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 ها و چالش هاسرقت ادبی؛ فرصت 

  ، مرضيه خداوردي ، سروش صيفی حميد نژاد سليمانی

 

اخالق در پژوهش همواره يكي از بنيادي ترين اصول و قواعد ملحوظ نظر محققان، پژوهشگران و صاحب نظران توليد علم 

ادبرري، شررايبه ي انتحررال (دزدي)يكرري از چررالش هرراي پرريش و فررراروي تحقيررق و پررژوهش، سرررقت ر     . برروده اسررت

اين كه محقق و پژوهشگري ساعت ها و   ماه ها و سال ها از عمر خود را صررف توليرد علرم و    . است( Plagiarism)يا

آگاهي نمايد و ديگري از روي ناآگاهي و كسب شهرت نام كهين خود را بر اثر بهرين ايشران بگرذارد، از مصراديق رفترار و      

العلم هو صروره حاصرله مرن شرد عنرد       -جمهور آمده است؛  در تعريف علم به لحاظ. كنش ضداخالقي به شمار   مي آيد

با توجه به اهميت و جايگاه علم، دانرش و تثكيردهاي   . علم؛ آن صورت و وجه به دست آمده از شد نزد ذهن است -الذهن

صرفي كه بر خرد و انديشه ورزي و مراقبت ها و نظارت هايي كه در نظام تحقيقي و پژوهشي كشرور صرورت مري گيررد،     

ت ادبي؛ وجود چنين پاشنه ي آشيلي در نظام علمي و توليد علم خسارت هراي سرنگين و گراه جبرران ناپرذيري برر       سرق

بارورسراختن و بره ثمرر نشراندن     هم چنان كه تفكرر و انديشره هرا در    . مسئوالن و محققان اين حوزه تحميل آورده است

و هدفمند متشكل از زيرساخت هاي نرم افرزاري و   ها در حركت و تكاپو است، وجوب و وجود مجموعه اي نظام مند تالش

سخت افزاري در جهت تقليل و نهايتا برطرف كردن اين پاشنه ي آشيل، بيش از پيش احساس و انديشه هرا و تفكررات را   

به اين گونره كره برا بهرره گيرري از مجربران و       . از رويين تني به رويان تني اين بعد از روح و كالبد اخالق، سوق مي دهد

احب نظران اين حوزه به موازات بهره جويي از خرد جمعي در ايجاد اتاق فكري با همرين عنروان و راه انردازي مكران و     ص

فضايي حقيقي و مجازي، اسباب آرامش و اطمينان خاطر پژوهشگران را فراهم و با اين اقدام بره نروعي دسرت مايره هراي      

 . ن را بر تأللو پيشرفت علمي نگاه داريمايشان را پاس داشتي درخور به جاي آورد و ديده هايما

  سرقت ادبي، توليد علم، رويين تني، رويان تني، پيشرفت علمي :كليدي ه هايواژ
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