
  هاي اجتماعی و آموزشی تقلب و سرقت علمی در گفت و گو با دکتر غالمرضا ذاکر صالحی بررسی زمینه 

  1393دي - 3شماره-ماهنامه فرهنگ امروزمصاحبه با   

  بوم علمی در ایران شود هاي ضد تقلب سبب تضعیف زیست نباید فعالیت 

ریزي آموزش عالی  دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامهآموخته حقوق و  دانشاشاره: دکتر غالمرضا ذاکر صالحی، 

شناسی علم و حقوق پژوهش در ایران است.  ي جامعه پژوهشگران حوزه گیرترین پیذاکر صالحی یکی از  است.

 دانشگاه،«و » عالی آموزش شناسی جامعه بر درآمدي: ایرانی دانشگاه«توان به  از جمله آثار وي در این زمینه می

در این گفت و گو، ایشان ضمن  اشاره کرد. »حقوقی و اجتماعی هاي جنبه: علمی تقلب«و  »فرهنگ و جامعه

شناسی گسترش  یابی و علت ي علمی و آکادمیک در ایران، به ریشه پرداختن به مسائل عمومی مبتالبه جامعه

  فساد علمی در درون این فضا نیز توجه کرده است.

آغاز شده  1313است که از "ناپلئونی"ران الگوي فرانسوي موسوم بهفرم آموزش عالی ای پالتهنوز : 1 سوتیتر

گرایی است. زیر  معتقد به مدرك ی بر آموزش و نه پژوهش وو مبتن گراتمرکزاست. این الگودولت محور، 

ساخت اصلی آموزش عالی ما هنوز مبتنی بر الگوي ناپلئونی است. در این الگو احتمال اینکه دانشجوها گرفتار 

  مدرك گرایی شوند و در دام تقلبات علمی بیفتند بیش تر است.

نماید که باید به هر قیمتی  القاء میگونه  : پارادایم موفقیت پارادایم بسیار بی رحمی است. به جوان این2سوتیتر 

اینکه هدف وسیله را توجیه میکند. این جوان ممکن است همان  نسبی گرایی اخالقی و موفق شوي و این یعنی

جوانی باشد که بعدا دست به تقلب علمی بزند تا به هدف خودش برسد و موفق شود.

  

کار را از بسترهاي رواشناختی و فردگرایانه ي ماً عمو* تحلیل هاي مربوط به زمینه هاي تقلب و سرقت علمی، 

مؤثر در دست زدن تقلب علمی آغاز می کنند: بر این اساس متقلب و سارق به سبب عدم پشتکار، عدم 

برخورداري از دانش و استعداد کافی و یا فقدان تعهد فردي و بی اخالقی دست به سرقت آگاهانه از آثار 

صیتی و اخالقی یک پژوهشگر و دانش پژوه است که او را تشویق به بهره دیگران می زند. در کل ضعف شخ



گیري رایگان و مخفیانه از آثار دیگران می کند. این دیدگاه چقدر واقع بینانه است و آیا اساساً می توان قائل به 

  نوعی تقدم و تأخر میان این دیدگاه و دیگاه نهادگرا و بسترگرا شد؟

از  اي عدهنش گر مهم است یا نقش ساختار. تحوالت و پدیده هاي اجتماعی نقش کقبال بحث این بود که در 

 دارد اهمیتمی گفتند که نقش ساختار ها  نیزبرخی  و مهم تر است ،کنش گر لاندیشمندان می گفتند نقش فاع

که هم ساختار هاي فرهنگی تاریخی سیاسی اقتصادي تعیین کننده هستند. ولی االن نظریه غالب این است و 

کنش گر و هم ساختار، هر دو مهم هستند. اما به نظر می رسد که در کشور هاي جهان سوم و کشور هاي در 

و ها تعیین کننده تر است. ستند معموال نقش ساختاره چون عرصه عمومی وکنشگران آزاد فعال  نیحال توسع

به هر حال انسان  غفلت کنیم. آن و فردياین به این معنا نیست که از فاعل کنش گر و جنبه هاي شخصیتی 

موجودي مختار و مسئول است و در کنار آن محیط هم مهم است. مثال ما می گوییم هوش یک جنبه فردي 

ساختار ها است. بنابراین اگر بخواهیم هوش و خالقیت را در کنار هم  واست. ولی خالقیت تحت تاثیر محیط 

رفتار  و کتاب راهبرد هاي مبارزه با فساد اداري براي بروز پدیده هاداشته باشیم باید هر دو را ببینیم. من در 

خیر ا تحقیقاتخصیتی و فردي است. عامل را با هم بررسی کردم که یکی از آنها عوامل شگروه  6هاي فسادي 

روان مطالعات  عالوه برضمن اینکه است. داشته  می و جامع تري نسبت به مقوله  رفتارکجروانههم نگاه سیست

کج روي شناختی هم دارد. نظریه دورکیم درباره مطالعات سنتی ما در این زمینه جنبه هاي جامعه شناختی، 

بیشتر روي ساختار تاکید دارد.  ا یک پدیده اجتماعی می داندوآن ر می کند و بیشتر روي بی هنجاري تاکید

جامعه  و ت هاي ناگهانی پدید می آیدثرو، دورکیم می گوید که در یک کشور رشد سریع اقتصادي رخ می دهد

 هاي مدرن هم جایگزین نشدههنوز هنجار حالیکهدر  ،سنتی هنجار هاي سنتی خودش را از دست می دهد

آرزو هاي بلند  قچنانکه در نتیجه ي عدم تحقهنجاري به وجود می آید  در حقیقت اینجا یک خأل است.

ر جامعه ایجاد شده فرایند کج روي اجتماعی رخ می دهد. آن رشد سریع اقتصادي د ناشی ازپروازانه اي که 

گرا است می گوید  کارکردکه هم  عالوه بر دورکیم، مرتون هم در همین زمره است.بحث تقلب و سرقت ادبی 

یعنی فرد  وجود داشته باشد؛که فساد و کج روي زمانی پدید می آید که بین هدف و وسیله عدم سازگاري 

اهداف بلند پروازانه اي دارد اما ابزار رسیدن به آن اهداف را در اختیار ندارد. بنابراین به هر کاري دست می 

و و ممکن است در حوزه علم هم دست به تقلب علمی هم بزند. بنابراین در کنار مطالعات روان شناختی زند. 



به عنوان  .تماعی پدیده کج روي و فساد هم پرداخته اندجامعه شناسان بزرگ ما به جنبه هاي اج ،فردگرایانه

یک  فراگیر است و خاص ، باید گفت کهدر ایران وضع تقلب هاي علمی را بررسی کنیمبخواهیم  اگر مثال

تنها و شخصیتی افراد مرتبط هست ولی  گروه اجتماعی خاص نیست. پدیده مدرك گرایی به جنبه هاي فردي

عامل نیست. 

  

که در آن سرقت، خیانت در امانت و یا جعل و  یافت) فرهنگی را (و یا شاید هرگز نتوان توانکمتر می  *

دروغ گویی ارزش باشد؛ حتی اغلب فرهنگ ها در میزان شدت و ضعف تأکید بر این ارزش ها نیز با 

نظیر یکدیگر مشترك اند؛ حتی به ویژه در فرهنگ هایی که هنوز به اصطالح سنتی تر شناخته می شوند، 

فرهنگ ما، بر این ارزش ها تأکید بیشتر و مصرانه تري می شود، اما می بینیم که در همین جوامع سنتی با 

نظام اخالقی سختگیرتر، جرائم گوناگون علمی رایج تر اند و با تسامح بیشتري با آنها برخورد می شود. 

  چرا چنین است؟

مظاهر خیلی وسیعی از فساد در  و غیر سنتی هم وجود داردهاي اخالقی  یافته با نظام تقلب در کشورهاي توسعه

 62000به مطالعه اي که در آمریکا روي  کرداشاره  می توان. مثال بخش علم، وجود داردحداقل در  آنها،

دو سوم دانشجوها اظهار کرده بودند که ما تقلب  است؛انجام شده سال  4دانشکده و در طول  96از دانشجو 

فر در دانشگاه تهران انجام داده بیش معیدسوم را ما در ایران هم داریم. در تحقیقی که دکتر  و همین دوکردیم 

درصد از دانش جویان گفتند که ما یک بار یا بیش تر از یک بار تقلب کردیم. بنابراین این پدیده همه گیر  60از 

. البته است. شاید شیوع بیشتري دارداست اما در کشور هاي در حال توسعه فرمایش شما را قبول دارم که بیشتر 

و شاید  مدرن است يتقلب به این صورتی که درباره آن صحبت می کنیم یک بی هنجار باید توجه داشت که

سنتی که مجوز  طب از دارالفنون است. در دارالفنون قرار شد حکیم هاي در ایران بتوان گفت که شروع آن

که امتحانی در  شوند.و از بقیه جدا  شناختهحکیم هاي واقعی  تاهند ندارند را جمع کنند و به آن ها مدرك بد

همه آنهایی که وارد می شدند تا ، می گرفتند ،وزیر علوم ،فرانسوي و اعتضاد السلطنه تولوزاندکتر  زیر نظر

خود و جالب اینجاست که  ،رشوه دادند پیشنهاد اعطايامتحان بدهند قبل از آن که سوال امتحانی پرسیده شود 



در ل میل قبول می کردند. و همه هم مجوز هایشان را گرفتند. هم رشوه را با کماکسانی که امتحان می گرفتند 

اولین نهاد آموزشی مدرن در ایران است این ضد هنجار مدرن شروع شد و بعد هم پدیده مدرك  که دارالفنون

ناتمام ماندند با شدت بیشتري با این  ي مدرنگرایی فوران کرد. طبیعتا در جهان سوم به دلیل اینکه ساختارها

از حساب می شوند. اتفاقا سفیدها  جرایم یقهو تخلفات جزو  تضد هنجار مواجه هستیم. اصوال این مشکال

د می شود. این نوع جرائم برخور آن با مماشاتاین است که با  سفیدها یقه جرائمریف هاي اصلی تع ویژگی

موسسات انجام می  بیشتر علیهو معموال خشونت آمیز نیستند و می گیرد طبقه متوسط صورت  بیشتر توسط

در اشخاص. بنابراین شاکی کمتري دارند و معموال از طرف افکار عمومی هم جرم تلقی نمی شوند.  تاشوند 

سخت گیري اخالقی در مورد  البته هر جا که طبقه متوسط حضور دارند این جرائم بیشتر دیده می شود. واقع

بیش از ما در کمبریج و جرائم در غرب هم هست. مثال در الگوي آموزش عالی انگلیس در آکسفورد  نوعاین 

جرائم دیده از این تاکید دارند. و اگر برخی  ی دانشجو و صداقت و عدم تقلبروي مسئله ادب و فرهیختگ

ین این نظام اخالقی سخت گیرانه در غرب بیشتر از ما است. دانشجو منجر می شود. بنابرا شود حتی به اخراج 

دانشجو خیلی تاکید دارند و اصطالحی دارند به نام  مان هم روي فرهیختگی و پرورش منشدر آموزش عالی آل

نگ را انگلیسی ها پر و بال بیلدونگ که معادل فارسی آن می شود تهذیب نفس و پرورش منش. همین بیلدو

تعهد می دهد که من  وجو وقتی وارد دانشگاه می شود فرم هاي متعددي را امضا می کند انشدادند، چنانکه د

اخراج می شود. حتی در بعضی دانشگاه ها اگر دانشجویی یک سی دي را کپی کند  .این کار ها را نمی کنم

حال توسعه  کشور هاي دردر  و بی هنجاري بنابراین این سخت گیري ها آنجا هم وجود دارد ولی اصل مشکل

نظام تعلیم و  دراز طرفی  .هستند  و پس ازآن به تعبیردورکیم آنومی در حال رشد اقتصادي بیشتر است، چرا که

هم جامعه پذیري دانش آموز و دانشجو انجام نمی شود. ما یک جامعه پذیري اولیه داریم که در  اتربیت م

مدرسه که می شود وارد یتی را در خانواده یاد بگیرد. مسائل ابتدایی تربباید  کودكخانواده باید انجام شود. 

اما این کار  .جامعه پذیري ثانویه اتفاق می افتد. آن جا باید آداب و معاشرت، گذشت و کار گروهی را یاد بگیرد

انجام نمی شود. یعنی در مرحله اول جامعه پذیري اولیه در خانواده کامل انجام نمی شود. بنابراین مدرسه هم 

د کار ناقص خانواده را تکمیل کند و هم کار خودش را انجام دهد. در مدرسه چون تراکم وظیفه وجود دارد بای

شود. و بخشی اولیاي آموزشی با مشکل مواجه می شوند و باز جامعه پذیري ثانویه در مدرسه کامل انجام نمی 

پذیري عقب مانده اي دارد در  هآید جامعبه دانشگاه می وقتی ریز می شود. یعنی دانشجو از آن به دانشگاه سر



یعنی دانشجو باید متوجه مفاهیم عالی مثل حالی که در دانشگاه باید جامعه پذیري مرحله سوم رخ دهد. 

جامعه پذیري عقب  در حالی که گرفتار بشر شود و هنجار هاي علم را نهادینه کند.عدالت، دموکراسی، حقوق 

در  اما ،دش آورده. بنابراین زمینه براي کج روي هاي علمی فراهم استکه از مدرسه با خو استمانده اي 

زمینه هاي کمتري براي بروز این مشکل وجود دارد. که این جامعه پذیري ها بهتر انجام می شود  یجوامع

بر  هو غلب نیازمند یک فرایند طوالنی استپذیري  جامعهعقب ماندگی در این جبران در شرایطی که  * حال

هاي سختگیرانه علمی و آکادمیک براي  اعمال مجازات ،شود در درازمدت میسر می نیزساختاري  هاي ضعف

مبارزه با تخلفات و سرقت ها چقدر می تواند موثر باشد؟

براي مبارزه با تقلب هاي علمی در دنیا بخشی  موجودمجازات هاي بازدارنده و سیستم هاي حقوقی و مدیریتی 

. االن در دانشگاه هاي بسیاري از کشور هاي توسعه یافته ابتدا دانشجو با سیاست آنهمه نه ت و از راه حل اس

نسبت  دال بر آگاهیدانشگاه آشنا می شود. بعضی جا ها از دانشجو امضا می گیرند که  خاص مالکیت فکري

واهد پایان نامه خجو می . دفاتري هم هست به نام دفتر مالکیت فکري که وقتی دانشمفاد و جزئیات آن استبه 

تا آن دفتر مالکیت  ، ورا آموزش می دهند و هم پایان نامه اش را کنترل می کنند دانشجواش را انجام دهد هم 

نرم افزار هایی هم دانشجو داده نمی شود.  فکري پایان نامه را از نظر صداقت علمی تایید نکند اجازه دفاع به

مشخصی را هم براي درصدي  .مفاد این پایان نامه کپی برداري استدارند که نشان می دهد چند درصد 

از نظر دانشگاه مانعی ندارد. اما اگر بیشتر باشد دانشجو  درصد 10برداري مجاز می دانند. مثال می گویند تا  کپی

ده تا از دواز »تقلب علمی«من در کتاب . ما در ایران هم از این قوانین کم نداریم. است مرتکب سرقت ادبی شده

 یقبل از انقالب اسالمی براي مقابله با تقلب علمی قانون 1349این قوانین را آوردم. فرض کنید ما در سال 

در کشور هایی . بنابراین اینها بخشی از راه حل است و »یقانون مجازات افشاي سواالت امتحان« با عنوانداریم 

مثل برخی از کشور  ،است و همه گیر که فساد سیستمی. ولی در جاهایی تأثیر دارد که ساختار ها کامل است

آقاي دکتر احمد توکلی  بنابر آمار و به گفته ي که. مثال تأثیرگذاري این مجازات ها کمتر است ،هاي جهان سوم

یا دالیل  ما به دلیل جعل مدرك سربازي ورزشکار 260می بینید که حدود  است؛ فساد در ایران سیستمی شده

 5200ایران  درهاوایی  علم هم چند سال پیش دیدیم که شعبه دانشگاهممنوع الخروج هستند. در بحث  دیگر

بودند. در بخش  هاي باال و داراي مسؤولیت که اکثرا مدیرداده بود لیسانس و دکتري به افرادي  فوق مدرك



 چنین شود. در ر روز کشف میهردي و موارد دیگري میلیا 3000میلیاردي و  12000ساد اقتصادي در بانک ها ف

از  مشکلمشکل تر می شود. یعنی  بسیارشود کار من و شما در دانشگاه  میشرایطی که کج روي و فساد فراگیر 

دانشگاه یک نهاد اجتماعی خود نظام آموزشی نیست که با آن مقابله کنیم.  از ،بیرون به دانشگاه فشار می آورد

دیده مدرك گرایی ریشه اش در نظام اشتغال است. اگر نظام اشتغال صرفا یک نهاد آموزشی نیست. پاست. 

مدرکی به هر قیمتی که شده دیگر افراد به دنبال این نیستند که متکی به مدرك تحصیلی، شایسته ساالر شود نه 

، ابراینبنبیرون از دانشگاه نقش کلیدي دارد. شرایط بنابراین می بینیم که باز  .را براي خودشان دست و پا کنند

تولید کند و اگر جوان سرمایه فیزیکی و مالی نداشته باشد می رود مدام بازنظام اقتصادي اگر نابرابري ها را 

مالی و فیزیکی است.  سراغ سرمایه انسانی. ما سه سرمایه داریم که این ها با هم رقابت می کنند. یکی سرمایه

سرمایه اجتماعی است. و سوم سرمایه انسانی است که همان آموزش و دانش و مهارت است. وقتی جوان  دوم

ز دست رفته می رود سراغ آن که باشد ا ش که همان اعتماد و مشارکت و پیوندهاببیند که سرمایه اجتماعی ا

گیرد و بتواند مدرك ب یک آموزشی را ببیند و . بدین شکل کهسرمایه انسانی ، یعنیالوصول تر است سهل

رفته اش را تجدید کند. بنابراین راه حل هاي حقوقی و مدیریتی هم به نظر من بخش  سرمایه اجتماعی هدر

ثال براي مثال کوچکی از راه حل را تشکیل می دهد. ما در همه ابعاد و در همه زمینه ها نقص و مشکل داریم. م

 که یک بر مبناي الگوي فرانسوي پایه گذاري شده  1313سال در . دانشگاه تهران در خود نظام آموزش عالی

متمرکز و مبتنی بر اخذ مدرك تحصیلی است. یعنی ما مدرك گرایی را از همان جا پایه گذاري  ،الگوي دولتی

می گوییم مبتنی بر این است که الگوي ناپلئونی که به آن  این الگوندادیم. آن تغییرات چندانی کردیم و بعد هم 

. در کشور هاي شود دیوان ساالري اداري واردپس از فارغ التحصیلی  کهباید یک متخصص تربیت کنید  شما

هزار متخصص  100در حال توسعه دیوان ساالري هم ظرفیت استخدام محدودي دارد. شما فرض کنید 

ناسالمی  ابترقاستخدام کردید دیگر اشباع می شود. بخش خصوصی هم که فعال نیست. بعد شما می بینید که 

براي استخدام در دیوان ساالري دولتی  بهتريمدارك باالتري دارد شانس  سهر ک در آن شکل می گیرد که

نه و مبتنی بر آموزش و متمرکز  ،موزش عالی ایران الگویی است دولت محورآ فرم پالتدارد. به نظر من هنوز 

به این الگو اضافه کردیم. مثل پژوهش و کار هاي  . البته ما چیز هایی رااست معتقد به مدرك گرایی که پژوهش

بر الگوي ناپلئونی است. در این الگو احتمال  مبتنی فرهنگی. ولی آن زیر ساخت اصلی آموزش عالی ما هنوز

بیش تر است. بیفتند  علمیدام تقلبات مدرك گرایی شوند و در  گرفتار دانشجوهااینکه 



مجازات یک استاد عادالنه نیست که در د؟ یک عده می گویند مجازات هاي علمی چقدر عادالنه هستن* 

باید مجازات اي هم معتقدند  عدهبیرون کنیم.  از دانشگاهیا سال ها محروم و  او رایا یک دانشجوي متقلب 

را براي همیشه از زندگی تحصیلی و آینده تحصیلی  و متقلبهاي بیشتر و شدید تري را اعمال کنیم 

شده براي آن تناسب وجود دارد؟ هاي در نظرگرفته واقع چقدر میان جرم علمی و مجازاتدر محروم کنیم. 

نوع و میزان جرم و مجازاتی که برایش تعیین می شود تناسب  باید میاناصول اولیه علم حقوق این است که از 

ت در کشور ما این تناسب را هم عرف عقال در هر جامعه اي تعیین می کند. و ممکن اسوجود داشته باشد. 

رنگ دیگري به خود بگیرد. البته خیلی از دانشجویان و اساتیدي که مرتکب تخلفات علمی می شوند با مصادیق 

نشان  آشنا نیستند و نمی دانند که دارند تقلب می کنند. در آمریکا نظر سنجی هایی که از دانشجو ها شده

؛ براي نمونه مطالبی که حاصل شجو ها سرقت نمی دانندخیلی از انواع سرقت هاي ادبی را اصوال دان دهد که می

هم نمی داند. بنابراین در درجه اول ما باید کارگاه هاي آموزشی  هااستاد جست و جوي گوگلی هستند. حتی

و آنها را با مصادیق سرقت ادبی و تقلب در علم آشنا کنیم و بعد  براي دانشجوها بگذاریم هم براي اساتید و هم

مناسب کنیم. اگر شما جایی مشاهده میکنید که دانشگاهی با این مقوله برخورد جدي نمیکند یک هم برخورد 

برخورد اگر دانشگاه واهمه دارد که سیاسی می شود. شاید آن علت آن است که در ایران مسائل به سرعت 

یک دانشگاه ت از طرفی ممکن اس .عملی و شدیدي کند این مسئله به سرعت تبدیل به یک مسئله سیاسی شود

سیاسی و اقتصادي  ،تاریخی ،را بیشتر مربوط به ساختار هاي فرهنگی تقلب یک استاد مرکز علمی مشکلو یا 

این دلیل نمی  به نظر من این احتمال وجود دارد .البتهبداند و آن ها را بیشتر مقصر بداند و دست به کاري نزند. 

ر حال مجازات هایی متناسب با محیط هاي علمی باید در نظر شود که ما برخورد نکنیم و مجازات نکنیم. به ه

گرفته شود که کارکردي و بازدارنده هم باشد. 

در فضاي  علمی مهم و جنجال برانگیزي از سرقتنمونه  * بگذارید بحث را مصداقی تر کنیم. اخیراً

اتهام انتحال قرار گرفت. فاش شد که در آن یک استاد بسیار سرشناس و متنفذ در معرض دانشگاهی کشور 

و  صورت گیردبرخورد قاطعانه  این نمونهکه آیا با  به وجود آمده استاین اختالف  در قبال این موضوع،

و یا  ،تا درس عبرتی براي دیگران شود گرددفرد متخلف و متقلب کامال از تدریس در دانشگاه محروم 



حال بر  ن فرد از این خطاي وي چشم پوشی شود.ي آ ها و دانش ویژه مندي اینکه به سبب تخصص و توان

اخالق یا مالك برخورد با او باشد دانش فرد متقلب باید یعنی آیا  سر این دو راهی بزرگ چه باید کرد؟

؟علمی

اي است.  ي پیچیده باید کند، مسألهنهاد یا مرکز چه آن اخالق را ترجیح می دهم. ولی اینکه  شخصاً من

خود طرد هم مراتب (که ، طرد چه ؛کندآن را تعیین  دانشگاهی عرف بایدانجام شود  ي که قرار استبرخورد

باید عرف دانشگاهیان تعیین  ، به هر حالباشدبخواهد محرومیت هاي آکادمیک چه  ومالی  ي یمهجرچه )، دارد

اخالق  و اردر روند هاي آکادمیک خیلی دخالت نمی کند. ولی باید هنجقوه قضاییه د. در اکثر کشور ها کن

مرتون آن ها را به چهار دسته تقسیم کرده حاکم باشد. آن هنجار هاي علمی که یک زمانی  ی در دانشگاهعلم

و از طرفی گاهی هم این  .در حال افزایشند مرتباً افزایش یافته است وهنجار  34 رپک بهپ  توسط نبود، اال

وجود  در خود یک دپارتمانخود کنترلی که  ما از طریق نظام به هر حالهاي علمی نقض می شوند. هنجار

جا هم  مقابله کنیم. آن با این پدیده آن کنترل اخالقی که در خود گروه اجتماعات علمی وجود دارد باید  ،دارد

این هنجارهاي علم را براي کسی که بیشتر   نظام انگیزش داریم و هم نظام پاداش داریمهم  ،مجازات داریم

سیستم هاي مجازات هم هست که خود طرد شدگی و از دست دادن شهرت علمی یکی از  البته عات کند .مرا

آن هست. علت این که ما در ایران با این گونه مشکالت مواجه هستیم این است که اجتماع علمی در  انواع

ت که آنجا یک اجتماعی نانو به این معنی نیسایران شکل نگرفته. صرف اینکه به یک جایی بگویند پژوهشکده 

 یرد. هرعلمی حول هنجار هاي علمی شکل میگ . اجتماعاست حول موضوع نانو تکنولوژي شکل گرفته علمی

 ی در. و متاسفانه زیست بوم علماست تر باشد آنجا اجتماع علمی شکل گرفته جا که هنجار هاي علم قوي

همان طور که در نداریم. ایران ضعیف است چون اجتماعات علمی که حول هنجار هاي علم متشکل شود 

ما شبیه همان سمند  هم دستاوردهاي خودروي ملی ما سمند است در علوم انسانی و اجتماعات علمی ،صنعت

اگر تبلیغات علیه تی حتوقع بنز داشته باشم. این زیست بوم را باید قوي کنیم. نباید است. بنابراین ما 

 بنابراین ، باید از آن پرهیز کرد.در ایران شود علم ومب تقلب در علم باعث تضعیف زیستی چون یهاهنجارضد

به صالح نیست که در مجالت و در سایت ها مرتبا بگوییم که دانشگاه ها مدرك جعلی می دهند. اکثر مصادیق 

تهران دارد؟ آن  نشگاه هستند. میدان انقالب چه ربطی به دانشگاهدا برخاسته از بیرون ازتقلبات علمی در ایران 



شعبه هاي تقلب آمیز و جعلی انجام می دهند به امید این که بتوانند در دانشگاه نفوذ کنند. ها در بیرون کار

چند  .است دانشگاه هاوایی نه تنها هیچ ارتباطی با وزارت علوم نداشته بلکه شاکی پرونده اش وزارت علوم بوده

ضعف ها و  !. بلهاست تبرئه کرده باراول بانی آن دانشگاه رابار وزارت علوم شکایت کرده و سیستم قضایی 

نواقصی در نظام آموزشی هست که ممکن است آسیب هایی داشته باشد که آن ها را امید وار کرده باشد. ولی 

ون از دانشگاه شکل گرفتند. یعنی مشکل در می بینید که در بیر رونده ها را که شما بررسی میکنیداکثر این پ

. است نظام اقتصادي است. مشکل در نظام اشتغال است. دانشگاه گرفتار دامی شده که از بیرون برایش پهن شده

تقلب در علم باعث تضعیف از تالش هاي فرهنگی و تبلیغاتی براي پیشگیري  باید مواظب باشیم کهبنابراین 

ود. بخاطر اینکه ما و شما همه به دنبال این هستیم که این زیست بوم را غنی کنیم و زیست بوم علم در ایران نش

تقویت کنیم. 

به اندازه کافی  * وضعیت قوانین ضد تقلب و سرقت علمی در کشور ما چگونه است؟ آیا این قوانین 

دارنده و موثر هستند؟باز

ام، ولی ما از این ظرفیت استفاده  در ایران اشاره کردهقانون براي مبارزه با تقلب هاي علمی  10من در جایی به 

؛ قانون مربوط به جعل 1348ایم؛ براي مثال قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال  نکرده

؛ 1349مدرك تحصیلی یا استفاده از مدرك تحصیلی مجعول؛ قانون مجازات افشاي سواالت امتحانی مصوب 

؛ آیین نامه انظباطی تقلب و 1384خلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري مصوب سال قانون رسیدگی به ت

فرهنگی؛ طرح مجازات استفاده هاي غیر  ستاد انقالب 1362تخلف در امتحانات گزینش دانشجو مصوب سال 

مجلس شوراي اسالمی؛ قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهاي  1388مجاز از عناوین علمی مصوب سال 

. قانون 1372تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شوند. مصوب سال  آموزشی و

ي داوران ممیزان و کار  . و قوانین مربوط به ارتشاء درباره1372رسیدگی به تخلفات اداري مصوب سال 

پذیري  التی نظیر جامعهشناسان. این ها را داریم اما تا قبل از آن که کل آن زیست بوم ارتقا پیدا نکند و مشک

ناقص، تطابق و سازگاري بین اهداف و وسائل، مدرك گرایی، بی هنجاري و رقابت میان سه نوع سرمایه، نظام 

  آموزشی اقتباسی و ... حل نشود معموالً کار آمدي قوانین بازدارنده پایین می آید. 



سال است که رواج  10 حدود تاسفانه در ایراندر پایان من به نکته اي اشاره کنم و آن این است که پارادایمی م

پیدا کرده و آن هم پارادایم موفقیت است. مجموعه کتاب هایی هستند که می گوید تو به هر قیمتی که شده باید 

گرایی اخالقی و ماکیاولیسم را دامن می زند. این کتاب ها عمدتا ترجمه  موفق شوي. این پارادایم نوعی نسبی

فرهنگ فرد گرایانه غرب تطابق داشته باشد ولی با فرهنگ شرقی و ایرانی و اسالمی ما هستند و شاید با 

به باید نماید که تو  گونه القاء می بی رحمی است. به جوان این بسیارهمخوانی ندارد. پارادایم موفقیت پارادایم 

ن است همان جوانی باشد هدف وسیله را توجیه میکند. این جوان ممک این یعنی اینکههر قیمتی موفق شوي و 

به هدف خودش برسد و موفق شود. بنابراین مجموعه فضاي فرهنگی  تاکه بعدا دست به تقلب علمی هم بزند 

و متولیان اقتصادي فرهنگی باید دست به دست هم دهند و یک راه حل جامع و سیستمی پیدا کنند، و امیدواریم 

انون تشدید مجازاتی را تصویب کند، مانند الیحه اي که که این راه حل پیدا شود. صرف اینکه مجلس یک ق

شده است، تنها یک اقدام در کنار صد ها اقدام ضروري  نامه، تدوین موسسات تولید پایانبراي جمع کردن 

دیگري است که باید انجام شود. با این همه، این موارد از استادان ما سلب مسئولیت نمی کند. ما باید بیشتر از 

  مان مخدوش نشود.  بت کنیم تا ارزش هاي علمیاین مراق

  


