتوجه  بي .  و تأمل است   يازمند بررس يواقع ن 
شـود كـه      مـي  ده خـاص، سـبب    يـ ا پد يان  يك جر يه  يا عل ي له   يق است نه جانبدار   يحقا
ا يـ ن تـالش گـاه بـه جعـل          يـ د نظر خود را فراهم كنـد و ا        ييط تأ يسنده بكوشد شرا  ينو

.   اسـت  يل منطقـ  يـ انجامد كه منطقاً مـواد خـام تحل        ي مي  و شواهد  ها     در داده  يدستكار
. ت اسـت  يـ ست، بلكه خود مـسخ واقع     يخالق علم سازگار ن   نه تنها با ا   ها     داده يدستكار

ـ   يو شواهد مغا  ها    حذف داده  و هـا     ا وارد كـردن داده    يـ محقّـق،   هـاي     ش پنداشـت  ير با پ
 و ير علمـ يـ  غيش موجود او باشد مطلقاً عملـ يد نظرات از پ  يي كه در جهت تأ    يشواهد

  . استير اخالقيغ
مانـد، بلكـه در     نمي محدودشه در حد جعلي همي علمي اثر ي در محتوا  ياخالق  بي

 يدهد كه نوع  ميز رخينها  رها، و استنتاج از گزارهيان متغير روابط م ي تفس ها،  افتهيل  يتحل
 يهـا   گونـاگون بـه نوشـته     هاي    ف ممكن است به صورت    يتحر. شود ي مي  تلق 6فيتحر
  : از آنها عبارتند ازيكه برخ، ابدي راه يعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. Fabrication 
6. Falsification 
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 را بـه سـهولت      يژگيتوان هر و    نمي .مي تعم ياو شواهد بر  ها    ت داده يعدم كفا . الف
. ده گرفت ي بودن اشكال و رفتارها را ند      ي عام صادق دانست و تنوع و انفراد       يدر سطح 

ق دربارة آنها صورت گرفته است      ي كه تحق  يست به همان موارد   يبا  مي م را يهر گونه تعم  
دانـست كـه     يهـاي   مي تعمـ  ي بـرا  يليتوان دل   نمي هرگز احتمال صدق را   . محدود ساخت 

  .ردي گي را دربرميك بررسي يفراتر از شواهد واقعاي  دامنه
ن سـهل   يـ ا. رهـا يان متغ يـ   م  7ي رابطـة علـت و معلـول       ي در برقرار  يريسهل گ . ب

را كـه پـس از     اي    دهيـ ، پد ي زمـان  يدهـد كـه از نظـر تـوال         ي مي ل رو ين دل ي به ا  يــريگ
 است "ب" قبل از    " الف   " يخطا. ميپندار  مي  داده است معلول آن    يگر رو يداي    دهيپد

خـورد و اغلـب منجـر بـه           مـي   به چشم  يعلمهاي     است گاه در نوشته    "ب"پس علت   
رهـا را   يان متغ يرابطة م ). 151 ص   1388ي،  حر(شود  مي  و نامعتبر  يرعلميغهاي    استدالل

ان يـ  م يف كرد و همبستگ   يتوان توص   مي 8يط تنها در حد همبستگ    ين شرا يدر مناسب تر  
  .ستيان آنها ني مي رابطة علّي به معنارها الزاماًيمتغ

ك گـروه بـه     يـ  كل   يآمارهاي    افتهينسبت دادن   . ان كلّ و جزء     ي م يرابطة منطق . ج
ك گروه  ي آحاد   يانفرادهاي    يژگيا نسبت دادن و   يل دهندة آن گروه،     يك آحاد تشك  يكاي

ي تلقـ  يعلمهاي    ياخالق   بي  از ي است كه وجه   ي نادرست يرهايبه كل گروه از جمله تفس     
رنـدة افـراد اسـت و نـه         يم بـه گـروه در برگ      ي قابـل تعمـ    يفـرد هاي    يژگينه و . شود مي
  تنهـا  يشيمايپهاي    يدر بررس .   به آحاد آن است    يك گروه قابل تسرّ   ي يكلهاي    يژگيو

 خـصلت   ي دارا يآمارهاي    افتهيرا  ي سخن گفت، ز   يت جامعه مورد بررس   يتوان از كلّ   مي
  .كل نگر است

م با اصطالحات همان مفهوم بدون آنكه آن اصـطالحات قـبالً            ك مفهو يف  يتعر. د
...  هستند كه    ي مراكز يتاليجيدهاي    كتابخانه"،  به طور مثال  . ف و روشن شده باشند    يتعر

ون يفدراسـ "ف كـه    يـ ن تعر يـ ق ا يـ از طر "...د آمده باشـند     ي پد يتاليجيجه اعمال د  يدر نت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7. Causality 
8. Correlation 
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شود،   نمي  روشن يتاليجيدهاي    خانهت كتاب ي ارائه كرده است، هو    "يتاليجيدهاي    كتابخانه
مـصادره بـه    "ن اصـطالحاً بـه      يـ ف مفهوم به خود مفهوم بازگـشته اسـت، و ا          يرا تعر يز

 ي از آن جهـت اسـت كـه بـرا         ين امـر  ي بودن چنـ   ير اخالق يغ. شود  مي ري تعب "مطلوب  
ا روشـن  يـ خـاص  اي    شود بدون آنكه به حـل مـسئله         مي جادي ا يذهناي    مخاطب مشغله 

  . كمك كرده باشدك مجهوليشدن 
گر يكـد يبـا   هـا     دهيـ از پد اي    ا مجموعـه  يـ ده  يگاه دو پد  . ر قابل دفاع  يسة غ يمقا. هـ

اس يوجه ق )1:  دهديسه رويان مقاي در جريهاي شوند كه ممكن است لغزش  ميسهيمقا
نبود . شوند  مي سهيگر مقا يكديده بر چه اساس با      يست دو پد  يف نشده و مشخص ن    يتعر

هـا    دهيـ  نادرست از وجوه اشتراك و افتـراق پد        يهاي  ليد كه تحل  شو  مي اس سبب يوجه ق 
گر يكـد يده با   يت دو پد  يكليي،  ل نها ياما در تحل  ،  ف شده ياس تعر يوجه ق ) 2  دهد؛ يرو

ده بـا   يـ دو پد ) 3اس حاصل شده است؛     يشوند، نه آنچه كه از حضور وجه ق         مي دهيسنج
ا بـه زم     گـ   مـي  ز مـشخص  ياس آنها ن  يشوند، وجه ق    مي سهيگر مقا يكدي هـاي    نـه يردد، امـ

هـاي   نهيشود كه متناسب با زم  مي عرضهييان راهكارهايمتفاوت آنها توجه نشده و در پا 
  .ستيآن دو ن

ا يـ  عناصـر، امـور،      ي و روسـاخت   يرسـاخت يط ز ية شرا يهر گاه كل  ي،  ا سهيدر هر مقا  
ي علمـ ر  يـ  غ يجيسه با دقّت مورد توجه قرار نگرفته باشد، بـه نتـا           يمورد مقا هاي    انيجر
  .كند  نميديي آن را تأيانجامد كه اخالق علم مي

 خـود   ي، به خـود   يعلمهاي    در نوشته ها     گزاره يبرخ. نامرتبطهاي    يريجه گ ينت. و
در .  ق حاصل نـشده اسـت     يتحقهاي    افتهياز  ها    ح و مورد قبول است، اما آن گزاره       يصح

جـه  ينت.  ك كرد يتفكها     گزاره را از خاستگاه  ها     گزاره يد صحت ذات  يباها    افتهياستنتاج از   
ن دو  يـ د شود، و ا   ييتأها    افتهيق  ي سازگار باشد و از طر     يهر بررس هاي    افتهيد با   ي با يريگ

  . را دنبال كرده باشندير واحديمرحله مس
ا متفاوت به   يات مخالف   ي، نظر ي آثار علم  يدر برخ . بيرقهاي    شهي اند يفروكاه. ز
ن همـه بـه آن      يست؛ و ا  ي برخوردار ن  يش چندان  از ارز  ييشود كه گو    مي عرضهاي    گونه
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ا مـورد   يشه مطرح شده در بحث كه متعلّق به صاحب اثر           يرد كه اند  يگ  مي سبب صورت 
ي، در هـر اثـر علمـ      .   برخوردار گردد  يشتري صاحب اثر است از اعتبار ب      يرويا پ يد  ييتأ
شـناخته  هـاي     ست با استفاده از روش    يبا  مي  بر شواهد  يمبتنهاي    ة شواهد و استدالل   يكل

متفـاوت  هـاي     شهيـ نقـد اند  ،  گـر يان د يـ به ب . ردي قرار گ  يل و نقّاد  ي مورد تحل  يشده علم 
 .شه مطـرح شـده در مـتن       يـ رد كه دفـاع از اند     يد با همان استحكام صورت گ     يموجود با 

 شه ارائـه شـده    يـ  بـه اند   يموجود هرگز سـبب اعتبـار بخـش       هاي    شهياعتبار كردن اند   بي
  .شود ي مي علمياخالق  بي برگردد، بلكه تنها حمل نمي

  را سـفارش   ي، پژوهـش  يا سازمان يگاه شركت    . يت مال يل حما ي به دل  يريسوگ. ح
 ي بـرا  يبه طور مثال، ممكن است پژوهش     .  كند  مي تي آن را حما   يا از نظر مال   يدهد   مي
ك سـازمان و  يـ ت  يري مـد  يا چگـونگ  ، يـ   خاص يماريك دارو در درمان ب    ي يرگذاريتأث
در . رديـ ا سـازمان قـرار گ     يـ  همان شركت    يت مال ي، مورد حما  يانسانوة جذب منابع    يش
ج به  يان انتظار داشته باشند نتا    يا حام ي، محتمل است كه سفارش دهندگان       يطين شرا يچن

ان يـ  م 9نجا برخـورد منـافع    يدر ا . ت منافع آنها باشد   يق در جهت تقو   يدست آمده از تحق   
گـر  ي د يج و از سـو    يثبت بودن نتـا   ك سو اصرار بر م    ياز  : ديآ  مي دي پژوهش پد  يدوسو

 كردن  يقرباني،  ن حالت يدر چن . كنند  مي ديي تأ ي آن طور كه شواهد علم     يق علم يان حقا يب
ي  تلقـ  ي علم ياخالق   بي يان نوع يا حام يت منافع سفارش دهندگان     يمت رعا يق به ق  يحقا
 .شود مي

  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9. Conflict of interests 
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  يعلمهاي  مقاله

   يمقاله مجله علم
  مـورد اشـاره قـرار      ي در نگارش و آثـار علمـ       يقدرباره ضرورت قواعد اخال    آنچه

 ي صادق است، اما به جـز قواعـد اخالقـ          يعلمهاي    رد معموالً در همة انواع نوشته     يگ مي
 است كه اختصاصاً بـا آنهـا مالزمـه          ي از آثار علم   يژه نوع خاص  يز و ي ن يمشترك، قواعد 

  :ان توجه استياز آنها شااي  موارد شناخته شده. دارد
ن اسـت كـه     ي نـو  يبرخاسـته از پژوهـش    اي    ن مقالـه  يچن. يپژوهش يمقاله علم  .1

ن بـا   يشيـ پاي     از مـسئله   ينـو، بازپرسـ   اي    شهيـ طـرح اند  . مؤلف خود انجـام داده اسـت      
ـ          ي پژوهـش  يا نقد علمـ   ، ي  متفاوت يكرديرو ا يـ  بخـش    ي كـه قـبالً صـورت گرفتـه ول

ا يـ نـو باشـد      اي   خواه طرح مسئله   –ن نوع مقاله    يدر ا .  تأمل دارد  ي از آن جا   يهاي  بخش
كنـد كـه دفـاع از         مـي   حكم يت قواعد اخالق  ي رعا –ن  يشيپاي     متفاوت به مسئله   ينگاه

ت سعه صدر و حفـظ      ياس با آنچه قبالً انجام شده با نها       يدر ق ،  ا نگرش ي طرح   ينوبودگ
گران و بزرگ ي دييهر گونه كوچك نما. رديان صورت گينيشيا نگرش پ  يشه  يحرمت اند 

ا يـ شه نـو    يـ م كـه طـرح اند     يرياگر بپذ . شود ي مي  تلق ي اخالق ري غ يش رفتار ي خو يينما
چ حركـت   ي اسـت و هـ     ي ناشـدن  "ها  نهيشيپ"بدون حضور آن    ،  نيشيپاي     مسئله يبازنگر
كرد سـپاس گونـه بـه آثـار         يدهد، رو   نمي يان رو ينيشيپهاي    ه بر تالش  ي بدون تك  يعلم
 . استيقين تحقي كار نوياخالقهاي  ن از مالزمهيشيپ

ل يـ  اسـت كـه بـه دال       يقطعاً علم اي     مقاله يجيمقاله ترو . يجي ترو يمقاله علم  .2
ن اسـت   يل ا ين دل ينخست.  متفاوت است  يمختلف از نظر ساختار و لحن با مقاله پژوهش        

ن تـر از نظـر نـوع        يي در مراتـب پـا     يعنـ يستند،  يـ  همترازان ن  يجيكه مخاطب مقاله ترو   
شـود، سـاختار      مي  اتخاذ يصان خا يزبان و ب  ،  لين دل يبه هم .   قرار دارند  يتخصص علم 

 آزمـون   ي كـه بـرا    يدة آمـار  يـ چيكند، و از به كار بردن محاسـبات پ          مي را دنبال اي    ژهيو
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مراتب مخاطبـان ممكـن اسـت    . شود  مي زيرد پره يگ  مي  صورت يقيه در مقاله تحق   يفرض
:  موضوع مقالـه   ي به جز رشته اصل    يهاي  متخصصان رشته : رديرا در بر گ   اي    دامنه گسترده 

 اند،  ل و تتبع را آغاز كرده     ي كه در موضوع مورد بحث تحص      يان و دانش پژوهان   يودانشج
. يتاً عامة باسواد عالقه مند به مباحـث علمـ  يده اند؛ و نهاي الزم نرس ي هنوز به پختگ   يول

كنـد، بلكـه     نمـي  آن را مخـدوش يك مقاله نه تنها وجـه علمـ  ي بودن  يجين، ترو يبنابرا
 و  ي سـتودن  يطلبـد كـه خـود مهـارت         مي  را ياده و سالم   س يمهارت استفاده از زبان علم    

 و  ي فهم زبان دشوار علمـ     ي است كه از تعاط    ي هنر يجين مقاله ترو  يتدو.  اب است يكم
 .شود  مين حال مخاطب پسند حاصلي سالم و درعيل آن به زباني تبدييتوانا

 يري و تـصو   ير زبـان  ين نوع مقاله، استفاده از همه تـداب       ي در ا  يوجه برجستة اخالق  
 شده است، و عـدول از آن        ينيش ب يشه به مخاطبان پ   ي انتقال هر چه مطلوب تر اند      يبرا
 در ي بـه اصـول اخالقـ   يتـوجه   بي–انجامد  ي ميان ارتباط علمي كه به اختالل در جر    –

  . استيعلمهاي  نگارش
 ي انتقـاد  يابيـ ل كـالن و ارز    يـ ن نـوع مقالـه بـه تحل       يـ ا. ي مـرور  يمقاله علم  .3
ق مقولـه   يـ  از طر  يمؤلـف مقالـه مـرور     . ازد كه قبالً منتشر شده است     پرد ي مي هاي  نوشته
 را در   يجـار هاي    شرفت پژوهش ير پ ين، س يشي آثار پ  يابي، و ارزش  يكپارچه ساز ي،  يبند

ت يـ ن رعا ي در عـ   يمقالـة مـرور   . كنـد   مـي  مشخص دنبال اي    جهت روشن كردن مسئله   
ا كـالن منـدرج   يـ رد خهاي  شهي انديري گي، به پي پژوهشيمراحل مختلف مقاالت علم   

شه در طول زمان    يك اند ي رشد   ي كشف چگونگ  يشتر در پ  يپردازد و ب    مي نيشيدر آثار پ  
 هيـ تهاي    سندهيـ لة نو ي معموالً بـه وسـ     يمقاله مرور .  است يمختلف علم هاي    و درعرصه 

ز يـ  ن يرشتة خود كامالً آشناست و به مسئله مورد بررس        هاي    شود كه با متون و نوشته      مي
، متخـصص اهـل     ين مقالـه ا   ي نگارش چنـ   ين فرد برا  ي در واقع مناسب تر    .اشراف دارد 

ن يچنـ . ز بهنگـام باشـد    ي خود ن  يتتبع و مطالعه است كه از نظر اطالعات حوزة موضوع         
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شناسـند كـه بـا متخـصص          مـي  10ي را معموالً به عنوان متخصص متـون موضـوع         يفرد
 ).183-182، ص 1388ي، حرّ( متفاوت است11يموضوع

شه يانتقال اند هاي    ة حلقه يحفظ كل ،  ن نوع نگارش  ي در ا  يمهم اخالق  از نكات    يكي
خـاص  اي    شهيـ ر حركت اند  ي در مس  -لي به هر دل   –هر گونه حذف    . در طول زمان است   

ن يچنـ . ستيـ  نيان علمـ يـ ك جريـ  يي كـشف و بازنمـا  ي جز مسخ نقشه راه برا     يزيچ
 .شود ي ميم تلقت علي جفا به مولّدان علم، جفا به مخاطبان، و جفا به ماهيحركت

  
   يره المعارفيمقالة دا
 يمختلـف موضـوع   هاي    نهيه در زم  يمنطقاً ارائه دهنده اطالعات پا    ها    ره المعارف يدا

ره يـ مقالـة دا ، ليـ ن دليبـه همـ  . ل باشـد ي كه حاصل پـژوهش اصـ  يهاي  افتهيهستند نه نو  
ورد ش موجـود بـوده و مـ       يشاپيـ  است كـه پ    ي بر اسناد و مدارك و منابع      ي مبتن يالمعارف

 حـائز   يره المعـارف  يـ مستند بـودن در مقالـة دا      .  قرار گرفته است   يابيجست و جو و باز    
گـردد    مـي   درج يره المعـارف  ي كه در مقاله دا    يرا هر پارة اطالعات   يز. ت فراوان است  ياهم

  .شود  ميتيش موجود حماي از پيتوسط سند و مدرك
 و  ياز ارزشـگذار  ست فـارغ    يـ با  مـي   القاعـده  ي علـ  يره المعـارف  ي مقالة دا  يمحتوا

 از اطالعـات موجـود در       يريخاص باشد و بتواند تـصو     اي    شهيه اند يا عل ي له   يجانبدار
ـ  اي  ژهيـ ش به جهت وينه را عرضه كند؛ و هرگاه گرايك زم ي ن يـ  ايدارد، در واقـع، تجلّ

 يالت ذهنـ  يباست از سرجمع اسناد و مدارك حاصل آمده باشـد نـه از تمـا                مي شيگرا
  .سندهينو

ك يـ ت برخـوردار باشـد تـا از         يـ ست از جامع  يبا  مي زي ن يره المعارف ية دا منابع مقال 
متفـاوت و   هـاي      نظرگـاه  يد حـاو  يمنابع گردآمده با  . ز شود ي مباحث مقاله پره   يسونگر

 ز اعتبار مؤلفـان منـابع، اصـالت منـابع، انـصاف و            ي ن يفياز لحاظ ك  .  متعارض باشد  يحت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10. Subject Literature Specialist 
11. Subject Specialist 
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ــي ــ ب ــ نويطرف ــاي ــا حق ــاهم يق دارايسندگان در برخــورد ب   ، 1388، يحــرّ(ت اســتي
  ).188-186ص 

 ي كـه حـاو    يده گـرفتن منـابع    يـ ر نادرست از مطالب اخذ شـده از منـابع، ند          يتفس
 در  يت همـه جـانبگ    ي در رعا  يدقت  بي  مؤلف مقاله است،   يمتفاوت با باورها  هاي    شهياند

ر  دياخالق  بيقين، از جمله مصاديشي پ يبه منبع اي    شهيمنابع، و نسبت دادن نادرست اند     
  . استيره المعارفينگارش مقالة دا

  
  ش يمقالة هما
شـود از لحـاظ سـاختار و          مـي  ني تدو يعلمهاي    شي ارائه در هما   يكه برا اي    مقاله

 همه اصول دربارة آن صـادق اسـت، خـصوصاً بـر             يعنيمحتوا مشابه مقاله مجله است،      
 يكند دو وجهـ     مي وتاما آنچه آن را از مقاله مجله متفا       . شود  مي دينوآورانه بودن آن تأك   

 به چاپ برسـد      12شنامهي است كه قرار است در هما      يتي از آن روا   يوجه. بودن آن است  
ن دو از   يـ تفـاوت ا  . د در حضور جمـع ارائـه شـود        ي است كه با   يتيگر آن روا  يو وجه د  

 برخوردار  يشتري ممكن است از حجم ب     يت چاپ يروا. لحاظ حجم و نوع پردازش است     
ا در   . رديـ گ  مـي   توسط عالقه مندان صورت    يشتري فراغت ب  باشد، چون مطالعة آن در     امـ

ت يـ ت كـرد كـه از اهم      يـ  را رعا  يد نكـات  ير با يشود، ناگز   مي  ارائه آماده  ي كه برا  يتيروا
  : برخوردارندييبسزا

 ي اسـت كـه بـرا      يشيـ كمتـر هما  .  شده ينيش ب يسازگار كردن متن با مدت پ      .1
ـ      .  را مشخص نكرده باشد    ين و محدود  يسخنرانان مدت مع    ينـ يش ب يتوجه بـه مـدت پ

 از انـضباط سـخنران اسـت و هـم نـشان             يرا هم حاك  ي است، ز  ي اخالق يشده خود امر  
ش قائـل   يز حاضران در همـا    ير سخنرانان و ن   ي وقت سا  ي برا ي است كه و   يدهندة حرمت 

ت يـ د تصور كرد كه آنچه او قـرار اسـت عرضـه كنـد چنـان از اهم                 ينبا،  نيبنابرا. است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12. Proceedings 
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ل كننـد     ير همگان به آن تن دهند و اوقات اضاف        يد ناگز يبرخوردار است كه با    را تحمـ  .
د و  يـ مف"،  نيـ عـالوه بـر ا    . ر سخنرانان اسـت   يت شمردن موضع سا   ياهم  بي ن در واقع  يا

ده گـرفتن   يـ  و ناد  يي است كه به مراتب واالتر از پرگو       ي سخن گفتن خود هنر    "مختصر
 . شود  مين حاصل سخنراين و ممارست براين هنر با تمريا. گران استيحق د

د يـ شـود با   مـي هي تهيقه سخنراني دق 10 ي كه برا  يكنند كه متن   ي مي نيش ب يمعموالً پ 
هـر  .  باشـد  )يست سطر يپ شدة ب  يباً چهار صفحه تا   يتقر( كلمه   1000متشكل از حدود    

 2000 يقه سخنران ي دق 20 يتوان برآورد كرد كه برا      مي م،ين رقم را مالك قرار ده     يگاه ا 
اگـر قـرار اسـت در خـالل         .  اسـت  ي كلمه كـاف   3000 يقه سخنران ي دق 30 يو برا ،  كلمه

ت يـ  رعايد بـرا يـ ز بايـ ز استفاده شود، زمان آن را ن     يد ن يا اسال ينت  ي از پاور پو   يسخنران
  . در نظر گرفتينيش بيمدت پ

كننـد كـه      مـي  هي، معموالً توصـ   يافته به سخنران  يت زمان اختصاص    ي به منظور رعا  
 همراه با اسـتفاده  يعني – كه در نظر دارد يتيست با همان وضع   متن خود را در   ،  سخنران

ن كند، تـا بـا حـذف آنچـه          ي بلند و به صورت شمرده تمر      ي با صدا  – يرياز فنون تصو  
  .كار خود را عرضه كند، ن شدهييرسد، بتواند در چارچوب زمان تع  نمي به نظريضرور
حائز ها    ي ارائه سخنران   كه امروزه در   ي از فنون  يكي .يرير تصو ياستفاده از تداب   .2

ن ابزار  ي استفادة درست از ا    يتوجه به چگونگ  . نت است يت است استفاده از پاورپو    ياهم
ت دارد كه يل اهمين دلينت به ايپاورپو. شود  ميتي است كه كمتر رعاينكته قابل توجه 

ان كـرد بـه     يـ  ب يق سـخنران  يـ توان از طر    نمي ش بتوانند آنچه را   يمخاطبان حاضر در هما   
 هـا،   ن آنهـا جـدول    يت به حاضران منتقل شود كه عمده تـر        ي قابل رؤ  يريت تصاو صور

بحـث  هـاي     د بـه سرفـصل    يدست باال با  ،  در انتقال متن  . ر است ير تصاو ينمودارها، و سا  
درج ،  نـت ين نـوع اسـتفاده از پاورپو      ينامناسـب تـر   .  بسنده كرد  يريجهت بازنمود تصو  

شتر يـ شود كه توجـه حاضـران ب        مي ن امر سبب  يا.  است   يريكامل متن به صورت تصو    
د بتواند با   ينقش بسته بر پرده جلب شود، و حال آنكه سخنران با          هاي    معطوف به نوشته  

 سخن، مخاطبان را به موضوع بحث       ي و استفاده از فراز و فرودها      يارائه درست سخنران  
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مـتن   ين، از روخوان  يبنابرا. ت است   ي اهم ي دارا ي در سخنران  يارتباط شفاه . جلب كند   
 .ز كرديد پرهيز تا حد ممكن باين

 انـد،    گـرد آمـده    يدن سـخنران  ي شـن  يش برا يد توجه داشت كه حاضران در هما      يبا
  .ش مطالعه كننديوگرنه خود قادرند متن نوشته را در خلوت خو
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  يفيهم تأل
  

ك فـرد   يـ  بـوده اسـت،      ين ما به طور عمده انفراد     يري در سنّت د   يف آثار علم  يتأل
ز تـا   يدر غرب ن  . كرده است   مي پرورانده و مكتوب    مي خود،  كرده  مي را مطرح اي    شهيدان

، 13يف دانـشگاه يتأل( ك نفر بوده است   ي عمدتاً بر دوش     يف هر اثر علم   ي تأل 1920دهة  
مختلـف  هـاي      رشـته  يأت علمـ  يـ  ه يان اعـضا  يـ ف مشترك در م   ياما امروزه تأل  ) 2011

 يمتداول است و تعـداد مؤلفـان برخـ        ي،  نسانعلوم ا هاي     رشته يبه جز برخ  ي،  دانشگاه
 يدر مجلـه پزشـك    اي     مقالـه  1993به طور مثال، در سال      . رسد  مي آثار گاه به صدها نفر    

مارسـتان پـانزده    ي ب 1081 بود كه در     يني بال يقيد كه گزارش تحق   ينگلند به چاپ رس   يواين
ت مقاله درج وسي مؤلف در پ972مار صورت گرفته بود؛ و نام يب 41،021 يكشور بر رو

 ي بـاال منتـشر شـد كـه دارا         يك انرژ يزينه ف يدر زم اي     مقاله 2008در تابستان   . شده بود 
  ).2011ي، ف دانشگاهيتأل( بود يقاتي مؤسسه تحق169 مؤلف از 2،926

 مرتبط بـا آن از      يعلمهاي    تياست كه انجام فعال   اي     آثار به گونــه   يت برخ ي  ماه
بودن مطلب مـورد بحـث و ضـرورت حـضور           اي    ن رشته يب. ستي ساخته ن  يفرد واحد 
هـاي    ليـ گـسترده و متنـوع، انجـام تحل       هاي    مختلف در آن، ضرورت داده    هاي    تخصص

شـود كـه افـراد        مـي  ن نوع سـبب   ي از ا  ي مراحل انجام كار و نكات     ي خاص، طراح  يآمار
د ن اعتبار مؤلفان متعـد    ييتع،  ن امر يم باشند، و هم   ي سه ي واحد يه اثر علم  ي در ته  يمتعدد

ن امر در   ي ا يد برا ي را با  يهاي  نكه چه شاخص  ياما در باب ا   .  سازد ي مي ك اثر را ضرور   ي
ك اثـر، كـه     يـ معموالً اصل بر آن است كه مؤلفان متعدد         . نظر گرفت آراء متفاوت است    

ت كـل   يملـزم باشـند مـسئول     ،  آورد  مـي   آنان اعتبـار   يحضور نامشان به عنوان مؤلف برا     
  .ح شده باشديك از مؤلفان تصريت هر ينكه مسئوليمگر ا، ندريز بپذي اثر را نيمحتوا

 14»االت متحـده  ي علوم ا  ي مل يش نامه آكادم  يهما«اي     به طور مثال، مجله چندرشته    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13. Academic Authorship 
14. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA  
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 اثر داشته باشد و هر مؤلف       يري در شكل گ   ييداند كه سهم قابل اعتنا     ي مي مؤلف را كس  
ن حـال بـه     يزد و در ع   د آمدن اثر مشخص سا    يمكلّف است نوع مشاركت خود را در پد       

  .)2011ي، ف دانشگاهيتأل(ن كنديز تضميج را ني از مسئوالن اثر، صحت نتايكيعنوان 
ز وجـه   يـ ت ن ي قبول مسئول  ي دارد ول  ي مؤلف آن اعتبار در پ     ي برا ي علم يف اثر يتأل

 يت دو رو  يكسب اعتبار و قبول مسئول    . د به آن تن داد    يف است كه با   ي از كار تأل   يگريد
د يـ در پد ييدانند كه سهم قابل اعتنا ي ميل، مؤلف را كسين دليبه هم. استف يسكّه تأل

ـ   يكم.آمدن اثر منتـشر شـده داشـته باشـد           يراسـتاران مجـالت پزشـك     ي و ين المللـ  يتـة ب
)ICME(15 ،و هــا   پــژوهشي اخالقــمــسايلنــة يدر زماي  كــه ســازمان شــناخته شــده

مـشاركت  ) 1: دانـد  ي مـ   بر سه شـرط    يف را مبتن  ي است، تأل  يست پزشك يزهاي    نگارش
ر آنها ؛   يل و تفس  يه و تحل  يا تجز يها     داده يا گردآور ي،  ي، طراح يدر مفهوم ساز  اي    عمده

 ييد نهـا  ييتأ) 3 اثر ؛ و     ي اصل ي محتوا ي انتقاد يا بازنگر ي نوشته   ية نسخة مقدمات  يته) 2
  ).2005، گراني و د16بنوس(ن صورت آمادة چاپ اثر يآخر

ق در مؤسـسات مـرتبط      يـ  تحق يداخلـ هـاي     مـه  برنا ي برا 17 سالمت يمؤسسات مل 
ـ   ي است كـه كم    يش مشابه همان مطالب   يكه كم و ب   اند     را عرضه كرده   ييرهنمودها ن يتـه ب

ن مؤلف در مقـاالت     ي نخست ين تفاوت كه برا   يارائه داده است، با ا    ... راستاران  ي و يالملل
شگفته، يـ پط  ي عـالوه بـر شـرا      يعنـ ي.  به مراتب باالتر قائـل اسـت       يتي مسئول يچند مؤلف 

د آمـدن   ي كه در پد   يت نظارت بر حفظ حقوق مؤلفان همكار، متناسب با مشاركت         يمسئول
د شـده را در  يـ نكه همة مؤلفان همكـار اثـر تول   ينان از ا  ياطم. ز با او است   ي ن اند،  اثر داشته 

  .ف او استيگر وظاياز داند   كردهيت خود بررسيمراحل مختلف و با توجه به مسئول
 در  ي و پژوهـش   ي مراكـز آموزشـ    ي اعـضا  يدات علم ي تول يشگذارارزهاي    در نظام 

ـ  يارزشـگذار ،  ليـ ن دل ي شده و، بـه همـ      يت مؤلف اول باالتر تلق    يز مسئول يران ن يا ي كم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15. International committee of medical journal Editors(ICME) 
16. Dale 
17. National institutes of health 
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 يشتريـ ن مؤلـف از اعتبـار ب      ياسـت كـه نخـست     اي    ز بـه گونـه    يـ  ن ياعتبار آثار چند مؤلف   
 سـهم و مـشاركت      ن مؤلـف  يفرض بر آن است كه نخست     ،  گريان د يبه ب . برخوردار است 

 را  يمسايلن امر   يهم.   اثر داشته است   ي و صور  يي محتوا يريند شكل گ  ي در فرا  يشتريب
 مـشهود  ييدانـشجو هـاي   ان نامـه ين آن در مقاالت برگرفته از پاي داشته كه بارزتريدر پ 
كـه  ،  كننـد   مـي  متفـاوت عمـل   هـاي      مختلف به گونـه    يها    نه دانشگاه ين زم يدر ا .  است

  :ن برشمرديتوان چن  مي رايب  اسامي ترتنيشناخته شده تر
 دانشجو ؛)  مشاور، ج)ان(استاد ) استاد راهنما، ب) الف .1

 مشاور؛) ان(استاد) ج، دانشجو) استاد راهنما، ب) الف .2

 .مشاور) ان(استاد) استاد راهنما، ج) دانشجو، ب) الف .3

 ي رأان نامه است كه اتفـاق     ي پا يري شكل گ  ير چگونگ ي از تفس  ي ناش ين گوناگون يا
 اسـتاد راهنمـا،     ي معتقدند كه بـدون مـشاركت جـد        يبرخ. وجود ندارد ها    ان دانشگاه يم

 متعلق به دانشجو است     ي برآنند كه كار اصل    يبعض. رديگ  نمي  صورت ييق دانشجو يتحق
 يعلمـ هـاي     ي از كجرو  يري در حد نظارت و جلوگ     يو استادان راهنما و مشاور مشاركت     

 رييـ  مشاركت كنندگان تغ   يب اسام يز موضع و ترت   ينها    لن استدال يو بر اساس هم   . دارند
  .ابدي مي

برند كـه     مي از جمله برخورد منافع رنج    ها    بي آس ي گاه از برخ   يدانشگاههاي    نظام
بـه گفتـة    . ان اسـت  ي و دانشجو  يأت علم ي ه يان اعضا ين آنها برخورد منافع م    يعمده تر 

 ياخالقـ   بـي  به سمتير پژوهشق و نشر آثاياز لحاظ تحقها     دانشگاه ي فعل ي فضا 18تريپ
ت دارند كمتر مورد توجه     ي فعال يقيتحقاي     كه در پروژه   يحفظ حقوق افراد  . كند  مي ليم

ـ    يـ رد، و ا  يـ گ  مي قرار  و  يأت علمـ  يـ  ه يش از همـه در برخـورد منـافع اعـضا          ين امـر ب
  ).2001تر، يپ(دهد  ميان رخيدانشجو

ان يابطـة دانـشجو    دانـشگاه هـاروارد دربـارة ر       يمي اسـتاد شـ    19ديت سـا  يـ جرج وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18. Pitter 
19. George Whitesides 
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است كـه جامعـة     اي    ن خود مسئله  يا: ديگو  مي شاني و استادان راهنما   يليالت تكم يتحص
 ي بـرا  يلـ يالت تكم يكند كـه تحـص      نمي ن نكته يدن به ا  يشي صرف اند  ي وقت كاف  يعلم
از ي،  ا در برخـورد منـافع در نظـام دانـشگاه          يـ كند؛ و آ    مي  را دنبال  يست و چه هدف   يچ

درسـت اسـت كـه      : ديـ افزا ي مـي  و. شـود   مـي  تيـ  حما ي كاف ان به قدر  يحقوق دانشجو 
ـ   يدان شـدن راه دراز    يميان هنوز تا شـ    يدانشجو ، هـا   تيـ  قابل يش دارنـد، امـا دارا     ي در پ
دهـد كـه     مـي رد؛ و سپس ادامهيد مورد توجه قرار گ   ي هستند كه با   يو حقوق ها    تيمسئول

ـ اي  ه  ان در عرصه  ي در برخورد با دانشجو    يانتظار ما از نظام دانشگاه     چـون حـق     يمهم 
ز يـ ه آم ين سخنان گال  يا).2001تر  ينقل در پ  (ست  ي، و جز آن چ    يت معنو ينشر، حق مالك  

 يميشـود انجمـن شـ       مي گردد كه ادعا    مي اني ب ي در حال  يميان ش يدربارة حقوق دانشجو  
 يو داوران است و مدع، راستاراني به مؤلفان؛ وي اخالقيشرو ارائه رهنمودها ي پ 20كايامر

 قـرار   يعلمـ هـاي     ر مجـامع و انجمـن     ين رهنمودها نه تنها مورد اقتباس سـا       ياست كه ا  
ر نهاده  يز تأث ي ن يست پزشك ي خصوصاً حوزة ز   ي مجالت علم  يبلكه بر رهنمودها  ،  گرفته
  .است

 درباره مقالـه    " روانشناسان ياصول اخالق " در   APA(21(كا  ي امر يانجمن روانشناس 
ا رسـاله   يـ ان نامـه    ي برگرفته از پا   يه چند مؤلف  در هر مقال  : ديگو  مي ان نامه يبرگرفته از پا  

  ).1993، 23 و كوردك 22نيفا(شود   مي محسوبيدانشجو مؤلف اصليي، دانشجو
 در مقـاالت  يعنـ يش گرفتـه انـد؛   يرا در پاي  انهيراه مهاي    دانشگاه يران، برخ يدر ا 

ستاد راهنما ب نام ايان نامه، نام دانشجو به عنوان مؤلف اول و سپس به ترتيبرگرفته از پا
س يف به استاد راهنما در پـانو يت تألي تعلّق اولو يشود، اما برا    مي و استادان مشاور درج   
 ن اشاره سـبب   يان نامه است؛ و هم    يشود كه مقاله برگرفته از پا       مي صفحة نخست، اشاره  

استاد راهنما  ي،  أت علم ي ه ي به مقاله در مراتب ارتقاء اعضا      يازدهيشود كه هنگام امت    مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20. American Chemical Society 
21. American Psychological Association(APA) 
22. Fine 
23. Kurdek 
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گـردد و     مـي  از مؤلـف اول برخـوردار     يـ از امت ) ر چه نامش در مرتبـه دوم قـرار دارد         گ(
  .شود ي مين مؤلف تلقينخست، ازيگاه خود و در موارد نيز در جايدانشجو ن

.  مختلف متفاوت اسـت   هاي     در رشته  يب درج نام مؤلفان آثار چندمؤلف     يقواعد ترت 
ت افـراد در شـكل      يمـشاركت و مـسئول    زان  يبر اساس م  ها    ب نام يترت ها،   رشته يدر برخ 

. دهند    مي  مؤلفان را مالك قرار    يخانوادگهاي     نام ييب الفبا ي ترت ي اثر است و برخ    يريگ
رد و  يـ گ  مـي   قـرار  ي اسـام  يشگاه در انتها  ير آزما يا مد ينام سرپرست   ي،  ست شناس يدر ز 

ي، نـشگاه ف دا يتـأل (دهنـد     مي  را در ابتدا قرار    ين فرد ينام چن ي،   آل يميحال آنكه در ش   
2011 .(  

 از  يشتر ناشـ  يـ د ب يـ آ  مـي  ديـ  پد ين دسـت كـه در آثـار چنـد مـؤلف           يـ  از ا  يمسايل
 گرفتـار آننـد و آن كثـرت         ي و پژوهـش   ي است كه مراكز آموزش    يعلمهاي    يارزشگذار

أت يـ  ه يسبب شـده اسـت كـه اعـضا        ،  "تر دتر عالم يهر چه پر تول   "شعار  :  است ييگرا
ن كثـرت   يـ ا. دات خود تالش كننـد    يشتر تول يش هر چه ب   ين مراكز درجهت افزا   ي ا يعلم
 .ز دارد كه به تناسب، به آنها اشاره خواهد شدي نيگري ديامدهاي پييگرا

 مـسايل  يت برخـ  يـ  رغـم رعا   ي علـ  يافرادي،  گاه در تفاوت زبان نگارش علم      .1
 نده همكـار را حـذف     يسيـ نـام نو  ،   آن يسيـ راسـت انگل  يدر و ي،   در آثـار فارسـ     ياخالق
بـه  . دهـد   مـي  رخيفارسـ هاي  ان نامهياً در مقاالت برگرفته از پا    ن امر خصوص  يا.كنند مي

 دفاع شد كه اسـتاد راهنمـا        ي اتم يدر حوزة انرژ  اي    ان نامه يش پا يطور مثال، چند سال پ    
اسـتاد  ،  د شود و به دنبال ارائـه آن       ياز آن استخراج كرد بدون آنكه نام دانشجو ق        اي    مقاله

 .دي از آن برخوردار گردي علمز به عنوان سفري نييايراهنما  از مزا

ع ييب سـبب تـض    يـ ن ترت يد، بـه همـ    يـ ز انجام ي كه به مكاتبات متعدد ن     يگريمورد د 
ن ي از معتبرتـر   يكي در   ي آل يمي در رشتة ش   1384ن امر در سال     يا.ديحقوق دانشجو گرد  

گـر چـه بـا      . دي نرسـ  ييدانشجو بـه جـا    هاي    ي دادخواه يران رخ داد، ول   ياهاي    دانشگاه
 به هـر    يت كند، ول  ي تثب ين الملل ي ب يفراوان توانست حق خود را در نهادها       هاي  مشاوره

اي   ان نامه استخراج و بدون نام دانشجو در مجلـه         يتوسط استاد راهنما از پا    اي    حال مقاله 
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  . چاپ شدين الملليب
پندارنـد    مـي -ل تصور نادرست از كار مشتركيد به دلي شا-ز  يان ن يگاه دانشجو  .2

ش آمـده اسـت     ي پ يموارد. ونندي خود مد  ينسبت به استاد راهنما   ،  قالهك م يتنها دربارة   
ان نامـه اسـتخراج     ي از پا  يگريكه دانشجو پس از گذراندن مرحله دفاع، مقاالت متعدد د         

 به چـاپ آنهـا اقـدام كـرده          - و نه مشترك با استاد راهنما      - يكرده كه به صورت انفراد    
رها و ير و تفـس يـ و تعبهـا   ه دادهيافتد، كل   مي  مشترك اتفاق  ياست ؛ و حال آنكه اگر كار      

ز يـ ه ن يـ  از آن كار اول    يد اثر علم  يشود، و هرگونه تول    ي مي ز مشترك تلق  ينها    يريجه گ ينت
ز تـابع   يـ ان نامه به صورت مستقل منتـشر شـود ن         ي اگر اصل پا   يحتّ،   مشترك است  يامر
  .ن قاعده خواهد بوديهم

 يده و قابل بحث در عرصة نگارش علميچي نسبتاً پمسايل از  يكي يفيمسئلة هم تأل  
از .  ر، منجر شده استيم پذيو نه تعمي،  مورديهاي كه خود به راه حلاي  است، به گونه

د اثـر   يـ  در تول  يي مؤلف اطالق كرد كه سهم قابـل اعتنـا         يد به كسان  يتنها با : نكهيجمله ا 
 يسـازمان هـاي     ش در بخ  ي كه سهم  يه كسان يبه بق . داشته باشند ) از آغاز تا انجام    (يعلم
 از يكـ ي26ون لـون  . 25داد نه مؤلـف  24ست عنوان مشاركت كنندهيبا مياند   داشتهيا مالي

 ي علميراستاري كه به و  ي سال 25 يط"د  يگو ، مي  در درج نام مؤلفان    يمنتقدان تكثّر اسام  
ش از سـه  يتواند ب ي مي كه نشان دهد هر مقاله علمياستدالل قابل قبول  ... ام اشتغال داشته 

صـدق نكنـد    هـا     ن امر در همـة رشـته      يگر چه ممكن است ا    ،  ام افتهيف داشته باشد ن   مؤل
  ).2011ي، ف دانشگاهيتأل(

. كنـد  يي مي  خودنما ي است كه در آثار چند مؤلف      يگري از موارد د   27يمؤلف افتخار 
. اند   اثر نداشته  يريگ  در شكل  ييشود كه سهم قابل اعتنا      مي  داده ين عنوان گاه به كسان    يا

ق در  يـ كه تحق اي    ا مؤسسه ير گروه   ين بود كه نام مد    ي اواخر، در آلمان رسم بر ا      نيتا هم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24. Contributor 
25. Author 
26. Van Loon 
27. Honorary Author 
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االت يـ  علـوم ا   ي ملـ  يآكـادم .  از مؤلفان درج شود    يكيگرفته به عنوان      مي آنجا صورت 
 يكند، بلكه سـبب دشـوار    نمي يز تلق ين امر را نه تنها افتخارآم     يا،  گري د ياز سو ،  متحده

  ).2011ي، ف دانشگاهيتأل(داند   مي اثرين واقعت مؤلفاي كار و مسئوليارزشگذار
 از جملـه   ي مجالت علم  يبرخ،  ج است ين امر هنوز هم را    ي موارد ا  يگرچه در برخ  

Nature   در  ين گونه افراد بـه درسـت      يت ا يدانند و انتظار دارند مسئول      نمي  آن را مطلوب 
  .ابديشود انعكاس   مي نشر فرستادهيكه برااي  نسخه

ست، گاه نام   ي تعداد نام مؤلّفان ن    يشه مسئله در جهت فزون    يهمي،  در آثار چند مؤلف   
گر، يان د يبه ب .  شود  نمي اهة نام مؤلفان ظاهر   يدر س اند    ف داشته ي در تأل  ي كه سهم  يكسان
 ن گونه با آنها رفتـار     ي كه بد  يمؤلفان. م  ين گونه موارد ما با حذف نام سر و كار دار          يدر ا 
 "هيسندة سـا يـ نو". شوند  مي شناخته"28مؤلف شبح"ا ي "هيمؤلف سا "شود با عنوان       مي

ا ي جمهور   يرؤساهاي    يشتر سخنران يز حضور دارد؛ از جمله، ب     ي ن يگريدهاي    در عرصه 
 اسـت   ياسي س ين البته رسم  يا. شود  مي هيه ته يسندگان سا يا توسط نو  يمقامات باال در دن   

 يگريع به گونة د وضياما در حوزة نگارش علم. شود  نمي محسوبيراخالقي غيو امر 
 يت مـال  يـ  بـا حما   يان صنعت و دانشگاه، پژوهش    يوند م يهرگاه در پ  ،  به طور مثال  . است

ج آن بـه    يع عالقه مند باشند نتـا     يرد، ممكن است صاحبان صنا    يعرصة صنعت صورت گ   
ن يـ ن وانمـود شـود كـه ا       يابد كه انتظار آنها را برآورد، و هر گـاه چنـ           يانعكاس  اي    گونه

 يي قابـل اعتنـا    ي صـورت گرفتـه، از اعتبـار علمـ         ي دانـشگاه  يز مركـ  يپژوهش از سو  
ا يـ  نام مؤلـف     يع است ول  ي از حوزه صنا   يسندة واقع ين، نو يبنابرا. برخوردار خواهد بود  

ه كـه   يسنده سـا  يـ  از نو  يچ نام و نشان   يشود و ه    مي  ظاهر ي در اثر علم   يمؤلفان دانشگاه 
ان صـنعت   يلت برخورد منافع م   در حا ،  در واقع . گردد  نمي  است مشاهده  يسندة واقع ينو

ن يدر چن .  ن نباشد يق چن يت تحق يشود، هر چند واقع     مي و دانشگاه، جانب صنعت حفظ    
  .مي مواجهي علمياخالق  بيي ما با نوعيموارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  استناد

ن يشيمتون پ هاي    از پاره اي     بافته يت، فرض بر آن است كه هر متن       يامتنية بن يدر نظر 
، بلكه ققنـوس    )1380آلن،  ( ستين ن يشيپهاي    شهي اند گسسته از اي    شهيچ اند ياست و ه  

هـر مـتن    ). 168، ص   1385،  يحـرّ ( شود  مي نة خود زاده و پرورده    يشيوار بر خاكستر پ   
آلـن،  ( نـام انـد    بي ارجاع و عمدتاً   ي است كه بعضاً آشكار و دارا      يهاي  مجموعه نقل قول  

وة يست و بنا بر ش    يه ذات ن   قائم ب  يچ اثر يق ه يگر، در عالم علم و تحق     يان د يبه ب ). 1380
 ي بـر تجربـه و نظـر شخـص         ي به جز داستان و گزارش كه مبتن       - يكاگو، هر اثر  ينامه ش 
  ).1، ص 1388ي،  و شاهبداغيحر( ا چند منبع استيك ي از ي بر بخشي متكّ-است

 اسـت و    ين كننده در نگارش علمـ     ييعمده و تع  هاي     امروزه استناد از جمله بخش    
 چ كـس  يرا ه يز.  كرد يك نوشته اطالق اثر علم    يتوان به     نمي ين بخش يبدون حضور چن  

د دانـش   يـ ان مبادرت به تول   ينيشيد شده پ  ياز از دانش تول   ين  بي تواند به طور مستقل و     نمي
 يبخشد، بلكـه بـسامد اسـتنادها بـه اثـر       مي اعتباري استناد نه تنها به اثر علم  .د كند يجد

 كـه   يكـرد ين دو رو  يهم. شود  مي د محسوب  به اثر مورد استنا    ي اعتبار بخش  يواحد نوع 
 ست، بلكـه جـزو    يـ  دارد كه نه تنها مثبت ن      ييامدهايشود پ  ي مي  مثبت تلق  يعيبه طور طب  

  :ن برشمرديتوان چن  ميراها  ياخالق  بين نوعي از ايموارد.  استيعلمهاي  ياخالق بي
بـدون  شه را پرورانـده اسـت،       ي كه قبالً آن اند    يشة فرد يا اند ياستفاده از سخن     .1

 كـه بـه     ين حركتـ  يچنـ . ميشه را به خود نـسبت دهـ       يت كه آن اند   ين ن يذكر مأخذ و با ا    
افـت، هرگـز توسـط      يتوان    مي  به وفور  ي مشهور است، گر چه در آثار علم       يسرقت ادب 

پندارد   مي ن خطا كه  ي رغم تصور مرتكب شوندة ا     يعل. ستيرفته ن ي پذ يچ عالم منصف  يه
 ير اخالقـ  يـ غاي    م چهـره  يكند، جز ترس    مي  اعتبار  كسب ي و ي برا ين تملّك نادرست  يچن
 آن در شـبكة آثـار       يگاه علم يق جا ياعتبار هر اثر از طر    .  نخواهد داشت  ي او ارمغان  يبرا
 .گريا مرتبط دي مرتبط قابل سنجش است، نه به طور منفرد و مستقل از آثار مشابه يعلم
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ـ   يديمفده و   ي با ذكر مأخذ، كه در حد خود كار پسند         ينقل از منبع   .2 كن ي است، ل
 : دهديروها  ن لغزشير كار ايممكن است در مس

تـوان خواننـدة      نمي ق آنها يست و از طر   ي اثر درست ن   ياطالعات كتاب نگاشت  . الف
مـرتبط آن را در     هـاي     شه و بخـش   يـ ت كرد تا اصل اند    ين هدا يشيعالقه مند را به متن پ     

  .سند مورد ارجاع جست و جو كند
 بـه آن    يشه مورد ارجاع ربطـ    يا اند يكن سخن   يت، ل مأخذ ذكر شده درست اس    . ب

رد كـه ارائـه     يـ  صورت گ  يو غفلت مؤلف سبب شده است كه استناد به منبع         ،  متن ندارد 
  .ا واضع آن قول و سخن نباشديدهنده 
ل درك نادرست مؤلف از متن سند،       يمأخذ از نظر استناد درست است اما، به دل        . ج

  . داده شده استيا به صاحب سند اصل ناروي مسخ شده و نسبتيشه اصلياند
، ان بـر  يـ شود و با استفاده از راه م        نمي به منابع واسط توجه   ،  رة استنادها يدر زنج . 3
شـود و منبـع واسـط         مـي  ت هم نشده اسـت اسـتناد      ي رؤ ي كه حت  يماً به سند اصل   يمستق
د ز بـه دنبـال دار     ي ن يعوارض،   است ير اخالق ي غ ين امر كه خود حركت    يا. گردد  مي حذف

  :ن استيكه بعضاً چن
 در  يو سـهم  انـد     شه شده ي كه سبب نقل و اشاعه آن اند       يا افراد يحقوق  فرد    . الف

  .شود  ميده گرفتهيناداند  ان رشد علم داشتهيجر
هـاي   رها و برداشتيممكن است تفس ،  ت نكرده ي را رؤ  يسند اصل ،  چون مؤلف  .ب

 نسبت دهد كه دور ي منبع اصل را بهيزي كند، و چي تلقيشة متن اصليمنبع واسط را اند  
ر يـ  غ يماند، بلكه خود عمل     نمي ن امر نه تنها از چشم افراد آگاه دور        يا. ت است ياز واقع 
  . استياخالق

 اظهار شود كه يرة استناد، به منبع واسط بسنده شود بدون آنكه به روشن يدر زنج . 4
ا يكه طراح   اي    شهياند،  ن صورت يدر ا . ن نقل كرده است   يشي پ يسند واسط خود از سند    

 در  يچ نقـش  ي است، به سند واسط نسبت داده شود كه مؤلف آن ه           يگريواضع آن فرد د   
 ي كه نوع  ي بزرگ به مؤلف اصل    يين امر نه تنها جفا    يا. شه نداشته است    يش آن اند  يدايپ
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  . استي علمياخالق بي
 است كه در عرصة اخالق نگـارش قابـل طـرح            يگريسفارش استناد از موارد د    . 5
 مقـاالت توسـط     يتـوان در مرحلـه داور       مـي  ق سفارش اسـتناد را    ي از مصاد  يكي .است

 را كه در همان     يا مقاالت يكنند مقاله     مي هيافت، كه به مؤلف توص    ي يداوران مجالت علم  
ن كار باال بردن يهدف از ا. ده مورد استناد قرار دهند    يگر به چاپ رس   يداي    ا مجله يمجله  
رش يز از پـذ ياش نـاگر   چاپ مقالهيز كه براية مقاله ن  سندير مجله است و نو    يب تأث يضر

  .دهد  مين كار تنيست به اها هين توصيا
  رخ ييدانـشجو هـاي     ان نامـه  يـ توان به آن اشـاره كـرد در پا          مي  كه يگريمصداق د 

ا به طور ي باشد ي بر گمانه زنين نوع كار، سفارش استناد ممكن است مبتن     يدر ا . دهد مي
. د شده استادان راهنما و مشاور اسـت       يوالً مربوط به آثار تول    رد، و معم  يح صورت گ  يصر

ن تصور كه ممكن    يرد با ا  يگ  مي  دانشجو صورت  ين نوع از سو   ياستناد از ا  اي    نوع گمانه 
ان نامه  ي پا يابي بر ارز  ين عمل يد و چن  يشان را خوش آ   ياست اگر به آثار آنان استناد كند ا       

رد كه  يگ  مي  استادان راهنما و مشاور صورت     ي برخ يح آن از سو   ينوع صر . ر بگذارد يتأث
ن دسـت را خـود      يـ  از ا  يمورد.  از آنان استناد كند    يا آثار يخواهند به اثر      مي از دانشجو 

ان نامـه خـود را بـه طـور          يـ ه پا يـ ، نـسخه اول   ي در مقطع دكتر   ييدانشجو. شاهد بوده ام  
 در  يتيعـضو چ  يگرچـه هـ   (ار من گذاشت تا مطالعه كنم و نظر بدهم          ي در اخت  يررسميغ

كردم احـساس كـردم       مي بخش مقدمة كار را كه مطالعه     ). ان نامه نداشتم  ي پا يگروه داور 
ا يـ  جو ي را از و   يربط  بي نيل ا يدل. ان نامه ندارد  ي به موضوع پا   يمطالب مطرح شده ربط   

م خواسته است فالن اثرش را مورد اسـتناد قـرار دهـم، و              يآرام گفت استاد راهنما   . شدم
اي   گفـتم آنچـه آورده    . ام ان نامـه آورده   يـ ن مطالـب را در پا     يدا كنم، ا  ي پ ي آنكه ربط  يبرا

 يچ ربطيان نامه ات هي به موضوع پاي ربط داشته باشد وليممكن است با آن اثر سفارش   
 .ندارد

گـاه چنـان بـه      ،  گران اسـت  ي به حقوق د   يتوجه  بي كه حاصل  يسرقت ادب مسئله   
بـه  . ه است يار كم بن  يف آن بس  ي توص يا بر ياخالق   بي دهد كه لفظ    مي صورت فاحش رخ  
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  :ن گونه را برشمردي از ايتوان موارد  ميطور نمونه،
 ي نـام  ينيگزي و جـا   يسنده اصـل  يـ ك اثر و تنها با حذف نـام نو        يت  يغصب كل  .1

ك اثر  ي از   يهاي  ا پاره يار ناپسندتر از اخذ پاره      يكه بس ،  گريداي    د و نشر آن در مجله     يجد
 ارشـد مـن، بـا       يان كارشناسـ  ي از دانـشجو   يك، ي شي پ چند سال . بدون ذكر مأخذ است   

د؟ گفتم از چه يخبر دار: ديار نگران، وارد اتاق كارم شد و پرسيبرافروخته و بساي  چهره
ـ    يعاي    در مجله ) انهي و را  يرسم الخط فارس  (ز؟ گفت مقاله شما     يچ  بـا   يناً چاپ شده ول

. ستيدانند از ك    مي  و اهل نظر   با خنده گفتم آن مقاله كه قبالً چاپ شده        . يگرينام فرد د  
ر آن مجلـه صـحبت      ي بـا سـردب    يا تلفن يگو.  كنم  مي دانشجو قانع نشد و گفت من دنبال      

  كـه  يعـذرخواه .  ن هم شد  يرد، كه چن  يداشته و او را قانع كرده بود كه با من تماس بگ           
ن  به آ  يدر شماره بعد  ،   است و قبالً چاپ شده است      يگرين مقاله از آن د    يدانستم ا  نمي

 بـه مناسـبت     يكـ يسه ماه بعد، اواخر اسفند كـارت تبر       . ن كرد ياشاره خواهم كرد، و چن    
 ين كـارت نـوع    يـ افتم كـه ا   يـ درن.  بود يد كه متعلق به همان سارق ادب      يم رس ينوروز برا 
 ! يا دهن كجي بود يعذرخواه

 آنهـا   ير اخالق يك زبان و نشر غ    ي به   يژه دربارة مقاالت  ين گونه سرقت فاحش، بو    يا
  .ستيز اتفاق افتاده است كه تعداد آنها چندان هم اندك نيگر ني ديبانبه ز

شتر يـ بـه مراتـب ب    ها    ن گونه سرقت  ي خطر ا  اند،   كه منتشر نشده   يدر مورد آثار    .2
ن يبه همـ  . نه است ين زم ين منابع در ا   يرتريب پذ ي از آس  ييدانشجوهاي    ان نامه يپا.  است

 يادداشت برداريآن و ) يها(ه از مؤلف ان نامه بدون كسب اجاز   يل، روبرداشت از پا   يدل
ا  . ستيـ ن شـده اسـت مجـاز ن       ييش از آنچه تع   ي ب ياز حد ها    ان نامه در كتابخانه   ياز پا  امـ

ان و ارائـه    ي دانـشجو  يتوسط برخـ  ها    ان نامه ي پا "بلع"ت از آن دارد كه      يحكاها    گزارش
 از مراكـز    يكـ ي.  خود اتفاق افتـاده اسـت      يگر به عنوان كار پژوهش    ي د يآنها به دانشگاه  

ر يـ ن گونـه اعمـال غ  يـ راً دو مـورد از ا يـ ران اخي در اييدانشجوهاي    ان نامه ي پا ينگهدار
 . را كشف كرده استياخالق

بـر  . سـت ها  ن گونـه سـوءرفتار    يـ  كـردن ا   ي كردن و تجار   يعلن،  تر از آن   اما جالب 
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ان يـ اپ"جملـة   هـا      دانشكده ي مقابل دانشگاه و برخ    ياده روها ي كف پ  يوارها و بر رو   يد
ان شناخته شده است، كه به دنبال آن شماره تلفن          ي دانشجو ي برا "ميسينو  مي نامه شما را  

  .گردد  ميديز قيا مؤسسه كارگزار نيفرد 
 ريـ ز تعبيـ  ن30نـشر مكـرّر   كه گـاه بـه    ي در انتشارات علم   يا افزونگ ي 29نشر حشو 

 مجـدداً   يگريدهاي   م با افزودن داده   ي را كه قبالً منتشر كرده ا      يشود، آن است كه اثر     مي
مـا  ،  بيـ ن ترت يـ بـه ا  ) . 2005،  گـران ي، نقل در بنوس و د     31،1998يدوهرت(م  يانتشار ده 

ن يـ ا. ميدهـ   مـي   نو دوباره نشر   ي منتشر شده را به عنوان اثر      ي از اثر  يهاي  ا بخش يبخش  
  :شود  مي شمردهير اخالقي غير عمليل زيامر به دال

را آنچـه قـبالً منتـشر      يز،  ست ا يت معنو ي نقض حقوق مالك   ين كار خود نوع   يا .1
 .ه شده باشديواحد تهاي  سندهيگر چه توسط نو،  استيت اجتماعي از مالكيشده جزئ

و ،  وقت ارزشمند داوران، متخصـصان    ) ديجدهاي    و افزودن داده  (ها    تكرار داده  .2
 .كند  ميخوانندگان را تلف

 .ده باشدد عرضه كري جديد بدون آنكه كاريافزا  مينيشيم پيبر حجم منابع عظ .3

ان يـ  م يـي جـاد همگرا  ي ا يبـه جـا   ،   واحـد  يمربوط به گروه  هاي    ه داده يبا تجز  .4
 .ديآ  ميدي پديي واگرايان آنها نوعيكامالً مرتبط، مهاي  داده

ك بار آنهـا، در     يش از   يق نشر ب  يق از طر  يتحقهاي    افتهيت  يهوده بر اهم  يد ب يتأك .5
 .كند  نميهي آن را توجي علمي كه الزاميحال

م؛ و حال   يده  مي ل ارائه ي اص يقي تحق يل ناقص را به جا    ي فراتحل ينوعدر واقع،    .6
 .ان خواهد كرديخود را نماها  يين نارسايگران، اي ديبعدهاي  ليآنكه در فراتحل

توانـد از تكـرار       مـي   ارائه شده است كه    ييز از نشر حشو، رهنمودها    يبه منظور پره  
  :از ن رهنمودها عبارتند ي از ايبرخ.  كنديريآنها جلوگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29. Redundant Publication 
30. Duplicate Publication 
31. Doherty 
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از داشـته   يـ شتر ن يد ب يينكه به تأ  ياز به نشر مكرّر ندارند مگر ا      يآثار منتشر شده ن   .الف
  .باشند

گـر  ي د ي مجدداً به زبان   يول،   منتشر شده  يكه قبالً به زبان   اي    مقالههاي    نشر داده .  ب
 بـه نـشر     يبـه روشـن   ،   است مشروط بر آنكه در نشر دوباره مقاله        يرفتنيشود پذ   مي نشر

  .ره شودن اشايشيپ
ن در  يشيـ ل بـه اثـر پ     يد نه تنها به تفص    ي چاپ، مؤلف با   يدر زمان ارائه مقاله برا    . ج
، گـران يبنـوس و د   (ز اشاره كند    ير چاپ ن  يمشابه ز هاي    ه بپردازد، بلكه به مقاله    يزبان اول 

2005.( 

ن يشيـ ناً باز نشر اثر منتشر شـدة پ       يا ع يشود كه     مي  اطالق ينشر مكرّر به انتشار اثر    
  به آن نشده است،    يا استناد يچ اشاره   ي ه يول،   با آن دارد   ييار باال ي بس يا همپوشان ياست  

 ي را نـوع   ياخالقـ    بي ن نوع يا). 2004،  32يراستاران مجالت پزشك  ي و ين الملل يته ب يكم(
جـه  يج، و نت  ي نتـا  هـا،   هيل اشتراك آن دو اثر در فرضـ       يدانند؛ و به دل     مي شيسرقت از خو  

  .دانند  مياز نشر حشواي   مجموعهري نشر مكرّر را زها، يريگ
ا در دو كشور مختلـف بـه   ي به دو زبان متفاوت منتشر شده باشد ينكه اثريدرباره ا 

هاي    با تخصص  يگر و مجالت  ي مخاطبان د  ي متفاوت و برا   يا با لحن  يده باشد،   يچاپ رس 
ل يـ  و ذكـر دال    يافته باشد نقطه نظرها متفاوت است، اما اشاره بـه اثـر اصـل             يگر نشر   يد

 ير اخالقـ  يـ  غ ياديـ دانند كه تا حدود ز     ي مي گوناگون عامل هاي    بازنشر آن را به صورت    
  .كند  ميا مرتفعيل يبودن آن را تعد

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  يعلم يداور

  
 همترازان شـناخته اسـت، بـه        ي با عنوان داور   يژه در مجالت علم   ي كه به و   يداور
 اصالت اسـت كـه توسـط        وي،  ، برجستگ ي از لحاظ نوآور   يعلمهاي    افتهي يابيمثابه ارز 

شـود    مي ن متخصصان در واقع سبب    ي ا يداور. رديگ  مي ت صورت يافراد صاحب صالح  
ت ي اهم يامروزه جامعة علم  . مي مطمئن شو  يت اطالعات علم  يفيكه نسبت به اعتبار و ك     

 از گـذرگاه    ي علم يكه هر گاه اثر   اي     قائل است، به گونه    ي آثار علم  ي داور يبرااي    ژهيو
بـا اسـتفاده از     اي    ل، عـده  يـ ن دل يبه هم .نگرند  مي ديدة ترد يند، به آن به د     عبور نك  يداور

، 33مـسنارد ( ستند مخالفنـد  يـ  برخـوردار ن   ي چنـدان  يداوران جوان كه از تجربه نشر علم      
2010(  

 در  يهـاي   يكاسـت ي،  د آثار علم  يند تول ين امر در فرا   يت ا ي   اما به رغم ارزش و اهم     
 كه بـر  يينقدها. ستي چندان سازگار ن   يعد اخالق علم  كند كه با قوا     مي ان بروز ين جر يا
،  مؤلفـان  ي داوران در قبـال برخـ      يريشتر مربوط به سـوگ    يرد ب يگ  مي ان صورت ين جر يا

 ي از برخـ   يري در جلـوگ   يو ناكـام  ،  فيتألهاي    ياخالق   بي ي از برخ  يريشگي در پ  يناتوان
ت، و يجنـس ، تيـ شتر متوجـه موقع يـ معمـول ب هـاي   يريسـوگ .  اسـت يعلمهاي    لغزش

زان يـ ، م يمرتبه دانشگاه ي،  منزلت سازمان ،  به طور مثال  .  مؤلفان است  ي علم يكردهايرو
ا سـخت   يـ  يريـ كه مؤلف وابسته به آن است ممكن است در سهل گ          اي    شهرت مؤسسه 

شتر بـه  يـ و حـال آنكـه داوران منـصف ب      ،   اثر بگذارد  ي علم ي داوران نسبت به اثر    يريگ
  .  مؤلف اثريستيوجه دارند نه ك تي علمي اثري ساختار و محتوايستيچ

قـات مـرتبط    يتحقهـاي     افتـه ي است كـه از      يگريز نمونه د  ي ن يتي جنس يري    سوگ
 نشان داده است كه داوران   يدر پژوهش ) 1990 (34ديبه طور مثال، لو   . استنباط شده است  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درصـد در قبـال      62(رش مقاالت مؤلفان زن دارند تا مؤلفان مرد         يل به پذ  يشتر تما يزن ب 
نقـل در   ( مشاهده نـشده اسـت       يدادين رو يني، و حال آنكه در داوران مرد چ       )درصد 21

  ).2007گران، يبنوس و د
 يريـ م گ ي ممكـن اسـت بـر تـصم        يكيدئولوژياهاي    ، گاه تفاوت  يكرد علم يدر رو 

 ي مـشابه، از باورهـا     يتيممكـن اسـت دو مقالـه در وضـع         . ر بگذارد   ي تأث يان داور يجر
 يآن در پژوهـش   هاي     رد شود، چنانكه نمونه    يگريرفته و د  يذ پ يكيرد،  ير بپذ يداوران تأث 

  ).2007، گراني و د35نقل در بنوس( آمده است  2003مربوط به سال 
د يشـا . شـود   نمـي  رفتهي پذ ير معمول به راحت   ينو و غ  هاي    شهي گاه اند  ها،  يدر داور 

د نقـد قـرار     م دارند كه بعدها مور    يشناسند و ب    نمي شه را ين باشد كه اند   يل عمدة آن ا   يدل
به طور مثال، دو مقالة پـر اسـتناد         . دانند  مي ت را در رد مقاله    يل عاف ين دل يرد؛ و به هم   يگ

 مـورد قبـول قـرار نگرفـت و          Nature مجلة   ي، در آغاز از سو    يستي در علوم ز   يامروز
زه نوبـل را بـه      ي شان جا  يپژوهشهاي    افتهيل  يحال آنكه مؤلفان هر دو مقاله بعدها به دل        

، گـران ي، نقـل در بنـوس و د       1993،  37، و هـال   36كـرك ،  بنـوس ( اص دادنـد  خود اختص 
 سـبب بـه     يشرو و مورد مجادله در مرحلة داور      يز از قبول آراء و مباحث پ      يپره). 2005
، نـه خطـر كننـد     ين زم يشود، و حال آنكه اگر داوران در ا         مي  كشاندن حركت علم   يكند

نـو و  هـاي   شهي ورود انديا براراه ر، بين ترتيند و بديممكن است باب چالش را بگشا     
  .تضارب آراء هموار سازند

 ين برخورد زمانيا.  استي در مرحلة داور  يريگر عوامل سوگ  ي برخورد منافع از د   
 باشـند كـه بـه طـور     ي شخـص ي منافعيند نشر داراير در فرايدهد كه افراد درگ ي مي رو

 از مالحظـات    يشـ  ممكن اسـت نا    يمنافع شخص . ر بگذارد   ي آنان تأث  ينادرست بر داور  
 يان مالحظـات مـال    يـ ن م يكه در ا  ،   باشد يسازمانهاي    يا وابستگ ي،  يتعلّقات فكر ي،  مال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35. Benos 
36. Kirk 
37. Hall 
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ن امـر در    يـ ا) . 2007گـران،   ي، نقل در بنوس و د     2007كا،  يتانيبر(ن سهم را دارد     يشتريب
ك داور ممكـن    يـ .  است يمشخص تر هاي     جلوه يصنعت و دانشگاه دارا   هاي    يهمكار

 اسـت كـه بـه باورهـا و         يا از آن كـسان    يـ  متعلق به دوست او است       را كه اي    است مقاله 
ر در ارائـه نظـرات      يگاه تـأخ  . رد و نوع مخالف آن را رد كند       يك ترند بپذ  يات او نزد  يتلق

 قـرار   يگـر ي از منـشاء د    يمشابه ول اي    دهد كه مقاله   ي مي ل رو ين دل ي به ا  ينسبت به اثر  
 دارنـد و  يشتريـ  به آن تعلّق خـاطر ب )ان( برسد كه داور   ي به مرحله داور   ياست به زود  

  .ر گردديب مقالة اخياز نشر نصيلند امتيما
ــ يتــوجه  بــيينظــام داورهــاي  يگــر كاســتياز د ــاتواني ــه كــشف يا ن  نــسبت ب

  كـه آن مقـاالت را      يسندگان مقاالت است، و حـال آنكـه متخصـصان         ينوهاي    يبكاريفر
 ن گونـه  يـ ، شـاهد ا   ي داور خوانند انتظار دارنـد كـه پـس از گـذار مقالـه از مرحلـة                مي
هـاي    ياخالقـ    بي  خود را ملزم به كشف     يگر، نظام داور  ي د ياز سو . نباشندها    ياخالق  بي

  چـاپ در مجلـه محـدود       يا رد مقالـه بـرا     يد  ييفة خود را در تأ    يداند و وظ    نمي ينگارش
ـ . ستيـ  ن يي قابل شناسا  يبه راحت ها    يبكارين فر ي از ا  يارينكه بس يژه ا يپندارد؛ به و   مي ه ب

 وارد شد و    يعلماي    عمداً هشت تخلف در مقاله    ،  1998 در سال    يدر پژوهش ،  طور مثال 
د، كه داوران به طور متوسط فقط توانـستند  ي داور ارسال گرد   200 ي برا يبه منظور داور  

ق يـ تحق). 2007،  گـران ي، در بنـوس و د     1998،  يگادل( كنند   ييدو مورد از آنها را شناسا     
را كـه در    اي     عمـده  يعلمـ هـاي     دو سوم لغزش  اند     نتوانسته  نشان داد كه داوران    يگريد

، گـران ينقـل در بنـوس و د   ،  گـران ي و د  38كاالهـام (وارد شده بود كـشف كننـد        اي    مقاله
2007.(  

دهـد سـبب شـده اسـت كـه            مـي   رخ ي كـه در مرحلـه داور      ييدادهايمجموعه رو 
 حرمت مؤلّـف    كه در رأس آنها حفظ    ،  شنهاد كنند ي مطلوب پ  ي داور ي را برا  ييراهكارها

.  اسـت يز دون شـأن داور    يـ ان اهانـت آم   يـ ا ب يـ ز  يه آم ياستفاده از زبان و لحن كنا     . است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38. Callaham 
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 يگران چنان رفتـار كـن كـه دوسـت دار          يبا اثر د  "كنند كه     مي هيمعموالً به داوران توص   
  ."گران بر اثر تو روا دارنديد

 با عنـوان  2006 در سال 40ي و رابرت استانل39مز پروونزاليكه توسط ج اي    در مقاله 
منتشر شـد بـه   اي   هستهي پزشكي در مجله فناور" ي اثر علم ي نظام مند داور   يراهنما"

 مقاله آمـده    ياهة كنترل در انتها   ي اشاره شده است كه كوتاه شدة آنها به شكل س          يموارد
 بـه   يمختلفهاي     مقاله به سرفصل   يرياهة كنترل به تناسب مراحل شكل گ      ين س يا. است

  :ر آمده استيل ز به شكيصورت سؤال
  
   يج داوريش از نگارش نتايپ

 تعلق دارد؟اي  اثر به چه مقوله -

 رسد؟  مي اثر محتمل به نظريدر داوراي   بالقوهيريا سوگيآ -

  پرداخته است؟يا اثر به مسئله مهميآ -

  منتشر شده است؟يين اثر قبالً جايا ايآ -

  
  دهيچك

 ق داشته است؟يص اثر توفيده در تلخيا چكيآ -

 شود؟  ميده و متن اثر مشاهدهيان چكي ميا تعارضيوت ا تفايآ -

 ده بدون مطالعه متن قابل فهم است؟يا چكيآ -

  

  مقدمه 
 ا مقدمه مجمل است؟يآ -

 ف شده است؟ي تعريا هدف مطالعه به روشنيآ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39. Provenzale, J. M. 
40. Stanly, RJ 
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ن ارائه كـرده    يشي مطالعات پ  ين مطالعه بر مبنا   ي انجام ا  ي را برا  يا مؤلف منطق  يآ -
  برخوردار است؟يطول مناسبا از ين است آياست؟ اگر چن

 ف شده است؟ي تعري كه در طول اثر به كار رفته به روشنيا اصطالحاتيآ -

 مشخص است؟اي  هي فرضيا دارايآ، ل استي اصياگر اثر حاصل پژوهش -

  
  بخش روش

ن يرا داشـته باشـد، همـ      اي    ن مطالعـه  يد چنـ  ي قصد بازتول  يگريا اگر محقّق د   يآ -
 قابل اجرا خواهد بود؟) ها(روش 

ل، و  يـ  تحل يابزارهـا ي،  ل فنون مصور سـاز    ياز قب (موجود  هاي    نهيا مؤلف گز  يآ -
 ه كرده است؟ي توجي مطالعه به درستي طراحي را برا)يآمارهاي  روش

 ي را بـرا   يمعقـول هـاي     ا روش يـ آ،   كـرده  يرا صورت بند  اي    هياگر مؤلف فرض   -
  كرده است؟يه طراحيآزمون فرض

  
  جيبخش نتا

  شده است ؟نيي تبيج به روشنيا نتايآ -

  دارد؟يسازگارها  ب ارائه روشيج با ترتيب ارائه نتايا ترتيآ -

 ج معقول و قابل انتظار است؟يا نتايآ -

  است كه در بخش روش آمده است؟يج ارائه شده دنبالة بحث مناسبيا نتايآ -

  
  بخش بحث

 د آن را كوتاه كرد؟يست چگونه باين نيا بحث فشرده است؟ اگر چنيآ -

 د آن كرده است؟ييا تأيا مؤلف اشاره به رد يئه شده، آارااي  هياگر فرض -

هـاي    مربـوط بـه پرسـش     هاي    ا مؤلف دربارة پاسخ   يارائه نشده، آ  اي    هياگر فرض  -
 ق سخن گفته است؟يتحق
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 كند؟  ميهيمؤلّف را توجهاي  يريجه گيق نتيج حاصل از تحقيا نتايآ -

 بـه آنهـا توجـه     يفمؤلف به قدر كـا    ،   به دست آمده   ير قابل انتظار  يج غ ياگر نتا  -
 كرده است؟

هـاي    تيا محـدود  يـ مطالعه اشـاره كـرده اسـت؟ آ       هاي    تيا مؤلف به محدود   يآ -
 ز مورد اشاره قرار گرفته است؟يد آمده ني كه بعداً پديگريد

  
  ر و جداول يبخش تصاو

ا يـ ه شده است؟ آ   ي آنها ته  ي برا ين مناسب يدند و عناو  ير و نمودارها مف   يا تصاو يآ -
  از آنچه ارائه شده وجود دارد؟ير مناسب تريتصوها  افتهي ارائه يبرا

 دهند؟  مي نشانيق را به درستيج مهم تحقير و نمودارها نتايا تصاويآ -

كـه  اي    دهند به گونـه     مي  اطالعات آنها را نشان    ير به روشن  يتصاوهاي    ا نشانه يآ -
  به مراجعه به مطالب متن نباشد؟يازي فهم آنها نيبرا

 يا بـرا  يكنند؟ آ   مي  منتقل يج را به درست   يا نتا يآ،  كار رفته  در اثر به     ياگر جداول  -
 ست؟ي نيگريدهاي  از به جدوليفهم بهتر ن

  

  بخش مĤخذ
 كند؟ ي ميرويا مركز نشر مورد نظر پيا فهرست مĤخذ از قواعد مجله يآ -

  از اشكال است؟يا اطالعات مĤخذ خاليآ -

ا نقـل   يـ سـت؟ و آ    ارائـه كـرده ا     يا مؤلف نكات مندرج در مĤخذ را به درست        يآ -
  صورت گرفته است؟يبه درستها  قول

ست بـه آنهـا   يبا  مي وجود دارد كه مورد استناد اثر قرار نگرفته و  يا منابع مهم  يآ -
 اشاره شود؟ 

 ).2006ي، پروونزال و استانل(ست؟ يش از حد الزم نيا تعداد مĤخذ بيآ -

 دو نـوع مخاطـب       با يج داور يد اشاره داشت كه داوران در گزارش نتا       يان با يدر پا 
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 از نقاط قوت و ضـعف اثـر در حـد            يك مؤلّف است كه گزارش حاك     ي. سرو كار دارند  
قابـل  ، قابل چاپ : ل  ي از قب  يي نقطه نظرها  يگريرد، و د  يگ  مي  قرار يار و يك بند در اخت   ي

ر قابل چاپ كه مخاطب آن      ي، و غ  يرات اساس ييقابل چاپ با تغ   ي،  رات جزئ ييچاپ با تغ  
ن هر دو نوع گـزارش      ياما، ا . شود  مي  او ارسال  يصورت محرمانه برا  ر است و به     يسردب

 و ارائـه نظـرات سـازنده        ي علمـ  يق و صادقانه داوران در امر داور      يبرخاسته از عمل دق   
  .خواهد بود

 ياخالق نشر بـرا   هاي    استيس"در  ) WAME (يراستاران پزشك ي و يانجمن جهان 
و سـازنده   ،  ، صـادقانه  يرود كه حرفه ا     مي انتظارها    يد از داور  يگو  مي "يمجالت پزشك 

  : كند  ميانين بيت را چنيفي با كين انجمن عناصر عمدة مورد انتظار داوريا. باشند
 . اثر بپردازدي و روش شناسيد به نقاط قوت و ضعف مهم طراحيداور با -

هـا     مؤلـف از داده    يرهايت تفـس  يـ فيسازنده به ك  اي    د با دقّت وبه گونه    يداور با  -
 زيـ مطالعه انجام شده ن   هاي    تين امر شامل توجه به محدود     يا،  مبذول دارد ژه  ي و يتوجه
 .شود مي

 ابـزار ارتبـاط     يعمدة اثر به عنـوان نـوع      هاي    و قوت ها    د دربارة ضعف  يداور با  -
 . مطالعه اظهار نظر كنديرهايو تفس، جينتاي، ، روش شناسيمكتوب صرف نظر از طراح

 از ضوابط   يا هر گونه نشانه و شاهد     يثر   مربوط به ا   ي اخالق مسايلد به   يداور با  -
 . توجه داشته باشديو قواعد اخالق علم

ار مؤلـف   يـ شود در اخت    مي  را كه منجر به بهبود اثر      يديمفهاي    هيد توص يداور با  -
 .قرار دهد

 .باشداي  د سازنده و حرفهي داور باينظرها -

 بتوانـد   يوم كند تـا     ير ترس ي سردب ي را برا  يد بستر و چشم انداز درست     يداور با  -
 .رديم بگيا رد اثر تصميرش يدرباره پذ

 سوء اسـتفاده كنـد و       ي اثر مورد داور   يرهاير و تفس  يا تعب يها    افتهيد از   يداور نبا  -
 . استي علمي الزمة داوريامانت دار. ردي متعلق به خود به كار گيآن را در كارها
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  يراستاري و ويريسردب
 
   يريسردب

ن داوران  يـي تع. مجلّـه اسـت   هاي    تي مركز ثقل فعال    در واقع  ير در مجلة علم   يسردب
گر و سرانجام ارتبـاط بـا       ي د ياز سو ) ان(راستاريك سو و و   يمناسب، رابطه با داورها از      

ن يـ  در ا  يتـوجه   بـي  . اسـت  يريف سـردب  يمؤلف به منظور انتقال نقطـه نظرهـا از وظـا          
ل غفلـت   يـ  دل انجامد كـه ممكـن اسـت بـه         ي مي هاي  ياخالق   بي مجموعه از روابط گاه به    

  .نه نداشته باشدين زميدر ااي  ر باشد و او نقش آگاهانه و فعاالنهيسردب
امـر  ) هيـ ريأت تحريـ  هيبا توجه به مشاوره با اعـضا (ر ي سردب ين داور از سو   يي تع

ك تخصص سبب شـود     ي از نوع روابط افراد درون       ي است و ممكن است ناآگاه     يفيظر
. ا رد شـود     يرفته    يپذاي    مقاله،  تانة داور با مؤلّف   ر دوس يا غ يل روابط دوستانه    يكه به دال  
ا نوع  ي اثر   ياز محتوا ،  همكاران رشته خود  هاي    تي داوران با نوع فعال    ييل آشنا يگاه به دل  

نام بودن اثر هنگام      بي ن،يبنابرا. را حدس بزنند    ) ها(استنادها ممكن است بتوانند مؤلف      
  . دانستيري از سوگيمن و خال چندان ايتوان امر  نمي داور رايارسال برا
ت، اصـالت،   يـ  اهم يست فقـط بـر مبنـا      يـ با  مـي  ك اثـر  يا رد   يم دربارة قبول    يتصم

ك يـ ج  ي اگـر نتـا    يحتـ ،  ت، و مرتبط بودن موضوع اثر با حوزة عمل مجلـه باشـد            يشفاف
). 2011ي،  راستاران پزشـك  ي و يانجمن جهان (ر همسو نباشد    يسردبهاي    شهيق با اند  يتحق
ـ  يد مناسب آن باشـد كـه سـردب        ين امر، شا  ي ا نان از ي اطم يبرا  يش از كـسب نظرهـا     ير پ

  .رديم نگيك اثر تصميداوران در مورد 
ان داوران و مؤلـف اسـت و نظـر داوران توسـط             يـ ر واسـط م   ي كه سردب  يي از آنجا 

ا يـ ز  يـ  موظف است كه نظرات تند و اهانت آم        يشود، و   مي  مؤلف فرستاده  ير برا يسردب
. ار مؤلف بگـذارد   يدة آن را در اخت    يل كند و صورت پسند    يتعدلحن  نامناسب داوران را      

 در  ي نقـش مـؤثر    يران مجـالّت علمـ    يت است كه سـردب    ي اهم ين امر از آن نظر دارا     يا
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كنـد    مـي   را نـاهموار   ير رشـد  ين مس ي دارند و آنچه چن    يعلمهاي    شهيارتقاء و رشد اند   
  .ردير قرار گيد سردبييد مورد تأينبا

رش مقالة ارائـه شـدة      يافت پذ ي در ي مؤلفان برا  يل اصرار برخ  يران، گاه به دل   ي در ا 
ـ –رش  ي پـذ  يرنـد و نـوع    يگ  مي ران در تنگنا قرار   يخود، سردب  ش از گذرانـدن مرحلـة      يپ

ر هـر دو  ي، مؤلف و سردبير اخالقين امر غيدهند، در ا  ميار مؤلف قراري در اخت -يداور
رش ارائه شده باشـد،     يوت با پذ  متفااي     به گونه  يجة داور يرا ممكن است نت   يز. مقصرند  

  كه يتنها سند .  خواهد داشت  ي هر دو طرف در پ     ي را برا  يهاي  ن امر خود كدورت   يكه ا 
 اسـت، هـر     "اعالم وصول "ار مؤلف گذاشت    ي در اخت  يش از داور  يتوان در مرحله پ    مي

  . مؤلّف كارساز نباشدي براين سنديچند ممكن است چن
 جـز نقطـه     يزيـ فرسـتد چ    مـي   مؤلف ي برا ريد گفت كه آنچه سردب    ي در مجموع با  

ز حاصـل   يـ  مؤلف ن  يا عدم ارسال برا   يل،  يهر گونه اصالح، تعد   . ستي داوران ن  ينظرها
خاص قادر به   اي     با مجله  ي تجربة كار  ي مدت ي ط يهر گاه داور  . نظر داوران خواهد بود   

 از  تـوان   مـي  ص داده نـشد،   ين كار مناسب تشخ   ي ا يا برا يمجله نبود   هاي    تحقق خواسته 
  . استفاده كرديگريد) يها(داور

 يبرخ. ن كننده است  ييار تع ي، گاه عامل زمان بس    ي و داور  يريان سردب ي  در رابطة م  
ممكـن اسـت در مجـالت       انـد      كـه كـسب كـرده      يا شهرت يل دقت در كار     يداوران به دل  

 خود نتواننـد زمـان و       ي پژوهش ي كارها يل اشتغال به برخ   يا به دل  يت كنند   ي فعال يمختلف
ش از حد در ارائه نظـرات مشخـصاً بـه دو    ير بيتأخ. ت كنند  ين شده را رعا   ييرصت تع ف

 ي مؤلـف كـه انتظـار دارد مقالـه اش در مـدت             يكـ ي: زند  مي عنصر از عناصر نشر صدمه    
 ي را بـرا ير است زمان مشخصي مجله كه ناگزيري سردبيگريمعقول به چاپ برسد و د    

قبـول  . ت كنـد  يـ مجلـه رعا  هـاي     دة شماره ف ش يت فاصله تعر  ي نشر و رعا   يزيبرنامه ر 
ت نكـردن آن    يـ  است كه رعا   ي تعهد اخالق  ي مشخص نوع  ي زمان ي برا يت داور يمسئول
را بـه سـازمان     هـا     ياخالق   بي ن گونه ي مؤلف ا  يول،   داور است  ي از سو  ياخالق   بي ينوع

 مـضاعف از  ياخالقـ   بـي ين امر خود نـوع يدهد كه ا  مي نسبتيريژه سردبيمجله، به و  
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  . استي حوزة داوريسو
ند نشر، پس از چاپ هر اثر، هر گونـه      يمناسب محتمل در فرا   هاي    ي با وجود داور  

ن امـر   يشـود، و همـ      مـي   نـسبت داده   يري بـه سـردب    ي، و اخالق  يي، محتوا يلغزش صور 
ر ي با سـردب   ييت نها يفيدر واقع، كنترل ك   . گذارد  مي ري را بر دوش سردب    ينيت سنگ يمسئول

 ي برا يريف سردب يباشند و به هرصورت كه عمل كرده باشند وظا        است و داوران هر كه      
كند كه مقاله را از جهـات مختلـف مـورد             مي جابي در مورد مقاله ا    يي نها يريم گ يتصم

  :ر از آن جمله انديتوجه قرار دهد كه موارد ز
ن بـار   ي نخـست  ي را منتشر كنند كـه بـرا       يهاي  مجالّت عموماً درصددند كه مقاله     .1

مختلـف  هـاي   ر از راهيكند كـه سـردب    ميجابين امر ايهم. اده شده است آنها فرست  يبرا
 هيـ از مقالـه خـود ته     اي    گاه مؤلـف چنـد نـسخه      .  كشف اصالت مقاله استفاده كند     يبرا
ق يـ ن طريـ كوشـد از ا   مـي فرسـتد و بـه اصـطالح     مي  چند مجله  يكند و همزمان برا    مي

 ي از سـو   ياخالقـ    بـي  ينـوع ن امـر    يـ گرچه ا .  ش دهد ياحتمال چاپ مقاله خود را افزا     
 را ممكـن اسـت دو مجلـه    يـ ز. رسـاند   مي انيز ز يامد آن به مجالت ن    ي پ يمؤلف است ول  

 از سـهل  ين امـر را ناشـ   يمعموالً ا . واحد اقدام كنند  اي    ن امر، به چاپ مقاله    يخبر از ا   بي
 ارتبـاط بـا     ير بـا برقـرار    يل الزم اسـت سـردب     يـ ن دل يبه هم . دانند    مي راني سردب يانگار
 مؤلفان گرفتـار    يبرخهاي    يبكارين فر يالت هم تخصص خود تالش كند در دام چن        مج

 .نشود

د بـه آن توجـه كنـد،        ي با يري مؤلفان كه سردب   ي برخ ياخالق   بي  از يگريشكل د  .2
متفاوت اسـت كـه ممكـن اسـت در مراتـب            هاي     واحد به شكل مقاله    يچاپ مكرّر اثر  

 :مختلف تكرار باشند

 نوشـته قـبالً   ي اجزايا برخي در عنوان يرات اندكييتغبا  اي    ممكن است مقاله  . الف
ن امر ممكن است الزماً در مجـالت هـم تخـصص صـورت        يده باشد، كه ا   يبه چاپ رس  
ي ريست، تـالش سـردب   يـ سر ن يـ  م ي بـه راحتـ    ين امـر  ي چنـ  يابيگر چه رد  . نگرفته باشد 

  .ش دهديرا افزاها  ياخالق  بين گونهي از ايريتواند احتمال جلوگ مي
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كـه گـر چـه      ،  واحد به دو زبان مختلف نوشته شده باشد       اي    مكن است مقاله  م. ب
شـود    مي  تكرار محسوب  يكن نوع يل،   درك و فهم مخاطبان متفاوت صورت گرفته       يبرا

. ة مـوارد مـشابهند    يـ بق،  را به جز زبان نگـارش     يست، ز يرفته ن ي پذ يو از نظر اخالق علم    
  مؤلـف را درخواسـت     يارنامـه علمـ   از ك اي    ن امـر معمـوالً نـسخه      ي از ا  يري جلوگ يبرا
  .ابندينان يد با مراجعه به سوابق بتوانند از عدم تكرار اطميكنند تاشا مي

 را منعكس كنند و    يد علم يار عالقه مندند كه مطالب جد     ي بس يعمومهاي    رسانه. ج
 يل شده از اثـر علمـ      يتعداي    چاپ مقاله : رد  يگ  مي مختلف صورت هاي    ن امر به شكل   يا

 در  يهـاي    نشـست  يا برگـزار  ، يـ   مصاحبه با صاحب اثـر     ي، برگزار يعموم هاي  در مجله 
د مؤلفـان را مكلّـف كننـد كـه هـر گونـه              يـ ران با يسردب. ينه مورد بحث در اثر علم     يزم

 را موكول به چاپ     يعمومهاي    شة مطرح شده در اثر و طرح آن در رسانه         ي اند ييبازگشا
 يسنّتهاي  ن امر هم در رسانهيا. گردداثر در مجله خود كنند تا اصالت مقاله خدشه دار ن          

  . صادق استيكيالكترونهاي  و هم در رسانه
د با دقت به آن بپردازد، مسئله سرقت        ي با ي مجله علم  يري كه سردب  يگرياز موارد د  

ـ   . ستيـ  اندك ن  -متأسفانه - ي است كه در مقاالت علم     يادب  آن اسـت كـه      يسـرقت ادب
ارائـه شـود كـه      اي    و بدون ذكر مأخذ به گونـه      ن استخراج گردد    يشياز متون پ  اي    شهياند
 منحرف كردن ذهـن مخاطـب       ين امر در واقع نوع    يا.  متعلق به مؤلف مقاله است     ييگو

ـ   . ميش موجود را محصول ذهن خـود وانمـود كنـ          يشة از پ  ياست تا اند     را يسـرقت ادب
  .گران و سرقت از خوديسرقت از د: م كرديتوان به دو نوع تقس مي

ا چـاپ  يممكن است توسط مؤلف و در قبال آثار چاپ شده  گران  يسرقت از د   .1
. شهيـ ا نقـل اند   ين باشد و از لحاظ صورت ظاهر ممكن است نقل لفظ باشد             يشينشدة پ 

ر يـ  غ ي افراد ازآن خـود جلـوه دادن عملـ         يت حقوق معنو  يگران را بدون رعا   يشه د ياند
شه متعلق بـه    يشود كه اصل اند     مي مشخص،  ا زود در طول زمان    ير  ي است ؛ و د    ياخالق

شه، آنچه از   يت حقوق صاحبان اند   يكند كه به منظور رعا      مي  حكم يقواعد اخالق .ستيك
ـ يشيـ استناد به آثـار پ .  به آنها نسبت داده شودين اخذ شده به درستيشيمنابع پ  ش از ين ب
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صـداقت و   ي،   نگـر  ياز علمـ  اي    ر شود جلوه  يد تعب يد شده جد  ي اثر تول  يآنكه به فروكاه  
 .ف استحفظ امانت مؤل

ـ     يتوجه سردب  ق ارتباطـات   يـ  از طر  يگـران، حتـ   ي از آثـار د    ير به احتمال سرقت ادب
گذارد،   ميشي مجله را به نماينه تنها دقت علم، مرتبطهاي  گسترده با متخصصان حوزه   

  .بخشد  ميز ارتقاءي مجله را نيت علميثيبلكه ح
از ش  يد خـو  يـ  در آثـار جد    يدهـد كـه مـؤلف      ي مي  رو ي زمان 41 سرقت از خود   .2
ا يـ  يعمـد –ن عمل به هر صورت      يا. ن خود بدون ذكر مأخذ استفاده كند      يشي پ يكارها
 پس  ي كه هر اثر   يياز آنجا . شود  مي  محسوب ي سرقت ادب  يفتد نوع ي كه اتفاق ب   -يسهو

ت كـرد،   يد قواعد استفاده از آن را رعا      يرد و با  يگ  مي  قرار يملك اجتماع ياز نشر جزو ما   
ن قواعد است و اسـتفاده      يگران تابع هم  ي آثار منتشر شده د    ز در كنار  ين مؤلف ن  يشيآثار پ 

 .شود ي مي تلقي علمياخالق  بييز نوعينامتعارف از آن ن

 قابـل انتظـار     يز دارد كه در باب مجـالت علمـ        ي ن يگريدهاي    تي مسئول يري سردب
  :ر اشاره داشتيتوان به موارد ز  ميانيكه از آن م، است

ــا .1 ــ نوي درج راهنم ــاظي ــته و چك سندگان از لح ــدازه نوش ــ ان ــع، دهي ت يوض
 ن نـوع كـه    يـ  از ا  ي ارسـال، و مـوارد     يچگـونگ ،  وة اسـتناد  ي نوع حروف، ش   ها،  دواژهيكل
ن مجله درج شود تا مؤلفان عالقه مند به ارسال آثار خـود             يست در صفحات آغاز   يبا مي

 يرا اصـالحات احتمـال    يـ ز هـست، ز   ين امر به نفع سازمان مجله ن      يا.  كنند يروياز آنها پ  
 .دهد  ميربوط به آثار ارسال شده را كاهشم

روشـن از  اي  اههيحاً به صورت سـ   ي ترج –ز  ي مجله ن  ياستها و دامنه موضوع   ي س .2
ن درج شود تا افراد عالقه مند بتوانند دربـاره ربـط            يست در صفحات آغاز   يبا  مي -موارد

  داده صيرند و از ارسال آنچه نامرتبط تـشخ       يم بگ ي مجله تصم  ياثر خود با دامنه موضوع    
در آثار ها  استين سيق ايكند كه مصاد  مي حكميريفة سردبيوظ.  كننديشود خوددار مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41. Self-Plagiarism 
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 .گر نداشته باشنديكدي با ي باشد و تعارضييز قابل شناسايچاپ شده ن

ز در هـر شـماره      ي و احتماالً داوران ن    يمشاوران علم ،  هيري تحر ي درج نام اعضا   .3
 .كند  ميمجلّه كمك ياز مجله مناسب است و به ارتقاء سطح علم

  مجله به دو زبـان مختلـف انعكـاس         يرفارسي و غ  ين موارد در صفحات فارس    ي   ا
 .ابدي مي

كـه  ،  دهـد   مـي   ارسال آثار خود كاهش    ي مؤلفان را برا   يفين موارد بالتكل  يت ا يرعا
و هـا     اسـت يت س يمحتمـل كـه حاصـل عـدم شـفاف         هـاي     ياخالقـ    بـي  ن امر خـود از    يا

 يد رهنمود يهر شماره از مجله نه تنها با      . كند ي مي ريجلوگمجله است   هاي    دستورالعمل
ز يـ مجلـه ن  هـاي      با مؤلفان باشد، بلكه هر مقاله از مجموع مقاله         ي ارتباط علم  يجامع برا 

. دهـد   مـي  قـرار ي مؤلفان بعديش روي پيري باشد كه سردب يد خود باز نمود راهكار    يبا
از صـداقت در    اي     شـده جلـوه    ق آنهـا در مقـاالت درج      يو مـصاد  ها    استيان س يوند م يپ

  . آن استيريعملكرد مجله و سردب
كند كه  ي مي روي پ يز از ضوابط  ياز ن ير مسئول، و صاحب امت    يمد،  ريان سردب يتعامل م 

ز ي را ن  ي از قواعد اخالق   يرويبلكه پ ،   مجلّه مؤثّر است   ي محتوا ي علم ينه تنها در استوار   
  :ن برشمرديني توان چ  مياه رين روابط دوسوي از ايموارد. سازد  ميتر سهل

ن امـر معمـوالً   يـ از ا. ار تام داشته باشدي مجله اخت يد در مورد محتوا   ير با يسردب .1
د در  يـ از نبا يـ ا صـاحب امت   يـ ر مـسئول    يمـد . كنند  مي ادي "يرياستقالل سردب "با عبارت   

 . دخالت كنند-م ير مستقيا غيم ي به طور مستق-ها  مقالهيراستاريا و، ينشيگزي، ابيارز

 يت آن بـرا   يـ  بـر اعتبـار اثـر و اهم        يشتر مبتنـ  يـ د ب يـ  با يريسـردب هاي    ميصمت .2
أت يـ ت ه يـ د از حما  ير با ين امر، سردب  ي ا يبرا.  مجله يت تجار يخوانندگان باشد نه موفق   

 .راستاران، و خوانندگان برخوردار باشديو، داوران، هيريتحر

 قرار يا فردي ير منافع تجاريرد كه تحت تأثيش بگيرا در پاي  هيد روير بايسردب .3
 ).2011، ...يانجمن جهان(رد ينگ
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   يراستاريو
 آن، بـه منظـور      ي است كه پس از نگارش اثر و داور        يش امر يرايا و ي يراستاريو  

 ند ارتباط صورت  ي فرا ينه ساز ي اثر و در جهت به     يي و محتوا  يصورهاي    يرفع ناهموار 
ك اثـر،   يـ  يتيدن سـاختار هـو    كوشد كه بدون بر هـم ز        مي راستارين، و يبنابرا.  رد  يگ مي

  . مؤلّف را مرتفع سازدياحتمالهاي  د و لغز شيآن را بزداهاي  يناصاف
 يكنـد ممكـن اسـت در اجـزا          مـي   بروز يراستاري كه در مرحله و    يهاي  ياخالق   بي

  :ر استيمختلف نوشته بروز كند كه بعضاً به قرار ز
 را  يا مشكل يشته باشد    دا يدر ساختار اثر بدون آنكه ضرورت     اي    قهيسلهاي    رييتغ .1

شـود و     مـي  ليـ راستار بر پسند مؤلف تحم    يمعموالً پسند و  ي،  ن موارد يدر چن . رفع كند   
 اسـلوب   ي كـه دارا   يخـصوصاً مؤلفـان   . آورد  مـي   را بـه دنبـال     يين امر گاه برخوردها   يا

 يا واژه بنـد   يـ لحـن،   ي،  پسندند كه در سـاختار نحـو        نمي هستند هرگز اي    شناخته شده 
  ي بـه مؤلـف اصـل      – به نادرسـت     –ها    ريين تغ ي دهد؛ مبادا كه ا    ي رو يرييخاص آنان تغ  

راسـتاران تـازه كـار      ي و ي برخ يژه از سو  ي به و  يهاي  قهين اعمال سل  يچن. نسبت داده شود  
 مؤلفان شرط نشر اثـر خـود را در مركـز            يشود كه برخ    مي رد و گاه سبب   يگ  مي صورت
 .رشان كنندراستاران در كاي منوط به عدم دخالت ويانتشارات

، ر ارتبـاط  ي مس يهموارسازي،  احتمالهاي    ن مرحله رفع لغزش   يراستار در ا  يفه و يوظ
ن يـ  ا يد توجـه داشـت كـه دو سـو         يبا.  است   ي مركز انتشارات  يو اعمال ضوابط احتمال   

  .ت كرديد رعاي دارند كه بايو هر دو حقوقاند   مؤلّف و خوانندهيند ارتباطيفرا
ل مختلف از جمله موارد     يكه ممكن است به دال     اثر   يدخل و تصرّف در محتوا     .2

 : دهدير رويز

پنـدارد    مي راستاري كه و  يير محتوا ييسوء فهم نسبت به مطلب طرح شده و تغ        . الف
  را مخـدوش   ييرها گاه اصالت محتوا   يين گونه تغ  يا. ك تر است  يبه صدق و صحت نزد    

مـدنظر او نبـوده     شـود كـه هرگـز         مي به مؤلف نسبت داده   اي    شهيكند و سخن و اند     مي
  .است



45  اخالق انتشارات علمي

ن يراسـتار را تـأم    ي و ي كه عالئـق فكـر     يي اثر به سمت و سو     ير فكر ير مس ييتغ. ب
 آن ممكـن  يكه درك فـور اي  دهد به گونه ي مي رويركين امر با ظرافت و ز    يگاه ا . كند

 يز بـه سـرعت رو  يـ سر نباشـد و طبعـاً مقابلـه بـا آن ن    يـ  و با سـرعت م     ياست به راحت  
  .دهد نمي

 ير در اثر آمادة نـشر اسـت تـوافق         ييراستار تا چه حد مجاز به تغ      ينكه و يا   دربارة  
راسـتار در   ين باور بود كه سر جمع آنچه و       ي بر ا  يم امام يروانشاد كر .  وجود ندارد  يقطع
 يد ط ين نسبت فراتر رفت با    ي درصد تجاوز كند، اگر از ا      25د از   يكند نبا   مي  اعمال ياثر
 ي ضـرور  يرهـا ييد تا او خود نسبت بـه انجـام تغ          به صاحب اثر منعكس گرد     يادداشتي
  . اقدام كنديشنهاديپ

شه از  يـ ط انتقـال اند   ي در جهـت بهبـود سـاختار و شـرا          يراسـتار ي   در مجموع، و  
 و  يراسـتار ين امر بـرخالف رسـالت و      ي در ا  يهر گونه خلل  . سنده به خواننده است     ينو
د مناسـب   يشـا . ز كـرد  يـ هد از ورود آن به عرصة نـشر پر        ي است كه با   ير اخالق ي غ يامر
 ارائـه   يو رهنمودهـا  ها     آن باشد كه تنها اشاره     ي مجالت علم  يراستارين روش در و   يتر

 باشـد و فراتـر از آن   ير مالك دخل و تصرّف در اثر علمـ ي داوران و سردبيشده از سو  
  .ر انجام شوديتنها با كسب مشاوره از داور و سردب
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  بخش دوم
  
  

  
  درآمد

، نوشـتم   مـي   را "فينظر ابـن خلـدون در بـاب تـأل         "ش كه مقاله    ي پ  سال 27حدود  
 .ق علم و اخالق در نگاه ابن خلدون بود        يش از همه نظرم را جلب كرد، تلف       ي كه ب  يمطلب
ن بخش از مقدمه ابن خلدون      ي دست كم در ا    – ي به نگارش علم   يكرد اخالق ي رو ييگو
 يل و چگونگ  ي به دال  ي اشارات و  يدر ال به ال   . نمود  مي ري و اجتناب ناپذ   يعي طب ي امر –

. م، قابل درك اسـت ير مستقيا غيم يمستقي،   اخالق ي، نكات و تذكارها   ينوشتن آثار علم  
طبعاً در قـرن هـشتم،   . ن بخش درج شوديدم كه در اي ديل آن را متن مناسبين دليبه هم 

تـاب  ز مرتبط با ك   ي اشاره كرده ن   يافته و آنچه و   ي   مي  در قالب كتاب تحقق    ينگارش علم 
.  صـادق اسـت    ي در هر قالـب و صـورت       يكن اصول آن در باب هر نوشته علم       ياست، ل 

 از  يز خـال  يـ  كتـاب ن   ي مؤلفان امروز  ي برا ي و ي اخالق – ي علم يتذكارها،  عالوه بر آن  
  . ده نخواهد بوديفا

 هـا،   ياسـتگذار ي رهنمودهـا و س    ين بخـش شـامل منـشورها، برخـ        يگر ا يمطالب د 
 مسئوالن مراكـز    ي برخ يز نقطه نظرها  ي و ن  ينشر علم هاي    يقاخال   بي مقابله با هاي    وهيش

ران دربارة اخالق نگارش و نـشر       ي در ا  يمختلف دانشگاه هاي     و دانشمندان رشته   يعلم
اي   از مجموعـه  اي    دهيالبته آنچه به عنوان نظر مسئوالن و اهل علم آمده گز          .  است يعلم
  .ردي است مورد استفاده قرار گديام. ع است كه در حد مثال و نمونه ذكر شده استيوس
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  فينظر ابن خلدون در باب تأل

  

 آنچه يار بود، ولي بسياسي و سيب اجتماعي گر چه وارث مصا  ي  قرن هشتم هجر  
ه و  يـ  مانده بود هنوز هم بـدان پا       ي باق يف و ترجمه تا آن زمان در فرهنگ اسالم        ياز تأل 

ن ي كه مرد سـفر بـود چنـ        يو. دشه وادار ي چون ابن خلدون را به اند      يه بود كه محقق   يما
ده و از مجموعـه     يـ  بـه چـشم د     ي از قلمـرو  اسـالم      يرا دست كـم در بخـش      اي    گستره

 را  يش او و  يك اند يذهن بار . موجود و در دسترس خود استفاده كرده بود       هاي    كتابخانه
گر يكـد يك و بـد را از       يـ خـود را بـسنجد و ن      هـاي     و خوانـده  هـا     دهيبر آن داشت كه د    

آنچـه امـروزه نـام      . ان توجـه اسـت      يز شـا  يـ د كه امروزه ن   ي را بازنما  يكاتبازشناسد، و ن  
شود ادامـة     مي بر آن اطالق  ) "انفجار اطالعات "،  گري د يريا به تعب  ي ("انفجار انتشارات "

ـ  ي فزون ي برا يرياگر انفجار انتشارات را تعب    . ن است يشي پ يانيجر ش از حـد متـون و       ي ب
ي نيز سنگ ي عصر ابن خلدون ن    يات فرهنگ ي بر ح  ي به طور نسب   ين فزون يم، ا يمدارك بدان 

ل دانـش و    ي كه بـه مـردم در راه تحـص         ييزهاياز چ "د  يگو  مي كرده است، تا آنجا كه     مي
فات است، و حـال آنكـه دانـشجو         ي تأل يده فزون يان رسان يت آن ز  يت و نها  ي بر غا  يآگاه

ق يث و تحق   مورد بح  ييك صنعت نوشته شده است به تنها      ي را كه در     ياگر بخواهد كتب  
  ).1)(1126-1125ص ("ماند  ميكند و عاجز  نميقرار دهد عمر او وفا

 كتب و مدارك مشغولند برآنند      ي كه در عصر حاضر به كنترل و سازمانده        ي مراكز
 ي از اطالعات حوزة خود آگاه يزيدهد كه بر بخش ناچ      نمي  كفاف يچ محقّق يكه عمر ه  

ن امر كـه    ي از ا  يست، بلكه آگاه  ي مدارك ن   به يابي دست ي بحث بر سر دشوار    يو حتّ . ابدي
،  بـس دشـوار اسـت   يز امـر يا نه ن ي موجود هست    ي خاص، مدرك  يا در باب موضوع   يآ

 يقـت علمـ   يك حق يدا كردن   ي پ يگاه"د  يگو  مي مورخ برجسته علم،  ،  چنانكه جان برنال  
الً ه قب يا نظر يق  يا آن تحق  يق كنند آ  ين است كه تحق   يه آسان تر از ا    يك نظر يدر برساختن   

  ).2("ا نهيكشف و ساخته شده بوده 
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ر يـ بـه تعب  . ستيـ  دانش زمان ن   ي كامل و چهرة واقع    يفات نما ي تأل ين فزون ي   اما ا 
ل اسـت        ينكه انفجار انتشارات تجلّ   ي كلمه، ا  يامروز و ،   انفجار اطالعات باشد محل تأمـ
نده ي است كه جو   ييش انفجار گونه اغلب محصول تكرارها     ين افزا يد گفت كه ا   ي با يحت

ـ         . كند ي مي را در انتخاب دچار سرگردان      يابن خلدون در دنبالة سخن خود در باب فزون
كتب مزبور به جز تكرار     "د كه   يافزا  مي كند و   مي ن نكته اشاره  يش به ا  يفات زمان خو  يتأل

ن گونه تكرار بـا آنچـه در        يان ا يالبته ابن خلدون م   ). 1126ص  ( "ستي ن يزيموضوع چ 
ن نكتـه اشـاره     يص به ا  يتفاوت قائل است، و در بخش تلخ       مطرح است    "حشو"مبحث  

  .خواهد شد
رد، ي گ يز در برم  ي را ن  يكه بعضاً تكرار و دوباره كار     يي،   ين فزون ي  به هر حال چن   

 عالقه مندان   يش رو ي پ ير روشن يكند كه هم مس     مي هي را توج  يطيضرورت قواعد و شرا   
ة مشتاق بتواند بـا در دسـت داشـتن          د و هم پژوهند   يف و مؤلفان عالقه مند بگشا     يبه تأل 
 ابـن خلـدون   . ل مواد نوشته، سره را از ناسره بازشناسـد        يان خ ياز م ،  مشخّصهاي    مالك
ف خوانـد   يتـوان تـأل     مـي  ط آنچـه را كـه     يد و شـرا   يـ  برآ ين مهم يكوشد از عهدة چن    مي

 يهـاي  دانـد و آن گـاه چـه گونـه      ميف را چهي تاليد ويد دياما نخست با. مشخص كند 
  . شماردي آن برميبرا

  
  ست؟يف چيتأل

ق ضـبط  يـ خود از طرهاي   شهيگران در اند  يم كردن د  يف سه يبه نظر ابن خلدون تأل    
. دانـد  ي مي  به دانش اجتماع   يل دانش شخص  ي نوشتن را تبد   يو،  گرير د يبه تعب . آنهاست

وان يـ  است كـه بـدان از ح       ينوشتن از آن گونه خواص انسان     "ديگو  مي ن باب يخود در ا  
كنـد و     مي گر آگاه يكدي يات درون يرا ازن ها     است كه انسان   يشود و هم فنّ     مي هبازشناخت

 ياريبه  .  آورد ي انسان را برم   يازهايرساند و ن    مي  دوردست ي را به شهرها   يمقاصد آدم 
و هـا     آنان دربارة دانش  هاي    ه نوشته يان و كل  ينيشيو معارف و كتب پ    ها    آن انسان به دانش   

  ).827ص ( "شود  ميخشان آگاهيتوار
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.  دوگانـه اسـت  يتيسنده قائـل اسـت مـسئول   يـ  نوي كه ابن خلـدون بـرا     يتي مسئول
وسته خالق را نـاظر بـر       يباشد و هم پ   ،   خلق يعنيد نگران مخاطبان خود،     يسنده هم با  ينو

فتة آن  يشـ "كند كـه      مي قين گونه ارائه طر   يراند بداند؛ و بد     مي شد و بر قلم   ياند  مي آنچه
بنده ي فرياين دن يسند كه در ا   ي بنو يكين تو مطالب سودمند و ن     و انگشتا ها    باش كه دست  

ز و هنگام روبه رو شـدن انـسان بـا           يرا در روز رستاخ   يك از تو به جا ماند، ز      ي ن يادگاري
ـ   يختن و حشر و نشر همة كردارهـا       يفرمان برانگ  ص ("شـود   مـي  ش او نمـودار   يش در پ

839.(  
ف و نوشـتن  يك فـرد را بـه تـأل   يـ ز ممكن است    ي ن يگريدهاي    زهي البته امروزه انگ  

زه از  يـ دو انگ . ستيـ ا مشابه آنها ن   يدوگانة فوق   هاي    تيوادارد كه الزاماً منبعث از مسئول     
. دي نام"تنازع بقا"زة يد بتوان انگين آنها را شاينخست.  استيشتريان توجه بيان آنها شا يم

 امعه مـسخ  گر ج يدهاي    ك سلسله ارزش  ير  ي تحت تأث  يد پژوهش يل و مف  ياصهاي    ارزش
 ي بلكه منافع شغلي پژوهشمسايل دارد كه محرّك آن نه ي واميفيشود و فرد را به تأل      مي

 اسـتادان،  يقـات يتحقهـاي     تيـ ش از حـد بـر فعال      ي ب ي المثل پافشار  يف. استاي    و حرفه 
 قرار داده است كـه حـس كننـد شـرط            يغرب را خصوصاً در وضع    هاي     دانشگاه يبعض
 شده است كـه     ي استادان ي سبب نابود  ياست حتّ ين س يا".  آنان نوشتن است   ي شغل يبقا

ن گونـه   يـ ا. اد داشته باشند  ي ز يفات علم يتألاند     نتوانسته يولاند    افتهيس شهرت   يدر تدر 
 ز از دسـت يـ شـغل خـود را ن  ها   در اكثر دانشگاه يابند و حتّ  ي   مي عياستادان به ندرت ترف   

ك شـعار كـه     يـ گر نه   يد) 5 ("نس و زنده بما   يبنو"ن است كه شعار     يچن). 4("دهند مي
  .شود ي ميك اصل تلقّي

 مهـر   يعنـ ي كردن دانـش اسـت ؛        يا شخص يزة تملّك   ين نوع، انگ  يگر از ا  يزة د يانگ
ن يـ ا. گران غصب شود  يع كه هر آن  ممكن است توسط د        يبداي    شهيت زدن به اند   يمالك
 يهـاي   كوسـه در علـوم    "من  يرا به گفتة زا   يز.  از ترس از سرقت افكار است      يزه ناش يانگ

و مترصدند تا افكار منتشر نشده را ببلعنـد و از            اند،  دنيوسته مشغول بو كش   يهستند كه پ  
ـ    يزة نشر ا  يافت كه انگ  يتوان در   مي  توجه يبا اندك ). 6("آن خود سازند   ش ين گونه آثار، ب
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 يدن جامعه برا  ي به شهادت طلب   – ير حقوق ي به تعب  -شه باشد ي كردن اند  ياز آنكه اجتماع  
  .ت صاحب اثر استيمالكد ييتأ

  
  ف يانواع تأل

، ي كـردن دانـش شخـص      ي اجتماع يعن، ي ن خود يابن خلدون بر اساس فرض نخست     
ر شـده  يـ ف تعبينجا از آنها بـه انـواع تـأل   ي شمارد، كه در ا  يف برم ي تأل يهفت مقصد برا  

 شـرح و  ) 2. عيبـد اي    شهيارائة اند )1: آنها به كار برد    يتوان برا   مي ر را ين ز ياست و عناو  
) 7ق، و   يـ انـشقاق و تلف   ) 6ب،  يـ ب و تبو  يتهـذ ) 5،  ليـ تكم) 4ح،  ينقد و تنقـ   ) 3ر،  يتفس
 ين انـواع بـه اجمـال بررسـ        يك از ا  ي خواهد شد كه هر      ين مختصر سع  يدر ا . صيتلخ
 .شود

استنباط "داند از   مي ف را عبارت  ين نوع تأل  يابن خلدون ا  . عيبداي    شهيارائة اند  .1
م ين را به دست آورند و ابواب و فصول آن را تقـس ن سان كه موضوع آ    ين بد ي نو يدانش

گر، دانشمند محقّـق در  يا به عبارت ديق و تتبع پردازند     ي آن به تحق   مسايلكنند و درباره    
گران ي استنباط كند و بكوشد كه آنها را به ديني و مباحث نومسايلقات خود يضمن تحق

قات و استنباط خـود را      يجة تحق ي نت نيابد و بنابرا  يم  يهم برساند تا سود بردن از آنها تعم       
ص ("نـدگان را سـودمند افتـد      يگذارد تـا مگـر آ       مي ادگاريله نوشتن در كتاب به      يبه وس 
1122-1123.( 

  : استيشتريان توجه بيف شاين توصيچند جنبه در ا
ك محقّق است و از مرور      يع حاصل تتبع و تجسس      يشة بد ينكه اند ينخست ا . الف

 "اسـتنباط   "ن  يـ شود، هر چند ممكـن اسـت ا         مي ن حاصل يشيپهاي    و تفحص پژوهش  
ـ      هاي    ش آمده در پژوهش   ي شخص محقّق پ   يبدان گونه كه برا     يقبل موجـود نباشـد، ول

ع ين امر بـد يالبته ا. ستيمورد تفحص نهاي  منفرد و منفك از پژوهش، عيشة بد ين اند يا
  .كند  نمييشه و استنباط مورد بحث را نفيبودن اند
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 آن  يع بودن شرط اساسـ    ياست كه بد  اي    هيف درونما ين گونه تأل  ياشرط تحقّق   . ب
ده باشد كه محقّق هنگام عرضه كردن ي رسيه از پختگ  يد بدان پا  يه با ين درونما ياست و ا  

ن گونـه   يـ ا. "م كند يموضوع آن را به دست دهد و ابواب و فصول آن را تقس            "آن بتواند   
طالبـان علـم از     "شـوند تـا       مـي  نـدگار  كه دارند ما   ي و اصالت  يآثار به نسبت درجة تازگ    

  ).1123ص (گردند"قات بهره مند يثمرات آن تحق
شه از  يك اند ي كردن   يكند، عموم   مي وسته به آن اشاره   يكه ابن خلدون پ   اي    نكته. ج

ن يـ ا.  مـشخص دارد   يكه داشته باشد، محـصول    اي    زهيف، هر انگ  يتأل. ف است يق تأل يطر
د يـ زة تول ياست كه مستقل از انگ    اي     مالزمه يرادا،  ا مضبوط ي اثر مكتوب    يعن، ي محصول

جاد ي ا ين محصول يد چن يزة تول يممكن است انگ  .  است يريت تبادل پذ  ياست و آن خاص   
ثبـت و   اي     بـه گونـه    ي وقت يشود؛ ول   مي  ادعا ي آثار هنر  يارتباط نباشد، چنانكه در برخ    

 چـون   يميمفـاه . تبالقوه آن اس  هاي    يژگي از و  يريا تبادل پذ  يت ارتباط   يضبط شد قابل  
مـورد اشـارة    ) 9("يدانش اجتماع "ا  يكند،    مي هيمن بر آن تك   يكه زا ) 8("يدانش عموم "

ا يـ م  يمورد نظر پوپر همه به طور مـستق       ) 10 ("ينيدانش ع "ا  ي معرفت شناسان، و   يبرخ
ـ .  آثار مكتوب و مضبوط دارند     يرين مالزمة تبادل پذ   يم اشاره به هم   ير مستق يغ  يجمالت

 كه ابن   "ندگان را سودمند افتد   يتا مگر آ  ..." و   "ابديم  يود بردن از آنها تعم    تا س ... "چون  
  . استين معنيز ناظر بر هميبرد ن  ميخلدون به كار
ـ    مي  را نمونه  يابن خلدون فقه شافع   ،  فين نوع تأل  يدر باب ا   ه آثـار   يـ  كل يآورد، ول

سفة گذشـته و  مختلف علـوم و فلـ  هاي  ز امهات متون حوزهيو ني،   و هنر يبرجستة ادب 
  .توان از آن مقوله دانست  مي رايقات و مقاالت علميحال، و گزارش تحق

تبـادل  " يژگـ ي رغـم و   يعلـ ،  ف نـوع اول   ي است كه تـأل    يهيبد. ريشرح و تفس   .2
ا يـ  يكـ ي كه از آن سخن رفت، بر حسب موضوع و زبـان مـورد اسـتفاده و نزد                 "يريپذ

  را مخاطب قـرار    يو حلقة مشخص   دارد   يبرد محدود ،   با مخاطبان  ي و زبان  ي ذهن يدور
روند و    مي ف نوع اول به شمار    ي از مؤلّفان كه خود از مخاطبان حلقه تأل        يگروه. دهد مي

پندارند، ممكن اسـت      مي نيا چن ي آن گونه آثار ارتباط برقرار كنند،        يبا محتوا اند    توانسته
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آن هـاي     ند تا گره  كوش  مي لذا. ابنديع تر دشوار ب   يوساي     حلقه ي را برا  ين مهم يل به چن  ين
شتر يل بيح و تفصي روشن تر و با توض  يانيند و مطالب دشوار را به ب      يگونه متون را بگشا   

 :كند  ميفين توصيف را چنين گونه تأليابن خلدون ا. نديبازگو

ان و  ينيشيـ ق سـخنان پ   يـ  بـه مطالعـه و تحق      ين است كـه كـس     يف ا يوة دوم تأل  يش"
ـ  يدشوار ب شان بپردازد و فهم آنها را       يفات ا يتأل  ي خـدا بـاب درك آنهـا را بـر و           يابد، ول

 كه ممكن اسـت از درك       يگر كسان ي د ين مشكالت را برا   يد و آن وقت بكوشد ا     يبگشا
 دارنـد از آن     يستگيـ  كه شا  يآنها عاجز باشند آشكار كند و به شرح آنها بپردازد تا كسان           

ل اسـت كـه در      ر كتب معقول و منقو    يوه عبارت از شرح و تفس     ين ش يبهره مند شوند و ا    
 ).1123ص ("رود  ميف به شماري شريف فصليتأل

گـران  يار ديـ د آزادانـه در اخت    يـ  شود با  يابي آنكه ارز  ين هر حوزه از دانش برا     يقوان
 يتواننـد در آن حـوزه صـاحب رأ          مـي   هستند كه  ي كسان "گرانيد"ن  ي ا يول. رديقرار گ 
 "يخصوص" يخورد بر "عموم"من با اصطالح    ين جهت است كه برخورد زا     يبد. باشند
ن يچنـ ) 11. (عموم دانشوران آن حوزة خاص است     ،  "عموم" از   ي غرض و  يعني. است
ر ي شـرح و تفـس     يو. افـت يتوان    مي زي را در اشارات ابن خلدون ن      "گرانيد" از   يريتعب
 " دارنـد  يستگيـ شا"ز كـه    يـ  ن يگريداند كه كسان د     مي ديشه را از آن جهت مف     يك اند ي

  .شوندتوانند از آن بهره مند  مي
ك تـر سـاختن آن بـه        يـ ك حوزه، و نزد   ي ي و زبان  يموضوعهاي    يگشودن دشوار 

 ي، دارا يدة تخصـص  يـ چي كـردن مباحـث پ     يع تر، از لحاظ عموم    يذهن و زبان گروه وس    
  .شمارد  مي"ف يف در تألي شريفصل" است و لذا ابن خلدون آن را ييت بسزاياهم

رة مخاطبـان   يـ دن دا ي بخـش  ن نكته قابل ذكر اسـت كـه اگـر در وسـعت            ينجا ا يدر ا 
ـ  يده ن يزان آن فا  يره، م ين دا يشتر ا يباشد، با گسترش هر چه ب     اي    دهيفا  .رديـ گ ي مـي  ز فزون
ر را يپـذ  ميا زبـان تعمـ  يـ نگ زبان مـشترك    ي چون كنت بولد   ين سبب است كه كسان    يبد

صان   ها   ش تخصص ينگ معتقد است كه افزا    يبولد. دانند ي مي ضرور نه تنها زبـان متخصـ
 گر را در  يكـد يز زبـان    ير قابل فهم ساخته است، بلكه خود متخصصان ن        ي عامه غ  يرا برا 
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ه پلـ     يتخصصهاي    ن حوزه يكه ب اند    دهيوسته كوش يپاي    و لذا عده  ) 12(ابندي نمي ي و عامـ 
  .برقرار سازند

 را بـه خـود      ياز آثـار مكتـوب فرهنـگ اسـالم        اي    ف بخـش عمـده    ين گونه تـأل   يا
 و  يم گرفتـه تـا شـروح و حواشـ         يعدد و متنوع قرآن كر    ر مت ياز تفاس . دهد  مي اختصاص

و مختصرها نوشته شـده، همـه       ها    صي كه بر متون دشوار و گاه بر تلخ        يقات متعدد يتعل
ف مورد شرح، در    ي تأل يدگيچيد و پ  يگاه شارحان، به سبب تعق    . فندين دسته از تأل   يجزء ا 
آنان هاي    ز بر شرح  يگر ن ي د ي و شروح  يو لذا حواش  اند    دن به هدف خود ناكام مانده     يرس

  ).13( نوشته شده است
ـ . م كـرد يتوان به ابواب مختلف تقـس   مي فات را ين گونه تأل  يا. حينقد و تنق   .3  يول

فتـد و لـذا     يرود در اذهان جا ب      مي م آن ي است كه ب   ي دادن از لغزش   يهدفش اجماالً آگاه  
اي   را به گونـه   را مشخص كند و آنها      ها    داند تا لغزش    مي  بر خود فرض   يگريسندة د ينو

 :ديگو  مينيابن خلدون چن. رديمستدل به نقد گ

ان نـامور و  ينيشيـ  از آثار پ   يا لغزش ي از دانشمندان متأخر بر غلط       يكي كه   يهنگام" 
كوشد   مي ر ثابت كند آن  وقت     يد ناپذ يبلندآوازه آگاه شود و آن را با برهان آشكار و ترد          

 در همـه    يف از قرون متماد   يت انتشار آن تأل   را به عل  يندگان هم برساند، ز   يكه آن را به آ    
، زدودن و از    يكشورها و شهرت مؤلف به فضل و دانش و اعتماد مردم به معلومـات و              

كنـد    مـي را ردهـا    كه آن لغزشين رو دانشمندياز ا. گردد  ميان بردن آن غلط دشوار    يم
ا خواننده بـر آن     ادگار بگذارد ت  يسد و به صورت كتاب به       يل خود را بنو   يد دال ير با يناگز

  :ف دو نكته قابل تأمل استين توصيدر ا). 1123ص ("آگاه شود
  غالباً سبب  " يشهرت مؤلف به فضل و دانش و اعتماد مردم به معلومات و           ". كي
ن از جملـه    يـ رند؛ و ا  ي بپذ يابيد و ارز  يچ گونه ترد  ي را بدون ه   يشود كه مردم آراء و     مي

ت يمـسئول .  كنـد     مـي  ديـ  مختلـف را تهد    وسته خوانندگان متـون   ي است كه پ   ييخطرها
كنـد    مي جابي ا - كه ابن خلدون به آن اشاره دارد       -سندة متأخّر در قبال خالق و خلق      ينو

  .ار همگان قرار دهديان را آشكار كند و در اختينيشيپهاي  كه لغزش
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تـوان بـه عنـوان      نميا برداشت مغرضانه از متون را     يهر گونه استنباط نادرست     . دو
بـا  " است كه لغـزش مـورد ادعـا را           يرفت، بلكه بر مدع   يجود در آن متون پذ    لغزش مو 

خ موجود زمان خـود     يابن خلدون در باب توار    . "ر ثابت كند  يد ناپذ يبرهان آشكار و ترد   
 يه بـودن برخـ    يـ پا  بـي  با اقامة ادله و شواهد،    ،  ده است كه  ين كرده و در مقدمه كوش     يچن
  .ن گزارش شده اثبات كنديشين پ را بدان گونه كه در متويخيع تاريوقا

ن شـكل   ي تـر  ي از صور  -رديل گوناگون صورت گ   يح متون ممكن است به دال     يتنق
 بـه زبـان     يك مـتن از زبـان     يآن كه در كتابت و استنساخ است گرفته تا خطا در ترجمة             

ن يتـوان چنـ    مـي ن سه گونـة نـسبتاً برجـسته از آنهـا را          يبنابرا. شهيك اند يا نقد   يگر،  يد
  :برشمرد

ن استنـساخ متـون گذشـته       ي كه در ح   يهاي  گاه دخل و تصرّف   . ح متون يتصح. الف
كنـد    مي شة نهفته در متن را مسخ     ي از اند  يرسد كه بخش   مياي    هيبه چنان پا  اند    روا داشته 

ح ي مشخّص كردن متن صـح     ين، برا يبنابرا. دهد  مي  نادرست از آن به دست     يريا تصو ي
آن مورد اصـالح    هاي     را كه لغزش   ياً استناد به متن   ابن خلدون اساس  . ديد كوش يا اصح با  ي

 كه متون از يتا هنگام"ديگو  ميداند و به صراحت  مياعتبار  بيح قرار نگرفته باشد يو تنق 
 بـه   ييا فتـوا  يـ ح نشود، نسبت دادن قول      يك تصح ين كنندگان هر    يراه اسناد آنها به تدو    

ت و اشتغال بـدان     ي بردن از روا    سود يبرا"د كه   يافزا ي مي و. "آنها درست نخواهد بود     
 و  يژه فتو يث و كتب فقه و    ين امهات علم حد   يح كردن ا  يست به جز تصح   ي ن يچ راه يه
 و اتصال سند آنها به مؤلفانـشان تـا نقـل از آن امهـات و                 يفات علم يوانها و تأل  يگر د يد

  ).842ص ("ح باشدياسناد به آنها صح
 مـشابه   ي حاصـل  –ل كه باشد    ي به هر دل   – ترجمة نادرست    .ها  ح ترجمه يتصح. ب

.  يشة مؤلـف اصـل  يـ  دگرگـون جلـوه دادن اند  يعنـ يدخل و تصرف در استنـساخ دارد؛      
 خـود را  ي اصـالح يبرد فرض است كه نظرهـا     ي مي ن امر پ  ين، بر هر كس كه بد     يبنابرا

  .ح تر دست بزنديا خود به ترجمة صحيابراز دارد و 
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ل مغلوط بودن متن    يختلف از قب  ل م ي به دال  ين در فرهنگ اسالم   ينخستهاي    ترجمه
.  بـه دنبـال داشـته اسـت        يهاي  ييا موضوع متن، نارسا   ي مترجم به زبان     ييا ناآشنا ي ياصل
 يمغلـوط هاي   ترجمهيونانيهاي  مترجمان مأمون از كتاب"كند كه   ميفه نقل ي خل يحاج

 ن امر سبب شـد    ي، و هم  )14(" توافق نداشت  يگري با د  يكيانجام داده بودند كه ترجمة      
گـر  ي د ي برخـ  ي را از رو   يرند و برخـ   يسه گ ين ترجمه را به مقا    يكه صاحب نظران چند   

ت يـ اسـت ب  ين بن اسحاق ر   ياصالح ترجمه، در واقع پس از آنكه حن       ) 15.(ح كنند يتصح
ح و ي كه بـه تـصح  يان كسانياز م). 16( الحكمه را عهده دار شد مورد توجه قرار گرفت     

ن بـن   ي، حنـ  )17 (يتوان از قـسطا بـن لوقـابعلبك         مي اند    اشتغال داشته ها    اصالح ترجمه 
  .نام برد) 19 (ي، و فاراب)18(اسحاق 
  كـه اگـر مـورد نقـد و تأمـل قـرار             يهـاي   دگاهيـ و د هـا     افتيار در ي چه بس  .نقد. ج

هـاي   شهيـ شـد كـه اند    مـي ماند و سـبب   مي خت راكد يانگ  نمي  بر يگرفت و مباحثات   نمي
ك حوزه چنان نقـش     يقد در روند دانش     ن.  خاص محك نخورد و ناقص بماند      ييقلمرو
 سـخن   ي المثل پوپر، وقت   يف.دانند ي مي  علم ياني جر ي دارد كه آن را عنصر اساس      ياساس

آورد، عناصـر آن را       مـي  اني به م  – يث فرهنگ ي عالم موار  – "عالم سوم " به نام    ياز عالم 
نـه بـه عنـوان      ، نقـد    )20(شواهد و نقد    ،  )ها  هيفرض(ها    شهياند،  مسايلداند از     مي عبارت

پـوپر  . ي جهت هر گونه حركت علمـ      ي از اركان ضرور   يكي، بلكه به عنوان     ي تفنن يامر
  ).21(داند   مينقد و انتقاد،  را پس از زبان"عالم سوم "خ ين تكامل در تاري مهم تريحتّ

  چون يتوان به متون  مياز جمله.  دارديطوالناي   و نقد سابقه يسيه نو يدر اسالم رد 
و ي،  از ابونـصر فـاراب  ي الرازيالرد عل ي،  نوس از  ابوالعباس سرخس    ي جال يعلكتاب الرد   

ن آنها تهافت التهافت ابن رشـد در نقـد   يزتريگر اشاره كرد، كه از بحث انگيه د يردها    ده
  . استيتهافت الفالسفه غزال

دانشمند در  "داند كه    ي مي  ضرور يف را زمان  ين گونه تأل  يابن خلدون ا  . ليتكم .4
ا ي مسايلند يم موضوع آن ببي مشاهده كند و مثالً بر حسب تقسيهاي ون نقصان از فن  يكي
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گمارد و بـه      مي ن منظور همت  يآن وقت بد  . ل گردد يتوان بر آن افزود تا تكم      ي مي فصول
ك حـوزه   يـ ف در واقع تكامل بخش دانش       ين نوع تأل  ي، ا )1123ص   ("پردازد  مي فيتأل

ان رشد دانـش    يب جر ين ترت يد و بد  يگشا  مي نيشي نو بر مباحث پ    ي باب يهر محقّق . است
 زيـ ك حـوزه ن   يـ  دانـش    يدر واقع در باب حركت تطور     . بخشد    مي ك حوزه را تدوام   ي

 يديـ هر كه آمـد بـر او مز       " يول،  ن حركت در آغاز اندك بود     ين گفت كه ا   يتوان چن  مي
 ."ديت رسين غايكرد تا بد

ـ  يـ كـسان ن  يابد آراء   ي   مي  چگونه رشد  ينكه هر علم  يدر ا  ز مـورد   يـ  دو چ  يست، ول
نكـه بـه   يگر اي است و دين رشد محصول تالش جمعينكه اي ايكيتوافق همگان است؛  

كنـد كـه رشـد دانـش       مي  اشاره يعلمهاي    كوهن در ساخت انقالب   . ازمند است يزمان ن 
  ).22("رديگ  ميك شبه صورتيك فرد و نه ي است كه نه توسط ينديفرا" يعلم

از آن يـ د منبعـث از ن يـ  بايف در هر حوزة علميتألن گونه  يب ضرورت ا  ين ترت يبد
 و قـصد    " مـشاهده كنـد    يهاي  نقصان"د  يحوزه باشد، و به اشارة ابن خلدون، دانشمند با        

در متـون   ها    ن مكمل يا.  كند "ليتكم"دانش آن حوزه را     ها    داشته باشد با رفع آن نقصان     
  .اند شده  ميزيمتما.. .ل، مستدرك، وي چون تكمله، ذيهاي  گاه مشخصاً با نامياسالم

 ي نداشته باشد،ول  ييك اثر خطا و لغزش محتوا     يممكن است   . بيب و تبو  يتهذ .5
ان ابـن   يـ بـه ب  .  كنـد  يين ادعـا  ي چنـ  يگريا محقّق د  ، ي امده باشد ي خود ن  يمطالب در جا  

 در باب خود واقع نـشده       ي نامنظم باشد و هر مبحث     ي دانش مسايل"خلدون ممكن است    
ب آن دانـش بپـردازد و هـر مـسئله را در             يب و تهذ  يآگاه به ترت  آن وقت دانشمند    ،  باشد
 ).1124-1123ص  ("گاه و باب و فصل خود قرار دهديجا

ف سحنون اسـت    ي تأل يآورد المدونه الكبر   مين باب   يكه ابن خلدون در ا    اي    نمونه
 در ابواب مختلف آن المدونـه و        مسايل و به سبب اختالط      ي است در فقه مالك    يكه كتاب 
 ب شـده و   يد تهـذ  يـ و توسط ابـن ابوز    ) 916-915ص  (شده است     مي تلطه خوانده المخ
  ).1124ص (امده بوده جابه جا شده است ي كه در باب خود ني فقهمسايل از ياريبس

 يبي اسـت كـه تبـو      يشرح منظومة مرحوم استاد مطهر    ،  متأخّرهاي    بياز جمله تهذ  
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  . داردي سبزواريب منظومة حاج مال هاديمتفاوت با تبو
د يـ جدهاي    د آمدن حوزه  يف در واقع انعكاس پد    ين نوع تأل  يا. قيانشقاق و تلف   .6

 مـسايل  كـه  يهنگـام ":كنـد   مـي انيـ ن بيش آن را ابن خلدون چنيداي پياست و چگونگ 
 از دانشمندان به موضـوع      يگر پراكنده باشد و برخ    يدهاي     در ضمن ابواب دانش    يدانش
 يا دانشين راه فن ي كنند، آن وقت از ايآور آن متوجه شوند و آنها را گرد    مسايله  يو كلّ 
برد و در   ميشة خود را در آنها به كار     يگردد و بر شمارة علوم كه بشر اند         مي مين تنظ ينو

 ).1124ص  ("شود  ميكند افزوده  مين و ممارستيآنها تمر

ن دو  يـ داننـد، و ا     مـي  ان متفاوت ي را حاصل دو جر    يد علم يجدهاي    ش حوزه يافزا
). 25(انـد     خوانده 43"جوش"و  42 "يتالش"ك  يزيم حوزة ف  ي اقتباس از مفاه   ان را به  يجر

تـر   كوچـك هاي    به حوزه اي    د، حوزه يآ  مي ان نخست، همان طور كه از نام آن بر        يدر جر 
كـه از   ،  ر آنها يك و نظا  يناميدروديك، ه يك، مكان ي، آكوست ير نورسنج يشود، نظ   مي ميتقس
  .د آمده انديپد ،كيزي فيعنيق انشقاق از موضوع مادر، يطر

ـ      هاي    شهياند،  "جوش" يعن، ي ان دوم يدر جر   پراكنـده در چنـد      يمرتبط بـه هـم ول
ب يـ از ترك (ك  يـ زيوفير ب يـ بخـشند، نظ    مـي   را شكل  يديند و حوزة جد   يآ  مي حوزه گرد 

ر ي، و نظا  )ييايمي و ش  يستيزهاي    افتهيب  ياز ترك  (يميوشي، ب )يكيزي و ف  يستيزهاي    افتهي
ب يـ ان كننـدة نـوع ترك     ي ب ين سهولت و روشن   يشه بد يد هم يجدهاي    آنها، البته نام حوزه   

وسـته  ي پ - و جـوش   ي تالش –ند  ين دو فرا  ي است كه ا   يخ علم حاك  ي تار يست، ول يآنها ن 
  .د دانش بوده انديجدهاي  ش حوزهيعوامل مؤثر در گسترش و افزا

بـه   و متون مربوط     "ان  يعلم ب "ش  يداي پ يآورد چگونگ   مي كه ابن خلدون  اي    نمونه
ن يـ ابن خلدون خـود ا    . اند  ل بوده يش آن دخ  يداياد شده در پ   يان  يآن است كه هر دو جر     

  :كند  ميفين توصيان را چنيدو جر
ان را در كتب نحـو      ي علم ب  مسايل يوسف سكاك يعقوب  ي و ابو  يعبدالقاهر جرجان "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42. Fission 
43. Fusion 
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رد  آن دانـش را گـ      مسايل از   يارين بس يبيان و الت  يافتند، چه جاحظ در كتاب الب     يپراكنده  
آورده بود و آن وقت دانشمندان متوجه آن شدند و درصدد كشف موضوع و جدا كردن                

  ).1124ص ("ف پرداختنديان به تأليگر علوم برآمدند و در علم بيآن از د
 متـون   يف به قصد حذف زوائد و حفظ اصـول و مبـان           ين گونه تأل  ي ا .صيتلخ .7

 ي را زمان  "ب متقدمان   ص و مختصر كردن كت    يتلخ"ابن خلدون   . رديگ  مي ن صورت يشيپ
رود و از     مـي   در زمره امهات فنـون بـه شـمار         يمشاهده شود كتاب  "داند كه    ي مي ضرور

   بـر آن    يآن وقت دانـشمند   . ار مطول و دامنه دار است       ي بس ي آنهاست ول  يمĤخذ اساس 
ندازد يص كند و مباحث مكرر را ب      يجاز و اختصار تلخ   ين كتاب را به طور ا     يشود كه ا   مي

 آن حذف نشود تا مبادا به مقصد مؤلف         ين حال برحذر باشد كه مطالب ضرور      يو در ع  
 ).1125-1124 ("ابديخلل راه 

ن يـ ز ا ي ن يگروه. ار است ين بس يفات مسلم يان تأل يمنظوم و منثور در م    هاي    صيتلخ
 يبرخـ . انـد     ا مورد استفاده قرار داده    ين كرده   ي تدو يگونه متون را به عنوان ابزار آموزش      

 با توجـه بـه مخاطبـان        يرود، ول   نمي  به شمار  يز گر چه جزو متون آموزش     ينا  ه  صيتلخ
ص اسـتادانة مطالـب     ي سـعادت، تلخـ    يايـ ميك: ن جمله اند  ياز ا . ه شده است  ي ته يخاص

ح و روشن درآمده است؛ و      ي فص ي به فارس  ين كه توسط خود غزال    ياءعلوم الد يكتاب اح 
ن ين فخرالـد ين و المتـأخر يتقـدم ص كتاب محصل افكـار الم يص المحصل كه تلخ يتلخ
  . استيراز

  مجـاز  يص را تا حد   يتلخ.  قائل است  يص حد و مرز   ي تلخ يالبته ابن خلدون برا   
و لـذا از    . ان نرسـاند  يـ به بالغـت ز   )  را دشوار نسازد و ب     يانتقال معن ) داند كه الف   مي

ف كتـب   ي از متـأخّران بـه تـأل       ياريبـس "كند كـه      مي ن گونه انتقاد  ي از مؤلفان بد   يگروه
ار از آن فن    ي بس يكوشند و معان    مي بدانسان كه در الفاظ به اختصار     ... پردازند  مي مختصر

رسـاند و فهـم آن بـر          مـي  انيـ وه بـه بالغـت ز     ين ش يگنجانند، و ا   ي مي ليرا در الفاظ قل   
 ).1128-1127ص  ("دانشجو دشوار است

 يرا خـصوصاً بـرا  ، جاز مخـلّ يگر ا ير د يا به تعب  ، ي ش از حد  يص ب يابن خلدون تلخ  
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اي   ملكـه ... "د  يـ گو  مي داند و   نمي دهند مناسب   مي  كه متعلّمان مورد استفاده قرار     يمتون
 يد به فرض كـه بـه طـور اسـتوار          يآ  مي ن كتب مختصر به دست    يم از ا  يكه به سبب تعل   

 كه از موضوعات مبسوط و مطول بـه       ي بدان نرسد نسبت به ملكات     يبيحاصل شود و آس   
جـه تكـرار    يرا ملكات نوع دوم در نت     يقاصر و نارسا خواهد بود، ز     اي    كهد، مل يآ  مي دست

داست كه تكرار فراوان و هـم اطالـه         يشود و پ    مي  حاصل مسايلفراوان و بحث دراز در      
  ).1128 -1127ص  ("باشد  مي حصول ملكة كامل سودمنديسخن برا

ام يـ  پ ي القـا   و يريادگيـ  ي كه ابن خلدون برا    "اطاله سخن " و   "تكرار فراوان "ن  يا
ة اطالعـات و    يـ  نظر "حـشو " است كـه امـروزه در مبحـث          يداند دوعنصر  ي مي ضرور

  . استير ارتباط انسانيارتباطات مطرح است و از عناصر اجتناب ناپذ
ـ    نمي را عرضهيشود كه خود الزاماً اطالعات  مي اطالق يحشو به عناصر    يكننـد، ول

بخـش  ) 26. (شـود   مـي  اميقال مؤثرتر پ   اطالعات سبب انت   ي آنها با عناصر دارا    ينديهما
م حشو اسـت  يده  ميوسته مورد مطالعه قراري كه پ يو متون ،  فصول،  اعظم اجزاء جمالت  

 اگر از متن حذف شوند، فهـم        يست، ول ي ن ي نفسه ضرور  يك متن ف  يو حضورشان در    
 توان در هر جمله، بنـد،       مي ن امر را  يا. سازند  مي رممكني را دشوار و گاه غ     يمطالب اصل 

  .ك نوشته آزموديا فصل از ي
كه البته با تكـرار مـورد اشـاره در آغـاز مقالـه              ( از حشو    يگري گونة د  يعن، ي تكرار

هـا    ق آن در ذهن   يم را از طر   ين مفاه ي است كه دشوارتر   يرياز جمله تداب  ،  )متفاوت است 
ـ   يكند   ي مي  از عوامل بازدارنده را خنث     ياريتكرار دخالت بس  . نشانند مي ت ا احتمال دخال

 برخـوردار   يشترير و دوام ب   يخواهند از تأث    مي  را كه  ياميمعموالً پ . دهد  مي آنها را كاهش  
مختلف هاي    نهين مطلب در زم   يا. كنند  مي وسته تكرار ي مختلف پ  يق مجراها يباشد از طر  

م قرآن اشاره يتوان به كار رزنتال در باب مفاه  ميمورد مطالعه قرار گرفته است، از جمله
 نبودن تكرار فراوان كلمة     ي مفهوم علم در قرآن و دفاع از تصادف        ي در بررس  رزنتال. كرد

ت و  يـ  بـه نـسبت درجـة اولو       يديـ م كل ي اسـت كـه مفـاه      ي و مشتقات آن، مدع    "علم"
ا مـشتقات  يـ ك كلمه ياستفاده از تكرار "د كهيافزا  ميواند  تشان در قرآن تكرار شده ياهم
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ن روش بــوده و ينده مطمــئن تــرام در ذهــن شــنويــك پيــن كــردن يگزي جــايبــرا، آن
  ).27("هست

دانـد و     نمـي  ف را روا  ي از تأل  يگرينوع د ،  فين هفت گونه تأل   يابن خلدون به جز ا    
 شمرده خواهد شـد     يرضروري غ يف كردن عمل  ين مقاصد تأل  يدر جز ا  "معتقد است كه    

 فيان انواع نامناسب تأل   ياز م ). 1125ص   ("و به منزلة انحراف از جادة خردمندان است       
رات مزورانـه بـه     يي تغ ي آثار متقدمان را با برخ     ينكه كس يا... ":كند  مي ر اشاره يبه موارد ز  

ا يـ ر دهـد و فـصول آن را جابـه جـا كنـد           ييخود نسبت دهد و مثالً عبارات كتاب را تغ        
ست يـ د كه مورد حاجت ن    يفزاي بر آن ب   يا مطالب يندازد  ياز آن را ب   ي مورد ن  مسايل از   يبرخ

 ناسودمند به گفتگـو     يا در مباحث  يل كند   ين را به مطالب نادرست تبد      درست آ  مسايلا  ي
  ).1125ص ("پردازد

  
   ينظر كلّ

تبادل و  هاي    است كه به مالزمه   اي    نكته قابل تأمل در كار ابن خلدون توجه آگاهانه        
 يد، مخاطب به عنوان عنصر اساسـ      يآ  مي اني كه سخن از ارتباط به م      يزمان. ارتباط دارد   

 تنها -ا مضبوطي مكتوب -ك اثر، يرين تعبيبا ا. شود   ميند مطرحين فراينندة ان كييو تع
د و آن   يـ نما  مـي  ريز اجتناب ناپذ  ي ن يست بلكه جزء سوم   ي ن ي از صورت و محتو    يبيترك

ف صـادق   يمخاطـب، در هـر نـوع تـأل        / يمحتو/ ن، مثلث صورت  يبنابرا. مخاطب است 
چ گونـه  يه... ص و نقد يب و تلخ  يو تهذ ر  ين همه شرح و تفس    ين باشد ا  ياگر جز ا  . است
 خاص در   يتيناظر بر وضع  ها    ن تالش يك از ا  ي نخواهد داشت، و حال آنكه هر        يهيتوج

  . در ذهن اوستي احتمالي از انحرافيريا جلوگيمخاطب بالقوه 
 و در واقع متـضاد      –ن امر است كه ابن خلدون دو اسلوب متفاوت          يبا توجه به هم   

  را با توجه به دو هدف و دو نوع مخاطـب متفـاوت مجـاز           يسيو و ساده ن   يسي رمزنو –
كند همچنان كـه      مي انيگفتار و سخن انسان را ب     " معتقد است كه نوشتن      يو. شمارد مي
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ن يـ كند و از ا     مي نيير آنان نهفته است تب    ي را كه در ضم    يمي و مفاه  يگفتار و سخن معان   
ص ("شند و مقـصود را برسـانند      د از لحاظ داللت واضح و روشن با       يرو ناچار هر دو با    

 يسين عوامل رمزنوي مهم تريو. داند  مي عموم نامناسب  ي را برا  يسي، و لذا رمزنو   )839
ن گونـه   يـ دانـد و معتقـد اسـت كـه ا           مـي   و دفاتر قضاوت   يسلطانهاي    وانيرا كاتبان د  

را يـ ست ز يـ رد مطلوب ن  ي صورت گ  ي اگر قرار باشد در اسناد و مدارك عموم        يسيرمزنو
ن گونـه   يـ گـران از درك ا    ين رو د  يـ دانـد و از ا      نمـي   آنها را  يگري اصطالح، د  جز اهل "

  ."شوند  ميعاجزها  كلمه
مـشخص  اي     حلقه ي هر گاه عامداً و به قصد منع ارتباط ورا         يسين رمزنو ي، هم يول

د يـ گو  مـي  ن بـاب  يدر ا . شود  مي رد، از نظر ابن خلدون معذور و مجاز شمره        يصورت گ 
 و"كننـد   مـي   كـار  يسـلطان هـاي     وانيـ رفت كـه در د    ي را پـذ   يانتوان عذر كاتبـ     مي تنها"

ن گونـه   يـ ا"ل كـه    ين دل ي، به ا  "رديگران قرار نگ  يدر دسترس د  "ن اطالعات   يكوشند ا  مي
  ).840ص ( "د آنها را نهان سازندي است كه بايموضوعات از اسرار پادشاه

  
   اشارات يبرخ

 ي خلدون قرار گرفته مبتنـ  ف كه مورد اشارة ابن    يمات هفتگانة تأل  ي است تقس  يهيبد
ا خـود  يـ ده، ي دربارة آنها شـن يا وي مانده،   يا تا زمان ابن خلدون باق     ي است كه    يبر متون 

رسـد كـه اجمـاالً      مي به ذهنيم نكاتيري را بپذين فرض ياگر چن . ده بوده است  يآنها را د  
  :ن قرار استيبد

ترجمـه بـوده    ن انواع متون تا زمـان ابـن خلـدون           ين و آشناتر  يج تر ي از را  يكي .1
مختلـف  هاي    مختلف و در بحث از حوزه     هاي    است كه خود ابن خلدون هم به مناسبت       

دهد كـه     مي  اشارات ابن خلدون نشان    ي چون فحوا  يول. دانش فراوان به آن اشاره دارد     
ن يـ لذا ا ،   در مقابل ترجمه بوده است     - اخص كلمه  ي به معنا  –ف  يمنظور او همه جا تأل    

 .ن گونه متون كردي از اي غفلت وتوان حمل بر  نميامر را

 سـخن بـه   ي كه از متـون درسـ  يم و تعلّم، زمان يدر خالل مطالب مربوط به تعل      .2



63  اخالق انتشارات علمي

ست، يـ ف اشاره دارد كه جزء انواع هفتگانة مـورد اشـاره ن           ي از تأل  يبه نوع ،  آورد  مي انيم
از متون را به خـود اختـصاص        اي    ز بخش عمده  ي در گذشته وجود داشته و امروزه ن       يول

 . استداده

در خصوص موضوع و متن مرحلـة      ي،  ل سنّت يابن خلدون در مراحل سه گانة تحص      
پـس از   ،  ن مرحلـه دانـشجو را     يـ د در ا  يگو  مي كند و   مي ن مورد اشاره  يل به ا  يدوم تحص 

ـ     مـي  گر بدان فـن رجـوع     يآنكه با اصول آشنا شد، بار د       ان يـ بـه شـرح و ب     " يدهنـد، ول
 را كـه    ين مرحله اختالفـات   يو در ا  شوند    مي ارجپردازند و از حد اجمال خ      ي مي تر كامل

ن گونـه  يـ ا. ]د از ماسـت   يـ تأك[)1126ص  ( "كننـد   مي اديل آنها   يدر فن هست با ذكر دل     
 صـاحب   يـي ا نباشد حاصل اجماع و همرأ     ي باشد   ينكه جزء متون درس   ياعم از ا  ،  فيتأل

از زمـان  خـاص   اي    را تا برهـه   ها    ا چند حوزه است و چهرة دانش آن حوزه        يك  ينظران  
   .يح العلوم خوارزمي و مفاتير احصاء العلوم فارابيدهد، نظ  مينشان
  بار نخست عرضه كند، بلكـه      ي را برا  يشة نو يست كه اند  يف بر آن ن   ين گونه تأل  يا
نه موجود است همراه با نقـاط قـوت و   يك زمي را كه در  يد مختلف يكوشد آراء و عقا    مي

، )28(پردازنـد   مـي   كـه بـه مـرور متـون        يآثار. ار مخاطبان قرار دهد   يضعف آنها در اخت   
  .ن مقوله اندي از ايو متون درسي، ره المعارفيمقاالت دا

 و  يمختلـف گـردآور   هاي    وهيش) 1167-1162ص   ("دانش لغت   "در مبحث    .3
ل بـن  ين خلي چون كتاب العيهاي دهد، و از فرهنگ   مي ن لغتنامه را مورد بحث قرار     يتدو

ن نوع متـون در     ي ا يول. كند  مي اديده  ي المحكم ابن س    و يصحاح جوهر ي،  دياحمد فراه 
 .ف منظور نشده استي ابن خلدون از انواع تأليم بنديتقس

ع يم گر چه اطالعات بـد     ي چون الفهرست ابن ند    يمعتبرهاي    يوجود كتابشناس  .4
ف نـوع اول شـمرد،   يتوان آن را جزء تـأل  ي مي در آن مضبوط است كه تا حدود    يفراوان

مات هفتگانـة ابـن     ي است كـه در تقـس      يل به كتابشناس  يتن عمدتاً متما  ن م يعت ا ي طب يول
 ).29( ندارد ييخلدون جا

 كـه   ياز جملـه مـوارد    ،  فيگر تأل ي از انواع د   ين مسئله كه چرا برخ    يه ا ي توج يبرا
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تـوان دو    مـي انـد     افتهي ن يي ابن خلدون جا   يم بند يراً مورد اشاره قرار گرفت، در تقس      ياخ
  :ل اقامه كرديدل

ن امـر   يا. د مطلع نبوده است   ي اسالم آن طور كه با     يابن خلدون از حوزة شرق    . الف
 يمـ " چـون      يشـود بـا اصـطالحات       مي  از مباحث مقدمه كه به شرق مربوط       ياريدر بس 

گر يا انواع د ي متون،   ين ممكن است از برخ    ي همراه است، و بنابرا    "ده ام يشن" و   "ند  يگو
كه در  ها     چون لغتنامه  يه دست كم در موارد    يتوجن  يخبر مانده باشد، كه البته ا       بي فيتأل

  .ستيمتن مقدمه به آنها اشاره شده صادق ن
ف يـ منابع رد " است كه اصطالحاً     يفاتيمات ابن خلدون عمدتاً ناظر بر تأل      يتقس. ب

 و هــا،  لغتنامـه هـا،  ره المعـارف يـ  چــون دايشـوند، و لـذا منـابع     مـي خوانـده ) 30("اول
  .رون مانده اندي بي ويم بندياز حوزة تقس)  آمده2،3،4 بند كه در اشارات(ها  يكتابشناس
 است كه با وجود   ين سؤال باق  ي ا يهنوز جا ،  ميريل را كه بپذ   ين دال يك از از ا   يهر  

ت ادعا كـرد كـه در جـز         يتوان با قاطع    مي ايبه جز انواع هفتگانة فوق، آ     ي،  ديفات مف يتأل
هد شـد و بـه منزلـة انحـراف از            شمرده خوا  يرضروري غ يف كردن عمل  ين مقاصد تأل  يا

  موده اند؟يخواهد بود كه خردمندان آن را پاي  جاده
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   تهراني دانشگاه علوم پزشكيمنشور اخالق در انتشارات علم

  
هاي   دهي پد ي در مورد ارتباط احتمال    ياتيآزمودن فرض "پژوهش عبارت است از      .1

هـاي    افتهي). 1("شود  مي ق انجام ي و دق  ينترل شده، تجرب  ك،   نظام مند  ي كه به روش   يعيطب
اي   ژهيت و ي مردم و سالمت جوامع از اهم      ياد بر زندگ  ير ز يل تأث ي به دل  يقات پزشك يتحق

ك يـ  كـه بـه عنـوان        ييرهـا يو آنال ها    نان از صحت داده   يل اطم ين دل يبرخوردارند، به هم  
اجرا ي،  ضوع تنها شامل طراح   ن مو يا.  دارد ياريت بس يشود، اهم   مي  ارائه يق پزشك يتحق

ن منـشور مـنعكس     يـ ا. رديـ گ  مي ز در بر  يست، بلكه ثبت و نشر آن را ن       ير مطالعه ن  يو آنال 
ت اخالق در   ي به رعا  يتيرين سطح مد  ي تهران در باالتر   يكننده تعهد دانشگاه علوم پزشك    

تـه اخـالق در     يكم( COPE ين منشور از راهكارها   يدر نگارش ا  . انتشار پژوهش است  
 و ) 3) (يران مجـالت پزشـك  ي سـردب ين الملليته بيكم( ICMJE ،)2( )شار پژوهشانت

WAME )استفاده شده است )4) (يران علوم پزشكي سردبيانجمن جهان. 

 ي جزء اصل  يد اخالق ييشناخته شده، تأ  هاي    هيانيگر ب ي و د  ينكيه هلس يانيمطابق ب  .2
ا ينام    بي يبافت انسان ي،  كپزشهاي    پرونده،   انسانها ي است كه بر رو    يهاي   پژوهش يتمام
 متناسب انجام   ياخالقهاي    تهيد توسط كم  ي با يديين تأ يچن. رديگ  مي وانات زنده انجام  يح
ت در دانـشگاه    يـ ن فعال يـ  ا ي تهران هسته اصـل    يته اخالق دانشگاه علوم پزشك    يكم. رديگ

ز يـ نهـا      و دانـشكده   يقـات ياخالق مراكـز تحق   هاي    تهير كم يسا.  تهران است  يعلوم پزشك 
د در مـتن    يـ صالح با ي ذ يته اخالق يه كم يدييتأ. ن هستند يارات الزم مطابق قوان   ي اخت يدارا

 در  يد بـه روشـن    يـ ز با ي مرتبط ن  مسايلر  يماران و سا  يت ب يات رضا يجزئ. مقاله ذكر شود  
 .ح داده شوديج مطالعه توضي و به صورت خالصه در نتايپروپوزال پژوهش

 مطالـب   يل صحت و اعتبـار تمـام      شام،  ت هر مطلب منتشر شده    ي مسئول يتمام .3
. اسـت ) سندگانينو(سنده  ياز جمله مطالب مربوط به اخالق در پژوهش بر عهده نو          ،  آن
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ل يـ ط كـه تنهـا بـه دل       يطرفانه تمـام مؤلفـان واجـد شـرا          بي ق و ين دق ييل تع ين دل يبه هم 
در .  اسـت  ياتي ح اند،  سندگان قرار گرفته  يست نو يج پژوهش در ل   ي در نتا  ي فكر يهمكار

 موجود  ICMJE و   WAME از جمله در     ين الملل ي ب يباره راهكارها و استانداردها   ن  يا
 در نگارش مقاله شركت داشته باشند تـا   يد به اندازه كاف   يسندگان با ي نو يبطور كل . است

. رنـد يات مقالـه را بـر عهـده بگ        يـ از محتو ) يا حـداقل بخـش    ي (يت تمام يبتوانند مسئول 
سندگان در نگارش   يك از نو  يح در مورد نقش هر      ي توض ي الزم برا  يد آمادگ ين با يهمچن

 نكه معموالً بر اساس توافق مـشخص      يسندگان با ا  يب نو يترت.  را داشته باشند   ييمقاله نها 
 اسـت   يسنده مسئول كس  ينو. سندگان در مقاله است   يك از نو  يانگر نقش هر    يب،  شود مي

 يب اسـام  يورد ترت توافق در م  . رديپذ  مي  و صحت كل كار را     يقاتيم تحق يت ت يكه مسئول 
گـاه افـراد    يسندگان در نگارش مقاله و نه بر اساس جا        يك از نو  يد بر اساس سهم هر      يبا
 يچ گونه نقش  ي كه ه  يذكر نام فرد   (ين مولف افتخار  يياز تع . رديا سوابق آنها صورت گ    ي

 كـه  ي افـراد يحذف اسـام   (يقيو حذف مؤلف حق   )  پژوهش نداشته  يعلمهاي    در جنبه 
در صـورت   .  شـود  يد خوددار ي، با )اند  داشته ي پژوهش يعلمهاي    به در جن  يينقش بسزا 
ه يـ  ته يقـات يف مقاالت هنگام شروع پـروژه تحق      ي تال ي برا يشود طرح   مي ه  يامكان توص 

دانـشگاه  ،  فينـه تخلـف در تـال      يافت گـزارش قابـل اثبـات در زم        يدر صورت در  . شود
 .اقدامات الزم را انجام خواهد داد

توانند بالقوه   مي كهي و خصوصاً ماليدانشگاهي، رتجاي، هرگونه ارتباط شخص .4
در . شـود   مـي  ر بگذارند، تعـارض منـافع محـسوب       يق تاث يك تحق يج  يبر اجرا و نشر نتا    

 .ن گونه روابط را در مقاله گزارش كننديد ايسندگان باي نويطين شرايچن

ل ا ارسـا  يل، انتشار   ين دل يبه هم ) 5("از به تكرار ندارند   يمطالعات چاپ شده ن   " .5
ك مجله، يا ارسال شده به   يك مقاله قبالً چاپ شده      ي از   يا بخش يا همزمان تمام    يمجدد  

نار ي سـم  ياز پژوهش بـرا   اي    ن مورد شامل انتشار خالصه    ي ا ياستثناها. ستيقابل قبول ن  
ط ين شـرا  يدر چنـ  . گـر اسـت   يدهـاي     ا چـاپ و انتـشار پـژوهش بـه زبـان           يـ ا كنگره   ي

كند، به شرط     مي  عمل فر اهم   يسندگان آزاد ي نو يبرا ي تا حد  ين الملل ي ب ياستانداردها
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 .ح داده شوديسندگان كامالً توضي نوينكه سوابق مربوط از سويا

ـ   يات علمـ  يـ كننـد كـه محتو      مي ك مقاله با انتشار آن ادعا     يسندگان  ينو .6  ي و ادب
گران تحت  يا جمالت د  ياستفاده از نظرات    .  خودشان است  يت علم يمنتج از فعال  ،  مقاله

  محـسوب  ي جـد  ي است و تخلف   يل برخالف اخالق علم   يك پژوهش اص  يج  يتاعنوان ن 
جدا از ذكر كامل منابع مورد اسـتفاده،        . نام دارد  Plagiarismا  ي يشود كه سرقت ادب    مي

 ير نوشـتارها  ي از آن از سـا     يهاي  ا بخش يجاد كند كه تمام     ين شبهه را ا   يد ا يمتن مقاله نبا  
 تهـران در حـد امكـان      يشگاه علوم پزشـك   دان.  شده است  يچاپ شده و چاپ نشده كپ     

د و در مـوارد     يـ نما  مـي   اقدامات الزم را معمول    ي از هر نوع سرقت ادب     يريجهت جلوگ 
ن عمـل در آن     يـ  كه ا  يطي شده و شرا   يزان مطلب كپ  يش آمده با توجه به شدت آن، م       يپ

موضـوع  ي،  پس از بررسـ   ...)  بودن و    ياز جمله تكرار در گذشته، تعمد     (صورت گرفته   
 .ت دار ارجاع خواهد دادي به مراجع صالحرا

 در ي عمـد  يدسـتكار ،  )يداده سـاز  (پـژوهش   هـاي     افتهيا تمام   ي يجعل قسمت  .7
بـه  ،   محققان ي كه در واقع از سو     يهاي  ا گزارش روش  ي،  )گمراه كردن (زها  يا آنال يها    داده

رك الزم   دانشگاه مـدا   يدر موارد احتمال  .  هستند ي از تقلب علم   يهاي   نمونه اند،  كار نرفته 
ن مـدارك   يا. ر اخذ خواهد كرد   يم الزم در مورد افراد درگ     ي و اتخاذ تصم   ي بررس يرا برا 

ره خواهـد   يـ زهـا و غ   ي آنال يز بروندادها يماران، ر ي مدارك ب  ها،   داده يشامل بانك اطالعات  
 .بود

ن ي قـوان  ي خـود در ارتقـا و اجـرا        يد در مورد نقش بسزا    يران مجالت با  يسردب .8
 موجـود،   ي و راهكارها  ياخالقهاي    تهي مصوب كم  ي جدا از كدها   .ار باشند ي هش ياخالق
ران ي سـردب  ي را بـرا   ييو فلوچارتهـا  ها    تميالگور) COPE)(6(ته اخالق در پژوهش     يكم
 يري اهـداف سـردب    ي فـوق جوابگـو    ي كـه راهكارهـا    ي در صورت  يحت. ه كرده است  يته

 ياسـت ين سيبـه تـدو   تهران، ملزم   ي مجالت وابسته به دانشگاه علوم پزشك      ينباشد، تمام 
 . هستنديروشن در مورد نحوه برخورد با تخلفات احتمال

ل را از يـ افت مقاله، مـوارد ذ يرود مجالت دانشگاه در هنگام در    مي ن، انتظار يهمچن
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  :خواستار شوند) سندگانينو(سنده ينو
   حق چاپ مقاله به مجله مربوط؛ ي اعطا-
  ؛ي اعالم تعارض منافع احتمال-
نكـه مقالـه از نوشـتار       ي بر صحت و اصـالت مقالـه و ا         يلفان مبن ح مؤ ي اعالم صر  -

و ( چاپ ارسال نشده     يا برا ي چاپ نشده و     يگري نشده، در مجله د    ي بردار ي كپ يگريد
  ).نخواهد شد

 اقـدامات   يتوانـد راه را بـرا       مـي  سندگان،ي دادن به نو   ين اقدامات عالوه بر آگاه    يا
 كـه باعـث     يهـاي   تيـ  تهـران از فعال    يشـك دانـشگاه علـوم پز    . ديـ  بازنما ي احتمال يقانون
 كـه   يم افـراد  ير رد مقـاالت، اخطـار، تحـر       يشود نظ  ي مي ر اخالق ي از انتشار غ   يريجلوگ

ا تذكر به خواننـدگان و گـزارش مـوارد          يه  ي انتشار اصالح  اند،  تخلفات اثبات شده داشته   
د باعث ي نباين راستا، تساهل و دلسوزيدر ا. كند  ميتيتخلف به مسئوالن دانشگاه حما

 يدانشگاه علـوم پزشـك    .  گردد ي و اعتماد به مقاالت پزشك     يمخدوش شدن صحت علم   
 كند و اقدامات    ينه همكار ين زم يز در ا  ير مجالت ن  ي دارد كه با سا    يشه آمادگ يتهران هم 

  . انجام خواهد دادين موارديالزم را در برخورد با چن
تـه اخـالق    يكم،   موضـوع تخلـف احـراز شـود        يدگي كه پس از رس    يدر صورت  .9

  . ارجاع خواهد نمود)زهيات مميمانند ه(ت دار يدانشگاه مراتب را به مراجع صالح
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  راني در ايعلمهاي   تقلبيعامل اصل

 منـشور   ي پـژوهش طـ    ن محدوده اخـالق در    ييف از تع  ي شر يس دانشگاه صنعت  يرئ
 يآموزشـ هاي    ن منشور در قالب كارگاه    يا: ن دانشگاه خبر داد و گفت     ي ا ياخالق پژوهش 

ان دوره  ي دانشجو ي برا يك واحد درس  يبه عنوان   ها    ن كارگاه يشود و گذراندن ا     مي ارائه
  . استي اجباريليالت تكميتحص

 يوهش طـ  ن محدوده اخـالق در پـژ      ييف از تع  ي شر يس دانشگاه صنعت  ي رئ :آفتاب
هـاي    ن منشور در قالب كارگـاه     يا: ن دانشگاه خبر داد و گفت     ي ا يمنشور اخالق پژوهش  

 ي بـرا  يك واحـد درسـ    يـ بـه عنـوان     هـا     ن كارگـاه  يشود و گذراندن ا     مي  ارائه يآموزش
  . استي اجباريليالت تكميان دوره تحصيدانشجو

جـاد  يامـل ا   در حوزه علم را از عو      يت مالحظات اخالق  يدكتر رضا روستا آزاد رعا    
  سـرعت  ي كه رشد علم   يزمان: ن دانشگاه ذكر كرد و افزود       ي در ا  يته اخالق پژوهش  يكم
، ا كتـاب  يـ ن است كه ممكن است در قالب انتشار مقالـه و            ي از تبعات آن ا    يكيرد  يگ مي
جـه در انتـشارات     يت نـشود، در نت    يـ ا سـهوا رعا   ي عامدا و    ي مالحظات اخالق  يك سر ي

  .ا كسب اجازه درج شودير محققان بدون ذكر نام و گي از مقاالت دي، بخشيعلم
  

  في در دانشگاه شريته اخالق پژوهشي كمي و راه اندازيمشاهده موارد تقلب علم
مـشاهده شـده    : ر گفت ياخهاي    ف در سال  ي دانشگاه شر  ي با اشاره به رشد علم     يو

ت  خـود مالحظـا    ي پژوهـش  يان در روند كارهـا    يا دانشجو يد و   ي از اسات  ياست كه برخ  
 گران را بدون ذكر منبع درج     ي د ي از مقاالت علم   يكنند و پاراگراف    نمي تي را رعا  ياخالق
ن ي از ا  يرين رو، به منظور جلوگ    ياز ا . شود ي مي  تلق "يتقلب علم "كنند كه به عنوان      مي

  .ميجاد كردي را در دانشگاه ايته اخالق پژوهشيسه، كميأت رئيامر به درخواست ه
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   ي عامل تخلفات علميسيگل از زبان انيعدم آگاه
 از  يديتـه را شـامل اسـات      ين كم يـ ب ا يـ ف ترك ي شـر  ي  سرپرست دانـشگاه صـنعت    

ك يـ زي، دانشكده ف  ي، مركز معارف اسالم   يخارجهاي    ت، مركز زبان  يريمدهاي    دانشكده
 از تخلفـات    يبرخـ : د فعال در حوزه فلسفه علـم دانـست و خـاطر نـشان كـرد               يو اسات 

 يا مبـان يـ  و يسيـ  نسبت بـه زبـان انگل  ي از عدم آگاهيشن حوزه نايصورت گرفته در ا 
و هـا     ر دانـشگاه  يات سـا  يـ تـه و اسـتفاده از تجرب      ين كم ي ا ي است كه با راه انداز     يحقوق
  . شديي نهايس منشور اخالق پژوهشيش نويپي، نيدهاي  آموزه

ن منشور آماده شده است، اضـافه       يس ا يش نو ينكه در حال حاضر پ    يان ا ي با ب  ي   و
ف ي شـر  ي دانـشگاه صـنعت    يش اول منـشور اخـالق پژوهـش       يرايـ ن و يساس تـدو  ا: كرد

 ينـ يدهاي   و آموزهيحوزوهاي  ن پژوهشير كشورها و همچنيساهاي   دانشگاه يخروج
  . بوده استيدر حوزه اخالق و حقوق اخالق

  
  شود يي مي نهايمنشور اخالق پژوهش
 ينـ يدهـاي     رها و آمـوزه   ر كـشو  يات سا يق تجرب ينكه با تلف  يد بر ا  يروستا آزاد با تأك   

 يـي اجرا: شـود، ادامـه داد      مي ني دانشگاه تدو  ي منشور اخالق پژوهش   يياسالم نسخه نها  
ماننـد  اي     مجموعـه  ي و آمـوزش دارد وبـرا      ياز به فرهنگ ساز   ي ن يين سندها يكردن چن 

 ييايـ ستم پو يـ از بـه س   يـ دانشگاه كه دائما دانشجو در حال ورود و خروج از آن اسـت ن             
ن منـشور   ي ا يان سال جار  يم تا پا  يدوارين منشور ام  يد مرتبط با ا   يمت اسات م كه با ه   يدار
  . شوديينها

  
   ي پژوهشير اخالقيغهاي  تين محدود فعالييتع

 و  يراخالقـ ي غ ي و پژوهش  يعلمهاي    تين سند محدوده فعال   ينكه در ا  يان ا ي با ب  يو
 هـا،   نت داده ي ز ها،  صداقت در پژوهش، سرقت داده    : شود به، مهر گفت     مي نييخالف تع 
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 ي و صداقت در مقـام داور      يگروههاي    گران در پژوهش  يت حقوق د  ي رعا ها،  جعل داده 
  . استيس منشور اخالق پژوهشيش نوياز اصول پ

  
  ان ي به دانشجويآموزش اخالق پژوهش

 يدر حـوزه اخـالق پژوهـش      ها    ف به نحوه آموزش   ي شر يسرپرست دانشگاه صنعت  
 يان دوره دكتـر   ياز دانشجو ها    ن آموزش يدانشگاه ا ي  ها  طبق برنامه : اشاره و اضافه كرد     

ا سال اول به    يدر طول ترم و     ها    ن آموزش يا.شود  مي ن انتشارات را دارند آغاز    يشتريكه ب 
  .شود  مي ارائهيليالت تكميتحصهاي  ان دورهيدانشجو
در قالـب  ) ي و مهندسـ ياخالق علم(Ethic ا يدنهاي  نكه در دانشگاهيان اي با بيو
ي، مربوط به اخالق علمـ هاي  از آنجا كه آموزش   : شود، گفت   مي  ارائه يآموزشي  ها  دوره
هـاي   در قالـب كارگـاه  هـا   ن آموزشين رو قرار است اياز ا،  كوتاه مدت است  هاي    دوره
ان ي دانـشجو  ي بـرا  يك واحـد درسـ    يـ در قالـب    هـا     ن دوره ي ارائه وگذراندن ا   يآموزش
  . شودي اجباريليالت تكميتحصهاي  دوره

  1389 آبان 23:  مهريارخبرگز
  
  گزارش دو تقلب به وزارت علوم  / ين نامه برخورد با متقلبان علميين آيتدو

 كـشور   ي برخورد با متقلبـان علمـ      يبرااي    ن نامه يين آ ي از تدو  ي زاهد يمحمدمهد
 برخورد بـا  يبرااي    ن نامه يين آ يدو معاونت وزارت علوم را مامور تدو      : خبر داد و گفت   

 و بـه    ييتوجـه هـستند كـرده ام كـه نهـا            بـي  نـه ين زم ي كه در ا   ي مجالت  و يمتقلبان علم 
  .شود  ميابالغها  دانشگاه

 ي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت علوم برا          ي زاهد ي محمد مهد 
 وزارت علـوم را مـامور     ي و پژوهش  يدو معاونت آموزش  : گفت ي علم يبرخورد با تقلبها  
م و ارائـه    ي برخورد وزارت علوم با متقلبان را تنظ       يرا برا اي    هن نام ييا آ يكرده ام تا طرح     
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ابـالغ  هـا     ن نامه آن را بـه دانـشگاه       يين آ ي ا ير علوم با امضا   يكنند تا من هم به عنوان وز      
  . كنم

 يعلمهاي   كه به سوء استفادهين نامه به برخورد با كسانيين آيدر ا :  اضافه كرد  يو
  .د خواهد شديپردازند تأك ي مير مطالب علميبا ساها  ان نامهياز مقاالت و پا

د كـه   يان و اسـات   يان اعم ازدانشجو  يتمام دانشگاه : ر علوم در ادامه به مهر گفت      يوز
گران يدهاي  ان نامهيا از پايكنند  ي ميگران را به نام خودشان بهره برداري ديمقاالت علم

ن نامه مورد بازخواست    يين آ يد طبق ا  يكنند با   مي كنند و به نام خود ارائه      ي مي  بردار يكپ
  .قرار گرفته و با آنها برخورد شود

ا و  يـ مزا: ان بـه مهـر گفـت      ين دسته از دانـشگاه    ي در مورد نوع برخورد با ا      يزاهد
رد يـ گ  مي د نظر قرار  ي موردتجد يبر اساس تقلب علم   اند     كه افراد كسب  كرده     ييارتقاها
  .ازات آنها سلب خواهد شديو امت

 بـه وزارت علـوم گـزارش شـد كـه            يا دو نمونه تقلب علم    رياخ: ح كرد ي تصر يو
  .د تقلب دستور برخورد با آنها را صادر كرديي و تاي پس از بررسيمعاونت آموزش

  1387 آبان 19:  مهريخبرگزار
  

  ها ياخالق  بي اهل علم دربارهينظر برخ
  

  ت مقاله نباشدي كميمالك دانشمند/دي آي از عالم نماها برميتقلب علم
ت مقـاالت   يـ  كم يم مـالك دانـشمند    ييگو ي مي وقت: رهنگستان علوم گفت  س ف يرئ

كند و    مي  مجله مختلف چاپ   6 عنوان در    6را با   اي    رود مقاله   مي ك نفر ياست آن وقت    
 است كه عالم    يست بلكه تقلب كسان   ي ن ين تقلب علم  يالبته ا  ! يشود تقلب علم    مي نيا

  .نما هستند
تقلب : ن مطلب افزود  يان ا يا خبرنگار مهر با ب     در گفتگو ب   ي اردكان يدكتر رضا داور  
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م و  يم، علم را باال ببر    ياگر علم را توسعه ده    . ار نادر است  يرا بس يم ز ي را بزرگ نكن   يعلم
  .رديگ  نميم تقلب صورتيقتاً به علم توجه كنيحق

 مقاله  100 كه   يم فرد ييرد كه بگو  يگ  مي  صورت ي زمان يتقلب علم :  اضافه كرد  يو
 ي وقتـ  ي بـرا  ي تقلب علمـ   يعني.  مقاله نوشته عالم تر است     90 كه   يردنوشته است از ف   

  .مياست كه ارزشها را اشتباه گرفته باش
 دانـشمندان و عالمـان تقلـب      ،  مينگـران نباشـ   : س فرهنگستان علوم اضافه كـرد     يرئ
نها ي دارند، ا  ي برم ييرا از جا  اي    ا مقاله يرد  يگ  مي  صورت ي هم اقتباس  يكنند، اگر وقت   نمي
  . خوردي برنمييه جا بيليخ

  1387 آبان 19:  مهريخبرگزار
  

  ق شده استيمقاله تنها مالك تشو/  عامل تقلب هستنديغلط علمهاي  استيس
ق تعـداد   يدر حال حاضر فقط در حال برجسته كـردن و تـشو           :  گفت يوسف ثبوت ي
اي  نهين كار زميرسد ا  ميشوند و به نظر     مي  منتشر يعلمهاي    م كه در مجله   ي هست يمقاالت
  .شود  مي و تقلبي كاري كپيبرا

 از  يهـاي    در گفتگـو بـا خبرنگـار مهـر بـا انتقـاد بـه بخـش                 يوسـف ثبـوت   ي  دكتر  
چـون فقـط    :  اشـاره كـرد و افـزود       يعلمهاي     كشور به تقلب   يتوسعه علم هاي    استيس

ك يـ ن يم بنـابرا يـ ق كـرده ا   يشود را تشو    مي  منتشر يعلمهاي     كه در مجله   يتعداد مقاالت 
 يسيـ مترتـب بـر مقالـه نو      هاي    تي نامتعادل از حما   يتا به شكل  اند    دا شده ي هم پ  يگروه

نجاسـت كـه    يا. انـد   گشته... از و   يق به دنبال كسب اشتهار و امت      ين طر يرند و از ا   يبهره گ 
 كنـد، امـا توجـه       مـي   و تقلـب   ي كـار  ي كپ يتوانند انگشت بگذارند كه فالن      مي نيمنتقد
  .ا وجود دارديتمام دنن كارها و اتفاقات در يم كه ايكن نمي

 ي كـه آمارهـا    ييد بر اظهارات آنها   ين نبا يبنابرا:  ادامه داد  ين استاد نمونه كشور   ي  ا
  كـه انتقـاد    يي آنهـا  يم و نه حرفها   يد كن يدهند تأك   مي  بزرگ جلوه  يلي را خ  يتوسعه علم 

  .ميت كنيك حالت اعتدال را رعايد يم، بلكه بايكنند را كامالً درست بدان مي
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ه يـ شتر درباره رو  يح ب يه زنجان در توض   ي علوم پا  يليالت تكم ينشگاه تحص س دا ي رئ
 به مهـر    يعلمهاي     تقلب يا آمارها ي ي توسعه علم  ياعتدال در بحث پرداختن به آمارها     

توانـد    مـي   را كه  يهاي   از شاخص  ي اوقات چه مسئوالن و چه منتقدان قسمت       يبرخ: گفت
  .ددهن  ميمعرف اظهاراتشان باشد مورد توجه قرار

كننـد و     مـي  را برجـسته  هـا      از شـاخص   ي از مسئوالن قسمت   يبرخ:  ادامه داد  ي ثبوت
 م را برجـسته   يدا نكرده ا  ي از حوزه علم كه در آنها توسعه پ        يز نقاط ي از منتقدان ن   يگروه
 اسـت كـه     ين در حال  يد، ا يآ  مي ك نزاع در كشور در    يت به صورت    ين وضع يا. كنند مي

  .م يريگ ي ميج بهتريم نتايت كنيان رعاه اعتدال را در قضاوتمياگر رو
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  كنم   مياظهاراتم را مستند/ اد استي در كشور زيعلمهاي  نمونه تقلب

ز دستبرد صـورت گرفتـه      ي ن ي و ينكه از آثار علم   يان ا يران با ب  يپدر علم ارتباطات ا   
د از  يـ  مطرح است با   ي علم  از آنچه كه تحت عنوان سرقت      يري جلوگ يبرا: است، گفت 

  . شوديفرهنگ سازها  رستانيدب
و ها    ن مطلب درباره تقلب   يان ا يدكتر كاظم معمتدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با ب         

  .ش را دارمهاي اد است، من  هم نمونهيش زهاي نمونه:  گفتي علميدستبردها
 صـورت  يعلمـ ز سـرقت  يـ  نيا از ويـ نكه آيران در پاسخ به ايپدر علم ارتباطات ا  

  .ز صورت گرفته استياز خود بنده ن: ر، افزود يا خيگرفته است 
 يي قـضا يريـ گي را پي صـورت گرفتـه از و  يا سرقت علمينكه آي در پاسخ به ا يو

 يست حتـ  ي اآلن ن  ي برا ين تقلبات علم  يا،   نكردم ير، اقدام يخ: ر، گفت يا خ يكرده است   
  .ن كارها شده استيدر دوره قبل از انقالب ا

ن يـ ا:  به مهر گفـت يعلمهاي   از سرقتيريشگي پي كاظم معتمدنژاد در بررس    دكتر
 يطيد شـرا  يـ  با يرسـتان يط دب ي در مح  يعنيرستان دنبال شود،    يد از دب  ي است كه با   يمسايل
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  .آگاه شوند ) يسرقت علم(ن عمل ي ا)يزشت(جاد شود كه دانش آموزان نسبت به يا
ل و واكـنش نـسبت بـه موضـوع          يـ  تحل  در ارائه  يين استاد دانشگاه عالمه طباطبا    يا
ن موضوع ندارم   ي درباره ا  ي كاف يدر حال حاضر آمادگ   ":  به مهر گفت   يعلمهاي    سرقت

  ".د مطالعه كنم تا بتوانم صحبت كنمين بايم مستند باشد، بنابرايخواهم كه حرفها  ميو
: ك سفر است به خبرنگـار مهـر گفـت    ينكه عازم   يان ا ي  دكتر كاظم معنمد نژاد با ب     

  .كنم  مينده به صورت مستند ارائهياظهارات خود را در آ
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  زي در دانشگاه تبريك متقلب علميكشف  !/ ي مجالت علمي در برخيصفحه فروش

 در كـشور   يعلمـ هـاي     ن با هشدار نسبت بـه تقلـب       ين سرورالد ي  دكتر محمدحس 
  .  هستندي در كشورمان پوليمتأسفانه مجالت: گفت

ز در گفتگـو بـا      يـ ه دانـشگاه تبر   يـ  تجز يمين اسـتاد شـ    ين سـرورالد  ي   محمد حس 
د يكنند با ي مي بردار يان نامه كپ  ين پا ينه تدو ي كه در زم   ينكه افراد يان ا يخبرنگار مهر با ب   

 كه باشد اول بـه      ي و در هر مقام    ي هر كس  يمتقلب علم : از دانشگاه اخراج شوند، گفت      
هـاي     برخورد با تقلـب    ي برا يموثر واقع نشد جامعه علم    م، اگر تذكر    يده  مي   تذكر  يو

  .شود  نمي منتظر دادگاهيعلم
 يكننـد كـس     مي  احساس يئت علم ي ه ي اعضا يوقت: ن استاد دانشگاه اضافه كرد    ي  ا

د بـه   يـ  با -كنـد   نمـي  يخواهد باشـد فرقـ      مي  هر كس كه   - شده است  يدچار تقلب علم  
 كه  يرا كس يبه شود و اطالع داده شود، ز       كه او مقاله فرستاده است مكات      يمجالت معتبر 

ر يـ  را ز  يت محققان و پژوهشگران آن حـوزه علمـ        يثيقت ح يكند در حق   ي مي تقلب علم 
دانند كه نه به خاطر مجلـه و          مي فه خود ي وظ يئت علم ي ه ين، اعضا يبنابرا. برد  مي سؤال

  .ميريش را بگيت و مملكتمان جلوي،بلكه به خاطر اعتقادات، اعتبار، شخص...
  حـساب  ي از كـس   يت علمـ  يـ ثي دفـاع از ح    ي بـرا  يئت علمـ  ينكه ه يان ا ي با ب  ي  و

ك جوان بـوده    يه فقط   ي تجز يمير در حوزه ش   ي سال اخ  30 يران ط يدر ا : برد، افزود  نمي
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 كه مقالـه فرسـتاده بـود مكاتبـه          ي افتاده بود كه عاقبت با مجالت      يكه در راه تقلبات علم    
  .ميح كرديت او را تشريم و وضعيكرد

ن در كشورمان و    يي در سطح پا   ينكه متاسفانه مجالت  يد بر ا  ين استاد دانشگاه با تأك    يا
در هندوستان فعال است كه بـه       اي    موسسه:  هستند، خاطر نشان كرد    يگر كشورها پول  يد

 را بـه عنـوان      ي هـزار دالر متقاضـ     2 پرداخـت    يفرستد تـا بـه ازا       مي ليميطور مرتب ا  
ن موسسه اصالً   ي است كه ا   ين در حال  يا.  كند ي معرف يدانشمند سال در حوزه تخحصص    

 يپرسد و فقط در ازا      نمي  مان يز از ما در خصوص  سوابق علم       ي ن ي به طور ظاهر   يحت
  .كند ي مي پول دانشمندان سال معرفيمقدار

هـا     مواقـع در دانـشگاه     يممكن است برخ  : ز به مهر گفت   يس سابق دانشگاه تبر   يرئ
 ي رو ي بـردار  يان نامه خود به كپـ     ين پا ي تدو يو برا ك دانشج ينكه استاد بداند،    يبدون ا 
 برخورد  ي در مقطع دكتر   يي كه مسئول بودم به دانشجو     يز در زمان  يدر دانشگاه تبر  .آورد
ان نامـه ارائـه داده بـود،    ي كرده بود و به عنوان پايا چهار مورد كپينا از سه يم كه ع يكرد

 ام از   يريـ گر بـه كنـاره گ     ياما د ،  مي گرفت يم به اخراج و   يم و تصم  يش را گرفت  يالبته جلو 
  .ده استي به كجا رسيدانم اخراج و  نمياست دانشگاه منجر شد وير

 درصـد   يلـ يالت تكم يتحصهاي    ان نامه ين پا ي در تدو  ي بردار ي كپ يوقت:  افزود يو
ار نادر است كـه     ياما در كشورمان بس   . مييگو ي مي گر به آن فساد علم    يدا كند، د  ي پ ييباال

 را يهـاي  ان نامـه يـ  پايده ام كه برخـ يالبته شن.  كنندينين چنياهاي   تفادهبخواهند سوء اس  
 ارشد نگران كننـده  ين موضوع در سطح كارشناسيفروشند، متاسفانه ا  مي كنند و   مي هيته

  .د دقت كننديباها  ن دانشگاهيبنابرا. ش استياست و مقدارش در حال افزا
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   شدييايك دانشمند استرالي يريگ منجر به خرده يرانيتقلب دو ا

 و چـاپ آن     يراني توسط دو ا   ييايك دانشمند استرال  ي از جعل مقاله     ي زال ي عباسعل
هـاي    ين اتفـاق گرفتـار    يـ ا: خبـر داد و گفـت     ها    يرانين ا ي با نام ا   يك مجله خارج  يدر  
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 وارد شده    مقاله به كشورمان   ي صاحب اصل  ي از سو  يهاي   به وجود آورده و خرده     ياديز
  دارند صورتيئت علمي كه عنوان دانشجو با ه ي افراد ي از سو  ين تقلب علم  يكه چرا ا  

  .رديگ مي
ح ي استاد بازنشسته دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در توضـ            ي زال يعباسعل

 معـروف دربـاره بحـث       ييايك استرال ياز  اي    ش، مقاله ي پ يچند: ن مطلب افزود  يشتر ا يب
ك نفر  يده شد كه    يران د يدر ا .  چاپ شده بود   يك مجله خارج  ي در   يكمقاومت به خش  

سنده را  يـ  چاپ كرده و فقط اسـم نو       يك مجله خارج  ين مقاله را با نام خودش در        يهم
ن مقالـه   يـ ز اقدام بـه چـاپ ا      يگر ن يك نفر د  ي مشاهده شد    يبعد از مدت  . ر داده است  ييتغ
ده كه متقلـب اول در آن بـه چـاپ    كراي  قا با همان نگارش و كلمات در همان مجله       يدق

  .رسانده بود
 مجلـه   يدقتـ   بـي  جاد شـد نـشان دهنـده اوج       ي كه ا  يمجموعه اتفاقات :  ادامه داد  يو
 در  يياي اقدام به چاپ مقاله محقق معروف استرال       ين دو متقلب علم   ي است كه ا   يخارج

ـ     كه در  ياتي نشر يتوان به برخ    نمي دهد كه   مي ن اتفاقات نشان  يا. اند  آن كرده  ن ي سـطح ب
  .شود اتكا كرد  مي چاپيالملل

هـاي     مربـوط بـه تقلـب      مـسايل نكه در گذشته كمتر با      يان ا ين استاد دانشگاه با ب    يا
ز ي ن يده شده كه مشكالت   ياما د : م، خاطر نشان كرد   ي مواجه بود  ير واقع ي و موارد غ   يعلم

اد شـدن   يزكنند، ظهور و      مي  را چاپ  يات با گرفتن پول مطالب    ي نشر يوجود دارد و برخ   
  .دهد   مير قراريگاه علم را در كشور تحت تاثي در كشور جايعلمهاي  تقلب
ارتقـا  هـاي      و مـالك   يعلمـ هـاي     يابيـ  ارز يد بر رو  ي با يمقدار:  اظهار داشت  يو
 يرا ظهـور برخـ    يـ  سنجش و ارتقا نباشـد، ز      ي برا يد نظر شود و صرفا مقاله مالك      يتجد

  .رتقا صرفا منوط به تعداد مقاله شده است ن باشد كه اي از ايتواند نمود  ميتخلفات
 مقـاالت   ي بـردار  يا كپـ  ي را صرفا در جعل      يعلمهاي     نمونه تقلب  ي زال ي عباسعل

د نـسبت بـه     يـ علـوم و بهداشـت با     هـاي     وزارتخانه: د كرد ي ندانست و به مهر تأك     يعلم
 را هر ي داشته باشند، ز   يشتريشود توجه ب    مي  موسسات صادر  ي برخ ي كه از سو   يمدارك
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نـده كمتـر    يانش در آ  يـ رد احتمال ضرر و ز    ي صورت گ  ي تر ي برخورد جد  مسايلقدر با   
  .است
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   يعلمهاي  ران در تقلبي ايچر درباره سهم بااليگزارش ن
 يان مقـاالت كپـ  يـ در م:  اعالم كرديعلمهاي   درباره تقلبيچر در گزارش  يه ن ينشر

 و  ي بـردار  ي آثـار كپـ    يي شناسـا  ياطالعـات هـاي     گـاه يپاا كه توسـط     ي شده در دن   يبردار
و ها   از موارد به وبالگياريبس،  منتشر شده استDeja Vu موسوم به يعلمهاي  تقلب
  .ران تعلق داردي زبان در ايفارسهاي  گروه

ر خود با اشـاره  يچر در گزارش اخي نيه معتبر علم ينشر،   مهر يبه گزارش خبرگزار  
 در ين مقاله زمانيا:  اشاره كرده و آورده است[…]ران به مقاله ي در ايعلمهاي  به تقلب

 ي بـردار  ي آثار كپ  يي شناسا يگاه اطالعات يدرباره پا اي    متن توجهات قرار گرفت كه مقاله     
  . منتشر شدDeja Vu موسوم به ي علميها  و تقلب
 دانـشگاه تگـزاس در داالس       ي محققان مركـز پزشـك     ي از سو  يگاه اطالعات ين پا يا
ف شـده   ي از آثار تـأل    يعلمهاي    يو دزد ها     از تقلب  ي طوالن يه شده كه در آن فهرست     ارائ
  .خورد  مي به چشميقاتي و تحقيعلم

 85كـه بـالغ بـر    انـد    شـده ي مدعDeja Vuمحققان دانشگاه تگزاس با استفاده از 
ر محققـان بـوده   يگـر از سـا   ي مقاله د  5 متعلق به    […] يدرصد از مقاله ارائه شده از سو      

  . شده استي برداري درصد كپ30 تا 5ن يك بي كه از هر است
ر يقـات سـا   ياز تحق اي    به هم وصل شده   هاي     تكه […] مقاله   ييگو: ديافزا  مي چرين

  .محققان بوده است
 بـه  ي مثمرثمـر نبـوده و حتـ    […] تمـاس بـا      يبـرا هـا     تالش،  هين نشر يبه نوشته ا  

 ي كتب ي در پاسخ  ين حال، و  يبا ا ز پاسخ نداده است،     يچر ن ي ن ي از سو  يارسالهاي    ليميا
  . به اشتباه خود اعتراف كرده استDeja Vuبه 
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 در گفتگـو    " يمن شناس يآسم و ا  ي،   آلرژ "ه  ير نشر يسردب،  چريبر اساس گزارش ن   
ز يـ ه ن ين نـشر  يـ  قـرار گرفتـه و ا      يريـ گي مورد پ  […]چر اعالم كرده است كه مقاله       يبا ن 

 از آثار ي بردار ي در خصوص كپ   آنهاي    استي س ي را در خصوص شفاف ساز     يحيتوض
  . منتشر خواهد كرديقاتي و تحقيعلم

  1387 آبان 4:  مهريبرگزار
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  سخن آخر
 نيـ ا.  اسـت  ين و نشر آثار علمـ     ي نقض قواعد اخالق تتبع و تدو      ي علم ياخالق يب

 يا برخـ يـ ، )يعلم (يسرقت ادب، في چون جعل، تحريممكن است موارد  ها    ياخالق  بي
ار متعـدد   يتواند بس  ي مي  به قواعد اخالق   يتوجه  بي ليدال. رديبرگگر را در    يدهاي    تخلّف

 ي فـشارها  يبرخـ ،   مرتكب شونده از عواقب آن     ين آنها ناآگاه  يو متنوع باشد كه آشناتر    
 در  يورزد، كـاهل    مـي   اصـرار  يشتر آثار به اصطالح علمـ     يد هر چه ب   ي كه به تول   يسازمان

 يو پخته خـوار ، قيق تحقي از طرلمساي يافتن پاسخ مناسب برايصرف وقت به منظور    
  .انجامد  ميگرانياست كه به تملّك آثار د

 يقـ ياز اشخاص حق  اي    ار گسترده يدامنة بس ،  به جز متخلّف  ي،  اخالق   بي در هر گونه  
ز يـ گنـاه ن    بـي  يست، ول ي ن ي سهم دارند كه گر چه به اندازة سهم متخلّف اصل          يو حقوق 

 كه بـا تـسامح،      ياشخاص،  كنند  مي فراهمط ارتكاب خالف را     ي كه شرا  ياشخاص. ستندين
 كه گاه خود وادارندة ارتكـاب خـالف توسـط           يرند، و اشخاص  يگ  مي دهيرا ند ها    خالف

ـ ي كه به توليهاي استيد گفت، س  ي با يبه روشن . متخلف هستند    بـدون توجـه بـه    يد كم 
 يبـرا  گـوارا    يد را بـه شـهد     يـ  كه اعداد و ارقـام تول      يهاي  دهند، نظام   مي ت آثار بها  يفيك

ن يـ اي،  زه و قـدردان   ي جـا  ي كه با اعطـا    يارزشگذارهاي    كنند، و نظام    مي ليمتخلفان تبد 
 و  يفـ ي ك يامـدها يكنند، بدون آنكـه كنجكـاو شـوند چـه پ            مي آتش مخرب را شعله ور    
  .حاصل آمده استها  تينوآورانه از آن همه كم
 مـدون    را يي منشورها و رهنمودها   ي و پژوهش  ي آموزش ي نهادها يخوشبختانه برخ 

هـاي    ياخالقـ    بـي  تا از تكـرار   اند     متخلّفان درنظر گرفته   ي را برا  يهاي  و مجازات اند    كرده
ن يـ ه ا يـ توج.  كننـد  يري ندارنـد جلـوگ    ي به قواعـد اخـالق علمـ       يچ باور ي كه ه  يكسان

 يتفـاوت   بـي  ويياعتنا  بي با–اي   در هر عرصه–ن است كه هر گاه متخلف    ياها    مجازات
  .دهد  ميخود ادامههاي  يه و به تكرار خالفكارمواجه شود جسورتر شد

هـاي    ياخالقـ    بي ات بتواند يشتر به اخالق  ي هر چه ب   يبنديدوار بود كه پا   يد ام يتنها با 
  و مانند آنها نباشدي، سازماني، حقوقهاي   به تقابليازيموجود را كاهش دهد و ن
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follow after reading and based on their presuppositions and 

background information. I keep hoping that this work can play a 

deserved role in discussions on Ethics in Publication.

At the end, I am much indebted to my humble friend Prof. Dr. 

Jafar Mehrad, for his encouragements and for proposing such nice 

topic. I wish him the best of all. I would also like to thank Ms. Mitra 

Alimadadi for typesetting the whole manuscript. 

Dr. Abbas Horri 



different objective, which to me was quite justified and hence I moved 

on again enthusiastically. 

In the present book, I made great strides to cover all the relevant 

issues while keeping the volume at a justified level. Traces of my 

personal experiences from my long career as a university faculty, 

researcher, and an author, were embedded in the book. 

The number of works already published on the issue has not been 

few, yet most of them suffer abundant similarities and hence are 

repetitive. Even when they look different, they are discipline-bound, 

organization-bound and full of restrictive cultural traces. Further, there 

is not yet a general concession - In fact, there are sometimes 

completely opposing views - on if such a conception of Ethics could 

ever be taught. Some hold that it could be taught as a paper or in a 

workshop to university and even high school students. Others believe 

that Ethics is innate and inherent rather than acquired, it is something 

personal and hence under the impact of personal culture and beliefs. 

Yet, there are others who call this sort of teaching hectic and delicate 

though not impossible. They consider Ethics education to be similar to 

sex education, which if not undertaken properly may harm more than 

it can benefit. 

Any publication, whether descriptive or advisory, is interwoven 

with being informative, which is a part of a more general concept 

called, education. The present book is not an exception to the rule. 

The inclusion of do’s and do not’s in this book does not matter much. 

What really matters is which aspects the readers will consider and 



Foreword 

If memory helps, it was only two weeks before the inauguration 

of Tehran’s International Book Fair (2011) when my long serving and 

highly respected colleague and close friend, Prof. Dr. Jafar Mehrad, 

President of RICeST and ISC, offered me to prepare a book on Ethics

in Scientific Publication. In no time, I found myself dragged into an 

endeavor that I had long been waiting for – an endeavor that was truly 

worth attention. That was how I accepted the offer. I was right in the 

middle of the literature work when the Book Fair opened with another 

offer for me on the table by the organizers – A workshop on Ethics in 

Scientific Publication. Right after the workshop, a relevant book 

entitled, Ethics in Research and Publication was brought to public 

view. The title was interesting enough to urge me to ruffle through the 

pages. At first glance, I thought it fit well what my close friend was 

looking for. This made me think the job had already been made by 

some other colleague elsewhere and thus no need for repeating it. Few 

days later, I happened to meet Prof. Mehrad in a student seminar 

where I briefed him on the book. But to my surprise it was not new 

piece of information to him. He reiterated that he was looking for 

something different, something of shorter volume, and last but not 

least something that had left no stone unturned on the issue. This, of 

course, was not to nullify the great job the author had made, rather we 

both appreciated the work sincerely but my close friend had targeted a 
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