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تعلمیسرقبارةایناگفتهدرنکته
 

 ،شود که استادی شد و می دیده می ،کمتر اکنونو  ،در گذشته بیشتر

دانشرجو   برعهرد  که زحمت عمده ایجاد یک اثرر علمری    رغم این علی

در قالر   یرا   ای نشرریه آن اثرر در   و انتشار چاپ هنگامدر  بوده است،

. تقریبرا  در همره   آورده اسرت کتاب، نام خود را مقدم بر نام دانشرجو  

بلکره در   ،کنرد تنها اعتراضری نمری   دالیل مختلف نهه ، دانشجو بموارد

کنرد و   مواردی هم به احترام استاد، خود اقدام به چنرین کراری مری   

که البته  کند،جایی اسم را مطرح  شاید انتظار دارد که استاد این جابه

 افتد. می یهم چنین اتفاق غالبا 

اسرت. تکررار    متأسفانه در کشور ما سرقت علمی بسیار معمول شرده 

سرقت علمری کرم و بری      های نو در ، و ابداع روشهای معمولروش

و تنبیهری درخرور و    مجازاتندرت  قبح خود را از دست داده است. به

ها و مقامات قضایی  دادگاه جان چه از  ،های علمی سزاوار برای دزدی

همرین دلیرل   ه بر  ؛شرود مراجع علمی اعمال شده و می سویو چه از 

ن فاجعه و لکه ننگ کماکان بر گردن جامعه علمی کشرور  است که ای

 آویخته شده است.

  از ایرن میریبت و   تواننرد در گریرز   دانشرگاه مری   مدرساناستادان و 

سرقت علمی و از بین بردن این لکه ننرگ   آشکارترنشان دادن هرچه 

 آن کره از  بازی کنند،ثری ؤاز دامان جامعه علمی کشور نق  بسیار م

توجه ویژه به اخالق علمی و مهندسی در کالس درس  توان می جمله

بایرد بره انجرام    . واضح است که خود اسرتادان  را برشمردو آزمایشگاه 

تمرام مروارد مربروه بره      خودچنین امر مهمی اعتقاد داشته باشند و 

 .کنندرعایت  به طور کامل سرقت علمی را

 اسررتادان برخررییکرری از میررادیر بررارز دزدی علمرری کرره متأسررفانه 

 ناماسم خود مقدم بر  آوردن کنند، نمیبه عمد یا سهو توجهی به آن 

بر دوش او بروده  یک مقاله علمی  تولیدکار   دانشجویی است که عمد

نفر اول در جمرع مؤلفران    نام. در جامعه علمی مرسوم است که است

آن اثرر علمری    پدیرد آوردن سهم بیشتر او در  حاکی ازیک اثر علمی 

کره   یی بیراورد دانشجو نامخود را مقدم بر  نامادی است. حال اگر است

مرتکر  دزدی   ،الواقع عمده سهم را در ایجاد آن اثر داشرته اسرت   فی

علمی شده است. این ادعا که اگر من نبودم چنرین اثرری بره وجرود     

ام و... فقط سرپوشی است کره اسرتاد    آمد یا من صاح  ایده بوده نمی

کره   ،و یا از قبح کار خود بکاهد بگذاردخواهد بر این دزدی علمی  می

 این کار ناپسند بر هیچ کسی پوشیده نیست. زشتیالبته 

یرک   پدید آمردن هم در  که استاد سهم چشمگیری این حال به فرض

سرهم  اسرت کره    تر پسندیدهباز هم بسیار  ایفاد کرده باشد،اثر علمی 

مقدم تر است و بیشتر جویای نام، بر خود  دانشجو را که معموال  جوان

 و رسم استادی و جوانمردی را به شاگرد خود عمال  نشان دهد. رددا
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