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Abstract 

Plagiarism is one of the most unethical research damage that is nowadays growing in our 

academic research. The purpose of this article is to examine various aspects of plagiarism 

in academic articles as the most prominent representative of academic studies, and in 

particular the academic articles of the Persian literature field. For this purpose, plagiarism is 

firstly defined by mentioning some examples of it in the academic articles of Persian 

literature. Moreover, in the future, the authorities, factors, and motives behind the 

plagiarism of research articles are investigated. Finally, strategies for the prevention of 

plagiarism and retraction of pirated articles in journals of the Persian literature field are 

offered. This article focuses on the inhibiting role of "plagiarism checker software" (in pre-

publication), "review articles" by researchers and experts to study history (perspicacious 

eyes) is written in different fields of study and the publication of these articles by academic 

journals, retraction of stuffed articles and the cancellation of their score, as practical 

solutions in this regard stresses. 
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469-9911،449تير،چهارمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 1بیناپیش هزار دیدۀ 

 پژوهشی ادبیات فارسی ـ بررسی فراتحلیلی انتحال در مقاالت علمی

*زادهعباسواعظ

 چكیده

هیا  ژیهشها اسیت ایر اهیرش             تیرن  سسیر     انتحال )سرقت علمی(  ا  یرراالققی(  
تحقرقات  انشگاه( ها  ش بر فزشن( است. هدف ان  هقالر بر س( جوان  هختلی  انتحیال   

ترن  نمانندۀ تحقرقات  انشیگاه(، ش    ، برجستری ژهشهش(   علم()سرقت علم(     هقاالت 
بیا   ،حو ۀ ا برات فا سی( اسیت. بیرا  انی  هن یو       ی ژهشهش(   علم(شنه  هقاالت  طو   بر

استنا   ابتدا سرقت علم( با ذایر هایا نق( ا  سد    هقیاالت     ی   استفا   ا   شش توصرف(
هیا     ش انگریز   ،شو  ش   ا اهر هسئوالد، عواهل  ا برات فا س( تعرن  ه( ی ژهشهش(   علم(

گریر  ش   ناانیت     ژهشهش( هو  بر سی( قیرا  هی(    ی   انجام سرقت علم(    هقاالت علم(
گرر  هقاالت سرقت(    هجیقت      ا  انجام سرقت علم( ش ژسگرر ژرارا  هان( باا   ا 

. انی  هقالیر بیر نقیا با  ا نیدۀ       شیو   هی( حیو ۀ ا بریات فا سی( ا ا یر      ی ژهشهش(   علم(
اد ش گیر  ژیهشها نقدهان( ار  ناب هتود )   هراحل قبل ا  چاپ هقاالت ،  ها  هشابر  ساهانر

د ش چاپ انی   نونسن  هطالعات( هختل  ) ندگاد برنا  ه( ها   سگاهادِ ژرشرنۀ تحقرق    حو  
شید  ش لویو اهتریا       ژهشهش(، سل  اعتبا  هقاالت سرقت( چاپ ی   هجقت علم(   هقاالت 

  ا  .   تأارد ،الاوص هان( عمل(   ان اا   ا  هنزلۀ  برها،   حاصل ا  سد

شناس( تحقرق، االقق ژهشها، انتحال )سرقت علم( ، تحقرقات ا بی(،    سسر  :ها  واژهکلید
 .ی ژهشهش( علم( هقاالت 
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 . مقدمه1

چیود   ها  هتعد    ش هقالر  سسر  ،ناهر  هتأسفانر اهرش      تحقرقات  انشگاه( )اتاب، ژاناد
ا  ، جیو چرن( )ژیا ل(      ها  جدشل( )الرشر  الرند ش فرشش تحقرق، سرقت علم(، ژهشها

ش  ،تیرن    ن ، یرراالقق(تر هامنک( ا    ا شاهدنم. ش... ،تکرا  ، تو م علم(، تو م نونسند ش 
   است.  plagiarism« )سرقت علم(»ها   ترن  ان  سسر   انند   شنراد

سرقت علم( هعضل( جدند ش هختص جااد اهرش  نبو   ش قیدهت سد شیاند بیر   ا ا     
شیاعراد ش   ش حیو ۀ  بیاد ش ا بریات فا سی(     تا نخ تحقرق ش نگا ش باشید. فقید    انیراد   

    2.انید    نگراد شکانت ار   ا سو  فت  سثا شاد  تا اج نونسندگاد ا شا  هختل  با ها ا  بر
ش االقق ژیهشها همرشیر بح ی( بیا      ،ها  نقد شعر ش نقد ا ب(، بقیت،  شش تحقرق  اتاب
هیا  علمی( ش ا بی(      هطرح بو   است. هقاالت هتعد     الاوص سرقت« سرقات»عنواد 

ژانگیا  هجیقت   »  سیا       شجیو  جسیت سا قاد فکر ش سخ  نوشتر شد  است.    نی   
ش  قیرسد هیا  علیوم     ار تناا بر نمانۀ هقاالت فا س( حیو    ،)نو هگز « تخاا( فا س( نو 

 سییان(،     ش اطییق  ا  اتییابحییدن ، فلسییفر، اییقم ش عرفییاد، فقییر، اصییول ش حقییوق،  
تیا اشانیل سیال      ایو    160، ژر ا    ش تا نخ ه( ،هنر، هدنرنت، ا برات شناس(، اقتاا ،   شاد
نافیت شید ایر    « سیرقت ا بی(  » ایو   بیا عبیا ت     555ش « سرقت علم(»با عبا ت  1901

 برفزانرید   او   سد بر حو ۀ ا برات االتااص  اشت. بر ان  سها  هقیاالت(  ا  199  هجمو  
ش انی      ا بی(  ا گیزا ش ایر      سرقت علمی(/  هحترهانر ش ارنمانر ن ها  سد ار نونسندگاد

المللی(      هجلۀ هعتبر بر 2916نواهبر  1اند. چند  ژرا )  اا  نبر   اصطقح  ا    هقالۀ الو  بر
هقالر بر  باد انگلرس( هنتشر ایر    51  گزا ش(  ا حاش  حذف ش سل  اعتبا  Nature) نرچر
انحا  هختل   ست بر تقل  نا سیرقت ا  هقیاالت    برها  سد ت  ا  نونسندگادِ انران(ِ 212ار 

چنیر  گزا شی(  ا   الایوص     نرچیر با   نبو   ایر هجلیۀ    اشلر  نگر     بو ند. البتر ان  
  .1905باد علم انراد   هقاالت هحققاد انران( هنتشر ار   است )ژانگا  البر   ند 

شیدد سد بیر    تبیدنل  ان  سها  ا   شد  ش افزشد ان  هوضو     جاهعۀ  انشگاه( انراد ش
ا انی ، ناا هیا   سیم( ش یرر سیم( با هیا       ن  بحراد ش هعضل بز گ حکانت  ا  . ژرا

ا  اساسی( بیرا  سد     گرفت  ان  هسئلر    جاهعۀ علم( ها شد  بو ند، اها چیا    هتذار فزشن(
شدد ان  البر شوا( بر جاهعۀ علمی(   ا   ش   ژ( سد  سانر نرچر اندنشرد  نشد. گزا ش هجلۀ

  گریر  ژیرا ها  اا   ا بر س( »هدنرنت( ها شا   ار . ژس ا  ان  شوک، همانش( با عنواد ش 
همیت ژهشهشیگا  ا تباطیات ش فنیاش   اطقعیات جایا   انشیگاه( ش         بر« ا  سرقت علم(
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برگزا  شید ش   1905بام   6حمانت هرااز ش ناا ها  بز گ علم( ش  شلت( اشو     تا نخ 
  نایا   ژیرا ها  اا   ا ش هتخاااد ان  حو    ،ن(،  انشگاه( بدِ  شلت(، قضا  هسئوالد ذ 

 ی هیا  سهو شی(    برگیزا   اا گیا    هاننید   ا براد ار ند؛ الاوص   ان شد    ش اا ها  انجام
ایا گرر     گر ها  قضان(، طراحی( ش بیر    ها  با  ا ند ، ژ(  ناهر  توجرا(، شضع قوانر  ش سنر 

  ا  سیرقت علمی(   گریر  ژیرا هیا   اا   ا ناب هتیود )همیانا بر سی(      افزا ها  هشابر  نرم
هقابلر بیا انی      الاوص ا    اا  شد ش النحر بر  . ژس ا  ان  همانا،  شلت نرز  ست1905

هعضل تقدنم هجلس ار  ش سرانجام ان  النحر بر تاون  هجلس شو ا  اسیقه(  سیرد ش   
«   ش هقابلر با تقل     تارۀ سثیا  علمی(  گرر ژراقانود »با عنواد  1906شارنو   10   تا نخ 

 برا  اجرا بر  شلت ابقغ شد.
  گرر هعضل سیرقت علمی( اسیت ش    شدت  برجاهعۀ علم( ا برات فا س( نرز اهرش   

  یی  علم(ش  ،ترشنج( ی  ناهر گرفتر تا هقاالت همانش(، علم(  تحقرقات ا ب(، ا  اتاب ش ژاناد
هریاد، هسیئلۀ سلیو گ( هقیاالت       انی   انید.      و   شد ،  انستر نا نا انستر، بداد سلژهشهش(
  تیر  بیرا  ا  تحقرقیات ا بی( حیال حاضیر، ا  اهمریت       ژرچمعنواد  بر، ژهشهش( ی  علم(

، بیا  هیم   ی ژهشهشی(  علمی(   یم اعمال فرلترها  هتعد     هجقت   برالو  ا  است. عل(
انید. فقید        شید  انحا  هختل  هرتک  سرقت علمی(   شاهد چاپ هقاالت( هسترم ار بر

سد بیر گیزا ش   « نقید هقالیۀ  »هقالیۀ بخیا    چاا هقالر ا   سر نقد ا ب(ناهۀ  فال 90شما ۀ 
 ی ژهشهشی(  علمی(  گرفتیر    هقیاالت هنتشرشید     هجیقت       ها  علم( صیو ت   سرقت

 االتااص  اشتر است.
ا نق( استنا  ، ضم  ذایر های   ی  گرر  ا   شش توصرف(  ان  هقالر بر سد است تا با بار 

بخشی(    هن یو  سگیاه(   حو ۀ ا برات فا س(، بر ی ژهشهش( علم( ا  سرقت علم(    هقاالت 
 ،قبرل هسیئوالد، عواهیل   بر جاهعۀ علم( ان  حو  ، بر بر س( جوان  هختل  ان  هعضل ا 

  ا  سیرقت  گرر ژراها    ،  ا ی ژهشهش( علم( ها  انجام سرقت علم(    هقاالت   ش انگرز 
ش عواقی  ناشی( ا  شقیو      ،ی ژهشهش( علم( گرر  هقاالت سرقت(    هجقت   ش ژس ،علم(

 چنر  اعمال( برا  نونسندگاد هقاالت سرقت( بپر ا  .
 

 . سرقت علمی و مصادیق آن2

ش...  ، بیان(   ها   نگر  چود انتحال، سرقت ا ب(، اندنشیر/ سیخ     ار با نام ،ا  سرقت علم(
ا    گفتر شد، ان  هبحی  سیابقر   تر ژراار   تعا ن  فراشان( ا ا ر شد  است. چناد ،اند  ار   نا 



 9911 تيرسال بيستم، شمارة اول،  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   444

 نرننر  ا   ش هبح  سرقات نک( ا  هباح  هطرح    ات  بقی( ش نقد شیعر بیو   اسیت.    
   ات  سنت(، تعرن  جاهع( ا  ان  اصطقح ا ا ر نشد ، بلکر ان  هقولر بر انیواع( تقسیرم   

ات  سینت( ش   ها ن ربند    زا تعرن  شد  است. همان( با جمعشکل( هج شد  ش هر نو  بر
 ؛نقیل  ؛المیام سیلخ/   ؛ایا  هسخ/  ؛انتحال /)نسخ نو  نا   الو  سرقات  ا بر  ها ن رافزش د 
 تتبیع  ؛تیوا    ؛اقتباس ؛ترجمر ؛عقد ؛حل ؛شنشادنام  ب( ش برگر  ب(      نا اا    ش  یل شرا  
 ش  انید   هی(  ا بی(  سیرقت  عنواد شانستۀ  ا اشل نو  ژنج   ناانت اها اند،  ه( تقسرم  ردش تقل
 اند:    تعرن  ه( گونر ان  ا ها  سد

هرگا  لفظ ش هعن( ی هر ش ی  ا عرناً ش بدشد تارف ش توررر سرقت ار   باشیند سد    
ی  ا بر   اها    سد توررر ش  گونرم ش هرگا  لفظ ش هعن( ی هر ش   ه( نسخوانتحال ا 

ار تناا هعن( ش فکیر    ناهرم ش   صو ت(  ه( مسخواغاره]،[ سد  ا  باشندتبدنل  ا   
 ،ش هضمود  ا فراگرفتر ش با حفظ هوضو  سد  ا بر لفظ  نگیر بریرشد سش    باشیند   

 نقـ سد  ا  ،اسیت ش اگیر هوضیو   ا هیم تورریر  ا   باشیند       سلخوالمـامناها 
رقت هآالیذ ش اسینا   بیو      سب  سی  گونند ش هرگا  لفظ ش هعن( ی هر ش ی  ا بر    ه(

اسیت   نشـانونـامبـیبرگـهوکـاریاـادزدیبـیشيادیودغ ناها  ،باشند
  .951-951: 1910 )همان(

 هطیرح    حیو ۀ االیقق ژیهشها     (اصیطقح  ، ایر سرقت علم( برا      ش ۀ هعاصر
گفتیۀ اا شناسیاد انی  حیو  ، نکی( ا        تعرن  ش هایا نق( تعریر  شید  اسیت. بیر      است،
امرتیۀ االیقق   »هان( ار اهرش   ا  سرقت علم( ا ا ر شد  اسیت تعرنی ِ     ترن  تعرن   جاهع

  اسرقت علمی(    است. ان  امرتر Committee on Publication Ethics / COPE) «نشر )اوپ 
نیا   ،هیا، عبیا ات، ا عیا    المات، انید   ر ا هقح  ا ب(ن نا  انستر یررعمد  ۀاستفا »عبا ت ا  

  اد سیخ  نیا   ،بدشد قد  ان( ش توضرح ش استنا  هناس  بر اثر، صاح  اثیر  استنا ات  نگراد
 انید.    انی  تعرنی ، سیرقت       ب  هی(  1900 عاا ها ۀ  ا   ا  عباسراد ش  ج  نقل )بر« اند 

ش...  ایر هنیابع هسییمو     ،ناهیر، جیزش     تنایا هنیابع هکتیوب )اتیاب، هقالییر، ژانیاد       علمی( نیر  
 شو .  ها   ا نرز شاهل ه(  ها  صوت( سد  ها   ند  نا فانل  ( ان سخ )

 گونیر  انی  ش فناش   نرز سرقت علمی(  ا   ،امرتۀ االقق ژهشها ش ا ت علوم، تحقرقات
 اند:    تعرن  ه(

    نی  بیر نی   تنیارر   نگر، نونسندۀ الفاظ ش افکا  نز ن ِ اقتباس شاهل علم( سرقت
 نیا  ها  نترجر نندها،افر ها،  اند  انتساب نا نوشتا     ساالتا   ها   شباهت ش ها  اندنشر براد
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االیقق ژیهشها ش ا ت    رتیۀ )ام اسیت  هناس  ا جا  بدشد الو ، بر  نگراد ها   المر
  .90: 1909  ش فناش  رقاتعلوم، تحق

  انی  ش ا ت سیرقت علمی(  ا    1909) ژهشهشی(  تخلفات هاا نق ناهۀ  سنر  99بند 
بر ا     اپ(»اند:   طو  تعرن  ه(  سد  ا ان  ش نک( ا  هاا نق تخل  ژهشهش( هحسوب

ها  ژهشهش( نا هحاوالت علم( بدشد استنا  ش ا جا  هناسی     ااهل نا بخش( ا  نافتر
هیا   سد شما   ار اهم  هاداق برا  سرقت علم( بره( هفد ناهر   ان  سنر «. بر صاح  اثر
 ا  ان  قرا ند:

  نگر؛ نونسندۀ الفاظ ش افکا  نز ن  اقتباس. 1

 نوشتا ؛    ساالتا   ها   شباهت ش ها  اندنشر براد    ن  بر ن  تنارر. 2

بیدشد ا جیا     الو  بر  نگراد ها   المر نا ،ها  نترجر ها،فرانند نات،ن ر ها،  اند  انتساب. 9
 الونا؛ اا  عنواد برا ا ر  رتهناس  ش با ن

بیدشد ذایر    الیو   اا  عنواد برسد  ۀش ا ا  نگراا ار  افرا    نا ن رنات ا  ار داستفا  . 0
 ها؛بر سد  ا داعتبا  نانام 

 الونا؛ نامسد بر ۀش ا ا  نگر  نسندۀنو ۀنوشت نافکر  ش  باد ا  تقلرد نا استفا  . 5

سد  (ش هعرفی   بد  ذ  هبا   ا  اجا   اس  بدشد  نگراد سثا  ا  بخش( نا ال ترجمۀ. 6
 علم(؛ اصرل ژهشها ن  عنواد بر

ش  ISI ۀهقالی  نی  هاننید   نگیر الو     هحل   نامبر سد ثبت ش هقالر ن  اصل بر اشت . 1
 (؛ االل (چاپ سد    هجقت علم

 اشو ؛ الا ج نا  االل سمرنا ها      نگراد شدۀ  چاپ هقالۀ ا ا ۀ. 1

بیدشد ا جیا      نگیراد  شدۀ  ش ات  چاپ ،ناهر  ژاناد هقاالت، ا  بخش( نا ااهل استفا ۀ. 0
 اثر؛ نا ات  ناهر،  نادهقالر، ژا نسندگادبر نو

 ا  اسیتفا    هنگیام     چیاژ(  سثیا   ش هنابع با هرتبد االقق( هوا ن  الرۀ  عانت عدم. 19
 الکترشنرک(؛ سثا  ش هنابع

 هیا    ن یام  سیانر  ش شیرکاگو  نیا  ا   ژی(   ا  هیا    سینت  طبق  ه(  ا جا   عانت عدم. 11
 هرسوم؛  ه(  ا جا 

 هونتییارار د نییا جمیقت  المییۀبییرالمیر  اییر د()اپیی  نگیر  هنبییع ا  هسییتقرم بریاد . 12
 بیر  اشا   ش گروهر  االل    هطل  قرا  ا د بدشد  هنابع ا  ها  ژا اگراف جملۀ بر جملر
 .جملر انتاا    ها  سد هأالذ
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 ادبیات فارسی ـ پژوهشی   علمی. مصادیق سرقت علمی در مقاالت 3

هواجارم ار ا  هاا نق سیرقت علمی( هحسیوب       حو ۀ ا برات فا س( نرز ها با تحقرقات( 
شیو  ایر هیا      ن  هعضل بز گ    ان  حو   هطیرح هی(  عنواد  برشوند.  هان( ان  هسئلر   ه(

عنواد هعتبرتیرن     بر ،ی ژهشهش(  علم(شاهد چاپ هقاالت سلو   بر سرقت علم(    هجقت 
 ی  علمی( د هقالیۀ  هسترم. ذار هاا نق( ا  انوا  سرقت علمی(    چنی   ،هجقت علم( اشو 

ه ابیۀ    بیر  نید،  ا  ا ان     هقاالت(  نگیر بیرهق شید     ار ژرا ،   حو ۀ ا برات فا س( ژهشهش(
 شدد ابعا  ان  هوضو  ام  اند.   تواند بر  شش   هشت( ا  الرشا ، ه(

بر بر س( ش تبریر   « گرنماس، ن   شش هر  »هحس  شرنف( صح(    بخش( ا  هقالۀ 
برژانیۀ الگیو   شانی(     االشلریا   تذکرۀ  تحلرل حکانیات تعلرمی(   »ا  با عنواد   ها  هقالر  سرقت
بر س( تحلرلی( سیاالتا   شانیت       »  ا  هقالۀ 1902 ناهۀ ا برات تعلرم( ژهشها« )گرنماس
قلم ناهرد  هقان(  بر« شناس(  شان( گرنماس  هجونر  براساس الگو  نشانر المحجوب  اش 

 نونسد:  نمونر، ش     براد نک( ا  ان  هوا   ه( را باست.    ژر االتر1909 ژهشه( ا ب(  هت )
 نیات    ژرش ش حکا نر هاا ت هجو ر بر توص 11   ص  ‘هجونر  هقالۀ’ نونسندۀ

 رمی( نیا   ابراه   هیا   صیوفرانر  ش هیا   عا فانیر اتیاب   با  ان     ش (ژر االتر است. هنبع اصل
 نیر است. بنید    نر هجو المحجوب  اش ا جملر  (ات  عرفان (ا  برال رل(است... ار تحل

 :است ار   ابراهرم( گفتا  ا   هقان( ار است هضمون(برنقل

هیا،    هیا ش ینابخشیردد بیر سد     هجونر  نک( ا  اسان( است ار    ژرش  د ان  حکانت’
تر عمیل ایر   اسیت      ن ر ساالتا ، نسبت بر بسرا   ا  نونسندگاد  نگر هوفق شنه  ا   بر

عنواد ابزا  فکر  الو  استفا   انید     اند ار چگونر ا  حکانات بر   قرقاً ه(]...[ هجونر  
ش چگونر ن یام فکیر  الیو   ا بیر حیوا ک ش حکانیات تطبریق  هید تیا هخاطی   ا           

  .11) ‘تأثرر قرا   هد تحت

انید. هیت      هضمود باال  ا ا  اتاب ابراهرم(  شبیر ا   ایر     بر نونسندگاد هقالۀ عطا  نقل
ایر د هیت     هطلیوب  بیر  است؛ اها انشاد با هاا    المحجوب  اش رن  ش توصر  باال    تع

عطا  ا  اسیان(  ’اند:   نوشتر گونر ان  ،ار د نام عطا  گزن  فوق، با حذف نام هجونر  ش جا 
انید. اش    ار د حکانات هوفق عمل ه( ش ین( ،ن ر ساالتا ، ژرش ش ا  االشلرا  تکرۀ است ار    

هیا  عا فانیر ش تعلیرم      عنواد ابزا   تأثررگذا  برا  براد اندنشیر   حکانت بر  اند چگونر ا   ه(
 تیر  بیرا هیا     ؛ بیرا  نمونیر  291-296: 1905صیح(    شرنف( ؛15ص ) ‘ نگراد استفا   اند

 هماد هنبع . بنگرند بر
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هیا     بیر گیزا ش اقتبیاس   « چو عکس ها  اند  سب جو هم» ا   نرز    هقالۀ   عباس شاعظ
 هیا  ا بی(    ژیهشها « )بند  انوا  ا بی(     ش ۀ اقسیر     طرح( برا  طبقر»قالۀ ناهشرش  ه
 انشکدۀ ا بریات ش علیوم انسیان(     هجلۀ« )انوا  ا ب(    شعر فا س(»  ا  هقالۀ 1911تابستاد 

   انی  هقالیر    نا شد ها      تق( ژو ناهدا ناد ژر االتر است. نک( ا  نمونر1916  انشگا  قم
 ا  ان  قرا  است:
 نجیا  الیو   ا   الایوص ا   ندۀا ‘فا س( شعر    ا ب( انوا ’ ۀ   هقال ژو ناهدا ناد

 چنیر   فا سی(  اقسیر   شیعر  با سد انطباق برا  ا ب( انوا  نونان( بند   رم   تقس رررتو
 :اند  ه( هطرح

بند    بند  شعر اقسر  فا س( هماد تقسرم  بخشردد ش طبقر  توانرم برا  ن م  ها ه(
بنید  نونیان(، نیو       با توررر اندا( بپذنرنم... ا  انیوا  شیعر بنیابر تقسیرم    نونان(  ا 
ش ینان( سد    شعر فا س( هوجو  است. اهیا    شیعر فا سی(، هیا شیعر       ،حماس(

تواد    ا تباط با شعر فا سی(، شیعر حکمی( ش تعلرمی(  ا       انم... ه(  نمانش( نداشتر
 ،انوا  اصل( شعر بپیذنرنم عنواد  برجا  سد گذاشت... اگر ان  سر نو  اصل(...  ا   بر
تواد ذنل هرادام اقسام نا انوا  فرع( هربیوط بیر سد نیو  اصیل(  ا گیر  سش          ه(
  .0-1: 1916ژو ناهدا ناد )

 شیعر  بنید    طبقیر   بیرا  ‘الیو   نایا   ژیرا ’ ا  ند ا ر هم رناًع رزن هو  بح  هقالۀ نونسندۀ
 : اند  ه(  س(فا

ن ر ی  ا ذنل سر نیو  اصیل(     ا  شعر ش  برالقف ن ر ا سطو ار ال ا برات تخرل( ی اعم 
شیو ...  ش    هی(  نایا   ژرابند  شعر ش ن ر  ش الگو  هتفاشت   جا   ا   است، برا  طبقر

    ایر جیا    ام،   ایر هیا بیر    بند  ا سطو... نخست انی    تفاشت  نگر طرح ها با تقسرم

 نایا   ژیرا « القیا (  ی تعلرمی( »، نیو   نیدا نم  سد بیرا   ا  رنمونی  الو هاد اقسر  ا برات
ها  شیعر        ار  نرهجموعۀ هرسر نو  ااهقً هتناس  با جرناد شو  ش  ش نگر ان   ه(

 ،هیا   نگیر    ؛ برا  نمونیر 211: 1906 ا     شاعظ؛ 15 ا ب فا س( تن رم شد  است )ص
 .هماد هنبع  بنگرند بر

 «شید   گیر  شرشیر  اگیر  اسیت،  همیاد  بیا    سد» عنواد با  نگر  هقالۀ     ا   شاعظ
 «رمیان( تیا اشیعا  ن   سسو ن    الت   تحول هنارر  ا   (تأهل»با عنواد  ا   هقالر ها   سرقت

بامی  ش اسیفند    فرهنگی(  ارایاد ) «(هنارر     ا ب فا سی » ۀ  ا  هقال1905باا   ا ب( فنود)
 :الوانرم  (هقالر ه ن    ا ،نمونر برا . شما    ( ا بره  شوشتر (هرتض ۀ  نوشت1910
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 هو  بحی   هقالۀ نونسندگاد ار  هد  ه( نشاد شواهد هنارر ،   با ۀ هوجو  هنابع انبو  ا 
 هنیابع  ا  الیو   سد نونسیندۀ  ایر  یی   ا ‘فا س( ا ب    هنارر ’ هقالۀ چود چنده( هنبع  ست
 انییدا( بییا نییا عرنییاً ش گییذا    الییو   سییت ژییرا    ییی بییر   باییر  سد تارییۀ     نگییر 

 ۀ   هقالی   شوشیتر  ،ه یال  بیرا  . انید   ایر    نس(ا  سد  شنو عبا ات توررر ش ار د شژرا ژس
 سش    است: ‘جاان( ا ب    هنارر  سابقۀ ش قدهت’عنواد  نلذ ‘(هنارر     ا ب فا س’

 ، م ق 915-059) نونیان(  شاعر س سرتوفانس، هشاو  اثر  ش بر هنارر  قدهت یرب ا برات   
حق ش نیاحق   ر ب (ش  شه شاعر  ش بر  است ا   هنارر  (ار اشل  سد  (ه ابرهاش  هایوک

 هیم  ش ن یر     هم اربو    رق  ش هفدهم ه ،سرز هم  شا  هم، ها   اشج هنارر     سد 

  .62: 1910 نگرادش   شوشتر ) است  اشتر اا بر  ن م   

 شیاد   هقالیر  هقدهیۀ     تورریر  انیدا(  بیا   ا عبا ات همر  نرز هو  بح  هقالۀ نونسندگاد
 :اند  سش   

 بر سد قدهت یرب ا برات    .است بو   هو  توجر جااد ها  هلت همۀ ا برات    هنارر 

ایر    سید   (هی  ابرهاش  ها  یوک ، م ق 915-059) نونان( شاعر س سرتوفانس، هشاو  اثر  ش
 قیرا   هیم    برابیر  ار است حق ش ناحق ر ب (ش  شه شاعر  ش بر  است ا   هنارر  (اشل
 صیص )  انند ه( هرق   سرز هم ش  شا    قرد ا شژا      ا شعر نو  ان  اشج... گررند  ه(
 . هنبع همادبر:  بنگرند تر برا ها   نمونر  ؛ برا212: 1906  ا    شاعظ ؛110-119

بیر بر سی(   «  شش اا سرقت ا ب( جدند با »   سالرن  نمونر، هجرد هناو      هقالۀ 
« اهررالسیرش  هلیو     نیواد ضرش ت تایحرح  »ها  گوناگود سرقت نونسندگاد هقالۀ   شرو 
 اهررالسیرش  یزلریات   نیواد بر سی(  »  ا  هقالۀ الو  با عنیواد  1905ژانرز  قا   هطالعات شبر)

  ژر االتر اسیت. هنایو     1902ژانرز  شناس(  هت « )نونس هعتبر براساس چند  ست  هلو 
الی . گر انیدد جاهیۀ    »شما  :   بره( گونر ان شد     ان  هقالر  ا   ها  انجام  ها  سرقت  شرو 

هیان( ا  هقالیۀ اصیل(؛ پ. افیزش د ش       ب. حذف قسمت ؛ها...  الفاظ ش تقدنم ش تأالرر عبا ت
هیا    ها  هختل  هقالر؛ ک. توررر ا جیا    ار د بخا شژرا توررر برال( شواهد جز (؛ ت. ژس

  ش   ا اهیر بیرا  اثبیات    299: 1906هناو   « )ها  گود ا  هماد اتاب  ها  گونر  بر شنراست
هدعا  الو  ا  عنواد هقالر گرفتر تا چکرد ، الردشار ، هقدهر، بح  ش بر س(، نترجر ش هنیابع  

 نونسد:    گرر  ان  هقالر ه(    با ۀ بخا نترجر ،ه ال را بسش  .   شواهد  ه(
 فقید  جیا انی      ایر  شید   نوشیتر  نگا ند  هقالۀ برژانۀ انشاد لۀهقا گرر   نترجر ال تقرنباً
 :است شد  سش    بح  شدد شش  برا  سد ا  قسمت(
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A :15 

... نشاد  ا    هلو  اهررالسرش یزلرات  نوادنونس ا       ان  تحقرق براساس سر  ست
 ها  هوجو ... باترن   شش برا  تاحرح تحرنفاتِ هتودِ  شد ار توجر یال  نسخر

ها  فراشاد هوجو  است.   ژاناد باند گفت   شد  براساس چند نسخ ا  نسخر  تاحرح
ها  هوجو  ار   برژانۀ نسخر ررالسرشاه یزلرات  نوادتاحرح( جدند ش انتقا   ا  

 نماند.  بانستر ش ضرش   ه( است هو  استفا ۀ هاححاد ژرشر  قرا  نگرفتر

B :195 

نشاد  ا   شد   هلو  اهررالسرش  نوادها  الط( هعتبر ا       ان  ژهشها براساس نسخر
اهان( است... ش باند طباترن   شش برا  تاحرح ال هند ا  ش ها   نونس  ار توجر بر  ست
اند   استفا   نکر  ها  سد ها ار هاححاد گذشتر ا   سب  شجو  ان  نسخر  نا سش  شد بر

 .استبانستر  رالسرشاهر  نوادضرش ت ا ا ۀ تاحرح( انتقا   ش نون  ا  

  .هنبع هماد بر بنگرند تر برا ها   نمونر  ؛ برا291: 1906  )هناو 

 ـ پژوهشی علمی . مسئوالن سرقت علمی در مقاالت 4

هشیاهد    نا شید   ی ژهشهشی(  علمی( حال ار عرناً هاا نق( ا  سرقت علمی(  ا    هقیاالت   
ایل      طیو    ار نم، باند ببرنرم ار چر اس( هسئول انجام سرقت علم(    ان  هقاالت ش بیر 

است؟ برا  ژاسخ بر ان  ژرسا بر هنشیو  االققی( نی  هجلیۀ      ی ژهشهش( علم( ن  هقالۀ 
  هراجعیر ایر نم.    انی  هنشیو      جستا ها  ا بی( حو ۀ ا برات فا س( ) ی ژهشهش( علم( 

« سیرقت علمی(  »ش  اش اد   قبیال   ،تحرنرنیر  هرئیت ونسندگاد، سر برر، شران  ش تعادات ن
 چنر  براد شد  است:

سردبيربا. استهسئول اتخاذ تامرم جات ژذنرش نا    هقاالت ا سال(  سردبيرمجله
 ،بر ا  ، سرقت علمی(   ش با   ن رگرفت  هسا ل هربوط بر حق اپ( تحراراههيئتکمک
 ...اند ه( اش اد ش شنراستا اد اقدام بر ژذنرش هقالر   ند صقح چنر  همش... 

شناسیان( ش   اسیت  ا جیا   ا   ها  سد ند هنابع(  ا ار نونسند  برا هور  داوران
 ا   ا ان  هطرح شد  باشد باند هم گرر  نا بح ( ار ژرا  نند. هرگونر نترجرابر س( 

هرگونر شباهت نیا   ۀند   صو ت هشاهدا  اش اد هور  ،چنر  همبا هنبع ذار شو . 
 . ا   نگر هرات   ا بر سر برر اطق   هند  ژوشان( بر  اثر ا سال( ش هقالر  هم
 هقالیر بانید ا    ۀونسیند ... ناسیت ا سیال(   ۀل ناان( هحتوا  ال هقالی ئوهس واسندهن
ش  باشید    ایر ار تماه( هطال  ذارشد  حاصل ژهشها ش  است اطمرناد حاصیل   ان 

ـ ...اا گرفتیر شید   ا هشیخص انید     بر  ها   ا   ۀهنشأ ش اصالت هرن  ا  هجموع ۀهم
باند    اا  ژهشها هساعدت ش همکا   جد   اشیتر ش   شدهدرمقالهنواسندگانبيان

... لرت ش اعتبیا  ایا   ا تقبیل اننید    ئونونسندگاد باند هس.. .گو باشند   هقابل نتانج ژاسخ
نونس هقالیر    باند ن  نسخر نا ژرا ،دان  ار هقالر  ا بر هجلر ا سال ه( ،لئومسةواسندن
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بیر   ا جات ا سال هقالیر  ها  سد نونسندگاد هشترک ش همکا  ا سال ش  ضانت ۀ ا بر هم
  .1905هشاد  فر شس(  انشگا  جستا ها  ا ب() هجلر ش انتشا  سد اس  اند

ش  ،تحرنرنیر،  اش اد  هرئیت سند، سیر برر،    ار ا  هنشو  االقق( ان  هجلر بره( گونر  سد
هسیئول انجیام سیرقت علمی(    نی        ،نونسند / نونسندگاد هقالر، هرادام   حد الو 

شیوند، اهیا هسیئولرت اصیل( ش نایان( سد برعایدۀ         هحسوب ه( ی ژهشهش( علم( هقالۀ 
االت است. نونسندۀ هسئول    هقی  ،نونسندۀ هسئول هقالر شنه   نونسند  نا نونسندگاد، بر

ا  است ایر هقالیر  ا بیر      نونسند  هماد نونسند  ش    هقاالت چندنونسند  نونسند   ت 
 ا    هیا   سد اند؛ اگر نونسندۀ هسئول بدشد اطق  سانر نونسیندگاد نیام    هجلر ا سال ه(

ا  بیر هجلیر  سیماً      توانند با ا سیال ناهیر    ه(ها  سد هقالر براش  ،   صو ت شقو  سرقت،
ژیذنر اسیت ایر نونسیندۀ       ند ش ان  اا   هیان( اهکیاد  انتبر  الو   ا ا  سد هقالر اعقم 
ا    ج نیام انشیاد    هقالیر نداشیتر باشید. هعمیوالً       ها  سد هسئول هد ا(  ال بر اطق 

بعض( ا   انشجوناد برا  اعتبا بخش( بر اا شاد نام بعضی( ا  اسیاترد الیو   ا بیدشد     
شیاد  هتناا اسیاترد ا    ج نا   افتد ار نر  سش ند؛ اها گا  نرز اتفاق ه(  ها    هقالر ه(  اطق  سد

بلکیر نیام الیو   ا    صید  هقالیر، بیاالتر ا  نیام         ،   ن  هقالۀ  انشجون( اطق   ا ند
سیرقت   بیر  عیقش  انند.    چنر  هیوا         ج ه( ،نونسندۀ هسئولعنواد  بر انشجو ش 

ۀ  ا    جی   بنگرنید بیر  « )تقلی       ج نیام نونسیندگاد   »با عنواد  علم(، اتاام  نگر 
هیا     انشیگا  علمی(   هرئت  هتوجر نونسندۀ هسئول است. بنابران ، اعضا  1905 عاا ها 

اند ش ا  اصالت   ا  ار    سد هشا ات نداشتر  باند ا    ج نام الو     هقاالت  انشجون(
 سد هطمئ  نرستند جداً برحذ  باشند.

برعادۀ نونسیندگاد هقالیر      ناانت  ست است ار هسئولرت اصل( شقو  سرقت علم( 
تحرنرنۀ هجلر  ا نرز باند    چیاپ چنیر  هقیاالت( سیارم      هرئتش  ،است، اها  اش اد، سر برر

انید ش    الوب( هقالر  ا هو  بر س( قیرا  نیدا       انست.    شهلۀ اشل  اش ان( ار ا  ان  لحاظ بر
 ند.ا تحرنرنر ار هسئول تعرر   اش  ش ژذنرش ناان( هقالر هرئتبرر ش    شهلۀ بعد سر 

 

 ـ پژوهشی علمی های سرقت علمی در مقالۀ . عوامل و انگیزه5

تاانود تحقرقات هتعد      ان   هرنر انجام شد  است ش عواهل هختلف(  ا    ان  هوضیو   
انی      بند  ال( ا  چند ژیهشها   ع   ن  جم عاا ها ۀ  ا   اند. عباسراد ش  ج    الرل  انستر

 اند:  ها  ا چنر  برشمر    عواهل ش انگرز 
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 ؛  «رنا هنتشر ا  نا بمر»گسترش فرهنگِ . 1

 ؛ هاد امبو اا   ش هال( ش  فشا . 2
 ش شجو  هحرد  قابت(؛   ،یرش  ش طلب( جا  ،شول(  قش برا  ا تقات. 9

 تسلد بر  باد انگلرس(؛   عدم . 0

 اننترنت ش اهکانات سد ش فقداد فرهنگ استفا ۀ صحرح ا  سد    هرنۀ  شد  ش افزشد. 5
 استنا  ه(؛

 فقداد  انا ش سگاه( ا  نحوۀ استنا  ه( ش لزشم سد؛  . 6

 تنبل( ش سست(    ژهشها؛  . 1

 نبو  قوانر  ش هنشو ها  االقق( هدشد؛  . 1

 سا   فرهنگ  عانت هالکرت هعنو ؛   ناا ننرنبو  سهو ش ش . 0

 ش ا  ناب( قوانر  هربوط    اشو ؛   ،  هرااز ش ناا ها  تدشن ، اجرانبو. 19

 سهو ش( نا  ست؛ ن ام لرل  ناتوان(    نوشت  بر. 11

 ال  . 1900ق )ضع  شجداد ش االق. 12

ش شجیو  هحیرد    ،طلب( ش ییرش   جا  ،شول(  قش برا  ا تقاتعاهل سوم ) ،هراد  ان    
هیا  االریر     گیرفت  سیرقت علمی(    سیال        فزشنی(     ا باند نک( ا  عواهل اصیل(  قابت(

علمیی(  هرئییتباداشییت    اجبییا  اعضییا   ش ا ت هییا  ش ا ت علییوم ش   انسییت. سراسییت
ها برا  نوشت  هقالر ش اس  اهترا  حداقل(، بیرا  ا تقیا  هرتبیر، تبیدنل شضیعرت         انشگا 

اشیاند.       ا  هی(   نر  ش طیر ناچا  بر چ  ها  ساالنر بعض( افرا   ا بر  ش گرفت  ژانر ،استخداه(
یی ایر هعریا  اهتریا  ه(    جمریع اهیو  سهو شی( ش         علمی(  هرئیت   اعضا  ا تقا ناهۀ  سنر 

هیا  ژهشهشی( االتایاص      ن  اهترا  بیر فعالریت  تر براها  اشو  است ی    ژهشهش(  انشگا 
بنگرند بیر  شو  )  طرنق هقاالت ژهشهش( اس  ه( ن  اهترا ات ان  بخا ا تر براش  نابد ه(
هیا ش     .    اسیتا  همیر  سراسیت   9: هیا ۀ  1900 علمی(  هرئیت   اعضیا   ا تقیا  ناهیۀ   سنر 
 رها،  انشجوناد هقاطع تحارقت تکمرل( ها نرز برا  ش ش  بر هقاطع بیاالتر )ا جملی    ناهر  سنر 

الت  سالۀ الو  نرا هند )هلزم بر  چیاپ هقیا   نا ناهر  هااحبۀ هقطع  اتر   ش نرز  فا  ا  ژاناد
 . 10: هیا ۀ  1900  اتیر    ش ۀ سهو شی(  ناهیۀ   سنیر  بنگرنید بیر   هسیتند )  ژهشهش( ی   علم(
ش  انشیجوناد تحایرقت   علمی(   هرئیت ها  ها هم براساس تعدا  هقاالت اعضیا      انشگا 
 شوند.  بند  ه(  شاد      تکمرل(
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 ـ پژوهشی علمی ی از سرقت علمی در مجالت گیر پیشهای . راه6

 شد  اسیت ایر ا    ناا  ژراها  هختلف( اا   ا   ا  انجام سرقت علم( تاانود گرر ژرابرا  
ار د االقق ژهشها، سهو ش صحرح هایا نق سیرقت علمی(،     تواد بر ناا ننر  جملر ه(  سد

عباسیراد  بنگرند بر  ،نمونر را بش... اشا   ار  ) ،تاون  ش اجرا  قانود حق هالکرت هعنو 
هیا  سهو شی( ش     ناهیر   هیا ش سنیر     اصقح سراست چنر  هم ب . 1905عاا ها   ۀ  ا   ش  ج 
 .شو  ، بر ان  هوا   افزش   ه(ا ان    با ۀ سد صحبت شد ار ژرا ،ژهشهش(
طیو  شنیه     بیر  ی ژهشهشی(  علمی(  ش هؤثر ار هجیقت   ،شد   عمل(، س هانا اا   ا اها  ش 

 -2 ،«نیاب هتیود    افزا ها  هشیابر   نرم»استفا   ا   -1ا   اند عبا تتوانند ا  سد بار  بگررند   ه(
 ) ندگاد برنا .« نقدِ هقالر»چاپ هقاالت 

 

اابمتونافزارهایمشابهنرم9.6
ایر براسیاس فنیاش   هیوش هاینوع( طراحی(        ،«ناب هتود  افزا ها  هشابر  نرم»استفا   ا  

جوننید ش    الملل( ا  سد بار  هی(   بر   شش( است ار اهرش   بسرا   ا  هجقت هعتبر ،اند  شد 
هیا     انید ایر ا  نمونیر     ها  علم(  ا شناسان( ار    ها ش تقل   ا  ان  طرنق بسرا   ا  سرقت

ایر   نام بر  نرچرهجلۀ  ا سو هقالۀ هحققاد انران(  51تواد بر شناسان(   االرر ش هشاو  سد ه(
 .   ابتدا  هقالر بداد اشا   شد

 ناب هتن( فراشان(    جااد شجو   ا   ار بعضی( ا    افزا ها  هشابر  ش نرم ها  اهرش   ژانگا 
، «Turnitin»هیا     تیواد بیر ژانگیا      جملر هی(   سد  هند؛ ا   ه( ا ا ر  انگاد الدهاتطو   بر ها  سد
«Eve2» ،«Safeassign» ،«Copyscape» ،«Crosscheck»، افزا هیییییا    ش نیییییرم«Ithenticate » ش
«Scanmyessay » . ژانگییا   ه ییال را بییاشییا   اییر«Turnitin »  ترن  هنیید قیید تاییر نکیی( ا

انگلرسی(، عربی(، چرنی(      هد:  ژوشا ه(  ندۀ  نرا  ا  بادنو    ناب است،   ها  هشابر  ژانگا 
ا ، لاسیتان(،   ، سلمیان(، انتالریان(، راژنی(، ایر     و )سنت( ش سا   ، هلند ، فنقنید ، فرانسی  

 05هحتیوا  ا    ژانگیا   ا    .ش شنتنیاه(  ،(، سونرس(، ترا(رول،  شس(، اسپانان(ژرتوال(،  شهانر
هیزا  هجلیر ش    119هرلرود هقالر ا   199ش  ،هرلرود هقالۀ  انشجون( 991هرلرود صفحۀ شب، 

  .1905ناب هتود سمرم نو    اتاب  ا   )ساهانۀ هشابر
نیاب جایان(  بیاد فا سی(  ا ژوشیا        افزا هیا  هشیابر    هیا ش نیرم    ن  ا  ژانگا   هرچ
بر شرو  ژدندۀ تقل  ش سرقت علم( ش نرا  هبیرم جاهعیۀ     ش ش باتوجر  هند. ا همر   نم(

نیاب هتیود        سال االرر چاا  ساهانۀ هشابر علم( انراد بر تشخرص ان  هوا  ،    چند

http://www.turnitin.com/
http://www.scanmyessay.com/
http://www.turnitin.com/
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ا  سیمرم نیو ،    انید  عبا تترتر   ها بر  اندا   شد  است. ان  ساهانر  اشو  طراح( ش  ا 
 ش همتاجو. ،همانندجو، هاتاب

 سمیم نور 1.1.1
ناب هتود بر  باد فا س( است ار هراز تحقرقات ایاهپروتر     اشلر  ساهانۀ هشابر« سمرم نو »

 سم(  شنمیان( شید    طو   بر  1909هر ا   29ش ا  تا نخ  ار   اندا    اسقه( )نو    ا علوم 
هیزا    919با بیرا ا   ، است. ژشتوانۀ ان  ساهانر  ا سر ژانگا  هجقت تخاا( نو  )نو هگز

هیزا  اتیاب تمیام هیت   ش ژانگیا  چکریدۀ        ژانز  الانۀ  نجرتال( نو  )با برا ا   هقالر ، اتاب
 هید    هزا  چکرید   تشیکرل هی(    برستها  علوم انسان( ش اسقه( نو  )با برا ا    ناهر  ژاناد

، سیانر هجیقت ش هؤسسیات، اسیاترد     ی ژهشهش( علم( )هماد . سر برراد ش  اش اد هجقت 
 تواننیید بییا هراجعییر بییر نشییان(     اد اشییو  هیی( گییر ژییهشهاش  ، انشییگا ،  انشییجوناد 

<http://www.saminoor.ir> عضونت    ان  ژانگا  بیا ش ش  هسیتقرم هیت  نیا با گیذا         ش
هقاالت   نافت( الو     ان  ساهانر گزا ش( ا  هرزاد ش هیوا   هشیابات سد    wordنا  txtفانل 

شید ،    ها  چیاپ   قابلرت با گذا   اتاب« سمرم نو »نند. اهقاالت با هقاالت ژرشر    نافت 
 فراهم ار   است.ها  سد   ا  سرقتگرر ژرا   ا نرز برا  ش هقاالت اا براد الو ،ها  ناهر  ژاناد

 

 همانندجو 6.1.1
ناب هتود    انراد اسیت ایر ژهشهشیگا  علیوم ش فنیاش           شهر  ساهانۀ هشابر« همانندجو»

هناسیبت  ش    ، بیر 1905سذ   21   تیا نخ   ا  سد شایر    اندا     ا  سد  ا اطقعات )انرانداک 
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 شنمیان( شید. انی  سیاهانر ایر بیر        ، هاد بیا هفتیۀ ژیهشها    فسا  ش همالملل( هبا    با   بر 
    شجیو  جسیت ها   انشجون( االتااص  ا   بیر     ناا  ژراها/   ناهر  ناب( هتود ژاناد  هشابات

هیا     ژیر ا   ش نوشیتر    ها  هوجو     انرانداک ه(   ناا  ژراها ش    سالر نا ناهر  هت  ااهل ژاناد
 هید    هریزاد هماننید  ش هنبیع اطقعیات هماننید  ا نمیانا هی(        ش دنا (ههمانند  ا با ناب( 

هیا ش هؤسسیات      انشیگا  علمی(   هرئت . اعضا  1905)ژهشهشگا  علوم ش فناش   اطقعات 
هیت    wordفانیل   <http://www.tik.irandoc.ac.ir> توانند بیا هراجعیر بیر س  س     ژهشهش( ه(

ناهر نا هقیاالت  انشیجوناد الیو   ا بیرا  اطمرنیاد ا          ، ژانادناا  ژرابخش( ا  هت   نا ااهل
 عدم شقو  سرقت علم(    سد بر ان  ساهانر بسپا ند.

 

 مهتاب 6.1.1
ناب هتود    انراد اسیت ایر    س هانشیگا  ژیر ا ش  بیاد        سوهر  ساهانۀ هشابات« هاتاب»

 2916الملل( اش  تقلی     باشت( توسعر نافتر ش هقام اشل هسابقات بر طبرع(  انشگا  شارد 
حاضیر بیرا  تشیخرص سیرقت علمی(    حیو ۀ         ا اس  ار   است. ان  سرستم   حیال 

ر د هنابع ال م    سانر علیوم نریز قابلریت    ا هاندس( ااهپروتر طراح( شد  است، اها با فراهم
 بانیر هریاد اسینا  فا سی( ش       ناب( تی    ن( هشاباتار توانا ،ناب  استفا    ا  ا  . ان  هشابات

هیزا  سیند فا سی( ش     برسیت ا  شیاهل    ژرکیر   ،هراد اسنا  فا س( ش انگلرس(  ا  ا   ۀ ش بان
   هیت    txtش  ،doc ،pdfهیا     ش ا  قالی    ا  هزا  سند  ش بانر    حو ۀ برق ش ااهپروتر  سر

بیر ا    قریق/ بیاتوررر، تورریر       علم( )اپ( اند ش قا   است انوا  سرقت  ش ش   ژشتربان( ه(
ش با نونس(   ا تشخرص  هد. قرا  بیو   اسیت ایر ا      ،گزنن( هعنان( ساالتا  جمقت، جا 

http://www.tik.irandoc.ac.ir/
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هیا ش هقیاالت  انشیکدۀ هاندسی( ش علیوم        ناهر     بر س( ژاناد« هاتاب» سماً ا   1906سال 
  .1905شت( ااهپروتر  انشگا  شارد باشت( استفا   شو  ) انشگا  شارد با

 همتاجو 6.1.1
 ناب بوه( هتود است ار هراز اطقعات علم( جاا   انشیگاه(   چاا هر  هشابات« همتاجو»

ش هرکرشالکترشنر  هعاشنیت علمی( ش فنیاش       ،با حمانت ستا  فناش   اطقعات، ا تباطات
بر سیی( » هییاد بییا همییانا هلیی(  ، هییم1905بامیی   6   تییا نخ  سد  ا  ناسییت جماییو  

  )البرگیزا    انشیجوناد   ایر اندا      شنمان( ش  ا  ،«  ا  سرقت علم(گرر ژراها  اا   ا 
ها  هتن( هقیاالت علمی( هشیکوک  ا بیا هقیاالت        تواند شباهت   . ان  ساهانر ه(1905انراد 
  شناسیان( انید.   SIDهوجو     ژانگا  اطقعات علم( جاا   انشیگاه( )  ی ژهشهش( علم( 

« تشخرص سرقت هعنان( حاصل ا  با س ان( هعنان( جمقت اسیت ا  نقاط قوت ان  ساهانر »
هیا،     . تماه( اصیحاب هجیقت،  انشیگا    1905)هعاشنت علم( ش فناش    ناست جماو   

صیو ت    بیر  <http://www.hamtajoo.ir> (نتوانند بیا هراجعیر بیر نشیا      ش... ه( ،ادگر ژهشها
ها  فا سی(    ان  ساهانر تناا ا  هت  ،اضرح  انگاد ا  الدهات ان  ساهانر استفا   انند.   حال

 اند.    ژشتربان( ه( docxش  ،txt، docها    با قال 

 

تواننید    هی( « همتیاجو »ش « سمرم نو »ناب بوه(،  ش ساهانۀ   هراد ان  چاا  ساهانۀ هشابر ا 
 شتۀ ا برات فا س( هو  اسیتفا     ی ژهشهش( علم(     شند  اش   هقاالت   نافت( هجقت 

  نگیر  نی      هقانسیر بیا  قرا  گررند. البتر باند توجر  اشت ار ان   ش ساهانر هزانا ش هعانب( 
 ا  pdfهیا  ش ش  ِ قالی      ادام ا  ان   ش ساهانر قابلرت ژشتربان( فانل  هرچ ،ه ال را ب ا ند. 
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انید ش    ها  ا ژشیتربان( هی(    ا  اتابهقاالت هجقت یررژهشهش( ش بعض( « سمرم نو »ندا ند. 
 ی ژهشهشی(  علمی( فقید هقیاالت   « همتیاجو »ها   ش تر  ا نرز   االترا   ا  ، اها   هقاالت سال

بیر بعید    1911هوجو     ژانگا  اطقعات علم( جاا   انشگاه(  ا ی ار هقاالت سد ا  سیال   
یی ژشیتربان(    انید   مانر ه(ها  االرر هجقت  ا نرز با تأالرر بسرا  ن  است ش هدت( است شما  

هیا  هعنیان(  ا نریز  ا  . بنیابران ،       قابلریت تشیخرص سیرقت   « همتاجو» ،ند.   عوضا  ه(
تواننید       تشخرص سرقت علم( هقیاالت هی(   ی ژهشهش( علم( سر برراد ش  اش اد هجقت 

 بار  گررند.  نگر ن هکمل  صو ت   بر« همتاجو»ش « سمرم نو »ا  
گریر  ا     هشکقت ش نواقا( نرز  ا ند. نک( ا  هشیکقت( ایر    بایر     ها  اها ان  ساهانر

اسیت؛  نیرا انی   ش    « هرحلۀ قبل ا  چیاپ »تا ها  سد ناب شجو   ا   اا ان(  ها  هشابر  ساهانر
 ،ه یال  را بی شید   ا ندا نید.     شد     هقیاالت چیاپ    ها  انجام  ساهانر توانان(   ناب( سرقت

  اش   ا  فراننید ر س( هقاالت   نیافت( الیو  قبیل ا  ش ش  بیر     ار هدع( بفنود ا ب( هجلۀ 
هیا       قیا   بیر اشی  سیرقت    1906 فنیود ا بی(  نیاب اسیت )    افزا ها  هشابات  طرنق نرم
بنگرنید بیر   « )تا اشعا  نرمان( سسو ن    التتأهل(    تحول هنارر  ا  »شد     هقالۀ   انجام
ا   ا بیر انی   ش     شید    هقاالت چاپ س هانا قاد ربهمر  هقالر  نبو   است. ها نرز  9بخا 

هیا  انی  هقیاالت  ا شناسیان( اننید.        نتوانستند سرقتها  سد ادام ا   ساهانر سپر نم، اها هرچ
تشیخرص ش   نیاب( سیرقات     نگیر       ایا    ا بانید  « هرحلۀ ژیس ا  چیاپ  »بنابران ،    

  اشت. علم(
 

)دادگانبينا(«نقدمقاله»مقاالت6.6
اد ش سگاهیادِ ژرشیرنۀ تحقریق       گیر  ژهشهاار  است  ا انر اهقاالت نق « ندگاد برنا»   شاقع
توانید    هی(  ی ژهشهش( علم(    هجقت ها  سد ش چاپ نسندنو ه(ها  هطالعات( هختل    حو  

ش   نترجیر ایاها انی   شنیۀ      ،ایر د سیا قاد   بخش( بیر جاهعیۀ علمی(، هنیزش          سگاه(
هیا ش هقیاالت حیو ۀ      علم( هؤثر باشد. هحققاد ها باند با هطالعۀ اتیاب یرراالقق(    جاهعۀ 
 هیا  اصیرل با شناسیند ش    شهلیۀ بعید       ها  یرراصرل  ا ا  ژهشها  هطالعات( الو  ژهشها

اعتنان( عبو  نکننید تیا ا  انی  طرنیق       با ب(ها  سد  ا بر جاهعۀ علم( بشناسانند ش ا  انا ها  سد
ی  علمی(   شنۀ استنا  ش تحقرق الا ج شیوند. هسیئوالد هجیقت    ها  یرراصرل ا  گر  ژهشها
انند؛ ایا   ایر    فراهم« هقاالت نقد هقالر»نرز باند جان(    هجلۀ الو  برا  چاپ  ژهشهش(

گیذا      1911 ش سد بو   ش بنا  سد  ا ا  سیال   ژرا نقد ا ب(   حو ۀ ا برات فا س( هجلۀ 
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سیال ا    نیر ش تیاانود ایر حیدش     «  سخ  سیر برر »، 1 ش :1911 نقد ا ب(بنگرند بر است )
گذ  ، با الو   ه بتی( هیم    جاهعیۀ علمی( انی         ناهر ه( ان  فال« نقد هقالۀ»حراتِ بخاِ 

ش  ،سیا  ِ جاهعیۀ علمی(     تواند بر ژونان( نقید، سگیا     حو    اشتر است. چاپ ان  هقاالت ه(
اسیتا  ژو ناهیدا ناد ایر سثیا ش ا      ش فرهنگ( اشو  نا    ساند.  ،بابو  فضا  علم(، ا ب(

ها ژرا    هقالیۀ اوتیاه( ایر    سد      سال ،اهاد نبو   است بر  سا قاد فکر ش سخ      ست
 ،ها  الیو  ژر االتیر اسیت     اا  ا  نک( ا  اتاب  بر برهقار د سرقت نک( ا  ان  سا قاد تا  

شنیه  هسیئوالد       بیر  اد گیر  ژیهشها الطاب بیر   ، ست  ان    الاوص لزشم چاپ هقاالت( ا 
 هجقت حو ۀ ا برات گفتر بو :  

جا  هر شکانت( ا  انشاد ان  نا  اشت  ا بر هجلر بنونسم تیا شیاند    بند  صقح  ندم بر
بیر    ا ا  اسیتوراق    انی  ایا  بیا  ا   ش بیر اوشیا ش         تنبرا( ش تذار  باشد ار نام

صیقحرتِ     ادِ بی( الیوا   هطالعر برانگریز  ش هیانع شیو  ایر انشیاد نریز بیر الریل ژختیر         
سنگ ش قرمتی(   جو ِ هدع(   سند. حقرقت سد است ار نر نوشتۀ بند  چناد گراد  فرایت

الاطر سرقتا عزا بگررم ش نر ان  الانم اشلر  اس( اسیت ایر هرتکی      بو   است ار بر
ها اگرچر تحقریق ش ژیهشها چنیداد      ان  اا  یرر ا ب( شد  است. هتأسفانر    ان  سال

سـازیهایسرقتوکتابومقالهشيوهژردا نکر   است، اهیا   قت گسترش ش عمق ش 
کـنمبندهفکرمـیش ا  شرم ش حرا  ا ب( اش  حجاب شد  است...  اافتهاستعتنو

هـازـزتشـوااسـارقانادبـیهاونمونـهپوشیازاانمصداقخاموشیوچشم
هامجله،نکارراندارنداینداردواگرنواسندگانخودفرصتپرداختنبهاافااده
درراخـودتعهـدتاکنندامراانبهپرداختنصرفراخودکوششازبخشیبااد
  .29: 1916)ژو ناهدا ناد رسانندانجامبهیفرهنگیوفضایادبزوبهبود

 

 ـ پژوهشی علمی گیری مقاالت سرقتی در مجالت های پس. راه7

نک( ا  همر  هقاالت نقد نا گزا ش صاح / صیاحباد اثیر    ،حال اگر ژس ا  چاپ ن  هقالر
بیرا  جاهعیۀ علمی( ش هسیئوالد هجلیۀ        ا بو د سد هسرشق نا نک( ا  هخاطباد هجلر سرقت(

 ی  علمی( چر بانید ایر ؟ نکی( ا  هجیقت      ار انندۀ سد هقالر هحر    چاپ ی ژهشهش( علم( 
بریاد   گونر ان چنر  هوا    اشو     هنشو  االقق( الو  هراحل برالو  ش  ا با  ژهشهش(

  اشتر است:

   ؛هجلر  فتر رلۀشسبر رق(حق رتشخا ناسا هاد  ن   سو هکتوب اتاام ا  نافت 
 ؛ماتاا رۀاشل (بر س هجلر ش نرنۀتحررئته ۀجلس رلتشک 
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 بیر  (هبنی جلسیر    صیو ت  ریۀ تا   صیو ت لیزشم ش  هیا   سد ناب(اسنا  ش ا    سش جمع
 ؛منبو د اتاا ناشا  بو د 

 ؛شد  هاد هشخصهو  اتاام ش   الواست ژاسخ    هدت نسندگادا سال اتاام بر نو 
 ؛ن(ناا رر گ  رمهجلر ش تام نرنۀتحررئتد    جلسر هاجواب هتام (بر س 
 ایر اتایام شا       (  صو ت را(تنب  هاناا  راژ ا  همش هتام بر (بر شاا رما سال تام

 ؛  ا   شو رصتشخ
 نشیرنۀ ) ر هتخلفی  ریت سیا هاد هحیل فعال   (هقیام ژهشهشی   ن بر بیاالتر  (اطق   سان 

  .1905 هتالور  هاندس(

ها  ذنیل  اا   ا      هنشو  االقق( الو  تحقرقات هال( نگر  ) ی ژهشهش( علم( هجلۀ 
 برن( ار   است:   ا ژرا
حراست ا  اعتبا  ش  حمیات    ش برا (بر س نرهسئوالد نشر ا سو  (وا   سرقت علمه
شیرح  بیر  ،(سرقت علم رزادبر هباتوجر ،(ژوش تساهل ش چشم رچبدشد ه اد،گر ژهشها نگر 
 :شو  (ه (برالو   قانون نلذ

 ؛دها بر اشتر الواهد ش نتسا  هقالر    الواهد شد ش   صو ت چاپ ا   ش. 1
 انشیگا  تایراد قیرا  الواهید       هیا  نرنشیر  ۀناهی  را هقالر    س نسندگادنو ۀهم (اساه. 2

 ؛تگرف
 ؛دالواهد ش (حقوق رر گ (صقح ژ  ذ ن(ا  هراجع قضا. 9
ش  ( االلی   هیا  نرها ش نشیر   انشگا  نربا سا (سرقت علم ۀژرشند ( سم ۀناه ن  (ط. 0

 ؛هرتبد بر اشتراک گذاشتر الواهد شد (الا ج
  اسیتنا   نگیا  ژا  ،ش فنیاش   ،رقیات بر ش ا ت علیوم، تحق  ( سم ۀناه ن  (هرات  ط. 5

ایر   (ش هیر هحلی   ،هیا  نرهیا، نشیر   سسیر ؤههیا،    ،  انشیگا  ISCعلوم جایاد اسیقم )  
 دانید اطیق   ا   الواهید شی     هقالیر اسیتفا   ایر      نی  چیاپ ا  ریا  ا  اهت نسندگادنو

 9. 1905 تاراد ) انشگا 

،   صیو ت  یی ژهشهشی(    علمی( طبق ها ۀ ن  هنشو  االقق( فوق، هسئوالد ان  هجلیۀ  
هسیتند ش    هرحلیۀ ژیس ا     «    هقالر»قبل ا  هرحلۀ چاپ هلزم بر  ،برالو   با هقالۀ سرقت(
ایر اهیرش     بیر      ،ا   َشنۀ االریر «. ا   ش  سانت الو  بر ا ند»چاپ باند سد هقالر  ا 

  شجو جستشو . طبق   نا  ه( 0«سل  اعتبا »با عنواد  ،هجقت هعتبر جاان(  انج است
تنایا نی  هیو       1905سبیاد   12ال   تیا تیا نخ    1905عاا ها )ۀ   ا   عباسراد ش  ج 
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 ؛ اهیا   سیان(     ش اطق  ا  اتابانم )  هقالر    هجقت اشو   اشتر سل  اعتبا  نا حذف
تیوانرم شیاهد  شاج انی   شنیۀ       ها  االریر هی(    ها  ژهشهش(    سال  با شرو  بداالقق(
انیدا       ا  ا نای  ژیرا باشرم. حت( بعض( هحققیاد   ی ژهشهش( علم( جاان(    هجقت 

« اعتبا شدۀ انرانی(  هقاالت سل » ا برا   Retraction Watch»5»تا نمان( شبرر بر تا نما  
 .ال   1905عاا ها ۀ  ا    ج  اند )عباسراد ش  هطرح ار  

ش احیرا  سد،   ی ژهشهشی(  علمی( اها   صو ت برالو   با سرقت علم(    نی  هقالیۀ   
عاییا ها ش عباسییراد باتییرن  ش   ۀ  ا   اییر ؟  جیی تییواد سد  ا سییل  اعتبییا    چگونییر هیی(
  retraction gidelines) «نمو  سل  اعتبیا     » الاوص   ان نمو   ا  ترن      شد   اا شناس(
گریر  ش چگیونگ( سیل  اعتبیا  هقالیۀ سیرقت(        هسئول ژ( ،نمو  اند.    ان      اوپ  انستر

 شکل(  قرق براد شد  است: بر
هطمیئ    نق(بر هر طر رراست. اگر سر ب ررعتبا  هقاالت با سر بسل  ا گرر  (ژ رتهسئول

 (هطلی   ا طی   ن ا ندبا ،)ها نسند ساالت  نواعقم شو ، بعد ا  هطلع اعتبا  (ب ندهقالر با ،شد
 .بر اطق  الوانندگاد برساند  رراطقع نا نا  اشت ن 

سد  اننیدۀ  نیر نما رکی( الکترشن نگا صو ت جدا    سد هجلر ش هر ژا بر رراطقع ن هعموالً ا
فیراهم   (الل اصلده نراناباشد، اهکاد ش رک(الکترشن نرذار شو . اگر نشر ندهقالر ش هجلر با

  هیا  ا   ا  نک(شضوح ذار شو .  بر ندهسئلر با ن اعتبا شد  هم اسل  ۀاست ش   اصلِ هقال
 ریر اطقع نی  ا ریۀ   است.    تاwatermark)  نگا  صو ت نااد بر ‘اعتبا  (ب’سد نوشت  عبا ت 

 :ت ا   ن ر  اش نرهوا     ندبا رانررب نا
 ؛ال م  ا  اشتر باشد (ا جاع روندها ژ اعتبا  (ب ۀطرق همک  بر هقالبر ندبا رراطقع. 1
شضوح هشخص باشد )ا جملر عنواد هقالیر، نیام    ش بر رقاً ق ندهشخاات ااهل هقالر با. 2

 ؛ش...  ،نسند نو
هجلیر    بعید  ۀتیا انتشیا   ش    رسیت ن را  هنتشر شو  ش ن    اسر  شقت االهکاد (حت. 9

 ؛هنت ر بمانند
ش  ،نتعضیو  ننر،بر ژر االت هز را  باشد ش ن نتبدشد هحدش  رربر اطقع ( س  ست. 0

 ؛الوانندگاد نباشد  حق اشتراک برا
   ایر حیذف   سد  ا  نسیند  الیو  نو  نیا  رر)سر ب (ار چر اسن سل  اعتبا  ش ا رل ل. 5

 ؛هشخص باشد ندبا است
 ؛سا   نا  اشت نا رراصقح ن است، نر « سل  اعتبا » رۀاطقع ن هشخص باشد ار . 6
 . 1905 هماد:)باشد   عا  ندبا رزا  اصطقحات ش عبا ات هجو ش افتراسه. 1
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هراحیل اقیداهات ال م هسیئوالد نی  هجلیر       چنیر   هیم )ایوپ   « امرتۀ االیقق نشیر  »
  صو ت هواجار با هقاالت هشکوک بر سرقت علم( )قبل ش بعد ا  چیاپ   ا   قالی   ش   

: 1906 ا بی(  فنیود هجلۀ بنگرند بر  ،نمو ا  نشاد  ا   است )برا  ترجمۀ فا س( ان  نمو ا 
 « .اصول االقق( انتشا  هقالر»

  بیا ۀ هواجایر ش هقابلیر بیا      نا شید  ش هجیقت    ایوپ  ناا  ژراها  اا   ا  بر عقش 
هیان(  ا  اا   ا نریز  «   ش هقابلیر بیا تقلی     سثیا  علمی(     گریر  ژیرا قانود »هقاالت سرقت(، 

نیا شاگیذا   سثیا      ،شاحدۀ ان  قانود، تاریر، عرضیر   ا ا ر ار   است.    ها   الاوص   ان 
هر شخص حقرق( نا حقوق( با هدف ا ا ۀ ایل اثیر      توسد)ا جملر هقالر ی ژهشهش( علم( 

ش بیرا  هرتکی /    شیو   هی( هحسوب  «جرم»اثر الو  عنواد  بر نگر   توسدنا بخش( ا  سد 
ن ر گرفتر شید  اسیت: اشیخاص حقرقی( هشیمول هجیا ات           ذنلها    هرتکباد هجا ات

خاص شوند ش هجیا ات اشی    نقد    جۀ سر ش هحرشهرت ا  حقوق اجتماع(   جۀ شا ه(
 . شیو   قیانود هجیا ات اسیقه( تعریر  هی(      22ش  ،21، 29حقوق( حس  هو   هطابق هیوا   

ش  ،هیا،  انشیجوناد، اا انیاد ا ا        انشیگا  علم(  هرئتان  قانود استفا ۀ اعضا   6تبارۀ 
 ش سد بیر  هترتی   هعنیو   نیا  ش هیا    اهترا  هرگونر سل » بر عقش طقب  ا ا  سثا  هتقلبانر، 

، «(هشیابر علمی   ن عنیاش  نا تبر  نا ،(علم ۀهرتب ژانر، تحارل(، هد ک هرگونر االثربو د  هلو(
علمی(   هرئیت قیانود هقیر ات انت یاه(     1هیا ۀ   11تیا   1هیا     ترتر  هحکوم بر هجیا ات  بر

،   ن  )   تیا )ک    انشجوناد انضباط( ناهۀ  سنر  1  ها ۀ 5   تا )ب1 ها،   ن  )ب   انشگا 
قانود  سردگ( بر تخلفات ا ا   ش قوانر  ش هقر ات  ا سرا ش  ا گا  شنهۀ  شحانریت   0ها ۀ 

  .1906  ش هقابلر با تقل     سثا  علم( گرر ژرا انستر است )قانود 
قیانود  »، «  ش هقابلیر بیا تقلی     سثیا  علمی(     گریر  ژیرا قانود »ژرا ا  تاون  قانود 

هیان(  ا بیرا  سیا قاد علمی(،       نرز هجا ات« فاد ش هانفاد ش هنرهندادحمانت ا  حقوق هؤل
ا  اتیاب ش  سیالر،    انید  عبیا ت ن ر گرفتر بو . سثا  هو  حمانت ان  قانود  ش هنر     ،ا ب(

)قیانود  « ش هر نوشتۀ  نگر علم( ش فن( ش ا بی( ش هنیر  ]ه یل هقالیر[     ،ناهر جزش  ش نمانا
شید     برن(  ها  ژرا    ش هجا ات2: ها ۀ 1901ش هنرهنداد حمانت ا  حقوق هؤلفاد ش هانفاد 

 ا  ان  قرا ند: الاوص   ان 

 نیا  الو  نامبر است قانود ان  هو  حمانت ار  ا  نگر  اثر ا  قسمت( نا تمام هراس. 1
 ژخیا  نانشر  ندسش ند ا  ژد رری نگر عاهداً بر شخص   نااش  ۀبدشد اجا  ندسش ند ژد نامبر
  .29 ها ۀ: هماد) شد الواهد هحکوم سال سر تا ها  شا ا  تأ نب( حبس بر اند عرضر نا



 449   (زاده عباس واعظ) ... پيش هزار دیدة بينا

 هفیا   ایر  انید    الواست ناان( حکم صا  انندۀ  ا گا  ا  تواند  ه( الاوص( شاا(. 2
  .21 ها ۀ: هماد) شو  سگا( اش هزننۀ ش انتخاب بر ها   ش ناهر ا  نک(    حکم

نسیبت بیر    ،(الاوصی  (شیاا  نتبیر شیکا   ردگ(ضم   س ،توانند  ه( قضان( هراجع. 9
 ضیابطر   بیر  ال م  سیتو   سد ضیبد  ش شکانتسثا  هو   ۀا  نشر ش ژخا ش عرض رر جلوگ

  .20 ها ۀ: هماد) بدهند  ا گستر 

 
 گیری. نتیجه8

یی   علمی(    هقالۀ حاضر، ضم  تعرن  سرقت علمی( ش ذایر هایا نق( ا  سد    هقیاالت     
 یی ژهشهشی(   علمی( حیو ۀ ا بریات فا سی(، ابعیا  انی  هسیئلر    سیطح هقیاالت          ژهشهش(

هیا     ا  بیداالقق(  گونیر  انی  شد ، هسئولرت   ها  انجام  هو  بر س( قرا  گرفت. طبق بر س(
نونسیندگادِ هقالیر ش    شهلیۀ بعید  اش اد،      نیا  ژهشهش(    شهلۀ نخست هتوجیر نونسیند   

ن  عواهیل  تیر  هاماست. نگا ند  نک( ا   ی ژهشهش( علم( تحرنرنۀ هجقت  ش هرئت ،سر برر
 هیا  ش ا ت   ها  فیر  ، سراسیت    انگرز  بر عقش  ،ها  االرر  ا  افزانا سرقت علم(    سال

ش  انشجوناد تحارقت تکمرل( بیرا  چیاپ   علم(  هرئتعلوم ش باداشت    اجبا  اعضا  
)   هرحلیۀ قبیل   « ناب هتود    هشابرها  ساهانر»استفا   ا    اند ش ه( ی ژهشهش( علم( هقاالت 

ها  هطالعیات(    اد ش سگاهادِ ژرشرنۀ تحقرق    حو  گر ژهشها« نوشت هقاالت نقد»ا  چاپ ، 
هقیاالت  « سیل  اعتبیا   »، ی ژهشهشی(  علم(    هجقت ها  سد هختل  ) ندگاد برنا  ش چاپ

ا  چیاپ   ا    سیت هقیاالت )   هرحلیۀ ژیس      ش لوو اهترا ها  حاصل ا  چاپ ان  ،سرقت(
 اند.    ه(   ها  عمل( هؤثر برا  هقابلر با ان  ژدندۀ یرراالقق( هعرف(اا  عنواد  ا  بر
 

 هانوشتپی

 .اعتااه(  ان(؟ )ژرشن   الو بر  چناد شد  ار ندند  هرا بر چشم/ ژرا هزا   ندۀ برنا چر ه(. 1
بیاب   ،گلستادهقدهۀ هؤل ؛ سعد  شررا  ،  ،المحجوب اش هجونر ،  بنگرند بر ،برا  نمونر. 2

 )شرا  ش ژا شا  . 92اشل، حکانت 

الی   بیر هنشیو  االققی( انی   ش هجلیر اطیق          1905) عاا ها  ۀ  ا  ش  ج  عباسرادطرنق  ا . 9
 حاصل شد.

ال   است بیرا  اصیطقح    1905) عاا ها  ۀ  ا  ش  ج  عباسراد  ناا  ژراهعا ل « سل  اعتبا ». 0
«retraction » ا  ش »، «گیرفت   ژیس »، « هی(  بیا ژس »   نگر  چیود  ناا  ژراار سد  ا بر عبا ات

 اند.  ترجرح  ا  «  استر ا»ش  ،«جا  د»ش  ،«گرر  ژس»، «حذف»، «شجر »، «با گرر 
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شیوند ش    اعتبا شدۀ جااد هعرفی( هی(     هقاالت سل <http://retractionwatch.com>   ان  تا نما ). 5
 انند.  ر اشتباهاتشاد    تحقرقات علم( اعتراف نا سد  ا تکذن  ه(هحققاد ب

 

 نامه کتاب

تاییراد: ش ا ت علییوم،  ، 20/11/1900)هاییوب   Ph.D) تخاایی(  اتییر   ش ۀ سهو شیی( ناهییۀ  سنییر 
 ش فناش  . ،تحقرقات

 رر شلتی( ش ی ( شلتی   ش فنیاش   ،ژهشهش( عال(، سهو ش ها   هؤسسر علم( هرئت  اعضا  ا تقا ناهۀ  سنر 
 تاراد: شو ا  عال( انققب فرهنگ(. ، 11/12/1900)هاوب 

 ش فناش  . ،تاراد: ش ا ت علوم، تحقرقات ، 29/12/1909)هاوب  ژهشهش( تخلفات هاا نق ناهۀ  سنر 
 .<http://www.isw.ir> : 1905اسفند  2  س(  ستباد علم انراد )  ژانگا  البر   ند 

 .<http://www.irandoc.ac.ir> : 1905اسفند  2  س(  ست)انرانداک  )ژهشهشگا  علوم ش فناش   انراد 

 .  2 ش ،اتاب ها  ا برات ،«سرقت ا ب(» ، 1916ژو ناهدا ناد، تق( )
 .<http://jls.um.ac.ir> : 1905اسفند  2  س(  ست)  انشگا  فر شس( هشاد ،جستا ها  ا ب(

 .<http://www.isna.ir> : 1905اسفند  0  س(  ست)البرگزا    انشجوناد انراد )انسنا  

 .<https://jfr.ut.ac.ir> : 1905اسفند  9  س(  ست« )ساهانۀ نشرنۀ تحقرقات هال(» انشگا  تاراد، 

 .<http://www.en.sbu.ac.ir> : 1905اسفند  9  س(  ست انشگا  شارد باشت( )

 : 1905اسفند  2  س(  ست« )تقل       ج نام نونسندگاد» ، 1905، اهررحسر  )عاا هاۀ  ا    ج 
<http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=49>. 

هان( ناا  ژراسل  اعتبا  هقاالت هنتشرشد : » ، 1905عباسراد )  هر  ، اهررحسر  شعاا ها   ۀ  ا    ج 
  : 1905بام   25     س(  ست« )برا  هجقت انران(

<http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=48>. 

 .<http://www.samimnoor.ir> : 1905اسفند  2  س(  ستناب هتود سمرم نو  )  ساهانۀ هشابر

 تاراد: الوا  ه(. ،ش توضرح یقهحسر  نوسف( حرتاح بر ،گلستاد سعد  ، 1911سعد  شررا   )
 .90 ش ،0 س ،نقد ا ب( ،«گرنماس، ن   شش هر  » ، 1905شرنف( صح(، هحس  )

«  النل ا تکیاب سیرقت علمی( چرسیت؟    » ،ال   1900) عاا هاۀ  ا    ج  اهررحسر  عباسراد،  هر  ش
 .<http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=25> : 1905اسفند  9     س(  ست)

 25     سی(   سیت « )سرقت علم( چرست» ،ب  1900) عاا ها ۀ  ا    ج  اهررحسر  عباسراد،  هر  ش
 .<http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=14> : 1905بام  

« تهنتشرشید     نشیرنا  سل  اعتبا  هقاالت » ،ال   1905) عاا ها ۀ  ا    ج  اهررحسر  عباسراد،  هر  ش
 .<http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=47> : 1905اسفند  2  س(  ست)

http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=14
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=47
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« ژهشهش(  فتا ها  ها  هبا    با سوء   ا »، ب  1905) عاا ها ۀ  ا    ج  اهررحسر  عباسراد،  هر  ش
  .<http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=35> : 1905اسفند  6  س(  ست)

تایراد: هجلیس    ، 1906شیارنو    10)هایوب  «   ش هقابلر با تقل     تارۀ سثیا  علمی(  گرر ژراقانود »
 شو ا  اسقه(.

تاراد: هجلیس شیو ا     ، 11/19/1901)هاوب « قانود حمانت ا  حقوق هؤلفاد ش هانفاد ش هنرهنداد»
 هل(.

 ،هنشیو  ش هیوا ن  االیقق ژیهشها     ، 1909ش فنیاش   )  ،امرتۀ االقق ژهشها ش ا ت علوم، تحقرقات
 اهوا :  انشگا  شارد چمراد اهوا .

 .<http://liar.ui.ac.ir> : 1906شارنو   29  س(  ست) (ا ب فنودهجلۀ 

 .<http://isti.ir> : 1905اسفند  0  س(  ست)هعاشنت علم( ش فناش    ناست جماو   

 . 90 ش ،19س ،نقد ا ب( ،«سرقت ا ب( جدند با  شش اا » ، 1906هناو  ، هجرد )
 .<http://www.metalleng.ir> : 1905اسفند  11  س(  ست)  هتالور (هاندسنشرنۀ 

 .  90 ش ،19 س ،نقد ا ب( ،«سد با   هماد است اگر شرشر  گر شد» ، 1906 ا  ، عباس )  شاعظ
 .  90 ش ،19 س ،نقد ا ب( ،«چو عکس ها  اند  سب جو هم» ، 1906 ا  ، عباس )  شاعظ

ش تعلرقات هحمو  عابید . تایراد:    ،هقدهر، تاحرح ،المحجوب  اش  ، 1916ب  ع ماد ) عل(هجونر ، 
 سرشش.

 .<http://ictrc.ac.ir> : 1905اسفند  2  س(  ست)  ا  سرقت علم( گرر ژراها  اا   ا همانا بر س( 

 تاراد: هما. ،فنود بقیت ش صناعات ا ب( ، 1910الدن  )  همان(، جقل

http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=35%20%3c.%20

