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تکانه

 حدود چهار سال پیش بود که بعد از آشکار شدن چند تقلب علمی بحث این 
نوع تقلب ها در ایران بسیار داغ شد. از آنجا که موضوعی آکادمیک بود، در سطح 
جامعه تنها به گفتن این جمله که »فالن شخص تقلب کردن« بسنده شد و مانند 
هر حرف دیگری بود که افراد می زدند. یکی نپرسید این تقلبی که از آن صحبت 
می شود چیست؟ چرا تقلب بد است و چه شده است که این همه نسبت به تقلب 
حساس شده ایم؟ هیچ یک از ما تا به حال تقلب نکرده است؟ هیچ خطایی انجام 
نداده ایم؟ هم اکنون که چند تقلب علمی آشکار شده، این موضوع نُقل مجلس 
همه شده است! در این مدت بسیار صحبت از این شد که مواردی نیز پیش تر بوده 
و هیچ حرفی از آن ها به میان نیامده است. بی شک وضعیت سیاسی در بروز این 

مسائل بی تاثیر نبود. 
تا جایی که به یاد داریم پیش از این اتفاقات، حرفی از مسائلی هم چون تقلب 
علمی، اخالق علمی و غیره در مقیاسی که پس از آن صورت گرفت در میان 
نبود. جالب آنجا است که بسیاری می گفتند که قبل از این هم مواردی بوده؛ ولی 
هیچ کار عملی در راستای برانگیختن حساسیت جامعه ی علمی نسبت به این 
انجمن فیزیک اعالم کردند  نگرفته بود. در همان زمان  اعضای  مسئله صورت 
قصد تهیه ی یک منشور اخالقی را دارند که هم اکنون در سایت این انجمن در 
دسترس همگان می باشد و منشور اخالقی وزارت علوم هم عمری در حد چند 

ماه دارد. 
فکر  و  تأکید  می رسید،  به نظر  برجسته  زمان  همان  از  که  دیگری  مسئله ی 
همگان بر تقلب در پژوهش بود؛ اینکه چگونه باید جلوی آن را گرفت، چگونه 
اطالع رسانی شود و چه تبعاتی برای هر کار در نظر گرفته شود، مسئله ی مهم روز 
شده بود. هیچ صحبتی از مسائل دیگر اخالقی نبود. در یک جامعه ی علمی که 
فقط پژوهش صورت نمی گیرد، آموزش هم هست، یادگیری هم هست! آیا نباید 
در مورد رفتارهای اخالقی و غیراخالقی در این زمینه ها هم صحبتی به میان آید؟ 
آیا استاد هر طور که بخواهد می تواند با دانشجویان خود برخورد کند و دانشجو با 
هر روشی که می خواهد دوره ی تحصیلی خود را بگذراند و فقط تقلب نکند؟ تنها 

سرمقاله
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سواد مهندسی که به جامعه معرفی می شود مهم است؟!
این ویژه نامه چند دلیل وجود داشت که موجب پرداختن  برای تهیه کنندگان 
به این مسئله شد.)ترتیب ارائه ی دالیل اهمیت  آن ها را نشان نمی دهد، بلکه هر 
کدام می تواند دلیل شخصی یکی از تهیه کنندگان باشد( اول، روشن کردن واژه ی 
اخالق علمی است؛ اینکه چه مواردی را شامل می شود، در دنیا چه کارهایی انجام 
شده و چه قوانینی در نظر گرفته شده است. دوم، پرداختن و نشان دادن اهمیت 
جامعه ی  در  اینکه  بیان  است.  پژوهشی  اخالق  از  غیر  به  اخالقی  موارد  سایر 
آن،  با  افراد درگیر  و  است  در جریان  آموزش  علمی مسائل مهم دیگری چون 
بسیار بیش تر از افراد درگیر با مسائل پژوهشی هستند. حساسیت های دانشجویان 
روی  بر  استاد  نیز حساسیت  و  استادان  برخوردهای  و  آموزشی  مسائل  روی  بر 
به  کافی   توجه  عدم  درس،  کالس   سر  دانشجویان  حضور  عدم  چون  مسائلی 
تمرین  و غیره نشان دهنده ی همین موضوع است. سوم، بخش پژواک در تکانه 
است که هدفش بررسی و تحلیل مسائل آموزشی و بازتاب نظرات دانشجویان 
است. آنچه تاکنون در پژواک انجام شده است اهمیت بررسی مسائلی که باعث 
بروز بی اخالقی و اعتراض های معمول در دانشکده )و با تعمیمی نه چندان دور، 
و  پروژه  مانند  مسائلی ساده  روشن می کند.  پیش  از  بیش  را  دانشگاه( می باشد 
تمرین که شاید در نگاه اول از نظر یک استاد، کارهایی بسیار مفید باشند، در 
یا  باشند و  اینکه مفید  بر  حالی  که چگونگی درخواست  و نحوه ی بررسی  آن ها 

باعث بروز بی اخالقی شوند، تأثیر به سزایی دارد. 
و  است  بسیار  بحث ها  است.  موضوع  کل  شدن  مکتوب  اهمیت  دیگر  مورد 
صحبت ها فراوان، اما به  طور معمول هنگامی که نوشته  می شوند، مشخص تر و 
روشن تر شده و ساختار پیدا می کنند. امکان بررسی مکتوبات بیش تر از ملفوظات 
است. نوشته را می توان بارها خواند و به آن رجوع کرد، یک سند است، مشخص 
حالی که  در  شده است.  ارائه  آن  برای  استداللی  چه  و  چیست  ادعا  که  است 
به نظر نمی رسد تمامی مباحث در ذهن آدمی  از یک گفت وگوی طوالنی  پس 
تأثیری که  را نفی کرد،  تأثیر گفت وگو  البته بی شک نمی توان  نقش بسته باشد. 
برخورد رودررو و کالم دارد. در صحبت است که می توان نظر خود را بیان کرد 
و همان جا هم نظر دیگران را شنید، کاری که در چارچوب نوشتار سخت است و 
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حداقل حوصله ی بیش تری می طلبد. گپ وگفت های ساده و نوشته های جدی و 
سازمان یافته، هردو الزم اند. شاید خوبی دیگر دست نوشته ها این است که امکان 
البته همواره تعداد  بسط بحث و افزایش تعداد افراد درگیر با آن بیش تر است. 
زیاد افراد درگیر خوبی کار به حساب نمی آید، اما در چنین مسئله   ای که اهمیت 
ویژه ای دارد و عمومی است، با درنظر گرفتن اینکه کار تازه شروع شده است و 
تقریبًا همه ی فکرها خام و اولیه است، بهتر است که تعداد افراد بیش تری درگیر 
باشند. این ویژه نامه می تواند کمک کند نظرها و فکرهای مختلف چاپ شوند، 
تا مورد بررسی قرار گیرند و بتوان از میان این فکرها و مقاله ها به هنجارهای 

مناسب رسید. 
یکی از بحث های بسیار مهم در حین تهیه ی این ویژه نامه این بود که آیا باید 
با قانون و مجازات جلوی بی  اخالقی  ابتدای امر  قانون گذاری شود و در همان 
گرفته شود، یا باید مسئله باز شود و درباره ی آن اطالع رسانی و صحبت شود؟ 
هر  در  خارجی  بازدارنده ی  عامل  یک  و  قانون  که  بودند  عقیده  این  بر  برخی 
وضعیتی باید باشند، )برخی بر اهمیت این عامل خارجی در ایران تأکید داشتند!( 
و از هم اکنون که بحث باز شده است باید قانون گذاری شروع شود، قانونی که 
واقفیم اشتباه دارد و خواهد داشت؛ اما از بی قانونی بهتر است. این دسته اصرار 
ضعف  و  اشتباه  هم  هرقدر  رجوع  قابل  و  قانونی  مرجع  یک  وجود  که  دارند 
داشته باشد ضروری است. بالطبع با گذر زمان و بررسی اتفاقات می توان قوانین 
را تصحیح و بهتر کرد. گروه دیگر هم بر این عقیده بودند که هرقدر هم قانون 
و سخت گیری های الزم برای آن باشد، تا زمانی که اهمیت نفس مسئله و وجود 
به  موظف  که  هر شخصی  نمی رود.  پیش  کاری  نشود،  تبیین  آن  برای  قانون 
این حق  قانون عرف یک جامعه شده باشد  قانونی شود، هرقدر هم آن  رعایت 
را دارد که بپرسد، »چرا من باید این قانون را رعایت کنم؟« اهمیت قانون بر 
از گفت وگو و بحث درباره ی لزوم رعایت برخی  نباید  اما  کسی پوشیده نیست 
مسائل و وجود قانون برای آن ها  گذشت. شاید همین مقاالت ساده و مختصر 
بتواند عده ای را نسبت به مسئله حساس کند، اینکه تنها به رفتار و برخوردهای 
خود در محیط علمی بیاندیشیم. شاید وجود پرسش شخصی »ُکپ بزنم یا نه؟« 
از قوانین بازدارنده ای که برای آن درنظرگرفته می شود مؤثرتر باشد. از این روی 
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سعی کردیم به هر دو مورد بپردازیم؛ هم در باب قوانین صحبت شده است و قوانین 
تدوین شده توسط گروهی از استادان دانشگاه را آورده ایم و هم به مسائلی چون 
ُکپ زدن،  بین المللی،  علمی  جامعه ی  از  عضوی  عنوان  به  نکردن  تقلب  اهمیت 

کالس رفتن یا نرفتن و غیره پرداخته ایم. 
اولین  عنوان  به  است:  صورت  بدین  آن  مطالب  و  ویژه نامه  این  کلی  ساختار 
قدم در یک تقسیم بندی مسائل اخالقی در جامعه ی علمی به سه دسته ی اخالق 
اخالق  شده اند.  تقسیم  حرفه ای  اخالق  و  تحصیلی  آموزشی-  اخالق  پژوهشی، 
پژوهشی همان طور که از نامش پیدا است بر روی مسائل پژوهشی تمرکز دارد. 
که  فردی  به عنوان  استاد  اخالقی  مسائل  بررسی  به  تحصیلی  آموزشی-  اخالق 
آموزش می دهد و به تحصیل دانشجو می پردازد. ابتدا نظر بر این بود که این دو 
موضوع از هم جدا شوند، اما در حین کار مشخص شد که بسیار با هم درگیر و 
وابسته به هم  هستند و از این رو در یک بخش و درکنار هم ارائه شده اند. اخالق 
حرفه ای به مسائلی می پردازد که یک فرد پس از آموزش خود در دانشگاه به عنوان 
شخصی تحصیل کرده در جامعه با آن روبرو می شود. مسائلی در رابطه با تعهداتی 
که ممکن است نسبت به دانشگاه خود داشته باشد و یا وظایفی که در جامعه با 
ابتدای هر بخش مقدمه ی کوتاهی درباره ی مطالب آن  آن ها روبرو می شود. در 

آورده شده است.
تعداد محدودی دانشجو واستاد است  ارائه شده است حاصل بحث و کار  آنچه 
که برای  آن ها مسئله ی »اخالق در جامعه ی علمی« اهمیت زیادی دارد. روش 
و سعی  نوشتیم  را  ابتدا سؤال های مختلفی  ما  بوده است.  بر گفت وگو  مبتنی  کار 
کردیم درباره ی هر کدام  صحبت کرده و نظرات یکدیگر را نقد کنیم. ساعت های 
بسیاری گفت وگو شده است و نتایج هر بحث در قالب یک مقاله پیِش روی شما 
است. بی شک می توان بر آنچه آمده است اشکاالت بسیاری گرفت. مطمئنًا بسیاری 
با نظرهای ما در بحث ها مخالف هستند؛ خوشحال می شویم که نظر خود را به 
صورت مکتوب در اختیار ما قرار دهید، تا این بحث های مکتوب را بتوانیم ادامه 

دهیم.                  



و عرفی مسائل  اجمالی  بررسی  به  ابتدا  در     
اخالقی در جامعه ی علمی و ضرورت بحث در 
مورد آن می پردازیم. مقاله ی آقای دکتر مصفا 
با نگاهی بر اهمیت قانون گذاری، این موضوع 
با  مصاحبه ای  آن  پی  در  می کند.  تشریح  را 
آقای دکتر اردالن، یکی از استادان پیشکسوت 
انجمن  فعالیت های  آن  در  که  می آید  فیزیک، 
بررسی  برای  قانون گذاری  راستای  در  فیزیک 
مسائل و اختالفات پژوهشی در جامعه ی علمی 

مرور می شود. 

فرهاد  با  گفت وگو  علمی،  جامعه ی  در  اخالق 
منشور  اخالق،  کمیته ی  کار  نتیجه ی  اردالن، 
اخالقی ، سرن، گزیده هایی از کتاب اخالق در 
حوزه ی عمومی ، از نهادهای علمی چه انتظاری 
در  بی تفاوتی  و  ناآگاهی  از  سواستفاده  داریم؟، 
دانشگاه شریف، پیشنهادهای پژوهشی، شؤون 
کاوه  با  دانشجویی، گفت وگو  و حقوق  استادی 

الجوردی، مطالعه ی موردی

بخشپژوهشی
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کرده اند  تکلیف  من  به  تکانه  در  من  دوستان 
بنویسم.  مطلبی  علمی  اخالق  ویژه نامه  ی  در  که 
آن  درباره   ی  و  ندارم  تخصصی  زمینه  این  در  من 
نه زیاد خوانده ام و نه خیلی فکر کرده ام. فهم من 
تجربیات  اساس  بر  است،  عرفی  موضوع  این  از 
نکته  یک  ذکر  عقلی.  الزامات  نیز  و  مشاهدات  و 
وا  مرا  حیطه  این  در  من  کم دانی  است،  ضروری 
می دارد که بیش از معموِل خود چشم و گوِش باز و 
پذیرنده داشته  باشم در مقابل نظر مخالف، اما آن چه 
این  از  من  فعلی  باور  بیان گر  می نویسم  ادامه  در 
موضوع است؛ پس نظرم را قاطعانه و بدون ترس و 

تردید بیان خواهم کرد.
تعریف آرمانی اخالق برای من مجموعه ای است 
از گزاره های دقیق و معیارهای مشخِص خودسازگار 
که پای بندی به آن ها و تخلف از آن ها به سادگی 
قابل تحقیق باشد. سود و زیانی که از این تقید و 
تخلف به جامعه ی اخالقی می رسد انگیزه ی ایجاد 
این گزاره ها می تواند  این معیارهاست. خاست گاه 
این  باشد.  قبیل  این  از  و  اعتقادات  عرف،  عقل، 

گزار ه ها موافق و مخالف دارد، قابل بحث است و 
می تواند در طول زمان تغییر کند.

به عقیده ی من تعریف یادشده چیزی جز قانون 
نیست1. درجه ی تطابق آن با قانون قابل بحث است 
اما مقصود اصلی من آن است که اخالق در شکل 
آرمانی از جنس قانون است. زمینی است، ماورایی و 
مقدس نیست. بگذارید آن را قانون اخالقی بنامیم.

سؤال طبیعی آن است که حیطه ی اعتبار قانون 
تا چه اندازه بومی یا جهانی است. بدیهی است که 
این مطلب به موضوع مورد بحث قانون برمی گردد. 
مثاًل قانون خانواده در سودان و قانون خانواده در 
سوئد احتمااًل بیش از شباهت، با یک دیگر اختالف 
ابداعات  از  فارغ  اما علم،  تناقض دارند.  و چه بسا 
غریب و عجیبی چون علم  بومی، پدیده ای جهانی 
است. اگر بومی کردن علم به معنی تسلط بر آن 
جا افتاده  مفهوم  به  یا  و  است  بومی  افراد  توسط 
اشاره  علمی  بومی  مکتب  چون  خوش تعریفی  و 
علم  از  بومی  تعریف  اما  است  جدا  بحثی  می کند 
از آن مغالطات خطرناکی است که برخوردی توأم 

| اخالق در جامعه ی علمی |
ذرات  )پژوهشکده ی  مصفا  اسماعیل  امیر 
و شتابگرها، پژوهشگاه دانش های بنیادی(
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این قبیل  احتیاط و هوش مندی می طلبد. به گمان من علم مفهومی است که  با 
پس وندها را نمی پذیرد. عبارت های مبهمی چون علم بومی و علم  اعتقادی جعلیاتی 
ابداع شده است. نگاه کنید  است که یا از جهل برمی خیزد و یا برای ترویج جهل 
به تالش های صورت گرفته در شوروی کمونیستی برای ساختن فیزیک و شیمی 
سوسیالیستی تا منویات رفیق لنین و رفیق استالین و باقی رفقا برآورده شود. تاریخ 
در  مفاهیم  این  که  هشدار  اما  است  تمسخر  و  خنده  مایه ی  اکنون  تالش ها  این 
زمان خود مریدان و مروجان فراوانی داشت، چه در بین عوام و چه در میان خواص 

تحصیل کرده.
اگر بپذیریم که علم مفهومی جهانی است و اخالق در شکل آرمانی خود نوعی 
از قانون است ناگزیر باید بپذیریم که اخالق علمی بیان گر معیارهای جهانی است. 

بی اخالقی علمی، سودان و سوئد نمی شناسد.
از بحث های رایج در روش های اِعمال مقررات و قوانین، بحث بر سر روی کرد 
باال به پایین و یا پایین به باال است، به بیان دیگر اِعمال سخت گیرانه   ی مقررات و 
باال بردن هزینه ی قانون شکنی در مقابل بسترسازی و فرهنگ سازی. واضح است 
که این دو منافاتی با یک دیگر ندارند و می توان در آن واحد به هر دو مشغول شد، 
اما هر یک مقدمات خود را می طلبد. اولی نیازمند آیین نامه است و مجری قانون و 
متولی تنبیه و جریمه و دومی ملزومات دیگری دارد از جمله آن که جامعه ی مخاطب 
قانون، از اقلی از انسجام، فرهنگ و هوش مندی بهره بُرده باشد و معنای منفعت 
گروهی را درک کند. نیازمند مربی و مروج است و پشت کار و اراده ای پی گیر که 

شکیبایی نشستن به پای سرمایه گذاری را داشته باشد.
جامعه ی  که  است  ضروری  است  ایران  در  علمی  اخالق  از  سخن  که  اکنون 
علمی ایرانی را به درستی بشناسیم و مشخصات و مختصات آن را بررسی کنیم. 
هرجا به مثال مشخص نیاز داریم می توانیم در ذهن خود این جامعه را تا مقیاس 
چه  ما  علمی  جامعه ی  که  بپرسیم  خود  از  کنیم.  کوچک  ایران  فیزیک  جامعه ی 
اندازه منسجم است و وضعیت آن از این حیث در مقایسه با صنف بقال، پزشک یا 
اتوبوس ران چه گونه است؟ این جامعه را تا چه اندازه صاحب فرهنگ و هوش مندی 

این  پیچیدگی های   .1
انکار  غیرقابل  مبحث 
قانون  عمومًا  است. 
اخالق  کف  عنوان  به 
گرفته می شود  نظر  در 
همه ی  که  چنان  آن 
اخالقی  باید  قانون 
اخالق  همه  ی  اما  باشد 
در  نیست.  قانون پذیر 
پیچیدگی ها  این  این جا 
به چالش گرفته نمی شود. 
رشد  با  که  همان گونه 
آگاهی  و  فرهنگ 
قواعد  از  بسیاری 
ضوابط  به  اخالقی 
قانونی بدل شده اند شاید 
که  داشت  انتظار  بتوان 
و  روند  این  ادامه ی  با 
گسترش آرمانی فرهنگ 
قانون  و آگاهی، مفاهیم 
بیش تر  هرچه  اخالق  و 
نزدیک  یک دیگر  به 

شوند.
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از مفهوم  اندازه در آن درکی  تلقی می کنیم و چه 
منفعت جمعی می بینیم؟ در مقابل تعرض به بخش 
برای  معنا داری  جامعه چه تالش  این  از  فردی  یا 
دفاع دسته جمعی از حق و نفع اعضای آن مشاهده 
می کنیم؟ اعضای این جامعه ی علمی در میان خود 
چه اندازه یک دیگر را تقویت و یا تخریب می کنند؟ 

عضویت در آن منشأ اقتدار است یا خیر؟
از منظری دیگر نگاه کنیم و در ذهن خود به این 
چند  در  ما  علمی  جامعه ی  دهیم.  پاسخ  پرسش ها 
جهانی  جامعه     ی  در  سهمی  و  وزن  چه  اخیر  قرن 
اندازه است؟  داشته؟ سهم ما در دانش بشری چه 
اگر دست آوردهای خود را همین ام روز از حافظه ی 
جهان  از  او  درک  به  ثلمه ای  چه  کنیم  پاک  بشر 
هستی وارد می شود؟ کدام اکتشاف و کدام پروژه     ی 
مطرح جهانی، معطل مشارکت ما است؟ جامعه ی 

علمی ما چه اندازه صاحب هویت و اصالت است؟
و  دقت  با  باید  پرسش ها  این  به  پاسخ  برای 
وسواس ارتباط خود را با واقعیت حفظ کنیم. زندگی 
مثال های  به  مراجعه  باز  است.  توهم خطرناک  در 

تاریخی راه گشا است. 
از  پیش  علمی،  مطرح  اکتشاف  هر  که  آن جا 
انتشار در نشریات جهانی به ادعای متولیان علمی 
یا  مولداوی  مهجور  مجالت  از  یکی  در  شوروی 
زبان روسی چاپ  به  آن  مانند  یا جایی  گرجستان 
شده  بود. این اکتشافات البته به این دلیِل قانع کننده  
دانش  کاخ  از ساختن  تا  نیافته بود  انعکاس جهانی 
دانش پیشه ی  رفقای  دست رنج  از  کاپیتالیست ها 

کمونیست جلوگیری شود.
اخالق  کردن  نهادینه  پروژه  ی  می خواهیم  اگر 
باشد  داشته  موفقیت  برای  بختی  ایران  در  علمی 
باید تکلیف خود را با پرسش های یادشده و بسیاری 
حدی  مثال های  کنیم.  روشن  دیگر  پرسش های 
همیشه روشن گر است. پس دو وضعیت خیالی زیر 

را در نظر می گیریم.

علمی  جامعه ی  یک  با  اول  خیالی  وضعیت  در 
معیارهای  چنان که  ریشه دار،  سنت های  با  اصیل 
از  طبیعی  به طور  آن  اخالقیات  جمله  از  و  علمی 
درون آن می جوشد مواجه هستیم. چنین جامعه ای 
از مدعیان این حیطه است. جزوه ی اخالق علمی 
ترجمه  مختلف  زبان های  به  آن  دانشگاه های 
برای  الهام بخشی  مناسب  الگوی  و  می شود 

مؤسسات علمی جهان تلقی می شود.
و  است  پیچیده تر  قدری  دوم  خیالی  وضعیت 
بر  این وضعیت فرض  در  بیشتری می طلبد.  تأمل 
این است که اهل آیین نامه و طبقه ی سیاست گذار 
ِعلم، در اداره ی ترویج جهل به خدمت مشغولند. در 
چنین اداره ای چه می گذرد؟ در معاونت بومی سازی 
در صددند تا هم چون زیره ی کرمان و قالی کاشان، 
در  آید.  پدید  توپولوژی سمنان  و  دامغان  بیولوژی 
معاونت فتوحات و افتخارات، میزان تولیدات علمی 
که  گویی  رسانده می شود،  اطالع عموم  به  مرتب 
از مزرعه ی بالل صحبت می کنند. البد می گویند 
که در تولید علم از همه عالم جلو زده ایم و نگران 
ِمالیخولیا  معاونت  در  هستیم.  جهان  عقب ماندگی 
ای میل ِدروغ ِسیزده جدی گرفته می شود و دستور 
صخره های  از  سلیمان  حضرت  قالی چه ی  تولید 

گراویتونی کویر لوت صادر می شود.
در این جامعه  ی خیالی استاد دانش گاه تقلب علمی 
می اندازد.  دانش جویش  گردن  به  را  آن  و  می کند 
این مسئولیت گریزی ارج نهاده شده، او به سمتی 
مسئولیت هایش  جمله  از  که  می یابد  مقام  ارتقا 
ِعلمی  فرهنگ سازی  و  ِسیاست گذاری  مدیریت 
است. در این جامعه ی خیالی یک محقق جوان و 
برجسته به جرم صراحت و شهامت اخالقی از یک 
از هم کارانش  نفر  ده  و چند  اخراج می شود  جلسه 
که برای او کف زده اند مسؤولیت هم صدایی با او 
را بر عهده نمی گیرند. آن ها به مسؤولیت های دیگر 
خود، که از جمله ترویج علم است، ادامه می دهند. 
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در این جامعه ی خیالی سخنران یک سمینار ایده ی 
کساِن دیگری را از دست آوردهای مقاله ی خود و 
هم کارانش عنوان می کند و یا در یک سمینار دیگر 
نام  هم کارش را از روی مقاله ی مشترک برمی دارد. 
او پرچم دار اخالقیات علمی و به خصوص رعایت 

حق صاحب اثر و ِکِردیت دادن به مؤلف است.
کدام  به  ما  وضع  که  کنیم  داوری  خود  پیش 
اگر  است.  شبیه تر  خیالی  وضعیت  دو  این  از  یک 
پاسخ اولی است که فبها المراد، خوشا به حال ما. 
یا زود وضع مطلوب حاصل  اندک مراقبتی دیر  با 
می شود. بارمان را بسته ایم و آردهایمان را بیخته ایم 
و الک هایمان را آویخته. اگر به دومی شبیه تریم که 
برداریم؛ می خواهیم اخالق  اتالف وقت  از  دست 
را  تأمالت فلسفی  باشیم پس  مدون علمی داشته 
کنار بگذاریم و بر سر مفاهیم انتزاعی سروکله نزنیم 
که قانون چیست و علم کدام است، اخالقیات چه 
نگران  دست.  این  از  هزاری  و  دارد  خاست گاهی 
نباشیم که جزوه ی اخالقیات ِهاروارد و کمبریج با 
و  سودان  خیر.  یا  است  سازگار  ما  بومی  فرهنگ 
سوئد را در این حیطه متفاوت ندانیم. از چند کشور 
صاحب علم الگو بگیریم و معیارهای اخالق علمی 
تعیین کنیم  را  کنیم. مرجعی  و تصویب  تدوین  را 
اگر  باشد. حتی  امور  این  به  که متصدی رسیدگی 
اِعمال قانون فعاًل مقدور نیست جایی را مشخص 
کنیم که بتوان در موارد اختالف به آن مراجعه کرد. 
این کارها را موکول به فرهنگ سازی نکنیم. یک 

عمر برای بسترسازی وقت داریم.
و  مدنیت  تبعات  از  نیز  و  ملزومات  از  اخالق 
فرد  پیش رفته  جامعه ی  یک  در  است.  پیش رفت 
فواید رفتار اخالقی را درک می کند و به طور طبیعی 
عقب مانده  جامعه ی  یک  در  است.  پای بند  آن  به 
به طور  فرد  ندارد.  وجود  جمعی  منفعت  از  درکی 
را  خود  است.  حق به جانب  غریزی  و  سیستماتیک 
می داند  اخالقی  چارچوب های  شکستن  به  مجاز 

را  خود  رفتار  ندارد  خود  حال  به  بصیرتی  چون  و 
حق  در  اما  می داند.  صحت  معیار  که  نه،  صحیح 
خود ناروایی را که نه، انتقاد سالم را هم بِرنمی تابد.

مسؤولیت پذیری در جامعه ی عقب مانده مفهومی 
و  خطا  با  مواجهه  در  نشده است.  درک  و  مهجور 
امری  را  اشتباه  پذیرش  متمدن  فرد  سهل انگاری، 
بدیهی می داند اما فرد عقب مانده پذیرش مسؤولیت 
را  پاسخ گویی  برای  تقاضا  و  می پندارد  ضعف  را 
رییس  رفتار  کنید  مقایسه  می کند.  تلقی  اهانت 
یک شرکت هواپیمایی را در یک کشور پیش رفته 
با رفتار هم کار او در یک مملکت عقب مانده، هنگام 
مواجهه با یک سانحه ی هوایی. مسأله ی مهم آن 
است که فرد عقب مانده به احوال خود آگاه نیست. 

هم واره عمیقًا باور دارد که حق با اوست.
به  آیا  است؟  دو  این  از  یک  کدام   ما  جامعه ی 
تعطیالت تاریخی رفته ایم یا وجدان اخالقی جامعه 
حساس و هوشیار است؟ مطالعه ای در اطراف پاسخ 
روزمره،  تجربیات  در  مطالعه  می کند.  روشن  را 
با  رفتار  هم سایه،  با  ارتباط  شهر،  در  رانندگی 

گربه های خیابانی و بسیاری دیگر.
با  تعارض  در  اگر  حتی  اخالق  به  پای بندی 
منافع مقطعی فرد باشد، در نهایت به نفع اعضای 
را  این  یک جامعه ی اخالقی است. فرد پیش رفته 
می فهمد ولی فرد عقب مانده پیچیدگی ذهنی الزم 
برای درک این موضوع را کسب نکرده است. حتی 
دومی  و  باشد  ساختمانی  ساده ی  کارگر  اولی  اگر 
باشد.  داشته  خود  بر  فرهیخته  و  نخبه  برچسب 
پایین  روی کرد  می شود  مشخص  که  است  این جا 

به باال به اخالق عملی تر است یا مسیر معکوس.
و  محدود  آدمی  محسوسات  طبیعی  گستره ی 
محقر است. او نه سریع ترین موجود طبیعت است 
می کند  انسان  را  انسان  آن چه  تیزبین ترین.  نه  و 
قدرت  است.  او  ذهن  پرواز  حیرت انگیز  گستره ی 
نامتعارف فضا  از ساختار  را  او  ادراکی که  و  تصور 
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و زمان در سرعت های دست نیافتنی آگاه می کند یا 
او را در جهان یازده بُعدی غوطه ور می سازد. توان 
مسحور کننده ی  کار  و  ساز  از  که  شگفت انگیزی 
عدم  قطعیت پرده برمی دارد. خالقیت آدمی گوهر 
را  موسیقی  و  شعر  جادوی  که  است  بی بدیلی 
ارزش مند تر  اندوخته ای  چه  آدمی  می کند.  ممکن 
به  که  است  سرمایه  کدام  و  دارد  خود  ذهن  از 
مراقبت  شایسته ی  انسان  فکِر  مخلوقاِت  اندازه ی 

و محافظت باشد؟
آن  به  پای بندی  و  علمی  اخالق  اهمیت  درک 
گرامی داشت  و  پاس داشت  در جهت  است  تالشی 
این سرمایه. حتی اگر ذهنی به زیبایی نیوتون و باخ 
نداشته باشیم به اندازه ی آن ها سزاوار این پاس داشت 
هستیم. پس اهمیت این موضوع را درک کنیم و 
امری  بی اخالقی  مصادیق  تشخیص  که  بدانیم 
دزدی  آن  شکل  ساده ترین  که  است  غیر بدیهی 
علمی است. بفهمیم که اخالق و بی اخالقی امری 
است عینی که خارج از داوری شخصی و تصورات 
ذهنی ما قابل تشخیص است. باید تصویر روشنی 
از همه ی این امور داشته باشیم تا نخستین گام ها 
میان  در  اخالقی  جامعه ی  یک  ساختن  برای  را 
طبقه ی دانش پیشه درست برداریم. تالش موفق ما 
می تواند نمونه ای باشد برای تالش های مشابه در 

باقی طبقات اجتماع. 

- از آقای دکتر حمیدرضا نمازی به خاطر بحث های 
مفید در موضوع اخالق سپاس گزارم.

- هرگونه تشابه احتمالی در این نوشته با اشخاص 
یا اتفاقات واقعی اتفاقی است.
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ایمان مهیائه: امکان دارد در خصوص تاریخچه ی فعالیت های انجام شده در 
مورد اخالق پژوهشی در ایران توضیحاتی بفرمایید؟

فرهاد اردالن: در طی ده-پانزده سال اخیر من در موارد مختلفی، به دالیلی 
متفاوت، با مقوله ای به اصطالح »دزدی علمی« روبرو شدم، که به آن پلیجریزم2  
می گویند، البته دکتر منصوری آن را انتحال، ترجمه کرده اند. ولی هنوز زیاد متداول 

نشده است. 
اولین بار دزدی علمی، حدود پانزده سال پیش در زمان ریاست دکتر منصوری به 
انجمن فیزیک گزارش شد. شخصی در دانشگاه پلی تکنیک مقاله ای نوشته بود و 
اسم شخص دیگری را، بدون آن که  نقشی در مقاله داشته باشد، در بین نویسندگان 
آورده بود. انجمن فیزیک از من و دو نفر دیگر خواست تا در این باره نظر دهیم. ما 
هم بعد از بررسی های الزم اعالم کردیم که این کار خطا بوده است. سپس انجمن، 
موضوع را به اطالع مدیریت دانشگاه رساند و طی اقداماتی آن شخص توبیخ شد. 
مورد دوم شخصی بود که با استاد راهنمایش مقاله ای داشت و در حین کار استاد 
راهنما فوت شده بود. بعد از این ماجرا دانشجو اسم استاد را از مقاله برداشته بود و 
آن را فقط به اسم خودش چاپ کرده بود. مورد دیگر، در زمان ریاستم در آی پی اِم 
اتفاق افتاد. عده ای از خارج از کشور به من نامه نوشتند که یکی از استادان شما 

بخشی از مقاله ی ما را، بدون ارجاع، در مقاله اش آورده است.
به این دالیل و دالیلی دیگر که دوستان با آن مواجه شده بودند، دو دوره قبل، 
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علمی  اخالق  کمیته ی  ارزی،  دکتر  ریاست  زمان 
دوره ی  آن  در  شد.  تشکیل  فیزیک  انجمن  در 
شش ساله )دو دوره ی سه ساله( من، دکتر ارفعی، 
اعضای  عنوان  به  اشعری  دکتر  و  شریعتی  دکتر 
در  اخالقیات  مسئله ی  به  پرداختن  برای  کمیته، 

فیزیک انتخاب شدیم.
درباره ی  آمریکا  فیزیک  انجمن  از  من 
اقتباس  مطالبی  آن  مصداق های  و  پلیجریزم 
کردم. در جلسات درباره ی این مطالب بحث کردیم 
مربوط  مقررات  عنوان  تحت  طرحی  نهایت  در  و 
انجمن  به  فیزیک  در  حرفه ای  پژوهشِی  رفتاِر  به 
در  آن  اصالح شده ی  که  متنی  داده شد.  تحویل 

سایت انجمن فیزیک موجود است.
موارد  که  بود  این  کارش  کمیته  زمان  آن  در 
اطالع  به  را  نتیجه  و  کند  بررسی  را  گزارش شده 
مدیریت انجمن برساند، تا انجمن اقدامات الزم را 
انجام دهد. در همان دوره کسی شکایت کرد که 
و  کرده  سرقت  را  دیگری  کس  مقاله ی  شخصی 
به اسم خودش چاپ کرده است. ما در کمیته این 
مورد را بررسی کردیم و بعد از اطمینان از صحت، 
اما  دادیم.  اطالع  انجمن  مدیریت  به  را  موضوع 
مدیریت  کمیته،  پیگیری های  علی رغم  متأسفانه 
انجمن فیزیک در پیگیری موضوع تعلل کرد و در 
نهایت هم هیچ اقدامی صورت نگرفت. در دوره ی 
و  کاندید  هیئت مدیره  در  عضویت  برای  من  بعد 
بود.  اکبرزاده  دکتر  دوره  آن  رئیس  شدم.  انتخاب 
من در جلسات انجمن خیلی بر این موضوع اصرار 
می کردم، تا در نهایت این محتوا تصویب شد و در 
سایت انجمن فیزیک قرار داده شد. ولی در قسمت 
فرد خطاکار(  برای  و جریمه  تنبیه  )تنظیم  اجرایی 
پیگیری جدی صورت نگرفت. البته حق دارند، هر 
تصمیمی گرفته شود بالیی بر سر مسئول مربوطه 
می آورند. همین امر، افراد را محافظه کار می کند و 
راهکار  پیدا کردن یک  از  مانع  این محافظه کاری 

خالقانه میشود. اما در نهایت می توان راه هایی پیدا 
کرد.

می گویید  شما  مصفا:  اسماعیل  امیر 
محافظه کاری وجود دارد. اگر ضوابطی برای اخالق 
علمی تصویب کنند و جدی کار کنند، چه مشکلی 

برایشان ایجاد می شود؟
مقاله ی شما  کنید من  اردالن: فرض  فرهاد 
را سرقت کرده ام. انجمن، فرهاد اردالن را محکوم 
و به همه اعالم می کند. من هنگامی که حیثیتم به 
دادگاه  به  می افتد،  شرایط  این  در  که  افتاد،  خطر 
می روم و ادعا می کنم که این آقایان به من اتهام 
ناروا زده اند. همین که مجبور باشید به دادگاه بروید 
و بیایید هم کافی است که از اتهام زدن پشیمان 

شوید. هیچ کس حوصله ی این دعواها را ندارد.
امیر اسماعیل مصفا: یعنی این تنبیه و جریمه 

را نمی توان در قالب قانون انجام داد؟
در  که  هست  تنبیه هایی  اردالن:  فرهاد 
چارچوب همین قوانین موجود این خطرات را ندارد. 
یکی-دو ماه پیش من با کمک برخی از دوستانم، 
مجموعه راهکارهایی عملی برای این موضوع پیدا 
کردیم. مثاًل این که مقاله ی سرقتی و مقاله ی مورد 
چاپ  و  بگذاریم  هم  کنار  در  را،  واقع شده  سرقت 

کنیم.
و  دادم  تحویل  انجمن  به  را  راهکارها  این  من 
اتفاقًا نظرشان این بود که بیش تر آن ها را می توان 
فعلی  رئیس  نصیری  دکتر  شد  قرار  کرد.  اجرا 
این  بوده اند(،  کمیته ی اخالق )که در مجلس هم 
این  در  که  انجمن  هیئت مدیره ی  در  را  راهکارها 
اکبرزاده،  دکتر  آقای  ایرجی زاد،  دکتر  خانم  دوره 
مشفق  دکتر  و  نصیری  دکتر  اجتهادی،  دکتر 
هستند، مطرح کنند تا تصویب شود. بعد ازتصویب 
باید اعالم کنند که از این پس مطابق این قوانین 
افراد خطاکار را جریمه می کنیم. بعد از تصویب این 
موارد باید کمیته ی داوری تشکیل بدهند که موارد 
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را بررسی کند. من اعالم کردم که حاضرم در آن 
کمیته فعالیت کنم، اما باید اول آیین نامه ی اجرایی 
را مشخص کنید. چرا چیزی را ارزیابی کنیم بعد آن 
را به مرحله ی اجرا نگذاریم؟ خالصه هنوز این کار 

انجام نشده است. باز دست و دلشان می لرزد.
شدن  آشکار  با  هم زمان  ماجرا،  این  عالوه  بر 
تقلب های علمی در سال88، من تعداد زیادی نامه با 
موضوع اخالق پژوهشی به دیگران نوشتم. معاونت 
پژوهشی وقت در دانشگاه، جناب دکتر روستاآزاد، 
برای تشکیل کمیته ی اخالق در دانشگاه به ما حکم 
دادند. کمیته از بین هیئت علمی دانشگاه تشکیل 
شد. من، آقای دکتر شربت اوغلی، دکتر بهادری نژاد، 
خانم دکتر سیاح و خانم دکتر خسروی زاده، بعد از 
پرونده ای کامل درست کردیم  زیاد  جلسات بسیار 
و گزارش را برای معاونت پژوهشی فرستادیم. این 
شما  اگر  است.  پیش  سال  سه  به  مربوط  صحبت 
چیزی از این ماجرا شنیدید، ما هم شنیدیم. یعنی 
ادعا می کنیم، عزم پیگیری و  این که خیلی هم  با 
اقدام در قبال کسی که خطا می کند در دانشگاه و 
مدیریت دانشگاه هم نیست. در مدیریت پژوهشگاه 

ما، آی پی اِم هم نیست. 
کنید  فرض  مصفا:  اسماعیل  امیر 
هیئت مدیره ی انجمن آن راهکارها را تصویب کند، 
وظیفه ی تعیین جریمه و اجرای آن بر عهده ی چه 
نهادی است؟ درکشورهای دیگر چگونه است؟ مثاًل 
اگر فردی دردانشگاه کلمبیا از دیگری در دانشگاه 

شیکاگو شکایت کند چه کسی رسیدگی می کند؟
مسئول  شیکاگو  دانشگاه  اردالن:  فرهاد 
رسیدگی و اقدام است. دانشگاه یا مؤسسه ای که، 
را  فرد  آن ها  مثاًل  است.  استخدام  آن  در  خواسته 
اخراج می کنند. مسئله این است که این اختیارات 
برای مؤسسات در قانون کشور تصویب شده است. 
در قانون اساسی ما هم، بندی درباره ی این قبیل 

تقلب ها وجود دارد.

اآلن  شما  دکتر  آقای  مصفا:  اسماعیل  امیر 
گفتید که برای پیگیری و تصویب موضوع اکراهی 
از طرف انجمن فیزیک وجود دارد چون اگر کسی 
را محکوم کنید، شما را می کشانند به دادگاه، پدر 
شما را درمی آورند، از طرفی هم گفتید ما در قوه ی 
داریم.  موضوع  این  به  مربوط  قوانینی  قضاییه 

باالخره کدامشان؟
وقتی  تنها  شما  واقع  در  بله،  اردالن:   فرهاد 
می توانید در مورد خطای شخصی اقدام کنید که آن 
اقدام در چارچوب آن قوانین قرار بگیرد و مخالف 
بعضی قوانین مشابه در کشور نباشد؛ ولی نگرانی 
این است که حتی اگر در چارچوب قانون هم باشد 
و کسی هم نتواند از شما شکایت کند،  باز امکان 
دارد اشخاِص دارای قدرت از این اقدامات ناراحت 
شروع  را  کار  این  که  خانمی  یا  آقا  برای  و  شوند 

کرده مشکل ایجاد می کنند.
سامان مقیمی: در واقع مسئله این است که 
باید در آن قوانین، مرجعی مشخص باشد که تعیین 
کند آیا جرم رخ داده است یا نه؟ اما این مرجع هنوز 
که  می شود  باعث  همین  و  نشده  اختیار  تفویِض 
شخص بتواند شکایت کند که این افراد تشخیص 

اشتباه داده اند. 
امیر اسماعیل مصفا: پس فلوچارت این کار 
مشکل  باید  اول  کرد؟  کار  چه  باید  اول  چیست؟ 

قانونی را حل کرد؟
قانونی  مشکل  رفع  برای  ما  اردالن:  فرهاد 
طرحی برای مجلس نوشتیم که آقای دکتر نصیری 
نتیجه  به  متأسفانه  اما  کنند.  تصویب  مجلس  در 
نرسید. بنابراین ظاهرا این کارها را از باال نمی توان 
در  فعاًل  که  قوانینی  من  نظر  به  البته  داد.  انجام 
مورد تخطی کاِر علمِی پژوهشِی حرفه ای در کشور 
وجود دارد، کافی است، اگر آن عزم در مؤسسه های 

مختلف برای پیگیری وجود داشته باشد. 
ایمان مهیائه: مسئله ی دیگری نیز وجود دارد. 
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مقاله ای  فرید زکریا  شنیده اید؟  را  فرید زکریا  مورد 
نوشته بود که بخشی  از آن مقاله بدون هیچ ارجاعی 
از متنی دیگر برداشته شده بود، پس از آشکار شدن 
ماجرا، خودش از دانشگاه یِیل استعفا داد. ولی اصاًل 
به  نمی شود.  هم  فکر  ایران  در  چیزی  چنین  به 
واقع خود اشخاص هم به صرافت نمی افتند چیزی 

بگویند.
فرهاد اردالن: نه! اصاًل افتخار می کنند! ادعا 
می کنند ما کاری نکردیم. مثل رشوه، که در ایران 
وضوح  این  به  دیگر  جای  است  متعارف  خیلی 

می توانید رشوه بدهید؟
امیر اسماعیل مصفا:  بنده در مطلبی که نوشتم، 
آدم متمدن وقتی  پرداخته شده که  این مسئله  به 
قانون شکنی می کند حداقل می داند خطا کرده ولی 
درست  کارش  می کند  فکر  عمیقًا  غیرمتمدن  آدم 
بوده است. نمی فهمد شما راجع به چه چیزی حرف 
که  می خواهد  ذهنی  پیچیدگِی  یک  این  می زنید. 

باید ایجاد شود.
کار  مقداری  باید  بنابراین  اردالن:  فرهاد 
باید  علمی،  جامعه ی  یعنی  شود.  انجام  توضیحی 
است  حرفه ای  کاری  چه  شوند  متوجه  خودشان 
کار  وقتی کسی  که  به طوری  نیست.  کاری  و چه 
باشد که  بقیه ی جامعه روشن  برای  خطا می کند، 
بکنیم  برخوردی  این که چه  این خطا است. حاال 
داستانی دیگر است. ولی هنوز این آگاهی هم وجود 
ندارد. مثاًل من شنیده ام که در تزهای دکترا مقدار 
زیادی تقلب وجود دارد. یعنی از کار دیگری کپی 

می کنند. 
ایمان مهیانه: یکی از استادان در گفت وگویی 
در  ارشد  دانشجویان  از  یکی  که  اشاره  کردند 
از  یکی  پایان نامه ی  از  بخشی  خود،  پایان نامه ی 
دانشجویان پیشین استاد راهنمایش را بدون ارجاع 
این گونه توجیه  کرده بود که: »  آورده بوده و آن  را 

او مطلب را نوشته، چرا من باید دوباره بنویسم؟!«

بین  در  را  موضوع  این  من  اردالن:  فرهاد 
قسمتی  دانشجویی  دیده ام.  هم  دکترا  دانشجویان 
از چند مقاله را کپی کرده بود بدون این که بداند کار 
بدی انجام داده است. دفاع هم می کرد و استداللش 
این بود که زبان انگلیسی ما خوب نیست. بنابراین 
به خود اجازه می داد که مثاًل پاراگرافی از ویتن را 

بردارد و بنویسد.
نمی توانم  من  ببینید  مصفا:   اسماعیل  امیر 
قسم  بخورم که همیشه معیارها را رعایت می کنم. 
مبهم  و  گنگ  بسیار  موضوع  است  ممکن  گاهی 

باشد.
قسم  می کنم  خواهش  نه  اردالن:  فرهاد 

بخورید! تمنا دارم! آخر نمی شود که ُکپی کرد! 
امیر اسماعیل مصفا:  نه! کپی نمی کنیم. ولی 

همیشه که ُکپی کردن نیست.
مسئله  این  ببینید  نه!  اردالن:  فرهاد 
خوش تعریف است. یک چیزهایی هست که دیگر 
بحث   قابل  آن ها  نیست.  پلیجریزم  اسمش 
پلیجریزم کاماًل مشخص است؛ شما  هستند. ولی 
یک پاراگراف از یک مقاله برمی دارید و بدون ذکر 

منبع در مقاله ی خود می گذارید.
است.  بدیهی  که  این  اسماعیل مصفا:  امیر 
این  این است که سطح آموزش در مورد  منظورم 
موضوع در جامعه ی علمی آن قدر پایین است، که 
حتی آدم های حرفه ای، به طور طبیعی و ذاتی شاید 
تقیُّد به این ماجرا نداشته باشند. باید آگاه باشند که 

اشتباه نکنند.
فرهاد اردالن: ببینید موردی که اشتباه است 
و شما می گویید اتفاق می افتد، دزدی ایده ها است. 
مثاًل استادی از فرنگستان می آید یک ایده هایی را 
مطرح و راجع به آن ها صحبت می کند و انتظارش 
ایده  هایش محفوظ بماند و براساس  این است که 
آن ها من و شما مقاله ننویسیم. ولی یکی از ما این 

کار را می کند.
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سامان مقیمی: من بدتر از این مورد را دیده ام. 
خبر دارم که شخصی داور مجله ای بوده و مقاله ای 
را رد کرده؛ بعد همان ایده را با تغییر و بهبود دادن، 

نوشته و به اسم خود چاپ می کند.
است.  تعقیب  قابل  مورد  این  اردالن:  فرهاد 
کند.  شکایت  مجله  سردبیر  به  می تواند  شخص 
ولی موردی که من گفتم قابل تعقیب نیست. مثاًل 
دیگری  با کسی گفت وگویی  کرده، شخص  ویتن 
چه  است؛  نوشته  مقاله  آن  مورد  در  و  شنیده  هم 
که  است  این  راهش  تنها  بکنید؟  می خواهید  کار 
چگونه  که  دهد  شهادت  اطمینانی  مورد  شخص 

سرقت صورت گرفته است.
بحث های  به  توجه  با  پس  مهیائه:  ایمان 
اولیه و مثال هایی که زد ه  شد به  نظر می رسد بهتر 
الزم  آموزش های  گام،  اولین  به عنوان  است 
داده شود.  دانشجویان  به  حرفه ای  کار  برای 
آیا  که  داشته باشد  توجه  استادی  هر  یعنی 
دانشجویانش به اندازه ی کافی راجع به این 

موضوع حساس شده اند یا خیر.
 ً
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نتیجه ی کار کمیته ی اخالق علمی دانشگاه صنعتی شریف 
و منشور اخالقی ِسرن

در سال 88 کمیته ای برای تدوین آیین نامه ی اخالقی دانشگاه صنعتی شریف 
اقتصاد،  و  مدیریت  دانشکده ی  از  شربت اوغلی  دکتر  آن  اعضای  که  شد  تشکیل 
دکتر اردالن از دانشکده ی فیزیک، دکتر بهادری نژاد از دانشکده ی مکانیک، دکتر 
جلسات  نتیجه ی  بودند.  معارف  مرکز  از  سیاح  دکتر  و  زبان  مرکز  از  خسروی زاده 
ارائه  دانشگاه  پژوهشی  شورای  به  اخالقی  منشور  قالب  در   1389/8/5 تاریخ  در 
این منشور، کمیته ای برای تدوین  از تصویب  این بود که پس  بر  شده است. قرار 
آیین نامه ی اجرایی تشکیل شود؛ تا این زمان هیچ پیگیری از سوی دانشگاه صورت 
نگرفته است3 . با توجه به اهمیت مسئله و تأکید سه تن از استادان حاضر در این 

کمیته و اجازه ی ایشان، تکانه این منشور را برای اولین بار چاپ می کند.     
»سازمان تحقیقات هسته ای اروپا4 « یکی از بزرگ ترین و موفق ترین مؤسسات 
منشور  نمونه ی  عنوان  به  سازمان،  این  اخالقی  منشور  است.  فیزیک  تحقیقاتی 

اخالقی یک مؤسسه ی تحقیقاتی موفق به چاپ رسیده است. 
برای مطالعه ی ضمیمه های آیین نامه ی اخالقی و ترجمه ی منشور اخالقی ِسرن 

به بخش پیوست ها مراجعه فرمایید.

3. گفت وگو با دکتر 
مطالعه  را  اردالن 

نمائید.
 The  .4
 European
 Organization
 for Nuclear
Research
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مقدمه
انسان،  حیات  اجتماعي  و  فردي  ابعاد  همه ی 
اخالقي  مسئولیت هاي  و  ضوابط  با  آمیخته 
روش  موضوع،  انتخاب  در  نیز  پژوهشگران  است، 
قبال  در  خود  تحقیقي  کارهاي  اجراي  ونحوه ی 
و  دارند  تعهداتي  همکاران  و  علمي  جامعه ی 
نمایند.  موظف اند که اصول و ضوابطي را رعایت 
این اصول و تعهدات را مي توان در قالب مباحث 

اخالق پژوهشي مورد توجه قرار داد.
اطالعات   , خود  فعالیت هاي  در  پژوهشگران 
را  فرضیه ها  مي کنند،  بررسي  و  جمع آوري  را 
مي پرورانند، کارهاي تحقیقي گذشته را بازنگري، 
را  آنها  دامنه ی  و  مي  مایند  تکمیل  و  اصالح 
را  خود  کارهاي  نتایج  سپس  دهند،  مي  گسترش 
به اطالع دیگران مي رسانند و نتایج کارهاي مشابه 
را مورد نقد و بررسي قرار مي دهند، آنها همچنین 
آموزش  و  سرپرستي  کار  حین  در  است  ممکن 
افرادي را نیز بر عهده گیرند و به این ترتیب، در 

جامعه ی علمي درگیر مي شوند.
فراواني  اخالقي  الزامات  مراحل  این  تمام  در 
کار تحقیقي  انجام  براي  پژوهشگر  دارد که  وجود 
سالم، معتبر و بدون آسیب، باید آنها را بشناسد و 
با حساسیت و توجه به کار بندد . در ذیل به برخي 
از مهمترین این نکات به اختصار اشاره مي نماییم:

نکاتي که باید مورد توجه پژوهشگران 
قرار گیرد:

* صداقت در پژوهش : پژوهشگر باید در 
کلیه ی مراحل تحقیق اعم از جمع آوري، پرورش و 
ارائه ی نتایج از دروغگویي و فریبکاري پرهیز کند 

. منظور از صداقت فقط گفتن حقیقت نیست، بلکه 
آن است که همه داده ها و یافته هاي پژوهش را 
به طور کامل و شفاف بیان نماید و اطالعات مورد 
نیاز را بدون پیشداوري، براي تفکر و تصمیم گیري 

افراد در اختیار آنان قرار دهد .
استانداردهاي صداقت،  حفظ  در  باید  پژوهشگر 
امانتداري و قابلیت اعتماد بکوشد و از تقلب، جعل 
اطالعات، دزدي، کمک به دیگران در موارد خالف 
 ، مطالب  فریبکارانه  و  نادرست  عرضه   ، اخالق 
انجام ندادن سهم خود درپژوهش هاي گروهي و 

کارشکني پرهیز کند.
بي صداقتي در پژوه هاي علمي به صورت هاي 

زیر بروز مي کند:
1- سرقت داده ها: انتحال یا سرقت ادبي 
زماني اتفاق مي افتد که پژوهشگر از الفاظ، نظرات، 
گفته ها، داده ها یا آمار دیگران استفاده نماید، بدون 
آنکه که به این عمل اقرار و یا منبع و مأخذ مطالب 

را ذکر کند.
اینکه ارزش  ذکر منابع مورد استفاده، عالوه بر 
کار علمي محقق را باال مي برد، نشان مي دهد که 
مفید  منابع  و  احترام گذاشته  دیگران  به تالش  او 
دیگر در موضوع پژوهش را به خواننده معرفي کرده 

است.
منابع  کلیه ی  براي  مطالب،  مأخذ  به  اشاره 
مکتوب ) اعم از کتاب ها، نشریات و روزنامه ها( ، 
منابع الکترونیکي )اعم از سایت ها و صفحات 
وب، روزنامه ها و پایگاه هاي آنالین، وبالگ ها و 
امثال آن(، مطالب ضبط شده ) از برنامه هاي 
تلویزیوني، رادیویي یا فیلم ها و لوح هاي فشرده(، 
سخنراني  مصاحبه،  )مانند  گفتاري  مطالب 
از  اعم   ( تصاویر  همچنین  و  علمي(  جلسات  و 
جداول و نمودارها و نقشه ها و عکس ها( ضروري 
مي باشد و در هر مورد باید طبق روش صحیح و به 

طور دقیق منبع مورد استفاده ذکر گردد.

اخالق پژوهشي
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در این میان، گسترش استفاده ي سریع و آسان 
از مطالب موجود در اینترنت ابهاماتي را در چگونگي 
ذکر منابع الکترونیکي ایجاد نموده که توضیحاتي 
ارائه  در ضمیمه ي شماره 1  این خصوص  در 

شده است.
موارد دیگري که بي دقتي وعدم رعایت ضوابط 
عبارتند  شود،  مي  ادبي  سرقت  به  منجر  درآن ها 
از : نقل قول هاي مستقیم، بازگفت یا نقل 
خالصه برداري،  مستقیم،  غیر  قول هاي 
استناد به داده هاي آماري که از معلومات 
در  کدنویسي  نمي روند،  به شمار  عمومي 

برنامه هاي کامپیوتري. 
فوق  موارد  از  به هریک  مربوط  نکات ضروري 
ضمیمه ي  در  توضیحي  مثال هاي  به همراه  نیز 

شماره 2 ارائه شده است.
و  تحریف  : صاف کردن،  داده ها  2- زینت 
دستکاري در داده ها به نحوي که براي رسیدن به 

نتیجه مورد نظر محقق مناسب تر باشد.
3- پختن داده ها : حفظ نتایجي از تحقیق 
که با فرضیه هاي محقق سازگار باشد و دور ریختن 

و کتمان بقیه ی حقایق بدست آمده در پژوهش .
خام  داده هاي  جعل   : داده ها  جعل   -4
و  ساختگي  ارقام  و  آمارها  از  استفاده  پژوهشي، 

آزمایش ها ,گزارش ها و مطالب غیر واقعي.
سرقت داده ها در همه ی شکل هاي آن در واقع 
کار  محقق  زیرا  است  دروغ گویي  و  دزدي  نوعي 
که  مي نماید  وانمود  و  مي کند  غصب  را  دیگران 
کار خود او بوده است. به این ترتیب سرقت داده ها 
نه فقط بي احترامي به پدید آورندگان واقعي است، 
بلکه تصوري کاذب از توانایي سارق ارائه مي دهد. 
در مواردي، این امر ممکن است منجر به استخدام 
یا اظهار نظر شخص درکاري بشود که صالحیتش 

را ندارد.
عواقب  نیز  داده ها  جعل  و  پختن  زینت، 

ناخوشایندي دارد. ارائه ی اطالعات کذب و بدون 
را  جامعه  روشها،  این  ازطریق  علمي  غیر  و  اعتبار 
جبران  خطرات  گاه  و  هزینه ها  و  آسیب ها  دچار 
ناپذیري خواهد کرد . به عالوه افشاي دست کاري 
را  مردم  نیز  و  پژوهشگران  دیگر  اعتماد  داده ها، 
هر چند  مي برد؛  میان  از  علمي  فعالیت هاي  به 
نتیجه گیري هاي پژوهش دست کاري شده درست 

باشد.
در  باید  پژوهشگر   : پیش داوري  *عدم 
مسائل  حل  به  بي طرفانه  تحقیق  مراحل  کلیه ی 
و  پیش فرض ها  دادن  دخالت  از  و  بپردازد  علمي 
تمایالت خود و دیگران در هر شکلي پرهیز نماید. 
واقعي  نتایج  طرح  در  کافي  شهامت  همچنین 
او  بر  جهت گیري ها  و  فشار ها  و  باشد  داشته  را 

تأثیري نگذارند .
پژوهش  در  دیگران  حقوق  *رعایت 
کلیه  کار،  ابتداي  از  باید  پژوهشگر   : گروهي 
را  تحقیق  در  احتمالي  خطرات  و  منافع  اهداف، 
به صورت شفاف به همکاران و مشارکت کنندگان 
در پژوهش تفهیم نماید . همچنین بر اساس میزان 
همکاري حقوق مادي و معنوي افراد را لحاظ نموده 
و طبق مقررات اسامي آنها را نیز در گزارش نهایي 

تحقیق ذکرکند.
که  هنگامي  داوري:  مقام  در  *صداقت 
کتب،  خصوص  در  قضاوت  جایگاه  در  پژوهشگر 
مقاالت و گزارش هاي پژوهشي قرارمي گیرد، باید 
و  داده  قرار  مبنا  را  امانت داري  و  صداقت، عدالت 
را کامال رعایت  در اظهار نظر هاي خود بي طرفي 
نظر  مالک  او  علمي  تحقیق  اگر  همچنین  کند. 

کارشناسي در مواردي مانند تبلیغات،
تخلفات  وگزارش  ها  تصفیه حساب  ها،  مزایده 
مي باشد، هرگز تحت تاثیر منافع شخصي، وسوسه 
ها، دلسوزي هاي بي پایه و گرایش هاي سیاسي و 

اجتماعي قرار نگیرد.
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آیین نامه ی اخالقی ِسرن

قابل اجرا از اول جوالی 2010
مقدمه ی رییس هیئت مدیره

یکپارچگی، تعهد، گرایش حرفه ای، خالقیت و تنوع: پنج کلمه ای که هر یک از ما در ِسرن می تواند با 
آن ها شناخته  شود، چراکه هسته ی ارزش های این سازمان را نشان می دهند. عالوه بر آن ، نقطه ی شروع 
آیین نامه ی اخالقی ما را شکل داده اند، که معرفی آن موجب افتخار من است. همه ی این ارزش ها از 
اهمیت یکسانی برخوردار هستند. بنابراین، این آیین نامه باید به عنوان تمامی آنچه ما تالش می کنیم در 

برخورد با یکدیگر به کار بندیم، خوانده و معرفی شود.
یک آیین نامه مبنای معیارهای رفتاری است که ما همگی باید از خود نشان دهیم و مقتضی است تا از 
همکارانمان در محیط کار انتظار داشته باشیم. اما بیش از آن است: این نوعی اظهاریه برجسته از نحوه ی 
نگرش ما به ارزش های این سازمان است. هدف ِسرن، پژوهش های بنیادی در فیزیک است: گسترش 
مرزهای دانش انسان. برای حمایت از این هدف، ما ابداعاتی راه اندازی کرده ایم، همکاری های بین المللی 
را شکل داده ایم و به نسل در حال ظهور دانشمندان الهام می بخشیم. ما تمامی این کارها را در حالی که به 
باالترین سطح استانداردهای اخالقی پایبند هستیم، انجام می دهیم. و این همان جنبه از زندگی در ِسرن 

است که آیین نامه ی اخالقی توصیف می کند.
دستاوردهای علمی ِسرن نشانگر دیدگاه و سخت کوشی هزاران نفر است. به عنوان رییس هیئت مدیره، 
من به سهم هر شخص در تالش جمعی ارزش نهاده و شایستگی های ممتازی را که هر کدام از شما 
به ِسرن آورده اید، ارج می نهم. همه ی ما شریک هستیم، اعضای پرسنل )از جمله کارمندان، کارآموزان، 
شرکا، کاربران، دانش آموزان(، مشاوران و پیمان کارانی که بر روی سایت یا سایر ظرفیت های داخل یا 

متعلق به ِسرن کار می کنند. بنابراین همه ی ما باید مطابق با ارزش های اصلی ِسرن رفتار کنیم.
آیین نامه ی اخالقی ِسرن طی یک فرآیند جمعی و شفاف شکل گرفته است تا تصدیق مشترک ارزش های 
ِسرن و تأثیر آن بر روش کار کردن ما را تضمین کند. این یک کپی یا تعمیم از حقوق و وظایف قانونی ما، 
یا فهرست جامعی از »بایدها و نبایدها« نیست. بلکه قصد دارد ما را جهت درک چگونگی هدایت خودمان، 
برخورد با دیگران و انتظار از برخورد آن ها، مطابق با ارزش های ِسرن راهنمایی کند. این برای کمک به 

درک ما از حقوق و وظایفمان طراحی شده است.
من امیدوارم این آیین نامه ابزار با ارزشی برای نگهداری و گسترش محیط کاری همراه با احترام و 
درک دوجانبه باشد. الزم است که با آن آشنا شده و در زندگی روزانه ی خود در ِسرن به کار بندیم. در 
این صورت، ما همه مسئولیت زنده نگه داشتن ارزش های ِسرن را پذیرفته و تضمین می کنیم که ِسرن، در 
حالی که اعتماد و احترام را الهام می بخشد، محیطی سالم و مهیج را برای همه فراهم می کند و به تعقیب 

اهداف خود ادامه می دهد.

یکپارچگی،  با  ِسرن  برتری  به  کمک 
تعهد، حرفه ای گرایی، خالقیت و تنوع



24

تکانه

یکپارچگی
اخالق گرایانه رفتار نمودن به وسیله ی صداقت معنوی و پاسخ گویی در مقابل اقدامات خود میزان باالیی 

از اتحاد در عملکرد و ارتباطات  با یکدیگر، فرهنگ اعتماد و پاسخ گویی را توسعه می دهد. 
ما، به عنوان یکی از اعضای ِسرن:

مسئولیت اختیارات خود را به عهده می گیریم. خصوصًا از استفاده از اختیارات یا مقام خود برای   •
کسب منافع یا   مطلوبیت شخصی امتناع می کنیم.

انصاف و بی طرفی نشان می دهیم.  •
تضمین می کنیم که برای همکاری دیگران اعتبار قائل شویم.  •

از ایجاد تضاد میان منافع یا موقعیت ها اجتناب می کنیم.  •
از هرگونه غفلت یا عملی که تقلب محسوب شود و یا نتیجه ای در جهت از دست رفتن سرمایه   •

یا اعتبار ِسرن به همراه داشته باشد، امتناع می کنیم.
از اطالعات محرمانه، اسناد و داده ها حراست کرده و از اینکه چنین مطالبی تحت مالکیت ما   •

به خوبی محافظت شوند، اطمینان حاصل می کنیم.
به حریم شخصی دیگران احترام گذاشته و از اطالعات شخصی ای که برای استفاده ی محرمانه   •

به ما داده شده است،  محافظت می کنیم.
تعهد

نشان دادن حد باالیی از انگیزه و حس تعلق به تشکیالت
تعهد جمعی ما به ِسرن هم برای دستیابی به هدف نهایی و هم برای حفاظت از اعتبار آن الزم است.

ما، به عنوان یکی از اعضای ِسرن:
اهداف ِسرن را توسعه داده و مطابق با ارزش های ِسرن رفتار می کنیم.  •

احساس می کنیم عملکرد ما چه داخل و چه خارج از ِسرن، ممکن است بر ِسرن تأثیر گذارد.  •
از اعتبار ِسرن و همکارانمان در ارتباط با گروه های داخلی و خارجی دفاع می کنیم.  •

با تمامی قوانین حاکم و آیین نامه ها آشنا می شویم.  •
با پیروی از قوانین »ایمنی«، محیطی امن و سالم ایجاد کرده و پایدار نگاه می داریم.  •

ما  به  منافع ِسرن  را که ممکن است در جهت  امتیازات و مصونیت هایی  قبال  مسئولیت در   •
داده شود، به خود تفهیم می کنیم.

انعطاف پذیری نشان داده و خود را با احتیاجات گسترشی ِسرن تطبیق می دهیم.  •

گرایش حرفه ای
دستیابی به سطح باالیی از نتایج با وجود محدودیت در منابع و زمان، به همراه رشد هم فکری

توانایی ما در عرضه و ایجاد فضای کاری مثبت، این امکان را به ما می دهد تا شخصًا و به طور گروهی، 
به سطح تخصصی باالیی دست یابیم.
ما، به عنوان یکی از اعضای ِسرن:

اهداف عملیاتی روشن و واقع گرایانه ای را برای فعالیت هایمان تعریف کرده و با همکارانمان در   •
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میان می گذاریم.
تضمین می کنیم منابعی که در اختیارمان قرار می گیرد از قبیل افراد، مواد و سرمایه های مالی   •

به طور بهینه در جهت منافع ِسرن استفاده شود.
کارآمدی  گرفتن  درنظر  با  داریم،  دست  در  میان مدت  یا  کوتاه مدت  فعالیت های  هنگامی که   •

طوالنی مدت آن، برای آینده ی ِسرن سرمایه گذاری می کنیم.
از یک محیط حرفه ای که با ارتباطات کاری خوب، احترام متقابل و حد مجازی از خطا توصیف   •

می شود، نگهداری می کنیم.
در موارد مقتضی نصیحت و راهنمایی را در اختیار همکارانمان قرار داده و بر انجام وظایفی که   •

به ما محول شده، کنترل و نظارت کافی خواهیم داشت.
تعارضات را به طور بی طرفانه و بدون دریغ مورد توجه قرار می دهیم.  •

از هرگونه آزار رسانی از جمله زبانی، غیرزبانی، مکتوب و سواستفاده ی جسمانی امتناع کرده و   •
فعاالنه با آن مقابله می کنیم.

خالقیت
افزایش نوآوری ها و توسعه ی سازمانی، در مقام پیشگام یک گرایش تخصصی

ِسرن آموزش مداوم و پیشرفت را ارج می نهد و برای دستیابی و به اشتراک گذاشتن اطالعات به نوآوری 
نیز، همانند تالش فراوان، بها می دهد.
ما، به عنوان یکی از اعضای ِسرن:

پیشرفت ها را در زمینه ی کاری خودمان پیگیری می کنیم.  •
از تجربیات حرفه ای مان در جهت سازنده استفاده می کنیم.  •

با تعهد به تقسیم کردن دانشمان، در تکامل ِسرن سهیم می شویم.  •
هرگونه اطالعاتی را که ممکن است در کار تیم های داخلی مفید باشد، با آن ها به اشتراک   •

می گذاریم.
ایده ها و روش های جدید را می پذیریم.  •

با هدف تولید افکار و مفاهیم جدید، نظریه های جایگزین را اتخاذ می کنیم.  •
هدایت  ساختارمند  روشی  با  را  کارمان  پیوستگی،  حفظ  و  دانش  تبادل  کردن  تسهیل  برای   •

می کنیم.
تنوع

بها دادن به تفاوت ها، رشد مساوات و ترویج همکاری
برتری ِسرن در نتیجه ی محیطی است که در آن به دانش و بینش حاصل از نیروی کار متنوع، بها 

داده می شود و گفت و شنود در تمامی سطوح مورد تشویق قرار می گیرد.
ما، به عنوان یکی از اعضای ِسرن:

به تفاوت ها بها داده و احترام می گذاریم.  •
جامعیت در فضای کاری را هم در ویژگی های شخصی و هم در توانایی های تخصصی ارتقا   •
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می دهیم.
روحیه ی تیمی را نشان داده و بر ساختار تیمی سرمایه گذاری می کنیم.  •

با مالحظه، تواضع و احترام با دیگران برخورد می کنیم.  •
از هر نوع  تبعیض امتناع کرده و فعاالنه با آن مقابله می کنیم.  •

با به کارگیری برخی قیود، از تخلف دیگران جلوگیری می کنیم و آگاه هستیم که اظهارات و   •
اَعمال اگرچه ممکن است از سوی برخی اهانت آمیز تلقی نشود، ممکن است از سوی افراد دیگر چنین 

برداشت شود.
از اظهارات و اَعمال ناخوشایند و اهانت آمیز خصوصًا بر پایه ی جنسیت، مذهب، عقیده، ملیت،   •

فرهنگ، نژاد، تمایالت جنسی، معلولیت یا موقعیت خانوادگی، خودداری می کنیم.

استفاده از آیین نامه
ما از محیطی آزاد پشتیبانی می کنیم؛ به طوری که همه ی اعضا برای شرکت در بحث در مورد آیین نامه ی 

اخالقی احساس راحتی کنند.
اگر شما در مورد هر جنبه ای  از آیین نامه ی اخالقی اطمینان ندارید، می توانید به تعدادی از منابع مراجعه 

کنید، از جمله سرگروه خود، »دپارتمان منابع انسانی«، »دفتر نمایندگان« یا »ممیزی داخلی«.
به عالوه برای فهم بهتر چگونگی اِعمال آیین نامه در موقعیت های عملی، می توانید با بخش پرسش 
  https://cern.ch/hr-info/codeofconduct.asp نشانی  به  آیین نامه  اینترنتی  پاسخ  و 

مشورت کنید. این وب سایت به طور منظم به روز رسانی می شود.
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استاد  میرسپاسی،  علی  دکتر  تألیف  به  عمومی،  حوزه ی  در  اخالق  کتاب 
و  جستجو  ضمن  که  است  کتاب هایی  از  یکی  نیویورک،  دانشگاه  جامعه شناسی 
برای  را  کتاب  از  مقاله بخش ها یی  این  در  بررسی شد.  پرونده،  این  برای  مطالعه 
هرچه بیش تر روشن شدن تفاوت اخالق علمی و اخالق می آوریم. امید است این 
مقاله ضرورت ساختار یافتن اخالِق صنفِی متناسب با وضعیت هر گروه به مثابه ی 

موضوعی درون صنفی را بیش  از پیش آشکار کند.     
 در این کتاب با تعبیر »تأمالتی در باب ارزش ها و نهادهای دموکراتیک«، به 
جایگاه و کارکرد نهادهای مدنی، در ملزم کردن افراد به رعایت رفتارها و الگوهای 
مشخص، در جهت رشد و توسعه ی جامعه پرداخته شده است. مقوالتی مانند اخالق 
علمی، اخالق پژوهشی و اخالق حرفه ای در این منظر، اخالق در حوزه ی عمومی 
تلقی می شوند و نهادهایی مانند دانشگاه ها، مؤسسات و نشریات علمی-پژوهشی با 
ایجاد ساختارهای سالم و قدرتمند و توجه به جایگاه خود، می توانند سهم به سزایی 

در افزایش سالمت و پویایی علمی و حرفه ای در جامعه ی علمی داشته باشند.
در این کتاب ها اخالق در حوزه ی عمومی، پدیده اجتماعی-نهادی تعریف می شود 

و تأکید می شود که نباید آن را با آن چه به اخالقیات معروف است اشتباه گرفت.
یکدیگر،  از  متمایز  دو حوزه ی  در  اخالق  دموکراتیک،  »در جوامع 
یا  در حوزه ی خصوصی  اخالق  دارد:  متفاوت  کارکردهای  و  تعاریف 

میرسپاسی،  علی    .5
حوزه  در  اخالق 
ثالث،  نشر  عمومی،  

چاپ اول 1388
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اخالقیات6  و اخالق در حوزه ی عمومی7 .
اخالقی در حوزه ی  باورهای  و  ارزش ها 
شخصی  ماهیتی  یا  عمدتاً  خصوصی، 
و  داوطلب  غیر  )گروه های  گروهی  و 
بیان کننده ی  یا  و  دارند  حاضر(  گروه های 
کیشی  دستورات  و  آیین ها  سنت ها، 
حساب  به  نسبی  امور  بنابراین،  هستند. 
آن ها  درباره ی  قضاوت  و  بحث  و  آمده 
در  ارزش ها،  این  حقیقت  درباره ی  یا 
و  سالیق  یا  اعتقادی  تاریخی-  چارچوب 
گروه های  و  اشخاص  فرهنگی  باورهای 
گفت وگو  و  بحث  می گیرد.  صورت  ویژه 
مسئله دار  و  اخالقی«  »بحران  درباره ی 
شدن ارزش ها و باورهای اخالقی جامعه، 
هرچند بی ارتباط با واقعیت های اجتماعی و 
معیشتی جامعه نیست، اما در نهایت بیان 
نهادهای  وضعیت  و  فرهنگی  مشکالت 
به  و  است  خصوصی  حوزه ی  با  مرتبط 
اموری مربوط می شود که در معرض توجه 

و تصمیم گیری جمعی نیست.«8 
]...[ اخالق در حوزه ی عمومی، بیش   «
اعتقادی  باورهای  درباره ی  این که  از 
بیش تر  باشد،  رفتارها  و  جامعه  افراد 
نهادهای  در  بحران   یا  سالمت  درباره ی 
حوزه ی عمومی جامعه]...[ است. برخالف 
در  اخالق  بحران  که  معمول،  تصور 
و  بی اعتقادی  نشانه ی  را  اجتماعی  سطح 
می پندارند،  جامعه  شهروندان  بدکرداری 
در این کتاب تأکید بر ارزش ها و باورهایی 
عمومی  و  اجتماعی  نهادهای  که  است 
جامعه بر اساس آن خود را سامان داده اند 
اعضای  رفتار  و  ذهنیت  در  آن ها  تأثیر  و 
رفتارهای  و  ذهنیت  ایجاد  سبب  جامعه، 
دوگانه و فساد و فریب و نیرنگ می شود.«9 

می توان شاخص هایی  تعریف  این  از  استفاده  با 
نظر  در  نهادهای مختلف  برای تشخیص سالمت 
جامعه ی  یک  در  است  معتقد  میرسپاسی  گرفت. 

علمی،

علمی  و  دانشگاهی  نهادهای  »وجود   
رشد  به  بزرگی  کمک  زنده،  و  قوی 
از  جلوگیری  و  علمی  اندیشه ی  و  تفکر 
خودمرکز بینی و پیروی از عادات و زیستن 
 ]...[ بود.  خواهد  فردی  کوچک  دنیای  در 
از  بسیاری  علمی،  و  دانشگاهی  نهادهای 
ارزش های مهم دنیای جدید را به اعضای 
از  جدید  تلقی  اصوالً   می شناسانند.  خود 
و اساسی آن  قبول نقش مرکزی  با  علم، 
در توسعه و بهبود و سعادت مندی فرد و 

جامعه، مالزمت دارد. 
خصوصیات  از  روشن  درکی  اگر   ]...[
نداشته  دانشگاهی  و  علمی  نهادهای 
باشیم و در ساخت و توسعه ی این نهادها 
پیامدهای  به  مبتال  نکنیم،  نظر  دقت  به 
اخالقی  و  اجتماعی  به  لحاظ  مخرب 

خواهیم شد.«10 
توجهی که میرسپاسی به خصوصیات نهادهای 
علمی و دانشگاهی نشان می دهد رکن اساسی ای 
است که معمواًل در پرداختن به این مسئله نادیده 
ُمَبیِّن  علمی  جامعه ی  در  آن چه  گرفته می شود. 
چگونگی ساخت و توسعه ی نهادهای علمی است 
ارمغان  به  خود سامان ده  و  کارآمد  سازوکارهای  و 
عمق  و  رشد  و  مختلف  علوم  استقالل  می آورد، 

یافتن هر یک از حیطه ها ی دانش است.
گفته  دقیق  علوم  که  آن چه  استقالل   «
بیولوژی  فیزیک،  )ریاضیات،  می شود 
و  اجتماعی،  و  انسانی  علوم  با  غیره(  و 
از  دسته  این  میان  تفاوت  درباره ی  تأمل 
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دانش های بشری با انواع تولیدات هنری، و تفاوت قائل شدن میان 
همه ی ادیان و الهیات، یکی از دستاوردهای مهم روشنگری است. 
مختصراً اشاره کنم که پیامدهای قبول استقالل انواع دانش، بسیار 
مهم است. زمانی که در جامعه ای مفروض، علوم گوناگون از استقالل 
برخوردار شوند، آن گاه در دانشگاه ها و مؤسسات علمی و تحقیقی و 
سازمان های صنفی، جوامع کوچک و بزرگی از اشخاص پدید می آید 
که در یک حوزه ی علمی کار می کنند. در نتیجه، بین افراد تبادل  نظر 
و گفت  و گو و روابط و ضوابطی صورت می گیرد که فضای عقالنی و 
امری که  را شکل می دهد.  آن ها  معیارهای درونی  حرفه ای، اساس 
منجر به توسعه و ترقی علوم شده و امکان رشد و توسعه ی علمی 
تحول،  این  مهم  بسیار  پیامد  می آورد.  فراهم  را  جامعه  شهروندان 

توسعه ی اخالق علمی است. 
محدودیت های  و  توسعه   و  به  سالمتی  بی اعتنا  غالباً   تاکنون   ]...[
نهادهای مهم زندگی مدنی، به افراد و شخصیت ها نگریسته ایم. و 
همه ی تأکیدمان بر نقش مثبت یا منفی افراد بوده است. از آن جا که 
قانون  تابع  و  انسان های سالم  و  دموکراتیک  روابط  فاسد،   نهاد  در 
پرورش نمی یابند، این که در چنین نهادهایی، افراد با اخالق نیک پیدا 

می شوند، ما را به کژراهه می برد.«11 
این  بر  است.  فرهنگی  و  فردی  پدیده ای  تعبیری  به  »اخالق 
اساس، در هر جامعه ای بر مبنای ارزش های تاریخی و برخی باورها 
و سنت های موروثی، بعضی رفتارها و کارها نیک به حساب می آیند 
و برخی دیگر نادرست و زشت. مثاًل در جامعه ای گیاه خوار، خوردن 
گوشِت حیوانات کاری غیراخالقی است و درجامعه ای دیگر، نوشیدن 
شراب. با این اوصاف، رعایت یا عدم رعایت »اخالق« در چارچوب 
تعریف فرهنگی و ارزشی، مسئله ای است که در حوزه ی وجدان فردی 
قرار می گیرد. اما نکته ی اصلی این است که در جامعه ی دموکراتیک، 
افراد  همه ی  و  می گذارند  احترام  شخصی  اخالق  حوزه ی  این  به 
اخالقی  رفتارهای  و  باورها  می دانند،  که خود  به گونه ای  آزاد هستند 

فرهنگشان را رعایت کنند یا از آن فاصله بگیرند.
معنی دیگری نیز برای اخالق متصور است: ethics که شاید در 
فارسی بتوان آن را اخالق اجتماعی خواند. اخالق اجتماعی باورها و 
کردارهایی است که شهروندان جامعه از نهادهای اجتماعی )مدنی( 
و سیاسی و فرهنگی که با آن در ارتباط اند فرا  می گیرند. باورهایی 
آن  نهادهای  و  جامعه  افراد  میان  روابط  بر  مهمی  بسیار  تأثیر  که 
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این  اگر  که  نبریم  یاد  از  می گذارند.]...[ 
نهادها فاسد باشند، افراد باوجدان و قابل 
احترام را نیز به فساد خواهند کشاند. اگر 
ما در نهادی کار کنیم که در آن از شفافیت 
خبری  انسانی  روابط  و  روشن  ضوابط  و 
ترس  توطئه گری،  پنهان کاری،  و  نباشد 
نیک  اخالق  از  کنند،  و سکوت خودنمایی 

خبری نخواهد بود.«12 
ما  مشکل  برخی  شرایطی،  چنین  در   «
با  من  اما  می دانند،  اخالقی مان  را سقوط 
این ارزیابی موافق نیستم. به نظرم وجود 
»اخالق  وجود  عدم  و  نهادی«  »فساد 
اجتماعی« در نهادهای مهم کشور، سبب 
عدم نیک کرداری و رعایت برخی ارزش ها 
عمومی شده است.  و  حرفه ای  باورهای  و 
مانند  ایران  انتشاراتی  شرکت های  اگر 
استانداردهای  آن ها  در  که  کشورهایی 
حرفه ای رعایت می شود، معیارهایی جدی 
برای چاپ کتاب داشته باشند و روزنامه ها 
مدیریت  حرفه ای  صورت  به  مجالت  و 
شوند و مطالب آن ها را کسانی با تخصص 
با  و تجربه ی الزم در موضوعات مربوطه 
مؤسسات  در  اگر  و  کنند،  بررسی  دقت 
ایران،  دانشگاه های  و  تحقیقاتی 
حرفه ای  و  علمی  باالی  استانداردهای 
رعایت شود، آن گاه همه مجبور به رعایت 
آن  در  می شویم.  حرفه ای  اخالق  بیش تر 
از استانداردهای معمول دور  اگر  وضعیت 
شویم، به نقد و پرسش گرفته خواهیم شد.

نهادها،  این  که  شرایطی  در  متأسفانه 
محیط  نوعی  برخوردارند،  مفرط  از ضعف 
ناباوری و عدم اطمینان به یکدیگر پدید 
آمده است. این امر، هم در سطح سیاسی 
صحت دارد و هم در دیگر ابعاد جامعه ی 

بر  ما  که  است  چنین شرایطی  در  ایران. 
اثر ناامیدی از تحقق توسعه ی ساختارها 
فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی  روابط  و 
را  نیک، توجه خود  جامعه، و رشد اخالق 
یا  فرد  که  کرده ایم  معطوف  امر  این  به 
ظاهر  کاریزماتیک  شخصیت  با  افرادی 
باستان،  دوره ی  قهرمانان  مانند  و  شوند 
نهادهای فاسد و در حال سقوط جامعه را 

نجات دهند.«13 
»در جامعه ای دموکراتیک، نهادها اجازه 
نمی دهند افراد مرتکب خالفی شوند یا به 
ناحق صاحب امتیازی را از حقش محروم 
کنند. کسی که به ناحق اثر دیگری را به 
می تواند  چگونه  می کند،  منتشر  خود  نام 
کند؟  تدریس  دانشگاه  در  مؤاخذه  بدون 
یا ناشر چگونه به خود اجازه ی نشر چنین 
این مشکالت  به  را می دهد؟ توجه  کتابی 
است که برای حل آن ها نهادها دست به 
کار شده و دموکراسی را به وجود می آورند. 
زندگی  غربی  کشورهای  در  که  مردمی 
نهادها  بلکه  نیستند،   ما  از  بهتر  می کنند 
افراد را محدود می کنند و از آن ها تخصص 
و آگاهی و درستی در کار را طلب می کنند.

به نظر من این مشکل به فرهنگ ربطی 
ندارد. اصاًل فرهنگی با این مضمون وجود 
ندارد که افراد کار خود را جدی بگیرند یا 
نگیرند. بحث من این است که نهادهای 
دانشگاهی و مؤسسات نشر کتاب ما چنان 
و  آشفته  مرزها  که  می کنند  عمل  ضعیف 

نامشخص است.«14 
این کتاب  توجه دیگری که در  مسئله ی جالب 
اخالقی  ارزش های  خاستگاه  پرداخته شده،  آن  به 
به  اشاره  با  که  است  ارزش ها  این  تغییر پذیری  و 
دیدگاه های رورتی فیلسوف معاصر و کانت به آن 



31

پژوهشی

صفحه  همان،     .13
38 و 39

صفحه  همان،     .14
80 و 81

.15 
 R i c h a r d
 R o r t i ,
 A m e r i c a n
 ,philosopher

2007-1931
.16

contingent
میرسپاسی،  علی   .17
حوزه  در  اخالق 
ثالث،   نشر  عمومی،  
 ،1388 اول  چاپ 

صفحه 96 و 97

پرداخته شده است.
» از منظر رورتی15  ارزش های اخالقی به اندازه ی منافع و مصالح 
روابط  پرداخته ی  و  و ساخته  موقعیت  به  وابسته  و  انسان، مشروط 
و  منافع  و  اخالق  بین  کیفی  تفاوتی  دیگر  عبارت  به  اجتماعی اند. 
مصالح شخصی و اجتماعی یک جامعه ملحوظ نیست.]...[ مصالح و 
منافع انسان عمدتاً از آداب و رسوم و سنت های جامعه ناشی می شود 
به  با یکدیگرند.  انسان ها  و تطبیق  برای سازگاری  ابزاری  این ها  و 
با یکدیگر و آداب و رسوم  عبارت دیگر، زمانی که روابط انسان ها 
نظامی  به  یا  اخالقی  ارزش های  به  نباشند،  پاسخ گو  دیگر  معمول 

حقوقی نیازمندیم.
به  واقعیت  شدن  تسلیم  را  اخالق  کانت،  بحث،  این  مقابل  در 
از  مجموعه ای  به  دادن  اولویت  و  ایده آل ها  جهان شمول  تعهدات 
از  مجموعه ای  اخالق  کانت،  منظر  از  می داند.  جهان شمول  اصول 
اصول ذاتی فردی و بنابراین، کامل است. در صورتی که رورتی معتقد 
است اگر اخالق را امری امکانی16  بدانیم که در رفتار انسان ریشه 

دارد، آن گاه هیچ وقت نمی تواند کامل باشد و همیشه تغییر می کند. 
]...[ مثاًل حقوق بشر هرچند دارای اصول کلی است، ولی توافقی و 
مشروط است، اما ذاتی و مقدس نیست و می توان بنا به شرایط آن را 
نقد کرد و تغییر داد. این اصول در واقع سازنده ی اخالق دموکراتیک 
عملی اند.  پیامد های  و  ایده ها  ارزیابی  و  نقد  مبنای  فقط  و  هستند 
]...[ در این نظر، هیچ منبع ارزشی ای فراتر از نظام حقوقی جوامع 
دموکراتیک وجود ندارد. به همین سبب، در این جوامع قانون بسیار 

مهم است.« 17
 

12. همان،  صفحه 36 
و 37
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از نهادهای علمی چه انتظاری داریم؟
در این قسمت به یکی از موارد شارالتانیزم علمی پرداخته  می شود. چنانچه از 
به  بپرسیم،  یا کشوری  دانشگاهی  نهادهای  در  یا سابق  فعلی  پژوهشی  مسئولین 
انجمن  خبرنامه ی   در  می کنند.  اذعان  ارجاعات،  یا  مراجعین  نوع  این  زیاِد  تعداِد 
ریاضی ایران، شماره ی  بهار 1384 نیز، مطلبی با عنوان »نوابیغ«، مربوط به حالت 
خفیف تری از این موضوع، که منجر به سواستفاده ی عمدی نمی شد، مطرح شده بود. 
اکنون مشاهده ی موارد جدی تر سواستفاده، بر ضرورت توجه به کارکرد ساختارهای 
حرفه ای و پیگیر در نهادهای علمی، در توسعه  و اشاعه ی اخالق حرفه ای در حوزه ی 
عمومی، تاکید می کند. مطلب پیش رو توسط فوقِ برنامه ی دانشکده ی فیزیک، تهیه 

شده و برای پیگیری به مسئولین دانشگاهی تحویل داده شده است. 
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بی شک ریشه ی بسیاری از آسیب ها و نگون بختی های یک جامعه را می توان در 
بی توجهی اعضای آن نسبت به اتفاقات و اقدامات کوچک و بزرگ پیرامون آن ها 
جست و دانشگاه نیز به عنوان یک جامعه از این امر مستثنی نیست. فاجعه بار بودن 
این بی تفاوتی آن هنگام بیشتر جلوه می کند که جامعه در برابر هدف توطئه قرار 
گرفتِن مهم ترین و بنیادی ترین عناصر شکل گیری و وجودی اش، سکوت و موضعی 

انفعالی اختیار کند. 
بیش از یک سال است که شخصی با معرفی خود به عنوان محقق و مخترِع جوان 
امکانات  از  می کند،  رفت وآمد  فیزیک(  دانشکده ی  )مخصوصًا  شریف  دانشگاه  در 
در  خود،  تألیف  به  کتابی  نمایاندن  با  می کند،  استفاده  دانشجویان  برای  مهیاشده 
متنوع مصاحبه  با خبرگزاری های  دانشجویان می کوشد،  به  نزدیک شدن  راستای 
می کند و ادعاهایی خالِف واقع، مرتبط با دانشگاه شریف و دیگر نهادهای علمی 
یا داشتن  و  به عقل سلیم  یا حتی رجوع  اندک  با کنکاشی  کشور مطرح می کند. 
اندکی اطالعات عمومی علمی، می توان به راحتی به بی پایه و اساس بودن ادعاهای 
مطرح شده توسط این شخص پی بُرد )مانند طرح رساندن بازدهی نیروگاه هسته ای 

به 70 درصد(.
جای شگفتی است که برخورد استادان و مسئولینی که در این مدت از این موضوع 
باخبر شده اند همواره توأم با ناباوری و ابراز شگفتی، و حتی شوخی پنداری کل این 

سواستفاده از ناآگاهی و بی تفاوتی در دانشگاه 
شریف
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ماجرا بوده است! گویی در مواردی از این دست هرچه دروغ بزرگ تر و بی شرمانه تر 
باشد توانایی و جسارت افراد برای پاسخ گویی و روشن گری اذهان عمومی محدودتر 
می شود! برخی گمان می کنند مردود بودن این دست اظهارات ُپرواضح است و در 
نتیجه چنین ادعاهای کذبی نباید بر جامعه تأثیرگذار باشد و نیست. از نقطه نگاه 
عده ای دیگر شأن استادان دانشگاه واالتر از آن است که با چنین موضوعات پیش ِپا  

افتاده ای برخورد کرده و یا احیانًا وقت خود را در این باره تلف کنند.
اما واقعیت ماجرا این است که سکوت و بی اعتنایی نه تنها این جریان را بی اثر 
نکرده، بلکه شوربختانه بروز ماجراهایی در این سال ها نشان دهنده ی فریب خوردن 
نیز  خبری  بازتاب  که  موردی  در  مثال  برای  بوده است.  مخاطبین  برخی  و  جامعه 
پیدا کرد مرتبط با دعوت ایشان به عنوان یکی از نخبگان و مخترعین جوان برای 
بوده است که  استان هرمزگان  در  با خالقیت،  مرتبط  مباحث  تدریس  و  سخنرانی 
درخواست  و  نخبگان  ملی  بنیاد  از  مربوطه  مسئولین  استعالم  پی  در  بعد  چندی 
ارائه ی مستنداتی مبنی بر صحت ادعای فرد یاد شده، کالهبرداری و سواستفاده ی 

این شخص برمال شد.



35

پژوهشی

دارای  پژوهشی  اخالق  و  پژوهش  بحث 
روند  موضوع،  انتخاب  چون  مختلفی  جنبه های 
کار، نحوه ی ارائه ی نتایج و غیره می باشد. یکی  از 
مهم ترین موضوعاتی که در فضای پژوهشی امروز 
دارد،  بیش تری  توجه  به  نیاز  ایران  دانشگاه های 
چراکه  است؛  نتایج  ارائه ی  و  مقاله نویسی  موضوع 
توجه  مسائل  این  به  پژوهشی  کار  یک  در  اگر 
نشود، ارزش کار نیز مورد سؤال قرار خواهد گرفت. 
زمینه ی  در  تخلف ها  از  بسیاری   که  آنجایی  از 
مقاله نویسی به دلیل عدم آشنایی با اصول و قوانین 
چیز  هر  از  قبل  می رسد  به نظر  می گیرد،  صورت 
الزم است برای آشنایی دانشجویان با این مباحث، 

اقداماتی انجام شود. 
کارهای  می توان  هدف  این  به  رسیدن  برای 
گوناگونی انجام داد. در این نوشته نیز سعی می شود 

چند راهکار عملی و کاربردی مطرح گردد:

ارائه ی درس مقاله نویسی به عنوان یک 
درس اختیاری یا به صورت کارگاه های 

هفتگی
در  مقاله نویسی  کارگاه های  برگزاری  تجربه ی 

دانشگاه و استقبال دانشجویان از آن نشان می دهد 
که دانشجو این نیاز را در خود حس کرده و برای 
این  به  کردن  اکتفا  اما  می شود.  قائل  اهمیت  آن 
کارگاه های محدود کافی  به نظر نمی رسد. بنابراین 
بهتر است آموزِش مقاله نویسی به عنوان یک درس 
هفتگی  کارگاه های  صورت  به  یا  ارائه  اختیاری 
برگزار شود. این روند می تواند به صورت تدریجی 
ادامه پیدا کند تا جایی  که گذراندن این درس برای 

دانشجویان اجباری گردد.
حین  در  استادان  توسط  مقاله  ارائه ی 

تدریس
قوانین  رعایت  به  خود  که  استادان  از  برخی 
مورد  در  الزم  حساسیت  هستند،  مقید  پژوهشی 
را  دانشجویانشان   توسط  قوانین  همین  رعایت 
ندارند؛ حتی در صورت آگاهی از این تخلفات خود 
نمی دانند.  تذکر  یا  و  آن  از  جلوگیری  به  ملزم  را 
انتظار  دانشجو  از  نمی توان  شرایطی    چنین  در 
درصورتی   کند.  رعایت  را  قوانین  این  که  داشت 
که شاید راحت ترین راه برای آشنا کردن دانشجو 
با این قوانین، اطالعاتی  است که استاد در اختیار 
او می گذارد. پس به عنوان پیشنهاد، بهتر است هر 

پیشنهادهای پژوهشی
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یا 2 جلسه  با درس خود حداقل 1  استاد متناسب 
و  دهد  اختصاص  مرتبط  مقاله  ای  ارائه  ی  برای 
مثل  مقاله نویسی  قوانین  و  نکات  به  ارائه  در طی 
روند  به  هم  طریق  این  از  بپردازد.  ارجاع  قوانین 
با  آشنایی  هم  و  خواهد شد  کمک  درس  آموزشی 
قوانین به طور کاربردی صورت می گیرد. درواقع این 
یکی  از راهکارهای عملی  است که نیاز به وقت زیاد 

یا بسترسازی خاصی ندارد.
اصول  تدریس  برای  زمان  اختصاص 

مقاله نویسی و موارد مهم در ارجاع   
بخشی  استاد  که  می  آید  پیش  مواردی  در 
سمینار،  ارائه  ی  به  را  درس  به  مربوط  نمره ی  از 
این حالت  یا مقاله اختصاص می دهد. در  پروژه و 
از  آن،  دقیق  بررسی  به  ارائه،  با  می توان هم زمان 
حیث رعایت قوانین پرداخت و یا در یک جلسه ی 
عمومی نکات و اصول ارائه و نوشتن مقاله مطرح 
از نمره به رعایت آن ها اختصاص  گردد و بخشی 

داده شود.

رعایت  درباره ی  دقت  و  سخت گیری 
اصول در سمینار ها

ارائه دهندگان  سمینارها،  برخی  در  اوقات  بعضی 
نمی کنند.  رعایت  را  آن  اصول  و  پژوهشی  قوانین 
این  نیز  دکترا  سمینارهای  سطح  در  گاهی  حتی 
موضوع نادیده گرفته می شود. اما آیا واقعًا دانشجویی 
انجام  به  مجاز  دارد  قرار  علمی  این سطح  در  که 
این گونه اشتباهات است؟ آیا برای آشنایی با قوانین 
کمی دیر نیست؟ آیا در جامعه ی علمی  امروز این 
که  زمینه ای  هر  در  می رسد؟  به نظر  طبیعی  امر 
می خواهیم کاری انجام دهیم باید به الفبا و اساس 
کار مسلط باشیم؛ در غیر این صورت حرفی برای 
نیز  قوانین  این گونه  رعایت  نخواهیم داشت.  گفتن 
باید  دانشجو  نکاتی است که  ابتدایی ترین  از  یکی 
به آن توجه کند.  بنابراین با درنظر گرفتن اهمیت 
موضوع، چه از دید اخالقی  و چه از دید حرفه ای، 
بهتر است هنگام ارائه ی سمینارها به آسانی از کنار 
بیش تر  سخت گیری  نگذریم.  اشتباهات  نوع  این 
باعث خواهدشد دانشجویانی که تا امروز به اهمیت 
با دقت  بعد  به  این  از  نکرده اند،  فکر  این موضوع 
بیش تری به این نکاِت به ظاهر کم اهمیت بپردازند.   
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آن حذِف  تغییرات - مهم ترین   با کمی  بنیادی(،  دانش های  پژوهشگاه  )خبرنامه ی  اخبار  در  مقاله  ]این 
یادداشِت پنج- در شماره ی تابستان و پاییِز  1389 صص. 30-27 چاپ شده است.[

منظورم از مقاله ی مشترک مقاله ای است که بیش از یک نویسنده دارد و برای انتشار به نشریه ای 
پژوهشی فرستاده شده است )یا قرار است فرستاده شود(. بحِث من در اینجا محدود است به مقاله های 
از  راهنمای یکی دیگر  استاِد  نویسندگاِن مقاله  از  به نشریه، یکی  ارساِل مقاله  زماِن  ریاضی ای که، در 

نویسندگانش است. 
محدود بودنِ  موضوِع بحث ام به ریاضیات دو دلیل دارد. اول آشنایِی اجمالی ام با ریاضیات و با جامعه ی 
کاِرِ تحقیقاتِی  بیِن ریاضیات و سایر علوم در مورِد  به نظر می رسد که  این که  ایران است. دوم  ریاضِی 
مشترک تفاوتی هست. به نظر می رسد که در مورِد پروژه های منتج به مقاله های معمولِی پژوهشی مثاًل در 
علوِم شناختی، نوعًا به نحوی طبیعی می توان زیرپروژه هایی تعریف کرد و نتایج را ترکیب کرد و مقاله ای 
نوشت به نحوی که سهِم پدیدآورندگاْن کمابیش مشخص باشد. اما تصوِر من این است که در بسیاری 
از شاخه های ریاضیات این کار چندان طبیعی و رایج نیست. شاهدی بر این شهوِد من این است که به 
نظر می رسد نسبِت مقاله های مشترک به کِل مقاله ها در ریاضیات کمتر از علوِم دیگر باشد. به عالوه، به 
نظر می رسد که متوسِط تعداِد نویسنده های مقاله های مشترِک ریاضْی کمتر از متوسِط تعداِد نویسنده های 
مقاله های مشترِک سایِر علوم باشد. )مقاله ها ی ریاضِی با بیش از دو نویسنده چندان زیاد نیستند؛ مقاله ی 
ریاضِی با بیش از سه نویسنده نادر است.( یک مالحظه ی مربوطِ  دیگر این است که، بر خالِف بسیاری از 
علوِم دیگر، در ریاضیات تقریبًا همیشه ناِم نویسندگاِن مقاله با ترتیِب الفبایی می آید - این احتمااًل نشان 
می دهد که پیش فرِض جامعه ی جهانِی ریاضی این است که سهِم نویسندگان در پژوهشی که منجر به 
تولید مقاله ی مشترک شده یا برابر است یا قابل تشخیص نیست. موضوِع بحث ام مقاله ی ریاضِی مشترِک 
دانشجو و استاِد راهنما است. خوِد شأِن مقاله در نظاِم فعلِی دانشگاهِی ایران جای بحِث زیاد دارد. با این 

شؤوِن استادی و حقوِق دانشجویی: 
مقاله های مشترِک ریاضی در ایران
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حال، در اینجا به اصِل موضوِع مقاله نویسی نمی پردازم، گرچه آگاه هستم که اهمیِت انتشاِر مقاله مسلمًا بر 
موضوِع بحث ام تأثیر دارد. غیر از این، بعضی از استدالل هایم بر ضِد مقاله ی مشترِک استاد و دانشجو در 
مورد بقیه مقاله های مشترک هم قابِل بیان است؛ اما موضوع را محدود می کنم. در بیِن اعضای جامعه ی 
ریاضِی ایران انتشاِر مقاله ی مشترِک دانشجو و استاِد راهنما بسیار رایج است. خبرنامه ی انجمن ریاضِی 
ایران در فاصله ی بهاِر 1385 تا زمستاِن 1387 از فارغ التحصیل شدِن 31نفر در دوره ی دکترِی ریاضیاِت 
از دوره ی  ایران گزارش کرده است. )خبرنامه در مورِد دو نفِر دیگر هم که بخِش بزرگی  دانشگاه های 
دکتری شان در ایران نبوده گزارش داده است؛ این دو نفر را لحاظ نکرده ام.( این 31 نفر در زماِن ارساِل خبِر 
فارغ التحصیلی شان مجموعًا 126 مقاله منتشر کرده اند یا برای انتشارشان پذیرش گرفته اند. ]1[ هر یک از 
این 31 نفر دست کم یک مقاله ی مشترک با استاد یا استاداِن راهنمایش دارد. از این 126 مقاله، 113تایش 
مشترک است. این موضوع اشکالی دارد؟ از تعدادی از دوستان ام که در پانزده ساِل اخیر از دانشگاه های 
مشهوری در اروپا و ایاالِت متحده و برزیل فارغ التحصیل شده اند چیزهایی پرسیدم، که تا زمانِ  نوشتِن 
این گزارش 16 نفر جواب داده اند- نتیجه: هیچ کدام از این ریاضی دانان در زماِن دانشجویی شان مقاله ی 
مشترکی با استاد راهنمای شان برای انتشار نفرستاده اند. شاید ریاضیات و اخالِق علمِی ایران در باالترین 
سطِح جهانی باشد و الزم نباشد که نگراِن هم سویی با رواِل دانشگاهِی جاهای دیگر باشیم؛ اما شاید هم 

ـِیل و پرینستن و آکسفرد و ایمپا هم بشود چیزهایی یاد گرفت.]2[ از ی
به هر حال، غیر از مقایسه با دانشگاه های خوِب خارجی، من بر ضِد مقاله ی مشترِک دانشجو و استاِد 
اما تصور می کنم که  راهنما دو دلیل دارم. این دلیل ها مناقشه انگیزند و مقدمات شان محِل نزاع است؛ 
جهِت درستی را نشان می دهند. نظرم را-بی هیچ قصِد تحقیر و توهین و تهمت- به شکِل نسبتًا شدیدی 
بیان می کنم تا نظرهای مخالف ام بیشتر برای شرکت در بحث تحریک شوند. )هدِف اصلی ام هم سعی در 
اصالِح نظاِم پدرساالرانه ی دانشگاهِی ایران است.( از اخبار ممنون ام که این مقاله را برای طرحِ  موضوع 

و بازشدِن بحث منتشر می کند. ]*[
فرض کنید من استاِد نقاشی ام. کسی را به شاگردی می پذیرم، و قرار است که در دوره  ی چندساله ای 
او را به چنان پختگی ای برسانم که نه فقط بر تکنیک های موجود مسلط باشد بلکه آماده ی نوآوری هم 
کند.  تابلویی عرضه  کار  پایاِن  در  است که  این  پختگی  از  مرحله  این  به  بشود. محِک سنـتیِ  رسیدن 
برخوْرد  به مشکلی  اگر جایی  به شاگردم کمک می کنم.  او می دهم.  به  ایده ای  مدتی مطالعه می کنیم. 
راهنمایی اش می کنم. کار اگر پیش نرفت، هر جا الزم بود حتی شخصًا آستین  باال می زنم و قلم مو به 
دست می گیرم. )به شاگرداِن نه چندان درخشان ام باید بیشتر از شاگرداِن مستعدترم کمک کنم.( کار سخت 
است، اما من هم مسؤولیتی پذیرفته ام. اعتباِر هنری ام هم تا حدی وابسته به کیفیِت کاِر نهایِی شاگردم 
است. سه سال و نیم کار می کنیم، و تابلو آماده می شود. شاگردم آماده است که گوشه ی پاییِن سمِت راسِت 
تابلو را امضا کند. اما... صبر کنید: می گویم که باید امضای من هم پای کار باشد! درست است که در هر 
نمایشگاهی که تابلو را نشان دهند شاگرِد سابق ام در برگه ی کناِر تابلو خواهد نوشت که این اثرش حاصِل 
تلمذش نزِد من است؛ اما نظِر من این است که این کافی نیست. می گویم که خوِد این تابلو هم باید چونان 
اثِر مشترِک ما عرضه شود، چرا که من در آفریدن اش )از طرِح اولیه تا کمک در اجرا( سهِم زیادی داشته ام.

به فرض که حوصله کرده باشید و تا اینجای نوشته آمده باشید، بعید می دانم قبول نداشته باشید که 
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کاِر مِن استاِد نقاشی دست کم کاِر بسیار نازیبایی است. شأِن استاد باالتر از این است که خودش را در 
حاصِل کاِر شاگردش سهیم کند. و اگر برای پروراندِن این نقاش مزد هم گرفته باشم -و مزِد کمی هم 
ببریم. البد معلوم است که این قصه  از »نازیبا« به کار  آنگاه شاید حتی بهتر باشد صفتی شدیدتر  نه- 

تمثیِل چیست.]3[

یک: وظیفه ی استاِد راهنما. 
احتمااًل همه قبول داریم که در فرآینِد پژوهِش دوره ی دکترِی ریاضی، وظیفه ی استاِد راهنما است که 
در انتخاِب مسأله ی مناسب و در تالش برای حِل این مسأله به دانشجو کمک کند. استاد باید مسأله ای 
باشد که  باید طوری  و مسأله  باشد؛  مربوط، مهم  ریاضِی  داخلِی شاخه ی  معیارهای  با  که  کند  انتخاب 

دانشجو در زماِن معقولی بتواند به اندازه ی معقولی در حل اش پیشرفت کند.
کاِر استاد فقط این نیست که تالش های دانشجو برای حِل مسأله  ی رساله اش را بررسی کند. استاد باید 
در مواقِع مناسب رهیافت های جدیدی پیشنهاد کند و ربِط احتمالِی مسائِل دیگر را به دانشجو تذکر دهد 
و اگر برای پیش رفتِن کار الزم باشد، ایده های جدیدی برای دانشجو مطرح کند. دانشجو از جمله باید 
اصوِل مقاله نویسی را هم یاد بگیرد. کمک  در همه ی این موارد به نظِر من جزِو وظایِف استاِد راهنما است. 
تحقیق در دوره ها ی دکتری البته باید مرزهای علم را جلو ببرد؛ اما این دوره ها اصواًل هدِف مهم تِر 
نویسنده اش در  ریاضِی  اثِر  نیست حاوِی مهم تریِن  قرار  دنبال می کنند. رساله ی دکتری  را هم  دیگری 
سراسِر عمِر حرفه ای اش باشد، بلکه قرار است نشان دهد که نویسنده اش به پختگِی کافی برای ورود به 
جمِع ریاضی داناِن حرفه ای رسیده است. رساندِن دانشجو به این سطح وظیفه ی اصلِی استاِد راهنما است، 
که علی القاعده باید نقداً ریاضی داِن پخته ای باشد. نظِر من این است که، جز در موارِد کاماًل استثنایی، 
عالِِم پخته باید دوِن شأِن خود بداند که نویسنده ی همکاِر دانشجوی تازه کارش باشد.  اما درک می کنم که 

سلیقه ها متفاوت است. مسأله را کمی عینی تر بررسی کنیم.
تحقیقاِت دانشجو -با کمک و راهنمایِی استادش- منجر به کشِف مهمی شده؟ مقاله هم خوب از کار 
درآمده؟ پس احتمااًل استاد وظیفه اش را خوب انجام داده. چرا باید نام اش در مقاِم نویسنده ی مقاله بیاید؟ 
بیایید فرض کنیم استاد سهمِ  مهمی در کشف و اثباِت این قضیه داشته )مثاًل فرض کنیم حتی ایده های 
برای  این، استاد  از  از وظیفه اش کرده است؟ غیر  آیا استاد کاری فراتر  از استاد بوده است(.  کلیدِی کار 
راهنمایِی دانشجویش پول و اعتبار گرفته است؛ تصوِر من این است که شایسته نیست که یک باِر دیگر 

هم برای کاری که در 
بهترین حالت اساسًا همان کار قبلی است امتیاز بگیرد. شاید بگویید »شما دارید حوزه ی وظایِف استاِد 
راهنما را بسیار گسترده تر از آنچه هست می گیرید. وظیفه ی استاِد راهنما راهنمایی است؛ اگر استاد، غیر 
از راهنمایِی رساله، در پژوهْش مشارکت هم بکند، در این صورِت حِق استاد است که نام اش به عنوان 
یکی از پژوهشگران ذکر بشود.« برای من کاماًل روشن نیست که محتوای این اعتراض چیست. به فرض 
که در مورِد رساله ی دکتری فرِق فارقی بین راهنمایی و مشارکت باشد )و من در این مورد تردیِد جدی 
دارم(، سؤال ام این است: چرا استاد باید در این پژوهش »مشارکت« کند؟ آیا استاد مسأله را خوب -یعنی: 
از جمله مطابِق توانایی های دانشجو- انتخاب نکرده، یا در راهنمایی کوتاهی کرده، و زمانی که مهلت 



40

تکانه

رو به اتمام بوده ناچار شده شخصًا وارِد گود بشود؟ در این صورت به نظرم استاد در وظیفه اش )یعنی در 
»راهنمایی«( کوتاهی کرده، و عجیب است که این کوتاهی سبب بشود که نهایتًا استاد امتیازی هم بابِت 

انتشاِر مقاله ی مشترک بگیرد. 
یا شاید استاد از همان اول با دیِد مشارکتی وارِد موضوع شده؟ در این حالت به نظرم استاد از ابتدا دارد 
ندارد. بحث صرفًا  از »استاِد راهنما« وجهی  دانشجو را چونان دستیارِ  تحقیقاتی اش می بیند، و صحبت 
بحِث لفظی نیست -موضوع این نیست که اگر من بر حق باشم نهایتًا باید به استاِد راهنما چیِز دیگری 
دیدگاِه کسی  دیدگاه  این  این است که  پروژه ی رساله ی دکتری«(. موضوع  ارشِد  )مثاًل »محقِق  گفت 
است که دانشجو را ابزاِر پیشرفِت کارش می بیند، که از نظِر من چندان پسندیدنی نیست. غیر از این، این 
هم پرسیدنی است که: در ایراِن امروِز ما چند ریاضی دان هستند با پروژه های آن چنان مهمی که نیاز به 
دستیارهای تمام وقت داشته باشند؟ شاید بگویید »طبِق قانوِن دانشکده ی ما، شرِط فارغ التحصیلِی دانشجو 
این است که با استادش مقاله ی مشترکی داشته باشد.« در این صورت من دارم بر ضِد این قانون استدالل 
می کنم! به نظرم صرِف شرِط انتشارِ  مقاله برای اتماِم دوره ی دکتری شرِط نامعقولی است؛ ]4[ با افزودِن 
شرِط مشترک بودِن مقاله بدترش نکنیم. اگر دانشگاهی نگراِن  این است که سهم اش در تولیدِ  مقاله مغفول 
بماند، می تواند دانشجویان اش را ملزم کند که در مقاالتی که پیش از دفاع منتشر می کنند تصریح کنند که 

مقاله مستخرج از پایان نامه ا ی به راهنمایِی خانم یا آقای فالن در دانشگاِه بهمان است.
شاید بگویید »من جداً تمایلی به انتشاِر مقاله ی مشترک با دانشجویم ندارم؛ اما فعاًل دانشجو الزم دارد 
مقاله منتشر کند تا فارغ التحصیل بشود، و نکته این است که بودِن اسِم من به عنوان نویسنده ی همکاْر 
احتماِل پذیرفته شدِن مقاله را بیشتر می کند.« راست اش جواِب قاطعی ندارم، جز اینکه ابراِز تعجب کنم 
ابراِز  البته  از اینکه برای نشریه ی پژوهشِی معتبری در ریاضیات اسِم نویسنده تا این حد مهم باشد )و 
بزرگِی  ایران هستند که نشریاِت معتبِر جهانی مرعوِب  اینکه ریاضی داناِن متعددی در  از  شادمانی کنم 
اسم شان می شوند(. شاید بگویید »من دانشجویم را مجبور نکردم؛ صرفًا پیشنهاد کردم مقاله ی مشترکی 
بنویسیم، و او پذیرفت.« )صورِت قوی تری از این اعتراض می گوید که اصاًل خوِد دانشجو پیشنهاد کرد 

مقاله مشترک باشد.( به این موضوع در بخِش بعدی می پردازم.

دو: استاِد راهنما و دانشجو و روابِط قدرت.
بسیار  اهمیِت  دانشجویان  برای  نوعًا  اتماِم دوره ی دکتری  باشد که  این  واقع  امِر  به نظر می رسد که 
به  وابسته  زیادی  تا حِد  اجتماعی اش  دانشجو و شخصیِت  آینده ی شغلِی  نظر می رسد  به  دارد-  زیادی 
موفقیت در این دوره باشد. استاِد راهنما بر دانشجو برتری ای دارد که ناشی از نظاِم اداری-    دانشگاهی 
است: دانشجو به یک معنا زیردسِت استاِد راهنما است. متأسفانه، بسا که آینده ی دانشجو صرفًا تابعی از 

کیفیِت کارش نباشد.
اگر این طور باشد، آنگاه به نظرم استاِد راهنما اخالقًا موظف است که در مورِد استفاده از دانشجو احتیاط 
کند. استاد به دانشجویش پیشنهاد می کند که مقاله ی مشترکی بنویسند، و دانشجو »نه« نمی گوید. شاید 
حتی جواِب مثبت اش را هم با لبخند بگوید. اما شهوِد اجتماعِی من این است که سخت است اطمینان 
از اینکه دانشجو رضایت دارد. آیا اگر دانشجو درگیِر رابطه ی رسمِی فعلی با استاد نبود باز هم پیشنهاِد 
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اشتراک در مقاله را می پذیرفت؟ 
به نظِر من تفوِق استاد بر دانشجو بعضی کارها را که در نبوِد این رابطه مجاز می بود غیرمجاز می کند. 
به نظرم من مجاز هستم که از کسی که بر او تسلِط اداری ای ندارم درخواست کنم که کامپیوتِر مرا تعمیر 
کند یا به پسِر دوازده ساله ام علوم درس بدهد، اما به نظرم مجاز نیستم این را از کارمندم یا از دانشجویی 
که با من درسی دارد یا تحِت نظِر من رساله می نویسد بخواهم. )مایل ام بگویم که حتی اگر خوِد کارمند 

یا دانشجویم هم، چنین پیشنهادی داد مجاز نیستم بپذیرم.( ]5[

حاِل فعلِی ما؟
که  بوده است  فرض  این  با  همه  مقدر(  اعتراض های  به  جواب دادن  برای  تالش هایم  )و  حرف هایم 
استاد سهِم مهمی در فراهم شدِن  محتوای مقاله داشته است. در کماِل تأسف باید بگویم که مشاهداِت 
تأیید نمی کند. موارِد متعددی می شناسم که  تمام و کمال  را  این فرض  ایران  ریاضِی  من در جامعه ی 
قضاوِت دانشجو این است که استاِد راهنما سهِم معتنابهی در تولید و پردازِش محتوا نداشته است. مواردی 
می شناسم )که البته تعدادشان کمتر از موارِد نوعِ  قبل است( که استاد حتی نمی تواند اثباِت قضیه ی اصلِی 
مقاله را بازسازی کند. مواردی می شناسم که استاد حتی در مورِد خوِد قضیه- فارغ از برهان اش- بصیرِت 

ویژه ای ندارد. در این موارد، به نظرم مشترک بودِن مقاله کاماًل مصداِق استثماِر دانشجو است.
نکرده  اکتفا  ایران  ریاضِی  جامعه ی  از  مشاهدات ام  مورِد  در  من  ادعاهای  و  شهودها  به  اینکه  برای 
باشیم، پیشنهاد می کنم انجمِن ریاضِی ایران از فارغ التحصیالِن دوره های دکترِی ریاضِی داخل نظرسنجی 
کند )از جهاِت مختلْف خوب است از فارغ التحصیالِن ایرانِی دانشگاه های خارجی هم نظرپرسی کنند(. 

فارغ التحصیالن بی ذکِر نام به سؤال هایی شبیِه اینها جواب بدهند:

الف. آیا در دوره ی دکتری مقاله ی مشترکی با استاد راهنمایتان داشته اید؟
اگر بله،

ب. آیا گمان می کنید که مشارکِت علمِی استادتان آن قدر بوده که بشود ایشان را نویسنده ی همکار 
دانست؟

پ. اگر نگراِن آینده ی علمی و شغلی تان نبودید، آیا باز هم حاضر می شدید ناِم ایشان به عنوان نویسنده ی 
همکار ذکر شود؟

البته شاید خوب باشد که قضاوِت دانشجو تنها مالِک سیاست گذاری نباشد؛ اما دست کم چیزی درباره ی 
رضایِت دانشجویان خواهیم فهمید.

یادداشت ها.
]1[ یعنی فارغ التحصیِل نوعِی این دوره تا زماِن گرفتِن مدرِک دکتری بیش از سه مقاله منتشر کرده 
است. برای دقیق ترشدِن تصویر: یکی از فارغ التحصیالِن دانشگاِه مازندران بیش از بیست مقاله منتشر 

کرده است.
]2[ وقتی این آمارها را مقایسه می کنیم شاید الزم باشد به این هم توجه کنیم که استاداِن دوستانی 
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که به سؤال های من جواب داده اند نوعًا ریاضی داناِن شناخته شده ای بوده اند- قابِل پیش بینی است که 
کسی که ده سال پیش نشاِن فیلدز گرفته، نخواهد چیزی منتشر کند مگر اینکه با معیارهای خودش کاِر 
بسیار برجسته ای باشد. به عالوه، ریاضی دانانی در این سطح نوعًا احتیاجی هم به فربه ترکردِن فهرسِت 

مقاالت شان ندارند.
* مسعود آریاپور و امیرحسین اصغری و سیاوش شهشهانی و عباس عدالت و شهرام محسنی پور در 
بحث یا بعد از خواندِن تحریری از این مقاله نظرهایشان را به من گفتند. از لطِف ایشان )که لزومًا با همه ی 

حرف های من موافق نیستند( بسیار ممنون ام.
استاد-دانشجو  روابِط  واقعِی  با موارِد  این قصه ی خیالی هست که  ]3[ روشن است که چیزهایی در 
متفاوت است. اما به نظرم نادرست است که بگوییم که رساله ی دکتری )و نه مقاله( است که متناظر با 
تابلوی پایاِن دوره ی شاگرِد نقاشی است. رساله ی دکتری را -که در صفحه ی عنوان اش هم اسِم استاد 
می آید- نوعًا تعداِد بسیار کمی از اعضای جامعه ی ریاضی می بینند. به نظر می رسد که مقاله  های مستخرج 

از رساله است که می تواند توجِه جامعه ی ریاضی را جلب کند.
]4[ نگارنده هیچ دانشگاهی در طراِز جهانی سراغ ندارد که شرِط اتماِم دوره ی دکترِی ریاضی اش انتشاِر 
مقاله باشد. بهترین توجیهی برای وجوِد این شرط در بعضی دانشگاه های ایران که به نظرم می رسد این 
است که دانشگاه الزم می داند منبعی )نشریه ی پژوهشی ای( از خارِج دانشگاه کیفیِت پژوهِش دانشجوی 
دکتری اش را ارزیابی کند. اینکه دانشگاهی غیر از سنـِت برگزارِی جلسه ی دفاِع رساله ی دکتری با حضوِر 
ممتحنانی از بیروِن دانشگاه تأییِد داوراِن نشریه ای را هم طلب کند البد چیزی درباره ی اعتماد به نفِس 
آن دانشگاه می گوید. از اینکه بگذریم، اگر علی االصول چنین تأییدی الزم باشد به نظر می رسد که باید 
در تدویِن سیاهه ی نشریاِت مورِد قبول جداً تجدیِد نظرکرد- مسلمًا نشریاِت درجه ی چندم به کار نمی آیند.

]5[ با پذیرفتِن خطِر بدفهمیده شدن، موضوِع مرتبطی را ذکر می کنم. در بخش هایی از دنیای سکوالِر 
غرب، در حالِت کلـی منِع قانونی  یا عرفی ای برای روابِط جنسِی خارج از ازدواج وجود ندارد، اگر طرفین 
به سِن قانونی رسیده باشند و رابطه با رضایِت طرفین باشد. اما در بعضی از همین نظام ها، استاد مجاز 
نیست با دانشجویش )هم چنان که پزشک با بیمارش( رابطه ی جنسی داشته باشد- و ظاهراً حکمِت این 
حکم این است که، علی رغِم اعالِم رضایِت دانشجو یا بیمار، شائبه ی جدی ای هست که تن دادِن دانشجو 

یا بیمار ناشی از سلطه ی استاد یا پزشک بوده باشد.
را  کسی  مقاله  زبانِی  اشکاالِت  اصالِح  و  صوری  اصالحاِت  صرِف  که  می گیرم  بدیهی  را  این   ]6[

شایسته ی این نمی کند که نام اش به عنوان  یکی از نویسندگاِن مقاله بیاید.
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میزگردی با حضور کاوه الجوردی، سامان مقیمی، سبا پارسا و ایمان مهیائه
این گفت و گو درباره ی مقاله ی کاوه الجوردی است. )پیش از خواندن گفت وگو 

مقاله را مطالعه فرمائید.(

ریاضیات  نوشته اید، مخصوص  مقاله ای که شما  گفته اید  البته چند بار  سامان مقیمی: خودتان هم 
است؛ من در فیزیک خیلی از مواردی که می گویید را این طور باور ندارم. یکی از موارد اصلی  که مطرح 
کردید؛ این است که مقاالت عمدتًا کار یک نفر هستند. در فیزیک پروژه های زیادی وجود دارد که چند نفر 
با هم کار می کنند. هر کس بخشی را انجام می دهد و بعد همه را روی هم می گذارند و به یک نتیجه ای 

می رسند که این کار چه کسی است؟ 
کاوه الجوردی:  بله. اتفاقًا ایمان گفته بود که به نظر می آید در استدالل های من می شود ریاضیات را 
برداشت و هر چیز دیگری گذاشت، ولی من آگاهم که خیلی از مواردی که گفته ام خاِص ریاضیات است. 

مثاًل اینکه واقعًا مقاله ای با بیش از سه نویسنده در ریاضیات خیلی چیز کمیابی است.
سامان مقیمی: بله من هم دیده ام که در ریاضیات این طور است. اما چون این دوستان می خواهند 
این نگرانی را داشتم که ممکن است  بیاورند، من  این مقاله را به عنوان مطلبی درباره ی اخالق علمی  
برداشت کلی از این داستان شود، یعنی ممکن است در ریاضیات این بحث ها تا حدی درست باشد ولی 

فکر می کنم در بیش تر علم این طور نیست.
کاوه الجوردی: من حتی مخصوصًا کلمه ی ریاضی را در عنوان مقاله هم آورده ام که نشان دهم 
هدفم این است، و این فرق کمی  نیست. اینکه تعداد مقاالت ُپرنویسنده در ریاضیات و علوم دیگر چگونه 
است، اطالعاتی راجع به فرهنگ غالب در ریاضیات به ما می دهد. یک نکته ی دیگر، من به واسطه ی 
اینکه چند سال ریاضیات خوانده ام، ده ها دوست ریاضی دان دارم که در دانشگاه های خیلی خوب درس 
خوانده اند. هنگامی که این مقاله را می نوشتم حدود 15 نفرشان به من جواب دادند که واقعًا کمیاب است 
که در رشته ی ریاضی، در دانشگاه های خوب، استاد راهنما با دانشجو مقاله بنویسد. حاال علت هر چه که 

نقد مقاله ی » شؤوِن استادی و 
حقوِق دانشجویی: مقاله های 

مشترِک ریاضی در ایران«
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این   با  این است. ولی  امِر واقع  به هرحال  هست، 
حال من فکر می کنم، بخشی از استدالل های من 

ممکن است کلیت داشته باشد.
مواردی  از  یکی  با  بگذارید  مقیمی:  سامان 
استداللی  کنیم.  شروع  آمده  شما  مقاله ی  در  که 
نمی آید  نظر  به  می زنید،  نقاش  مثال  با  شما  که 
مختص ریاضیات باشد. فکر نمی کنم این استدالل 
موضوعیت  خیلی  علم  بخش های  از  بسیاری  در 
در  که  است  این  مسئله  اینکه  برای  باشد.  داشته 
حین انجام یک پروژه، یک واقعیت علمی  شناخته  
شده است، و سؤال این است که چه کسی این را 
شناخته  است؟ و امکان دارد کسی که شناخته  است 
باشند.  افراد  از  مجموعه ای  یا  راهنما  استاد  واقعًا 
به  باید  را  مسئله  این  شناخت  معنوی  حق  حاال 
چه کسی بدهیم؟ یعنی آیا درست و اخالقی است 
بودند،  دخیل  مسئله ای  شناخت  در  که  کسانی  به 

سهمی ندهیم؟
سختی  خیلی  سؤال  این  الجوردی:  کاوه 
شهود  ولی  نمیدانم.  واقعًا  من  کلیت  این  با  است. 
من این است که اگر با دانشجویی که تحت نظر 
من تز می نویسد مقاله ی مشترک بنویسم احساس 
است،  تمثیل  که  هم  نقاشی  آن  می کنم.  ناراحتی 
فرق  نمی گیرد. خیلی  را  استدالل  تمثیل که جای 
دارند. ولی یک مسئله وجود دارد؛ من بابت انتشار 

مقاله ای که اسمم روی آن باشد امتیاز می گیرم.
هم  امتیاز  که  است  درست  مقیمی:  سامان 

می گیرید، ولی اعتبار هم می گیرید.
کاوه الجوردی: امتیاز یا اعتبار می گیرم.

سامان مقیمی: لزومی  ندارد فقط امتیاز بگیرید. 
حتی ممکن است رویکردم این نباشد که این مقاله 
را می نویسم برای اینکه امتیاز بگیرم. یعنی ممکن 
من  به  دانشگاه  را   امتیاز  این  باشم   حاضر  است 
ندهد، ولی اعتباری که از این مقاله برایم به وجود 

می آید برایم مهم باشد.

من  برای  موضوع  کنم  فکر  کاوه الجوردی: 
راحت تر می شود اگر امتیاز نگیرید. اگر موقعی که 
ارتقا می گیرید حساب نشود، اگر مؤسسه یا دانشگاه 
در  ندهد.  جایزه  شما  به  کردن  چاپ  مقاله  بابت 
جایی که من هستم وقتی شما مقاله چاپ می کنید 

به شما پول می دهند. 
سامان مقیمی: پول زیادی به ما نمی دهند، از 
مسئله ی پول بگذریم، ولی من منظورم این است 
چه  مقاله ای،  هر  می نویسم،  را  مقاله ای  وقتی  که 
با دانشجو و چه بدون دانشجو، موضوع این است 
که من یک فکری داشتم، کاری کردم، چیزی را 
متوجه شدم که تاکنون دانسته نشده  بوده. بنابراین 
است.  همکارانم  و  من  برای  اثر  این  معنوی  حق 
حاال این مقاله منتشر می شود. نکته ی اصلی حرف 
من این است که نام تمام کسانی که حقی در این 

شناخت دارند باید آورده شود.
کاوه الجوردی: و هدفتان از انتشار چیست؟

سامان مقیمی: که سایرین هم بفهمند.
دارم.  تردید  من  را  این  الجوردی:  کاوه 
خوب  خیلی  من  و  شما  که  هست  مؤسسه ای 
در  پیشرفته  مطالعه ی  مؤسسه ی  می شناسیم، 
افراد  وقتی  که  دارد  وجود  قانونی  آنجا  پرینستون، 
وارد این مؤسسه بشوند شغلشان تضمین شده  است. 
از دوستان  با حقوق مادام العمر.  با پرستیژ و  خیلی 
ما گودل و از دوستان شما آینشتاین آنجا بوده اند. 
نکته این است که بعضی افراد که به آنجا می روند 
اینکه  خاطر  به  می شوند.  ناراحت  هوادارانشان 
خیلی وقت ها دیگر مقاله چاپ نمی کنند. چرا چاپ 
و  می دهند  ادامه  هم  را  تحقیقاتشان  نمی کنند؟ 
اطرافیانشان هم پیش نویس کارها و حرف هایشان را 
می بینند. منتها دیگر احتیاجی به چاپ کردن مقاله 
خودشان  به  را  نوشتن  و  نشستن  زحمت  ندارند. 
مؤسساتی،  چنین  در  ندارند.  نمی دهند. چون الزم 
موقعیت  آدم ها  هنگامی که  خوب  دانشگاه های  یا 
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تثبیت شده پیدا می کنند، تا حدی مقاله نویسی کم تر 
می شود. نه به طور قاطع، اما تا حدی شاهدی است 
بر اینکه یک علت مقاله نوشتن ارتقا گرفتن است. 

بنابراین نمی شود این را انکار کرد. 
من  است.  همین طور  حتمًا  مقیمی:  سامان 
این  به  فقط  که  نگفتم  من  نمی کنم.  انکار  اصاًل 
مقاله  اینکه  از دالیل  یکی  می نویسم.  مقاله  دلیل 
این است که شغلم را حفظ کنم. برای  می نویسم 
داشته باشد.  ضعف  و  شدت  است  ممکن  آدم ها 
منظورم این است که واقعًا این قسمت که این اثر، 
برایم  است،  من  آِن  از  فهمیدن،  این  کشف،  این 
فرد  که  هست  کارهایی  اوقات  گاهی  است.  مهم 
زحمت کشیده، یا برای خودش جذابیت دارد، حتی 
اگر امتیاز هم ندهند، واقعًا برایش مهم است که با 

نام او هم شناخته  شود.
در  در حال بحث  ما  االن  و  کاوه الجوردی: 
دانشجو  با  مشترکی  چیز  من  که  هستیم  موردی 
دارم. یعنی کسی که من استاد راهنمایش هستم و 
بخشی از تِز این فرد که در حال نوشته شدن است، 

قابلیت این را دارد که مقاله ی خوبی بشود.
سامان مقیمی: باشد. من یک مسئله دارم که 
کنم.  حلش  می خواهم  و  است  جذاب  بسیار  برایم 
درواقع  بیش تر،  حتی  یا  دانشجو،  یک  کمک  با 
بچه ی خودم می دانم که  به نحوی  را  این مسئله 
بنابراین  کرده ام.  تربیتش  نفر  سه  یا  دو  کمک  با 
دست ِکم برای بعضی از مقاالت اگر بگویند یا نامت 
را از روی مقاله بردار یا امتیازی به تو نمی  دهیم، 
حاضرم بگویم امتیازش را حذف کنید ولی اسم من 

باید در آن باشد.
حذف  که  است  این  مسئله  الجوردی:  کاوه 
در  من  است.  غیر واقعی  مقدار  یک  امتیاز،  کردن 
غیر  به  اینکه  یکی  دارم.  حرف  تا  دو  قسمت  این 
دارم  است،  ریاضیات  به  راجع  من  حرف  اینکه  از 
فقط درباره ی موردی حرف می زنم که من، استاد 

راهنمای کسی هستم، و بابت راهنمایِی این شخص 
پول می گیرم. پولش هم با معیارهای کارگری پول 
ناخوشایند است که  برای من  این  نیست. و  کمی 
یک بار دیگر بابت این کار پول یا امتیاز یا هردو را 

بگیرم.
این قسمت  سامان مقیمی: فکر می کنم که 
وقتی  که  فرمودید  شما  ندارد.  ربط  اخالقیات  به 
مقاله ای چاپ می کنید، به شما پول می دهند؛ امتیاز 
هم که به شما می دهند. شرایط مشابه است. پس 

این کار هم غیر اخالقی است.
کاوه الجوردی: نه. کار من تحقیق روی فالن 
مسئله است. بابت ِصرِف تحقیق روی فالن مسئله 
به من پول می دهند. حاال اگر غیر از تحقیقی که 
چاپ  مقاله ای  می گیرم،  پول  آن  بابت  و  می کنم 
بشود، چونان جایزه، به من امتیاز و پول می دهند. 

این را مقایسه کنید با مورد من و دانشجو.
قرارداد  مورد  دو  هر  من  نظر  به  پارسا:  سبا 

است.
کاوه الجوردی: من فکر نمی کنم. من دانشجو 
او کارش را می کند. کاری  را راهنمایی می کنم و 
که من بابتش پول می گیرم. کار می رسد به جایی 

که مقاله چاپ بشود. 
سامان مقیمی: حاال به شما جایزه می دهند.

هم  من  مال  جایزه  چرا  الجوردی:  کاوه 
نظرم  به  که  پولی  و  امتیازها  همه ی  من  هست؟ 
به  اینجا  از  من  نظر  به  گرفته ام.  را  بوده ام  ُمِحق 
بعد همه ی این امتیازها و پول برای دانشجو است.

تفاوت  به  قسمت  این  شاید  مقیمی:  سامان 
از  بسیاری  در  برمی گردد.  فیزیک  و  ریاضی 
مقاله هایی که با همکاری یک دانشجو نوشته ام، به  
وضوح می بینم که تمام اثر من در این مقاله است، 
همان طور که اثر دانشجو وجود دارد. در نتیجه من 
اصاًل کاری ندارم که به من هزار جای دیگر پول 
داده اند یا نداده اند، امتیاز داده اند یا نداده اند، این اثر، 
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کار مشترکی است از من و دانشجو. همان طور که 
غیراخالقی است اگر در کار من و شخصی دیگر، 
نداشته اید،  کار  این  در  سهمی  که  را،  شما  اسم 
بگذاریم؛ یا اگر شخص دیگری هم سهمی  داشته، 
اسمش را نگذاریم. پس اینجا هم اگر اسم خودم را 

نگذارم غیر اخالقی است. 
کاوه الجوردی: من دست کسی را گرفته ام، 
تا  یاد داده ام.  او  به  را  این ها  راه رفتن و نوشتن و 
اینکه خودش بتواند این مقاله را بنویسد. این کار 
او است. من خیلی راهنمایی و کمک کرده ام. ولی 
اثر، اثر او است. همان طور که اگر کشتی گیری که 
شاگرد من است، در المپیک مدال بگیرد، من خیلی 

کمک اش کردم، ولی مدال مال او است.
هم  به  شبیه  مورد  دو  این  مهیائه:  ایمان 
نیستند. در این مثالی که می زنید، شما عماًل یک 
خط سیر مشخصی را می دانید، از الف تا ی، و به 
آن شخص کمک می کنید، پله پله، آرام آرام، همه 
را طی کند تا به ی برسد. خب بالطبع وقتی تا ی 
رفت و الفبا را یاد گرفت دیگر کار او است. و شما 
فقط  این  من  نظر  به  ولی  داده اید.  یاد  او  به  فقط 
وقتی صدق می کند که شما خودتان عالِم به کل 
الف تا ی باشید. به نظر در کار پژوهشی این صادق 

نیست؛ خود استاد از الف تا ی مسئله را نمی داند. 
کاوه الجوردی: من این حرف شما را، که من 
تا آخرش را نمی بینم قبول دارم. ولی این را قبول 
ندارم که من تنها وقتی حق دارم اسمم را بگذارم 
ناشناخته ای  راِه خیلی  را دیده باشم.  راه  آخر  تا  که 
در  تجربه ام  که  دلیل  این  به  صرفاً   من  و  است 
یک مراحل دیگری بیش تر است و در این حیطه 
می کنم.  کمک  دانشجو  به  هستم،  پخته تری  آدم 
برای من مسئله همان قدر ناشناخته است که برای 
هر  به  که  است  این  من  وظیفه ی  ولی  دانشجو. 
کمک  نتوانست،  خودش  اگر  رسیدیم،  که  پیچی 
کنم. اگر الزم شد ایده ای بدهم. اگر الزم شد فالن 

لِم را برایش ثابت کنم. ولی کار، کاِر او است. من به 
دانشجو یاد می دهم که به میزانی از ُپختگی برسد 
فیزیک دان ها  یا  ریاضی دان ها  جامعه ی  وارد  که 

بشود. من مربی هستم.
سامان مقیمی: ببینید شاید تصور من با تصور 
من  تصور  دارد.  فرق  دانشجو  تربیت  نوع  از  شما 
این است که با هم، کار می کنیم و ضمن این کار 
درست  حاال  میگیرد.  یاد  زیادی  چیزهای  کردن 
است که همکار نیستیم و روابطی که من با او دارم 
معنای  به  ولی  است،  متفاوت  همکار  دو  روابط  با 
بحث  با هم  می نشینیم  است.  من  همکار  کاری، 
می کنیم. کاری را من انجام می دهم و دیگری را 
دانشجو انجام می دهد. یک محاسبه را هر دو انجام 
می دهیم ببینیم با هم می خواند یا نه. خب همه ی 
این کارها را با هم کرده ایم. و این وسط طبیعتًا این 
دانشجو یاد گرفته است که چطور کار می کنیم، چه 
چیزی را جلو می بریم. در نهایت همه ی تحقیقات را 
کنار هم گذاشته ایم و یک مقاله به دست آمده است.

موارد  از  یکی  این  کنم  فکر  کاوه الجوردی: 
اختالف نظر ما است.  همکاری را قبول ندارم. این 
شخص دارد کارش را  انجام می دهد و من هر جا 

الزم شد کمکش می کنم.
از  بدتر  خیلی  مدرن  دیدگاه  مقیمی:  سامان 
است؛  کارگر  دانشجو  که  معنی  این  به  است.  این 
وقت  شود.  حل  باید  که  دارد  مسئله  ده  شخصی 
کافی برای این کار را ندارد و به نیروی کار برای 
انجام این چند پروژه نیاز دارد. پنج، شش دانشجو 
می گیرد که این مسائل را به آن ها بدهد و کارهایش 
پیش برود. دیدگاه مدرن تقریبا این طور است. یعنی 
در  مخصوصًا   - است  شخصی  که  می بینید  شما 
کارهای تجربی- که در طول یک سال، تعداد قابل 
توجهی مقاله داشته است، همه ی این مقاله ها را که 

خودش ننوشته است. 
هم  این  شاید  است.  درست  الجوردی:  کاوه 
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تا حدی از تفاوت های ریاضیات با رشته های دیگر 
باشد.

گروه  یک  معمواًل  بله.  مقیمی:  سامان 
تحقیقاتی وجود دارد که  این شخص در رأس گروه 
تا  ده  دارد،  استاد  این گروه تحقیقاتی چهار  است. 
پسادکترا، بیست دانشجو و همه ی این گروه با هم 
)که  برسد  انجام  به  پروژه  ای که  کار می کنند. هر 
اسم  است(  گروه   این  از  بخشی  همکاری  حاصل 
تعدادی از این افراد در آن می آید، می خواهد استاد 
باشد یا دانشجو. البته قواعدی دارد، بسته به میزان 
کار اسم بعضی از اشخاص می آید. البته این دغدغه 
را می فهمم که جای فساد دارد. یعنی ممکن است 
کار  زیاد  استاد  مِن  اگر  حتی  که  برسد  جایی  به 
بیاورم  فشار  دانشجو  به  است  ممکن  نکرده باشم، 

که اسم مرا هم در مقاله بگذارد. 
نتوانیم  هم  اگر  حداقل  پس  کاوه الجوردی: 
همدیگر را متقاعد کنیم، یک جایی که معلوم است 
در آن اختالف نظر داریم این است که  شما تلقی تان 
از کار استاد راهنما و دانشجو، کار دو همکار است 
در حل مسئله ی علمی  و تلقی من این است که از 

اول تا آخر، کار شاگردی و استادی است.
وظیفه ی  مورد  در  نکته  یک  مهیائه:  ایمان 
استاد؛ استاد با توجه به اینکه چه دانشجویی دارد، 
به نظر  حالت  این  در  می کند.  انتخاب  را  مسئله  
می رسد که هر دو با هم فکر می کنند، با هم مقاله 
می خوانند، به این فکر می کنند که دیگران چه کار 
کرده اند و به چه نتایجی رسیده اند. من در این موارد 
از این همکاری، این برداشت را دارم که دو نفر فکر 
کردن  فکر  دانشجو  و  می بینند  را  یکدیگر  کردن 
استادش را با تمامی  ُپختگی و دانشش می بیند. شما 
چطور با راهنمایی کردن، به آن فرد یاد می دهیدکه 

چگونه باید فکر کند یا چه کاری انجام دهد؟
کاوه الجوردی: دقیقًا همین طور که گفتید! به 
جز اینکه در نتیجه ی نهایی کار، من سهیم نیستم. 

یا  مؤسسه  وقتی  که  است  این  من  تصور  ببینید 
فارغ التحصیل  دکترا  دانشجوی  دانشگاه می خواهد 
را  ورودی  دانشجوی  که  است  این  کارش  کند،  
وارد  بتواند  برساند که  از پختگی  به یک درجه ای 
برای  بشود.  رشته  آن  دانشمندان  حرفه ای  جمع 
باید  که  کاری  مهم ترین  من  نظر  به  منظور،  این 
ببرد.  اندکی جلو  را  این است که مرز دانش  بکند 
بنابراین مِن استاد راهنما که آدم پخته تری هستم، 
حل  که  مسئله ای  می دهم.  مسئله   دانشجو  به 
حاال  باشد.  دانش  مرز  پیش راندن  مستلزم  شدنش 
من و دانشجو با هم یاد می گیریم. من فکر کردن 
او را می بینم، او فکر کردن احتمااًل پخته تر من را 
می بیند و می رسیم به جایی که مسئله حل می شود. 
وقتی  اینکه  اال  گفتی،   که  است  همان  چیز  همه  
باال هست  آن  دانشجو  اسم  فقط  مقاله چاپ شد، 

و اسم من نیست.
سامان مقیمی:  البته من فکر می کنم فرآیند 

یادگیری خارج از این مسئله است.
آقای  که  مسئله  این  نه.  مهیائه:  ایمان 
من  به نظر  اینجاست«،  »تفاوت  گفتند  الجوردی 
کار  پیش بردن  برای  که  روشی  چون  است.  مهم 
پی  می گیرید، در اینکه آیا واقعًا شما )استاد راهنما( 
مهم  نداشتید  یا  داشتید  نقشی  ماجرا  ماحصل  در 
می شود. شاید استادی به روشی جلو ببرد که نقشی 
نداشته باشد. مثاًل من فکر می کنم در کار تجربی، 
به  شروع  دانشجو  و  می دهد  را  مسئله  فقط  استاد 
آزمایش کردن می کند. ممکن است کسی که رییس 
یعنی  نداند.  را  آزمایش  اصاًل جزییات  است،  گروه 
کاِر  استاْد  روش،  این  با  موارد،  از  خیلی  در  شاید 

خاصی نکرده که بخواهد اسمش در مقاله بیاید.
واقعا  دیدگاه  دو  این  تفاوت  مقیمی:  سامان 
من  که  می کنید  نگاه  این طور  شما  است.  زیاد 
مسئله  یک  کنم.  تربیت  دانشجو  یک  می خواهم 
دانشجو بدهم. ولی دید غالب  به  پیدا می کنم که 
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است  این  کاربردی تر-  رشته های  در  -دست کم 
کنم.  حلش  می خواهم  دارم.  مسئله  یک  من  که 
یک دانشجو می گیرم که مسئله را جلو ببرد. یعنی 
محوریت داستان با مسئله است نه با دانشجو.  حاال 
این مسئله  به حل  مسئله حل شد. من عالقه مند 
بودم و حاال  اسمم را روی کار می گذارم، اسم کسی 

که کمک کرده را هم می گذارم.
این  در  می کنید  فکر  و شما  کاوه الجوردی: 
مرحله من مجازم و بلکه باید اسمم را بگذارم؟ من 
با این مدل هم همراهی کنم که هدف،  می توانم 
نه پرورش دانشمند، بلکه حل مسئله است. به هر 
فارغ التحصیل  مقاله  با  که  دکترا  دانشجوی  حال 
اسم  تز  آن  درون  و  تزی هم می نویسد  نمی شود. 
محصول  اگر  یعنی  شده است.  نوشته  راهنما  استاد 
نهایی کار رساله ی دکترا است، خیلی واضح است 

که من نقش بزرگی داشته ام.
خیلی  پایان نامه  نقش  االن  مقیمی:  سامان 
دو  شاید  عمرم  تمام  در  من  شده است.  کم رنگ 
است  ممکن  کرده باشم.  مراجعه  رساله  به  بار 
مقاله ای نتیجه ی یک پایان نامه باشد. اگر این طور 
شاید  نمی روم.  پایان نامه  دنبال  اصاًل  من  باشد 
حتی  بوده،  مهم  خیلی  پایان نامه  پیش  سال  صد 
که  من  دوستان  از  بعضی  پایان نامه ی  که  دیده ام 
به  مقاله هایشان  چسباندن  تنها  هستند،  اروپا  در 
آغاز  در  که  مقدمه  یک  همراه  به  است،  یکدیگر 

آن می نویسند.
ناچارم  من  تز  مورد  در  پس  کاوه الجوردی: 
عقب نشینی کنم. اما حاال یک مورد دیگر که من در 
اینجا گفتم و دوست دارم نظر شما را بدانم. به نظر 
شما خالف شأن استاد نیست که مقاله ی مشترک 

بدهد با دانشجو؟
سامان مقیمی: خیر.

من  که  تلقی ای  این  شاید  الجوردی:  کاوه 
از دوستان من  باشد که خیلی  این  از  ناشی  دارم، 

راهنما  استاد  با  هرگز  کردند  گزارش  من  به  که 
مقاله نداشته اند )و من باور دارم که درست گزارش 
کردند(، کسانی بودند که استادشان مثاًل مداِل فیلدز 
گرفته است. کسی که مدال فیلدز گرفته که اسمش 
فکر کردم  بعد من  نمی زند.  مقاله ای  باالی هر  را 
چرا در فیزیک این طور نیست؟ و فکر کردم احتمااًل 
جایزه ی نوبل را به فیزیک دان ها در سن های باالتر 
فیلدز  با نشان  را مقایسه کنید  این  می دهند. حاال 
هنوز  یعنی  باشد.  زیر چهل سال  باید  که شخص 
یک عالم دانشجو دارد، کار دارد. بدیهی است که 

اسمش را در مقاله نمی گذارد.
تحقیق  مقاالت،  بعضی  در  مقیمی:  سامان 
ندارد  را  این احساس  انجام شده و آدم  مختصری 
یا  فیلدز   که  کسی  برای  است.  مهم  خیلی  که 
نوبل می برد یا حتی این ها را هم نمی برد ولی در 
زمینه ای آدِم شناخته شده ای می شود، ممکن است 
دیگر ارزشی نداشته باشد که حاال در این مقاله هم 
آن  نظر شخصی  این  ولی  نباشد.  یا  باشد  اسمش 
فرد است و ممکن است در مقاله ای دیگر بخواهد 

اسمش باشد.
داریم  ما  آنچه  می کنم  فکر  من  پارسا:  سبا 
دنبالش می گردیم، حاال چه در این مقاله و چه در 
این است که تصمیم  پرونده،  این  بقیه ی کارهای 
اطالق  مواردی  چه  به  اخالقی  حکم  بگیریم 
مقدار  یک  شاید  اینجا  می کنم  فکر  و  می شود. 
در  نتیجه گیری  هایمان  تفاوت  و  نگاهمان  تفاوت 
این باشد که چون قباًل در جلسات با هم صحبت 
کرده بودیم، برایمان بدیهی است که به ِصرف اینکه 
کسی به فهم یک چیز جدید دست پیدا می کند، اگر 
منع شود که نامش پای کار بیاید غیر اخالقی است. 

نمی دانم که موافقید یا نه؟
نیاید  اگر  است  اخالقی  غیر  کاوه الجوردی: 
یا اینکه مجاز است که بیاید؟ یعنی حتی اگر استاد 

اسمش را نگذارد هم کار بدی کرده است؟
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این  که  است  این  من  حرف  پارسا:  سبا 
درباره  ی  می تواند  اخالق  که  است  مسئله ای 
را  موضوعات  از  بعضی  کند،  تصمیم گیری  آن 
مقاله ای  یک  اینکه  صرف  به  مثاًل   نمی تواند، 
برای پروژه ی دکترا است و استاد و دانشجو آن را 
نگاشته اند، نمی توان گفت که اگر نام استاد نباشد 
و  است  پیچیده  موضوع  این  چون  است.  اخالقی 
ممکن است در مواردی اخالقی باشد و در مواردی 
نباشد. ولی اگر از مقوالت ساده تر شروع کنیم، مثاًل 
درباره ی  می توانیم  که  موردی  معنوی،  مالکیت 
می توانیم  بعد  بگیریم،  تصمیم  آن  بودن  اخالقی 
ابراز کنیم پژوهش دکترای ریاضی و فیزیک این 
فرق های بنیادی را با هم دارند، در این موارد خاص 
ما  مطلوب  ریاضی  در  که  آموزشی  نوع  این  با  و 
برسد،  ُپختگی  آن  به  باید  دانشجو  مثاًل  که  است 
لزومی  ندارد که همکاری مشترک دانشجو و استاد 
رخ بدهد. در نتیجه مقاله ای می تواند باشد که ذکر 
نام استاد در آن الزامی نیست. یعنی نه تنها اخالق 
در موردش تصمیم نمی گیرد، بلکه کاماًل به موارد 
از  دیگری  نوع  مورد  در  و  دارد.  بستگی  مختلف 
رویکرد آموزش و پژوهش که به ذهن ما نزدیک تر 
است، یعنی آموزش از طریق همکاری مشترک بین 
دو نفر و موضوعی که از پروژه ی دکترا در می آید 
و  دانشجو  )یکی  است  نفر  دو  فکری  محصول  و 
معنوی  مالکیت  که  است  اینجا  استاد(؛  دیگری 

تصمیم می گیرد اسم استاد هم باید بیاید.
است  این  کار  اشکال  یک  الجوردی:  کاوه 
که موضوع مالکیت معنوی به نظر من، از همه ی 
سخت تر  کنیم  بررسی  می خواهیم  که  موضوعاتی 
است. یعنی خیلی سخت است. وحشتناک است! اگر 
راحت تر  ثبت  اختراع  باشد، کمی  مثل حق  چیزی 
مالکیت  صحبت  هنگامی که  معمواًل  ولی  است. 
معنوی می شود آن چیزی که مالکیت بردار هست یا 
نیست، نحوه ی بیان است، نه خود آن کشف. یعنی 

به عبارت تعلق می گیرد. نه به ایده. یک چیز در این 
حیطه غیراخالقی است و آن هم اینکه شما چیزی 

کشف کرده باشی و من بگویم کار من بوده.
سبا پارسا: این موضوع هم همین است. 

این  تقریبًا عکس  االن  ولی  کاوه الجوردی: 
موضوع است. در حالت خوش بینانه، من و دانشجو 
با هم موضوع را کشف کرده ایم و من خودم را کنار 
می کشم و می گویم فقط متعلق به دانشجوی من 
کنار  را  خودش  استاد  اگر  نیست  بدی  کار  است. 

بکشد.
سبا پارسا: اگر استاد بخواهد می تواند این کار 

را بکند ولی اگر مجبور باشد؟
است  ممکن  رفتار  این  البته  مقیمی:  سامان 
ضرر هایی هم داشته باشد. ببینید، فرض کنید یک 
مقاله ای درمی آید که مِن استاد خیلی به آن مطمئن 
نیستم. می توانم بگویم آقا یا خانم دانشجو، با اینکه 
این  در  را  من  اسم  کرده ایم،  کار  هم  با  هم  واقعًا 
خوبی  کار  که  درمی آید  دیگری  کار  نگذار،  مقاله 

است، می گویم اسم من را بگذار. 
اسم  ننوشتن  یعنی می گویید  کاوه الجوردی: 

فرار از مسئولیت است؟
افراد  خیلی  کمااینکه  بله.  مقیمی:  سامان 
مقاله اش  بگویند  همکاران  که  خاطر  همین  به 
من  نمی گذارند.  را  اسمشان  بود،  پیش پاافتاده 
از  زیادی  مقدار  که  می شناسم  را  اشخاصی 
اعتبارشان از دست رفته ، به این خاطر که مقاله ای 
دادند و بعد در یک گوشه ی دنیا دانشجویی با یک 

استادی  نشان داده اند که این مقاله غلط است.
کاوه الجوردی: مگر مقاالت داوری نمی شود؟

سخت  داورها  است  ممکن  مقیمی:  سامان 
نگیرند یا متوجه ظرافتی نشوند. نام افراد هم خیلی 
مهمی  شخص  اسم  اینکه  محض  به  است.  مهم 
در مقاله باشد، معمواًل احتمال چاپ شدنش بسیار 

بیش تر می شود.
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درستی  حرف  متأسفانه  این  الجوردی:   کاوه 
این نظر وضع فلسفه خیلی  از  است. فکر می کنم 
داوری ها  همه ی  فلسفه  مقاالت  در  است.  بهتر 
نمی داند  داور  تنها  نه  اینکه  یعنی  است.  ناشناس 
هم  سردبیر  بلکه  می خواند،  را  کسی  چه  مقاله ی 
داوری  چه  برای  را  کسی  چه  مقاله ی  نمی داند 
می فرستد. از این نظر به نظرم فلسفه خیلی سالم 
است. ولی به هر حال من به این موضوِع فرار از 
این قسمت  در  احتمااًل  نکرده بودم.  فکر  مسئولیت 
هم من باید عقب نشینی کنم. حاال بعداً اگر دفاعی 

به فکرم رسید می گویم. 
سبا پارسا: نظرتان در مورد اینکه پارامترهای 
یا  بیاید  اسم  می کنند  تعیین  که  هستند  مختلفی 
نیاید چیست؟ یعنی اینکه باید به شرایط فکر کرد. 
من هنوز خیلی با این مسئله مشکل دارم. به نظرم 
با توجه به مسئولیتی که برای استاد راهنما تعریف 
می شود و نوع پژوهشی که مد نظر است، می تواند 

فرق داشته باشد. 
کاوه الجوردی: یکی موضوع فرار از مسئولیت 
است، که به آن فکر نکرده بودم و حتی شاید من 
را ملزم کند که وقتی با دانشجو کار می کنم اسمم 
را بگذارم. و آن یکی، جریان پول و امتیاز، گرچه 
االن کمی  برایم سخت است بگویم اخالقی، ولی 
دارم.  را  دغدغه  این  هنوز  من  و  است  ناخوشایند 
چیز دیگری که اصاًل اخالقی نیست و صرفاً  شاید 
وقتی  فکر می کنم  اینکه من  باشد،  زیبایی شناسی 
را در حد  نباید خودم  کسی شاگرد من است،  من 
شاگرد  می کنم همیشه  فکر  من  بیاورم.  او  همکار 
نگرفته است،  دکترا  زمانی که  تا  حداقل  است.  من 
ولی  باشد.  این همکاری  ندارم که  احساس خوبی 
من  به  که  ضربه ای  قوی ترین  فعاًل  می کنم  فکر 
این جریان  به آن فکر کنم،  باید  وارد شده و من 

مسئولیت است ]1[.
سامان مقیمی: این هم قسمتی از واقعیت است. 

نمی گویم که همه اش این طور است. همان طور که 
مثالً  در قسمت های بعدی با حرف های شما موافقم 
که خطر سواستفاده وجود دارد. باید یک سازوکاری 
به  وجود آورد که سواستفاده نشود که مِن دانشجو 
تقریبًا همه ی کار را انجام دهم و چون دانشجوی 

فالن استاد هستم، باید اسم او در کار بیاید. 
من  کنید  فرض  حاال  الجوردی:  کاوه 
دانشجوی شما هستم و فکر می کنم کار را عمدتًا 
خودم کردم. بعد مقاله هم می نویسیم. شما هم فکر 
می کنید که به اندازه ی کافی سهم داشته اید. یعنی 
واقعًا  نیست.  سواستفاده  و  زدن  گول  بحث  االن 
اختالف نظر است. در این حالت چه کار می کنید؟ 
زندگی  و  استاد من هستید  اینکه شما  به  توجه  با 
من دست شما است، من خیلی راحت نمی توانم با 

شما مخالفت کنم. 
سامان مقیمی: آن وقت کار به اینجا می رسد 
که باید یک مرجع سومی  باشد، همان طور که اگر 
من و شما همکاری کنیم و من اسم شما را نیاورم 
و شما ادعا کنید که حق داشتید، شما باید بروید و 

شکایت کنید.
از  نمی توانم  راحتی  به  من  الجوردی:  کاوه 
اینکه شخصی  است.  کنم. سخت  استادم شکایت 
بر دیگری تفوق اداری داشته باشد و این دو با هم 

همکار شوند، بد است.
کاماًل  را  شما  نکته ی  من  مقیمی:  سامان 
می فهمم. شما درست می گویید؛ خودتان هم مثالی 
چنین  که  کسانی  که  می کنند  منع  معمواًل  زدید، 
روابطی دارند مثاًل معامله کنند. خیلی وقت ها این 
معامله را اصاًل انجام نمی دهند. ولی در این مورد، 
اینکه  که،  نیست  این  من  نظر  به  موضوع  راه حل 
اثر متعلق به فالنی است را حذف کنیم، این  این 

هم ایراد دارد. 
کاوه الجوردی: خب کدام بدتر است؟ یعنی آیا 
بدتر است که )الف(  منی که سهمی داشتم و مالک 
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معنوی اثر هستم، اسمم نیاید. یا اینکه )ب( برای 
برایش  همکار  نویسنده ی  میلش،  علی رغم  کسی 

پیدا شود.
با  سبا پارسا: بستگی دارد اصالت اخالقی را 
مالکیت  یعنی حق  اولی،  من  نظر  به  بدانید.  کدام 
دومی  و  است  اخالقی  موضوع  ذاتًا  معنوی، 
موارد  من  نظر  به  و  است.  حقوقی  موضوع  یک 
واردشان  که حقوق  کاًل موضوعاتی  سواستفاده ها، 
می شود، حتمًا یک سری ریشه های اخالقی دارند، 
ولی به دلیل اینکه شرایط پیچیده است و به دلیل 
حکم های  طریق  از  جانبی،  موارد  این  همه ی 
دارد  احتمال  که  گرفته می شود  تصمیم  حقوقی 
خطا باشد. ولی موضوعاتی هست که فکر می کنم 

اصالت اخالقی دارند.
ظلم  بین  از  کنم  فکر  من  الجوردی:  کاوه 
ظلم  ماجرای  معنوی،  مالکیت  و  کسی  به  شدن 

است که بیش تر اهمیت دارد. 
سبا پارسا:  این موضوع حقوقی نیست؟

بگویم.  این طور  بگذارید  مقیمی:  سامان 
اسم  بیاید،  استاد  اسم  اینکه  برای  من  استدالل 
دانشجو بیاید و اسم هر کسی بیاید این است که، 
کار را همه با هم انجام داده اند، پس پیامدش این 
اسم  البته  و  بیاید  افراد  این  اسم همه ی  که  است 
این  و  است.  مسئله  یک  این  نیاید.  دیگری  کس 
من  که  است  این  می گویید،  شما  که  استداللی 
امکان دارد بخواهم از دانشجو سواستفاده کنم، این 
سواستفاده غیراخالقی است، یعنی شما یک موضوع 
دیگر را می گویید غیراخالقی است. و در عین حال 
این راه حل شما که بنا بر آن در حالی که من کار 
کرده باشم و نامم نیاید، خودش غیر اخالقی است.

این را من می پذیرم که اگر  کاوه الجوردی:  
اسم مِن ُمِحق نیاید، خودش غیراخالقی است. من 
می گویم که همکار شدن دو نفر که به لحاظ قدرت 
هم رتبه نیستند، خیلی مفسده برانگیز است. لذا من 

از ابتدا جلوی آن را می گیرم.
سبا پارسا: این خیلی جای بحث دارد. یعنی ما 
شرایطی برایمان قابل تصور است که در آن فساد 
زیاد بشود، ولی خیلی سخت است تصمیم گیری در 

این باره که ما از ابتدا درش را ببندیم. 
زیاد  کافی  اندازه ی  به  اگر  الجوردی:  کاوه 

بشود، از ابتدا درش را می بندیم. 
تصمیم  یک  درواقع  را  این  من  پارسا:  سبا 
نیست.  اخالقی  دیگر  این  یعنی  می بینم.  حقوقی 
مثاًل من یک مجموعه ای ساختم که در آن همه ی 
این روابط وجود دارد. و  تصمیم منی که می خواهم 
قانون بگذارم این است که این کار را بکنم به این 
نمی توانم  است.  من  تصمیم  فقط  این  ولی  دلیل. 
بگویم این کار، اخالقی است و اگر این کار را نکنیم 

غیر اخالقی است.
اسمش  که  است  مهم  مگر  الجوردی:  کاوه 
که  دارید  اصرار  اگر  نباشد؟   یا  باشد  »اخالقی« 
مورد  در  من  کنید  فرض  باشد،  اخالقی  موضوع 
اخالق، انسان فایده گرایی هستم. من فکر می کنم 
کار اخالقی کاری است که مثاًل با یک توابع سود 
افراد  بیش ترین  برای  را  فایده  بیش ترین  خاصی، 
بیاورد. در این صورت به راحتی می توانم بگویم که 
این مسئله، یک مسئله ی اخالقی است. حرف من 
با  این است که فکر نکنیم حقوق و اخالق خیلی 
هم فرق دارند. مثاًل من به راحتی تئوری اخالقی ام 
واجب  من  بر  اخالقًا  حتی  که  باشد  این  می تواند 
خاطر  به  بگیرم.  را  کار  این  جلوی  بروم  که  است 
شده است  زیاد  سواستفاده ها  تعداد  آن قدر  اینکه 
که من می دانم نهایتًا به نفع جامعه خواهدبود. به 
خیلی  مرز  این  افراد کم تری ظلم خواهدشد. پس 
مشخصی نیست. اگر من به فرض فهمیدم هشتاد 
و نه درصد موارد واقعًا به فرد ظلم می شود، واقعًا 
شاید کار اخالقی این باشد که به کل ممنوع کنم. 
حتی اگر در بیست و پنج درصد موارد اگر به کلی 
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استادها ظلم  به  را ممنوع کنم،   مقاله ی مشترک 
بشود.

به  را  اخالقی  گزاره ی  شما  پارسا:  سبا 
ولی  است؟  درست  می دهید.  نسبت  تصمیمتان 
غیراخالقی  را  مقاله  در  نام  نیاوردن  یا  آوردن  این 

نمی کند.
را  مسئله  است.  درست  الجوردی:  کاوه 
غیراخالقی نمی کند. داوری اخالقی من این است 

که بر من واجب است چنین ممنوعیتی بگذارم.
شما  با  اگر  من  کنید  فرض  مقیمی:  سامان 
دست بدهم یا محبتی به شما بکنم،  آقای الف خانم 
ب را بُکشد. آیا دست دادن ما با هم کار غیراخالقی  

محسوب می شود؟
کاوه الجوردی: خب اینجا خیلی دعوا هست. 
من به راحتی می توانم موضع اخالقی ای را تصور 
کنم که بله، غیراخالقی است. اگر شما آگاه باشید 
می شود.  اتفاق  این  به  منجر  داد  ن تان  دست  که 
ممکن است بگویید من حق این را دارم که دست 

ندهم. 
سبا پارسا: تصمیِم اخالقی این است که دست 
ندهید. دست دادن غیراخالقی نمی شود. به نظر من 

این دو تا فرق می کند.
کاوه الجوردی: این یک بحث لفظی است. تو 
تصورت از اخالق این است که فقط به تک عمل 
نگاه می کنی. و فکر می کنی اگر من برای مینیمم 
کردِن چیزی الزم باشد کاری کنم، به آن اخالق 

اطالق نمی شود. حقوق اطالق می شود. 
می گویم  خاطر  همین  به  بله.  پارسا:  سبا 
حکمی که بگوید استاد حق ندارد در مقاله با دانشجو 

اسم خودش را بیاورد زاید است. 
کاوه الجوردی: اگر بگویی که حق ندارد که 
من  کن،  فرض  االن  ولی  می دهی.  حقوقی  حکم 
من  داوری  واقعًا  کنم.   اخالقی  داوری  می خواهم 
همکاری  بودن  مجاز  کاًل  که  باشد  این  می تواند 

استاد و دانشجو اخالقًا بد است. چرا ممکن است 
تصورم  اینکه  به خاطر  برسم؟  داوری ای  چنین  به 
از اخالق، امر فایده گرایانه ای است. و فکر می کنم 
این می رساند که  به  را  فایده و ضررها، من  جمع 
کار غیراخالقی ای است. یعنی حقوق و این حرف ها 
هنوز مطرح نیست. حاال مثاًل چون من آدم بسیار 
مهمی  هستم)!(،  قانون گذار هم خیلی به من اقتدا 
است.  غیراخالقی  کار  این  می گویم  من  می کند؛ 
در  حاال  می کند.  وضع  را  مناسب  قانون  هم  او  و 
همه ی این بحث ها، می توانیم فکر کنیم که بحث 
آیا  غیراخالقی است. خب االن نظر شما چیست؟ 
موافق هستید که اگر این سواستفاده  از دانشجویان 
از یک  دانشجویان(  نارضایتی  بگویم:  )یا مالیم تر 
جدی  به طور  واقعًا  آن  وقت  باشد،  بیش تر  حدی 

می شود بررسی کرد که شاید این را ممنوع کنیم؟
سامان مقیمی: اگر می بینید که چنین چیزی 
فراوان است، یک سازمانی یا ساختاری باید به وجود 
بیاید که شکایت کردن در این مورد را مرسوم کند 
یا شاید بشود یک ساختاری ساخت که همیشه، چه 
دانشجو شکایت بکند و چه نکند، مقاالت را بررسی 
کاری  که  این  با  من  که  بشود  اعالم  اگر  و  کند. 
نکرده ام اسمم را در مقاله گذاشته ام، خب برای من 

خیلی بد می شود. 
این  که  است  واقع بینانه  آیا  الجوردی:  کاوه 

کار بکند؟
سامان مقیمی: نه. نمی دانم. یعنی حداقل در 
تصور  نمی توانم  را  چیزی  چنین  نزدیک  آینده ی 

کنم. 
کاوه الجوردی: و اگر مثاًل در این نظرسنجی 
که پیشنهاد کردم، معلوم بشود که باالی 80درصد 
فارغ التحصیل  فیزیک  در  کشور  در  که  کسانی 

شده اند، احساس می کنند به شان ظلم شده؟
سامان مقیمی: من سؤالی دارم. اگر از افرادی 
را  آیا پدر و مادرتان حق شما  بپرسید که  15ساله 
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ضایع کرده اند، می توانید به آن استناد کنید؟
کاوه الجوردی: آدم 15ساله صغیر است. 

سامان مقیمی: سؤال همین است؛ در شناخت 
داشته،  سهم  مقاله  این  در  چقدر  کس  هر  اینکه 
به حساب  شما صغیر  گفته ی  به  دکترا   دانشجوی 
می آید یا نه؟ من به وضوح یادم است هنگامی که 
دانشجوی دکترا بودم، این نکته را هم یاد گرفتم 
که کجا اسمم را می توانم بگذارم و کجا نمی توانم، 
البته نه با دقت خیلی زیاد و خط کشی شده. ولی با 

این مسئله مواجه شدم و موارد زیادی یاد گرفتم. 
کاوه الجوردی: بله این هم از چیزهایی است 
که آدم یاد می گیرد. ولی این نظرسنجی به هر حال 

چیزی به دست می دهد.
سامان مقیمی: درست است. کاماًل قبول دارم 
موافق  من  ولی  دارد.  وجود  سواستفاده  امکان  که 
نیستم که راه حلش این است که اسم استاد راهنما 

را حذف کنیم.
که  دکترا  دانشجوی  هر  اگر  کاوه الجوردی: 
مقاله چاپ می کند، ملزم باشد یک پاورقی بگذارد 
که من در زمانی که این مقاله را به مجله فرستادم، 
دانشجوی دکترای خانم یا آقای فالن بوده ام؛ این 

تا حدی نگرانی شما را برطرف می کند؟
سامان مقیمی:  اگر مشخص باشد که اثر من 
وضوح  به  یعنی  می کند.  برطرف  بله،  هست،  هم 
مشخص باشد که این کار دانشجو با من بوده. اگر 
دلیل  به  بدانند  همه  و  شود  مرسوم  چیزی  چنین 
مستقیمًا  اسمش  بوده است،  راهنما  استاد  اینکه 

نوشته نشده و در پاورقی می آید. 
کاوه الجوردی: تا حدی بعضی از دغدغه های 

شما جواب داده می شود؟
سامان مقیمی: بله.

ایمان مهیائه: و همین طور شما؟
کاوه الجوردی: و همین طور من.

داده  جواب  من  دغدغه های  پارسا:  سبا 

نمی شود.
بینابینی  حل  راه  حال  هر  به  مهیائه:  ایمان 

است.
آن  بابت  متشکر  خیلی  کاوه الجوردی: خب 
حمله ی خیلی بنیان َکن در مورد مسئولیت. مرسی.

ایمان مهیائه: یک سؤال جانبی! شما در جای 
نقدی که - فکر  از چاپ آن مقاله و  بعد  دیگری 
می کنم یک یا دو شماره ی بعد در مجله ی اخبار - 
توسط یکی از استادان دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

زنجان نوشته شده بود، بحثی داشتید؟
قم،  در  جایی  یک  ولی  نه.  الجوردی:  کاوه 
از  که  دارند،  علمی  اخالق  سمینار  یک  پاییز،  در 
را بگویم.  این ها  من دعوت کردند بروم و همه ی 
که من به خاطر این مسئله ی مسئولیت فکر کنم 
احتمااًل نروم. جای دیگری بحث نشده. در آی پی ام 
هم بحث های شفاهی زیاد شده. کسانی می آیند و 
از جانب ریاضی دان ها به من اعتراض می کنند. ولی 

من وقتی می گویم خب بنویسید، نمی نویسند.
نوشتن  با  همه  اینکه  مثل  مهیائه:  ایمان 
بحث  خیلی  که  می کنم  فکر  من  دارند.  مشکل 
خوبی بود و از شما و حضورتان در این بحث تشکر 

می کنم.
پی نوشت :

نظر  به  گفت وگو(:  از  بعد  الجوردی،  )کاوه   ]1[
را جدی  مسئولیت پذیری  موضوِع  اگر  که  می رسد 
پای  را  اسمش  باید  استاد  این صورت  در  بگیریم، 
همه ی مقاالت - و نه فقط بعضی از آن ها- بیاورد. 
باید  باشد  هم  نوبل  برنده ی  استاد  اگر  مثاًل  یعنی 
حتی در مقاالِت حاوی تحقیق های  »مختصر« یا 
»کم ارزش« هم اسمش را بیاورد. بنابراین، با جدی 
که  بگوید  باید  سامان  مسئولیت،  موضوِع  گرفتِن 
اصاًل غیراخالقی است اگر اسِم استاد نیاید. آوردِن 

اسِم استاد نمی تواند به اختیاِر استاد باشد. 
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مطالعه ی   موردی دانشجوی دکترا
سامان مقیمی

سناریویی به شکل زیر در نظر بگیرید:
دانشجویی به نام x، سال آخر کارشناسی  ارشد است. با دکتر a از دانشگاه α کارهای مختصری انجام 
داده است و هم دانشجو عالقه مند است که به این کار ها بپردازد و هم a فکر می کند x دانشجوی خوبی 
است. البته a همکار خارجی ای در کشور Z به نام الف دارد که برخی از کار هایش با ایشان مشترک است.

x امتحان دکترا می دهد و در دانشگاه β قبول می شود. اما همچنان عالقه مند است با a کار کند. با 
استادی در دانشگاه β به نام b صحبت می کند و درخواست می کند که اسمًا استاِد راهنما بودن او را 
بپذیرد. توضیح می دهد که پیش از این چه کار های پژوهشی ای کرده   است و به چه نتایج خوبی رسیده، 
و اگر بتواند همان  کار را ادامه دهد، مقدار زیادی جلو خواهدبود. از آن جایی که b انسان مهربانی است و 
می بیند که x به استیصال رسیده است، می پذیرد که به شکل صوری استاد  راهنمای اصلی پایان نامه شود، 
هر چند که موضوع پایان نامه ارتباط مستقیمی به کار های او ندارد. a هم می شود استاد راهنمای همکار. 
اما کار عمده ای که x باید انجام دهد، پروژه ای است که الف تعریف کرده و باید در کشور Z انجام شود. 
x با زحمت های زیادی موفق می شود که مقدمات سفرش به Z را تأمین کند، پول، مرخصی تحصیلی، 
روادید و ... که مقدار قابل توجهی از این مقدمات از منابع دانشگاه β است. یک سالی پیش الف می ماند 

و کار جلو می رود و حاصل کار چند مقاله می شود. 
x می داند که در قانون دانشگاه، دانشجو برای دفاع باید دستِ کم یک مقاله ی مشترک با استاد راهنمای 
اصلی داشته باشد. این می شود که اندکی b را در جریان کار می گذارد و در آخر هم نام او را دست کم روی 
یکی از مقاله ها قرار می دهد. به این ترتیب مشکلی برای دفاع ندارد. به کشور بر می گردد، یک سال دیگر 
از راه دور با الف و از نزدیک با a کار می کند و آماده ی دفاع می شود. پایان نامه را می نویسد و به هر دو 
استاد a  و b می دهد تا تصحیح کنند. روی جلد پایان نامه نوشته شده: استاد راهنما: b و استاد راهنمای 

همکار: a و نامی هم از الف وجود ندارد.
در این سناریو، دانشجو خوشحال است، چون در هر صورت کارش راه افتاده است. a خوشحال است، 
چون همکاری های بین المللی اش پیش رفته و حاصل کار هم چند مقاله است. b هم خوشحال است، 
چون عالوه بر اینکه گره از کار x  باز کرده، در کارنامه ی علمی خود یک دانشجو فارغ التحصیل کرده و 
همچنین نامش دست کم در یک مقاله  آمده است. الف هم خوشحال است، چون بدون پرداخت پول قابل  
توجهی یا داشتن پژوهانه ای، توانسته یک دانشجو بگیرد که پروژه هایش را جلو ببرد. دانشگاه α هم راضی 
است چون با این که منابعی صرف نکرده، آمار پژوهشی اش باال رفته است، دانشگاه β هم ناراضی نیست، 
چون اگرچه منابعی صرف کرده، اما هم یک دانشجوی دکترا فارغ التحصیل در کارنامه ی خود می بیند و 

هم یکی از استاد هایش مقاله ای به مقاالتش اضافه شده است. 
مشکل این سناریو چیست؟ چند دروغ در این ماجرا گفته شده است؟ آیا این کار اخالقی است؟
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پژوهشی



 بخش آموزشی- تحصیلی 

از  نمونه های مختلفی  بررسی  به  این بخش 
محیط  در  تحصیلی  آموزشی-  اخالِق  مسائِل 
آقای  از  مقاله ای  ابتدا  در  می پردازد.  آکادمیک 
ارتباط  مسئله ی  که  آمده است  الجوردی  دکتر 
بررسی  را  دکترا  دانشجوی  و  راهنما  استاد 
از  استاد  احتمالی  سواستفاده های  به  و  می کند 
جایگاه خویش اشاره دارد. همچنین راهکارهایی 
مقاله  این  در  آن   از  جلوگیری  برای  مشخص 
ارائه خواهد شد . در پی آن گفت وگویی با دکتر 
الجوردی و دکتر مقیمی درباره ی این مقاله و 

نظرات مطرح شده در آن آورده می شود. 
در ادامه ی مسئله ی ارتباط استاد و دانشجوی 
دکترا، دکتر مقیمی مسئله ی خاصی را به عنوان 

»مطالعه ی موردی« تشریح کرده اند. 

بخش
 آموزشی- تحصیلی 

یا  سلیقه  کالس،  جذابیت  مقاالت،  مقدمه ی 
درس،   کالس  در  دانشجو  حضور  ؟،  وظیفه 
سرکالس  پیامدگرا،  -دیدگاه  رفتن  سرکالس 
کار  ارائه ی  زدن،  ُکپ  اصولگرا،  رفتن-دیدگاه 

بی کیفیت، پیشنهادهای آموزشی
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پژوهشی
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تکانه

مقدمه ی مقاالت
 

مطالبی که در این بخش آمده، به حوزه ی آموزش وچگونگی تحصیل 
مربوط می شود و در آن مسائلی چون نحوه ی اداره ی کالس توسط استاد، 
سِر کالس رفتن دانشجویان، »ُکپ زدِن« تمارین، ارائه ی کار بی کیفیت 
از طرف دانشجو و پذیرش آن توسط استاد، بر پایه ی دیدگاه های اخالقی 
نویسندگان بررسی می شود. بنابراین الزم است قبل از ورود به هر یک 
دیدگاه ها صحبت شود، چراکه  این  درباره ی  اندکی  گفته شده،  از مسائل 

مقاالِت پیش رو حاصل مباحثاتی بر پایه ی این دیدگاه ها است. 
در بین نویسندگان این مقاالت دو دیدگاه با تفاوت هایی بنیادی وجود 

دارد که دیدگاه اول، پیامدگرا و دیدگاه دوم به تعبیری اصول گرا است.
در دیدگاه اول عقیده بر این است که در مورد هیچ عمل یا رفتاری، 
پیامدهایش،  از همه مهم تر  بروز آن و  به شرایط   نمی توان بدون توجه 
که  است  اعمال  پیامد  و  شرایط  این  واقع  در  کرد.  صادر  اخالقی  حکم 
اخالقی بودن یا نبودن  آن ها را تعیین می کند و اعمال ذاتاً بار اخالقی 

ندارند.
دارند  وجود  پایه ای  مسائلی  معتقدند  دوم  دیدگاه  صاحبان  اما 
هنگام  نگرشی  چنین  با  افراد  هستند.  اخالقی  بار  دارای  ذاتاً  که 
تصمیم گیری در مورد اخالقی بودن یا نبودن عملی ، آن مسائل را در کنار 
هم گذاشته، سنجیده و سپس در مورد کل آن عمل قضاوت می کنند و 
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آموزشی-تحصیلی

اینکه آن عمل به طور کلی اخالقی باشد، از غیراخالقی بودن مسائل پایه ای 
دخیل نمی کاهد.

مسئله ی مهم دیگر، چگونگی  قضاوت اخالقی در مورد اَعمال و تبیین 
دو  صاحبان  اخالقی  اصول  به  موضوع  این  است.  قضاوت  این  معیارهای 

دیدگاه )که البته در مورد آن تفاهم زیادی با یکدیگر دارند( برمی گردد. 
درهر دو دیدگاه، مسائلی چون جان انسان ها، حقوق افراد، منافع آن ها و 
غیره ارزش تلقی می شوند. دردیدگاه اول، افراد این ارزش ها را اولویت بندی 
حکم  عمل  آن  مورد  در  و  سنجیده  را  اعمال  پیامد  آن  طبق  کرده، سپس 
اخالقی صادر می کنند. در حالی که در دیدگاه دوم خوِد عمل طبق هر یک 
برای  ارزش ها سنجیده شده و در موردش قضاوت اخالقی می شود.  از آن 

روشن تر شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید.
 فرض کنید شما در موقعیتی قرار دارید که با نگفتن حقیقت و اصطالحًا 
گفتن دروغ به شخصی، موجب حفظ جان فردی می شوید. در اولویت بندی 
دیدگاه پیامدگرا، جان یک فرد بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد. بنابراین از 
دید آنان، در این شرایط، نگفتن حقیقت که پیامدش حفظ جان یک انسان 
حقیقت  نگفتن  اگرچه  اصول گرا،  دیدگاه  از  اما  است.  اخالقی  امری  است، 
یک  عین حال  در  اما  شده است،  ارزش  یک  حفظ  و  فرد  جان  نجات  باعث 
ذاتًا بی اخالقی  ارزش  اخالقی، یعنی حق دانستن حقیقت نفی شده است که 
تلقی می شود. حال با روشن شدن رویکرد اخالقی نویسندگان، در ادامه، به 
تحلیل و بررسی عمیق تر هر یک از مسائل گفته شده در باال خواهیم پرداخت.  
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تکانه

جذابیت کالس، سلیقه یا وظیفه؟
یا

که  است  ناگزیر  خوب  کالِس  آیا 
جذاب باشد ؟

احساس  کالسی  به  نسبت  ما  که  می آید  پیش 
خوبی نداریم، آن را با کالس دیگر مقایسه می کنیم 
برگزار  خوب  را  کالسش  استاد  که  می گوییم  و 
نیست، سر کالس خوش  نمی کند، کالس جذاب 
کالس  سر  همواره  باید  آیا  )پرسش:  نمی گذرد 
خودمان،  برای  ما  معمول  به طور  بگذرد؟(.  خوش 
از یک کالس مناسب  تعیین شده  از پیش  تعریفی 
داریم که شاید برگرفته از کالسی باشد که آن را 
دوست داشته ایم و از آن لذت برده ایم، حال ممکن 
درس  ارائه ی  روش  که  باشد  علت  این  به  است 
جذاب بوده است یا استاد مورد عالقه مان درس را 
ارائه می کرده و یا اینکه درس را دوست داشته ایم. 
شاید هم معیارهایی مشخص و مجزا از کالس در 
به چه کالسی  اینکه  درباره ی  ذهن خود داشته و 
بدهیم،  »بد«  صفت  کدام  به  و  »خوب«  صفت 
مستقل از درس و مدرس آن اندیشیده باشیم. پس 
برای قضاوت الزم است تعریفی مشخص از کالس 
و  اهداف  ابتدا  منظور  بدین   باشیم.  داشته  مناسب 
کارکرد آموزش را بررسی می کنیم و به دنبال آن به 
ویژگی های کالسی که بتواند این اهداف را برآورده 

سازد می پردازیم.     
برای  مختلفی  انگیزه های  و  اهداف  می توان 
افرادی که به دنبال کسب علم هستند برشمرد؛ از 
جمله حل مشکالت جامعه، داعیه ی رشِد علم، علم 
یادگیرِی حوزه ای  به  برای علم و عالقه ی صرف 
خاص از علم. در بین افراد جامعه بر سر حمایت از 
دارد. دولت موظف  اتفاق  نظر وجود  گروه نخست 
است تا این خواست جامعه را برآورده سازد. از آن جا 

این  فردی  هر  برای  داشت  انتظار  نمی توان  که 
یاد  را  را بخواند، آن  تا مطلبی  باشد  امکان فراهم 
بگیرد و توانایی استفاده از آن را داشته باشد، وجود 
شنیدن  است.  الزامی  کیفیت  با  و  مناسب  آموزش 
و  فکری  پیشینه ی  که  فردی  با  بحث  و  نظرات 
کاری در آن زمینه دارد، می تواند این امر را برای 

بسیاری ممکن و یا آسان تر کند. 
اگر آموزش در تحصیالت تکمیلی را که بخشی 
از آن از طریق گفت و گوی مستقیم استاد و دانشجو 
و یا کارهای عملی صورت می گیرد کنار بگذاریم، 
پایه ای ترین  که  کارشناسی  مقطع  در  آموزش 
از  آموزش در سطح دانشگاه است، به طور معمول 
طریق کالس درس صورت می گیرد. کالس هایی 
که فردی از طرف دانشکده به عنوان مدرس برای 
مربوطه  درس  می شود  موظف  و  انتخاب شده  آن 
انجام  سر  بر  همگان  می رسد  به نظر  کند.  ارائه  را 
برخی امور شامل اختصاص  دادن زمان کافی برای 
به  پاسخ گویی  مناسب،  منابع  معرفی  مطلب،  هر 
الزم  راهنمایی های  ارائه ی  و  دانشجویان  پرسش 
وظایف  حداقل  به عنوان  پرسش های سخت  برای 

استاد اتفاق  نظر دارند.       
با  استاد  که  هستند  وظایفی  همگی  این ها 
دریافت  آن  ازای  در  و  درس  ارائه ی  پذیرش 
حقوق، مسئولیت انجام درست و قابل قبول آن ها 
را پذیرفته است. بنابراین عدم رعایت این تعهدات، 
و  است  بی اخالقی  بارز  و مصداق  او  بی مسئولیتی 
را  بر اساس آن  می توان کالس »خوب« و »بد« 

تعریف کرد.    
به نظر می رسد که جذاب بودن کالس وظیفه ای 
نیست که بر عهده ی استاد باشد. ممکن است نظر 
که  باشد  این  کالس  برگزاری  درباره ی  استادی 
کالس تنها جای درس و مطالب علمی است، جای 
شوخی و خنده نیست، جای حرف در مورد فوتبال، 
سر  نیست؛  هم  سیاست  و  جنگ  اسکار،  جایزه ی 
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کالس فقط باید به مباحث درسی پرداخت. 
از سویی دیگر ممکن است مدرسی معتقد باشد که کالِس درس جای بحث در مورد جنگ، جشنواره ی ونیز، 
کتاب تازه ی محمود دولت آبادی و مقاله ی فرید زکریا در مورد سیاست های غرب در قبال ایران هم می تواند 
باشد. گاهی استاد به علت سختی درس صالح می داند که هر از چند گاهی شوخی کند و یا جو کالس را تغییر 
دهد تا دانشجویان خسته نشوند و بتوانند درس را یاد بگیرند. البته اگر این استاد هم وظایف محول شده را 
در حد انتظارات انجام ندهد و یا شوخی هایش وقت کالس را تا حدی بگیرد که باعث شود بخشی از مطالب 
درسی را حذف کند یا وقت نباشد تا بتواند به پرسش های دانشجویان پاسخ دهد، بی اخالقی کرده است و باید 

پاسخ گو باشد. 
اینکه استاد کالس را بدون هیچ بحث غیردرسی برگزار کند، اهل شوخی و خنده باشد یا نباشد، برایش 
بحث درباره ی نوسانات نرخ دالر مهم باشد یا نه، مایل باشد دانشجویانش تیم فوتبال مورد عالقه اش را بدانند 
یا نه و بسیاری موارد دیگر، فقط و فقط نظر و سلیقه ی شخصِی او است. از طرفی دیگر اینکه به نظر دانشجو 
به کالس  رفتن  برای  را  و رغبت وی  و میل  را جذاب تر  آن  به کالس،  اضافه کردِن بحث های غیردرسی 
بیش تر می کند نیز صرفًا سلیقه شخصی او است )در مطلبی دیگر مسئله ی کالس رفتن بررسی شده است( و 
نباید این انتظار را داشته باشد که استاد وظیفه اش را جذاب انجام دهد. مهم این است هر فرد مسئولیتی را که 

پذیرفته  است در حد قابل قبولی به اتمام برساند.

آموزشی-تحصیلی



62

تکانه

حضور دانشجو در کالس درس

ُپرمناقشه ترین  از  یکی  درس«  کالس  در  دانشجو  »شرکت  مسئله ی 
بحث ها است. بسیاری از استادان حضور دانشجو در کالس را جزو وظایف 
او می دانند و تخطی از آن را بی حرمتی به استاد و کالس می پندارند. اما در 
میان دانشجویان میل و رغبت و حتی احساس وظیفه برای حضور در کالس 
درس به پارامترهای بسیاری بستگی دارد و به هیچ وجه مسئله ی بدیهی به 
شمار نمی رود؛ که البته از دیدگاه استادان این ناشی از تنبلی نسل جوان امروز 

است. به هر روی وضعیت این چنین است! 
بحث های  موضوع  این  مورد  در  ویژه  نامه  این  تهیه کنندگان  میان  در 
بسیاری شد، اما در نهایت دیدگاه واحدی به دست نیامد. در ابتدا نظر بر این 
بود که هر دو دیدگاه در یک مقاله جمع شود و در کنار هم ارائه گردد، اما 
این تالش باعث شد تا برخی از وجوه دو دیدگاه به علت آشتی ناپذیری حذف 
شوند. از این روی تصمیم بر آن شد تا در مورد این موضوع دو مقاله نگاشته 
 شود. مقاله ی اول براساس دیدگاه پیامدگرا و مقاله ی دوم بر اساس دیدگاه 

اصول گرا نوشته شده است.
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بسیار پیش می آید که از خود می پرسیم، آیا رفتن سر کالس ضروری است یا خیر؟ آیا واقعًا سر کالس 
رفتن جزیي از وظایف ما به عنوان یک دانشجو است؟ آیا استاد مي تواند از ما انتظار داشته باشد که حتمًا 

سر کالس او حاضر شویم و نرفتن سر کالس بي اخالقي تلقي مي شود؟
سطح علمي و کیفیت کالس، شخصیت استاد درس و نحوه ی تعامل وي با دانشجویان در کالس و از 
همه مهم تر نحوه ی   یادگیرِي خود دانشجو از عواملي هستند که در تصمیم گیري دانشجو براي سر کالس 
رفتن تأثیر به سزایی دارد. به طور مثال خیلي از دانشجویان بدون توجه به اینکه چه کسي و با چه کیفیتي 
درس را ارائه مي دهد، هیچ گاه سر کالس ها حضور نمي یابند و معتقدند که خودشان بهتر مي توانند درس 

را خوانده و یاد بگیرند. آیا این دسته از دانشجویان از نظر اخالقی کار درستي را انجام مي دهند؟
شاید خیلي ها بگویند استاد براي دانشجو درس مي دهد و دانشجو تحت هر شرایطي باید سر کالس  

درس حاضر شود، اما این موضوع داراي جنبه هاي مختلفي است و نیاز به بررسي دقیق تري دارد: 
اگر دانشجویي به این نتیجه برسد که رفتن به کالس برایش سودي ندارد و خودش مي تواند درس را در 
شرایط بهتري بخواند، به نظر مي رسد در این مورد مي توان حق انتخاب را به دانشجو داد. اما نکته ی مهمي 
را که باید مد نظر بگیریم این است که در چنین شرایطي اگر هم سر کالس نرفتِن دانشجو بي اخالقي 
تلقي نشود؛ اما باید حواسمان باشد که این سر کالس نرفتن نهایتًا نباید منجر به بي اخالقي شود، منظور 
اینکه، دانشجو پیش خودش نگوید که »ُخب من سر کالس رفتن برایم سودي ندارد وخودم به راحتي 
مي توانم شب امتحان کل درس را یاد بگیرم پس سر کالس نمي روم.« چنین شخصي با کالس  نرفتِن 
خود در طول ترم از درس عقب مي افتد و در نتیجه ممکن است براي حل تمارین مجبور  شود از روي 
دوستان خود و یا کتاب حل تمرین ُکپ بزند و این بي اخالقي است!! پس در این شرایط دانشجو با سر 

کالس  نرفتن  مرتکب بي اخالقي شده است.
 اما اگر دانشجویي تصمیم بگیرد در کالس حضور نداشته باشد و عدم حضورش منجر به بی اخالقی 
نشود، باید پا به پای استاد درسش را پیش ببرد، تمرین ها را حل کند و درکل حداقل های الزم را برآورده 
سازد. در این صورت عدم حضور او در کالس بی اخالقی محسوب نمی شود و در نرفتن به کالس حق 

انتخاب دارد. 

شرکت در کالِس درس – دیدگاه پیامدگرا
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   در مطلب قبل )جذابیت کالس- سلیقه یا وظیفه( درباره ی جذابیت کالس در نگاه دانشجویان بحث شد 
و با مرور حداقل وظایف استاد، نحوه ی اداره ی کالس را سلیقه ی استاد تلقی کردیم. اکنون می خواهیم 
واقع، طِی یک  نیز، در  این مورد  بپردازیم. در  از دیدگاه اصولگرا  دانشجویان  به مسئله ی کالس  رفتن 
قرارداِد ضمنی  که استاد هر کالس با دانشجویان خود می گذارد، در نهایت سلیقه ی استاد اجرا می شود؛ 
ولی همچنان که می بینیم برخی استادان روی این موضوع تأکید دارند و از آن به عنوان یکی از موارد 

بی اخالقی دانشجویان یاد می کنند.
   می خواهیم بررسی کنیم که آیا عدم حضور در کالس ها می تواند اساسًا بی اخالقی دانشجویان تلقی 

شود؟
   کیفیت و جذابیت کالس در نظر دانشجویان، سطح علمی کالس، شخصیت استاد و نحوه ی تعامل او 
با دانشجویان و بیش از همه مفید بودن کالس در یادگیری مطالب درسی، از جمله عواملی هستند که در 
تصمیم دانشجویان برای شرکت یا عدم شرکت در کالس  تأثیرگذارند. )فرض می کنیم تعداد دانشجویانی 
که هیچ گاه در کالس ها شرکت نمی کنند، مستقل از اینکه چه کسی و با چه کیفیتی درس را ارائه می دهد، 
کم تر از آن است که بحث مجزایی در این مورد باز کنیم. استقالل کامل در یادگیری مطالب درسی یا 
عالقه نداشتن به رشته ی تحصیلی به طور کل ممکن است منجر به چنین تصمیمی شود.( شرایطی را در 
نظر بگیریم که دانشجو به این نتیجه می رسد که کالس  رفتن برایش هیچ سود آموزشی ندارد و خودش 
می تواند در این مدت بسیار مفیدتر کار کند و مطالب را نیز یاد بگیرد. یا کالسی را در نظر بگیرید که 
از نظر دانشجو جذاب نیست، مثاًل نمی تواند با ُچرت زدن در طول کالس مبارزه کند یا در موارد حادتر 
سلیقه ی استاد در رفتار و اداره ی کالس، چنان موجب سلب آرامش روانی دانشجو است که تمرکزش از 
مطالب درسی گرفته می شود. یا کالس هیچ کدام از این مشکالت را نداشته باشد ولی دانشجو از مطالب 
آموزش داده شده جامانده باشد و کلمه ای از مطالب جدید را نفهمد و احساس وقت تلف کردن داشته باشد. 
رایج ترین اتفاق ممکن نیز این است که در زندگی ُپرمشغله ی دانشجو مسائلی پیش بیاید که در لحظه، 
اولویت بیش تری نسبت به شرکت  کردن در کالس داشته باشد و او با علم به اینکه یک کالس خوب را از 
دست می دهد و باید زحمت بیش تری برای فراگرفتن مطالب بکشد از رفتن به کالس صرف  نظر می کند.

   مواردی مشابِه دو مثال اول به  وفور پیش می آیند. طبق بحثی که در مطلب جذابیت کالس انجام شد، 
انتظار داشت  به مدرس کالس وارد نیست، ولی در مقابل نمی توان  ایراد اخالقی  فرض می کنیم هیچ 
که دانشجویان با شور و عالقه، مشابه دیگر کالس ها مایل به شرکت در این کالس  باشند. اگر شور و 

شرکت در کالس درس- دیدگاه اصولگرا
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عالقه ی دانشجویان را مشابه سلیقه ی استاد در اداره ی کالس در نظر بگیریم، آن گاه تصمیم دانشجویان 
برای شرکت نکردن در کالس را نیز باید فاقد بار اخالقی به حساب بیاوریم. 

   موارِد مشابِه دو مثاِل آخر ناشی از مشکالت یا کم کاری خوِد دانشجو است. در واقع لطمه ای است که 
دانشجو می بیند و به آن آگاه است. با فرض اینکه دانشجو قصد سواستفاده از بهانه های مختلف را نداشته 
و چنانچه می توانست از این اتفاق جلوگیری کند، در کالس شرکت می کرد،  به نظر می رسد این حالت 

نیز موضوع، بی اخالقی دانشجو نیست.
   در این مطلب قصد بررسی تمام حاالت ممکن را نداریم. مثال ها را از این جهت مطرح کردیم که به 
نقطه  نظرات متفاوت دانشجویان درباره ی این مسئله توجه شود. تا این مرحله به نظر نمی آید تصمیم به 
حضور یا عدِم حضور دانشجو در کالس به تنهایی باِر اخالقی داشته باشد یا پیاِم مشخِص ناخوشایندی 

در بر داشته باشد. 
   در برابر این نگاه باید توجه داشته باشیم که سیستم آموزشی در یک دانشکده از مجموعه  ی استادان و 
دانشجویان تشکیل شده و رشد و پویایی و بهبود کیفیت آن در تعامل این اعضا محقق می شود و سیستم 
آموزشی  سیستم  که  معنی  این  به  است.  برنامه ریزی  و  پیش بینی پذیری  برای  نظم  از  حداقلی  نیازمند 
نمی تواند برای کالسی برنامه ریزی کند که به دانشجویانش اجازه داده شده که در کالس ها شرکت نکنند 
و استادی را موظف کند تا بدون بازخورد انسانی و حضور دانشجویان فعال و باانگیزه، به سطح کیفیت 
نگاه  از  بدیهی است که  اداره ی کالس تالش کند. پس  و  ارائه  بهبود نحوه ی  برای  درس فکر کند و 
سیستم آموزشی فرض درست بر این است که کالس های درس با حضور تمامی دانشجویان ثبت نامی 

برگزار می شود. 
   در چنین حالتی که تضاد بین نفع فرد )دانشجو( و سیستم مطرح است، غالبًا به یاری آیین نامه ها و اِعمال 
قدرت، اختیارات و تصمیم های افراد، به نفع سیستم محدود می شود. اما در نظر داشته باشیم که نحوه ی 
قانون گذاری و پیش بینِی میزانی معقول از انعطاف پذیری در قانون و اجرای آن می تواند به مواجهه ی بهتر 
با این گونه مسائل، که از پیچیدگی نسبتًا زیادی برخوردارند، کمک کند. پیچیدگی ای که شاید یک حکم 
ساده، در مراتب قدرت از باال به پایین، آن را برطرف نکند. فقط صورت مسئله را پنهان و قانون گریزی 

را در ذهن افراد مجاز کند!

آموزشی-تحصیلی
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برای  الزم  مطالب  تمامی  استاد  معمول  به طور 
نمی کند  ارائه  کالس  سر  را  درس  یک  فراگیری 
کمبود  چون  متفاوتی  دالیل  می تواند  )این 
این  رو  از  و  داشته باشد(  استاد  صالح دید  یا  وقت 
فرآیند  به  برای کمک  تمرین و »تمرین«  کالس 
رشته ی  در  مثال  برای  می شوند.  اضافه  یادگیری 
فیزیک ساختار اصلِی تئوری بیان می شود و وقت 
اما  می ماند.  باقی  ساده  مثال  چند  حل  برای  تنها 
به طور معمول، استاد درس برای اینکه به دانشجو 
نمره ی قبولی بدهد این انتظار را دارد که دانشجو 
از آنچه  قدرت تحلیل و بررسی مسائلی پیچیده تر 
سر کالس ارائه شده است را داشته باشد. عالوه بر 
یک  بر  آن ها  تسلط  میزان  و  افراد  یادگیری  این 
مطلب با کاربرد و استفاده از آن افزایش می یابد. به 
این ترتیب استاد درس و دستیار وی تمرین هایی 
چگونگی  دانشجویان  به  تا  می کنند  مشخص  را 
استفاده از مطلب های ارائه شده را آموزش دهند و 

در پی آن توانایی آن ها در حل مسائل را بسنجند.
برای  که  شود  تلقی  »خوب«  می تواند  تمرینی 
ساده،  تمرین  تعدادی  شامل  متوسط  دانشجویان 
آن هایی  ساده  تمرین های  باشد.  و سخت  متوسط 

هستند که تحلیل ساده و کوتاهی دارند، تمرین های 
متوسط وقت بیش تری برای به نتیجه رسیدن نیاز 
دارند و تمرین های سخت گاهی ممکن است حل 
نشوند و کمک دستیار یا استاد درس را بطلبند)چه 
افراد،  شدن  درگیر  هدف  با  تنها  تمرین  که  بسا 
دیگر  سویی  از  آن ها(.  حل  نه  و  شده باشد  مطرح 
نباید بُعد آموزشی تمرین را فراموش کرد، باید به 
دانشجویان اجازه ی اشتباه کردن داده شود، اجازه ی 
خودشان.  فکر  حاصل  اما  اشتباه  تمرین  تحویل 
»حل  فرد  تمرین،  با  و  زمان  طی  در  بی شک 
درست« را فرا می گیرد، که این هدف کالس است. 
معمواًل به حل این تمرین ها نمره ای اختصاص 
داده می شود که میزان آن با توجه به تصمیم استاِد 
درس، از دو نمره شروع شده و گاهی به ده نمره 
نیز می رسد. البته برخی از استادان این حق انتخاب 
نهایی شان  نمره ی  که  می دهند  دانشجویان  به  را 
از  بخشی  یا  شود  کسب  درس  امتحانات  از  تنها 
چنین  در  باشد.  تمرین ها  نمره ی  به  مربوط  آن 
حالتی دانشجویانی که با روش نمره دهی همراه با 
تمرین مخالف هستند، می توانند روش جایگزین را 
برگزینند و در نتیجه ُکپ زدن هایی به علت اجبار 

ُکپ زدن
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تحویل تمرین ها انجام نمی شود.  بحث اصلی ما در این مقاله پرداختن به عوامل 
دیگری است که منجر به تصمیم دانشجویان مبنی بر ُکپ زدن تمرین ها می شود

آن ها  به  می توانیم  دسته  دو  در  که  است  تمرین ها  بودن  بی کیفیت  اول  عامل 
بپردازیم. دسته ی اول شامل تمرین هایی است که سطح باالیی دارند، به  گونه ای 
که یک دانشجوی متوسِط خوب هم قادر به حل  کردن آن ها نیست. دسته ی دوم 
و  ندارند  آموزشی  ارزش  است،  پایین  آن ها  سؤاالت  سطح  که  است  تمرین هایی 
می کند،  نگاه  شب«  »مشِق  دید  به  مسائل،  این  به  مدرسه  دوران  مانند  دانشجو 
ارتقا می بخشد. در هر دو صورت  را  نه تمرین هایی که توانمندی های علمی وی 

دانشجو پس از مدتی انگیزه ی حل  کردن مسئله را از دست خواهدداد. 
 عامل دوم، اختصاص یافتن نمره به حل درست تمرین ها است. در این صورت 
برای  هم  ایده ای  دانشجو  اگر  زیرا  می رود  سؤال  زیر  تمرین  حل  ماهیت کالس 
حل مسئله داشته باشد، از ترِس اشتباه بودن و کسر نمره،  راه حل خود را تحویل 
نخواهدداد و برای از دست ندادن نمره، راحت ترین گزینه را که ُکپ زدن است، 

انتخاب می کند. 
 عامل سوم، متناسب نبودن زمان تمرین ها با حجم آن ها است که سبب ایجاد 
فشار روی دانشجو می شود و وی به علت نداشتن وقت کافی و برای حفظ نمره ی 

خود، ُکُپ می زند. 
دانشجو است  با  با خود فکر کنیم که حق  به عوامل گفته شده شاید  توجه  با   
ولی یک نکته را فراموش کرده ایم، به نظر می رسد تاکنون بدون توجه به آسیب و 
پیامدهای احتمالی برای دیگران، تنها منفعت شخصی درنظر گرفته شده است. ولی 
ما نمی توانیم این موضوع، که در جامعه زندگی می کنیم و خواسته یا ناخواسته روی 

آموزشی-تحصیلی
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هم تأثیر می گذاریم را نادیده بگیریم. بنابراین بهتر است جنبه ی دیگر این مسئله را که حِق دیگران است، 
جدی تر بررسی کنیم. 

دو دانشجو را درنظر بگیریم: دانشجوی اول، کسی است که با وجود شرایط نامساعدی مثل کمبود وقت، 
بی کیفیتی تمرین و غیره آن ها را حل می کند. اینکه او این کار را از روی تعهد و وظیفه انجام می دهد یا 
عالقه و دلخواه خود، معلوم نیست ولی مسلم است که وقت و انرژی زیادی برای این کار صرف می کند. 
دانشجوی دوم، کسی است که به شرایط موجود معترض است و تمرین ها را حل نمی کند چون اعتقاد 
دارد که وقتشان کافی نیست یا بی کیفیت هستند. اما از آن جایی که نمره برای او حائز اهمیت است، از 
روی تمرین دیگری ُکپ می زند. حال فرض کنید کسی که تمرین هایش را ُکپ زده بود در پایان نمره ی 
نوزده و دیگری که خودش آن ها  را حل کرده نمره ی شانزده  بگیرد و این اختالف نمره، ناشی از نمره ی 
برای  معیارها  از مهم ترین  یکی  زیرا  است  دقیقًا »نمره«  اینجا  در  اصلی  نکته ی  باشد.  آموزشی  دستیار 
ارزیابی توانمندی علمی دانشجو محسوب می شود و بین نمره ی شانزده و نوزده در یک درس اختصاصی 
تفاوت بارزی وجود دارد. چنانچه استادی قصد ارزیابی و مقایسه ی وضعیت دو دانشجو در این درس را 
داشته باشد، فرض می کند که این نمرات در طی یک ارزشیابی استاندارد )اعم از امتحان، تمرین و پروژه( 
همراه با صداقت دانشجو به دست آمده است. در چنین شرایطی عمل دانشجوی دوم در ارزیابی استاد خطا 
وارد می کند. شاید با خود فکر کنید که نمره ی یک درس اختصاصی آن قدرها هم حقی را ضایع نمی کند 
ولی واقعیت این است که همواره بین دانشجویان، در هر جایی )دانشکده، دانشگاه یا حتی جامعه( برای 
پذیرش گرفتن، استخدام شدن، پروژه گرفتن با استادها و غیره مقایسه ای صورت می گیرد که معمواًل بر 
مبنای نمره های دانشجو است. در این مرحله است که دانشجوی دوم در برابر »حِق دیگری« قرار می گیرد 
زیرا که اگر ُکپ نمی زد شانس او و دانشجوی اول برای به دست آوردن هر کدام از موقعیت ها یکسان بود، 

در حالی که اکنون شانس او بیش تر است.
است؟ می شود حق  راه حل  تنها  زدن  ُکپ  که  می کنید  فکر  نظرتان چیست؟ همچنان   خب، حاال 
دیگران را به راحتی نادیده گرفت؟ ما می توانیم کارهای دیگری به جای ُکپ زدن انجام دهیم. می توانیم 
با استاد درس یا دستیار حل تمرین راجع به کیفیت و وقت تمرین ها صحبت کنیم. می توانیم به آن ها 
پیشنهاد دهیم که نمره ی حل تمرین برای همه ی دانشجوها اجباری نباشد. می توانیم در ازای هر سری 
برایمان پروژه ای تعریف کند که نه  از استاد بخواهیم  تمرین که به هر دلیلی نمی توانیم تحویل دهیم 
ُکپ زدن  از  این کار  ها  دادن  انجام  بزنیم. شاید  ُکپ  نه مجبور شویم  از دست دهیم  را  نمره ی درس 

سخت  تر به نظر برسد ولی حداقل می توانیم مطمئن باشیم که حق کسی را ضایع نکرده ایم. 
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در این نوشته پروژه های مقطع کارشناسی، نحوه ی انجام آن ها توسط دانشجو و 
چگونگی پذیرش  آن ها از سوی استاد  بررسی می شود. 

می توان پروژه ها18را در چند قالب از جمله مطالعه ی مقاالت چاپ شده و ارائه ی 
شفاهی آن ها در کالس و یا نگارش مقاله ای بر اساس آن ها، شبیه سازی کامپیوتری 
و انجام کار آزمایشگاهی دسته بندی کرد19 . این پروژه ها با اهدافی چون افزایش 
و  مطالب  ارائه ی  و  مقاله نویسی  تمرین  دانشجو،  علمی  سطح  و  یادگیری  عمق 
درنظرگرفته  دانشجویان  برای  مسائل  حل  در  برنامه نویسی  روش های  از  استفاده 

می شوند.  
وظایفی که برای هر کاری تعیین می شود متناسب با اهداف آن کار است. دانشجو 
با پذیرش انجام پروژه برای رسیدن به اهداف تعریف شده وظیفه دارد پروژه را به 
بهترین نحو انجام دهد. اما وظیفه ی استاد برای رسیدن به اهداف مورد نظر چیست؟ 
مشخص است که بدون نظارت استاد، دانشجو به تنهایی نمی تواند به این اهداف 
برسد زیرا اگر نظارتی بر کار نباشد از نقص های کارش مطلع نمی شود؛ پس یکی 
از وظایف استاد نظارت بر کار دانشجو است. در ضمن پروژه ای که استاد تعریف 

می کند باید در راه برآورده شدن اهداف گفته شده باشد.   
حال می خواهیم شرایطی را بررسی کنیم که یکی از طرفین )استاد یا دانشجو( 
وظیفه ی خود را انجام ندهد. فرض کنید یکی از استادان در انجام وظایفش کوتاهی 

ارائه ی کار بی کیفیت

 18.  انجام این پروژه ها 
پایانی  از نمره ی  بخشی 

را در بَر می گیرد.  
19. پروژه های تحقیقاتی 
دانشجو  که  دارند  وجود 
مشترک  به طور  استاد  و 
می کنند.  کار  آن  روی 
آن ها  به  مقاله  این  در 

پرداخته نمی شود

آموزشی-تحصیلی
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کند؛ به عنوان مثال بر پروژه ها نظارت درستی نداشته باشد، نمره  را بر اساس 
بررسی  برای  کافی  وقت  بدهد،  دانشجو  به  نسبت  ذهنی اش  پیش زمینه ی 
پاسخ  کار  انجام  حین  در  دانشجویان  پرسش های  به  نکند،  صرف  پروژه ها 
مناسب ندهد یا اینکه کار مورد قبول وی کمتر از حدی باشد که اهداف پروژه 
برآورده  شود20. در این شرایط وضعیت دانشجو به چه شکل خواهدبود؟ در این 
مورد دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول اعتقاد بر این است که استاد، مرجع 
برای میزان انجام کار است، پس دانشجو تنها موظف است همان میزان کاری 
را تحویل دهد که استاد از او می خواهد. اگر استاد کار کمتری از میزان الزم 
انجام  درستی  به  را  وظیفه اش  استاد  بخواهد  پروژه  اهداف  به  رسیدن  برای 
او تعیین کرده )خواه  نداده است ولی اگر دانشجو کارهایی را که استاد برای 
مناسب، خواه کم( انجام دهد، وظیفه اش را انجام داده است. اما بر اساس دیدگاه 
دوم میزاِن درخواست کار از سوی استاد تأثیری بر وظیفه ی دانشجو ندارد زیرا 
همان طور که در ابتدای بحث هم مطرح شد، وظیفه ی دانشجو انجام پروژه 
به بهترین نحو است، بنابراین دانشجویی که به بهانه ی آسان گیری استاد، کار 
خود را به درستی انجام نمی دهد وظیفه و هدف را فراموش کرده و به نوعی از 
موقعیت سواستفاده کرده است. مستقل از عملکرد استاد، فردی که به وظیفه ی 
خود عمل نمی کند نه تنها از هدف دور می شود، بلکه شاید حق دیگران را هم 
ضایع کرده باشد. وقتی به دانشجو این فرصت داده می شود که برای یادگیری 
بهتِر مطلبی یا به دست آوردن مهارتی پروژه ای را قبول کند حقی به گردن او 
قرار می گیرد. این فرد در مقابل اشخاص دیگری که به دالیلی این فرصت را 
در اختیار ندارند مسئول است. شاید اگر آن ها چنین امکانی را داشتند بهتر عمل 

می کردند و برای سیستم و در نهایت جامعه مفیدتر بودند.     
موضوع مهمی که تا اینجا در مورد آن صحبتی نشده، وارد شدن سلیقه ی 
شخصی و نبود استاندارد برای تعیین کیفیت کارهای ارائه شده است، یعنی شاید 
استادی خیلی سخت گیر باشد و به نظرش اکثر کارهای ارائه شده بی کیفیت 
باشند یا استادی دیگر پروژه های سطح پایین را هم قبول کند. نکته ی مهم 
این است که در هر صورت نمی توان در کار استاد دخالت کرد و نظر استاد آن 
درس، درباره ی کیفیت کار را نادیده گرفت، بنابراین الزم است برای جلوگیری 
استاندارد هایی  با هم فکری یکدیگر  از استادان  ارزشیابی سلیقه ای، جمعی  از 

برای انجام پروژه و ارزیابی آن تعیین کنند. 

این                                                    در              .20
هم  دانشگاه  صورت 
به طور  را  خود  وظیفه ی 
نداده است،  انجام  کامل 
برای  دانشجویان  چون 
انجام پروژه به استادهایی 
نیاز دارند که وظایف خود 
دهند  انجام  درستی  به  را 
به  استادان  این  انتخاب  و 

عهده ی دانشگاه است. 
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پیشنهادهای آموزشی
   

در این مجموعه مقاالت سعی  شد تا یک بررسی جامع در مورد جنبه های مختلف اخالق در زمینه  ی 
آموزش صورت بگیرد. هدف از این کار ارائه ی  یک دیدگاه کلی  از مهم ترین نکاتی است که نیاز به توجه 
بیش تری دارد و اکثر اوقات مورد بی توجهی قرار گرفته  شده است. در مورد پیچیدگی برخی  نمونه ها در 
بحث اخالق علمی بارها صحبت شد و سعی بر آن بود تا چند نمونه از این پیچیدگی ها از زوایای مختلف 
مورد بررسی قرار گیرند. در خیلی  از این نمونه ها بی اخالقی  به طور مستقیم اتفاق نمی افتد؛ بلکه گاهی 
مواقع این بی  اخالقی ها نتیجه ی تصمیم ها و کارهایی  است که در ظاهر بی اخالقی  تلقی  نمی شوند ولی  

ریشه ی کارهایی  می شوند که می توان اسم آن را بی  اخالقی گذاشت.
برای روشن تر شدن بحث می توان از یک مثال کمک گرفت. دانشجویی را در نظر بگیرید که در یک 
امتحان به هر دلیلی  تقلب می کند. مطمئنًا این شخص کاماًل آگاه است که مرتکب یک بی اخالقی علمی  
شده است. حتی قوانین و مجازات کار خود را به خوبی می داند. بنابراین عواقب کار را نیز قبول کرده است.

حال دانشجویی را فرض کنید که در حال گذراندن یکی از دروس مهم خود می باشد. برای این دانشجو 
آگاهی   درس  این  اهمیت  به  که  نیز  استاد  طرفی  از  دارد.  اهمیت  بسیار  درس  عمیق  یادگیری  و  نمره 
دارد تصمیم می گیرد برای یادگیری هرچه بهتر درس تعداد زیادی تمرین، با نظارت و سخت گیری باال 
در اختیار دانشجوها قرار دهد. این تمرین ها باید به موقع تحویل داده شوند و تمامی آن ها نیز تصحیح 

می شوند.
دانشجو که عالوه بر این درس، دروس مهم دیگری نیز دارد؛ به دلیل حجم زیاد تمرین ها، وقت کافی  
برای حل دقیق تمامی آن ها را پیدا نمی کند. در پایان، دانشجو با وجود عالقه به یادگیری عمیق درس، 
راهی  جز ُکپ زدن برای رسیدن به نمره ی مطلوب نمی یابد. به نظر می رسد جنس بی اخالقی  در این مثال 

با مثال اول کاماًل متفاوت است که  بهتر است آن را بی اخالقی غیرمستقیم بنامیم.
مواردی هم هست که معمواًل به آن هیچ توجهی  نمی شود اما با نگاهی  دقیق تر می بینیم که در این 
برای روشن تر کردن  باز هم  بی عدالتی.  مثل  بی اخالقی  رخ می دهد، چیزی  از جنس  موارد هم چیزی 

موضوع  بهتر است یک مثال مطرح شود.
استادی را در نظر بگیرید که به هر دلیلی ، امتحان خود را بسیار سخت و در مقابل استادی دیگر، امتحان 
همان درس را بسیار آسان برگزار می کند. اما مستقل از سختی امتحان و چگونگی ارزیابی علمی دانشجو 
بعداً همین نمره ها معیار  آنکه  نام نمره معیار یادگیری دانشجو قرار می گیرد و بدتر  به  پایان چیزی  در 
مقایسه ی دانشجوها با هم می شوند. درصورتی که شاید واقعًا این نمرها قابل مقایسه نباشند. بی عدالتی که 
در این مثال رخ می دهد شاید نوعی بی اخالقی  باشد که می توان آن را بی  اخالقی ناخودآگاه معرفی 
کرد. همان طور که قباًل هم گفته شد به طور کلی  هدف از این بحث و مطرح کردن مثال های فوق روشن تر 

کردن جنبه هایی  از اخالِق علمی است که کم تر مورد  توجه قرار گرفته است.
البته شاید توجه به این نوع بی اخالقی ها خیلی ضروری و بااهمیت به نظر نرسد؛ ولی اگر یک جامعه ی 
علمی  بخواهد مدعی رعایت اخالق باشد، یکی از قدم های اول، حساسیت نسبت به همین نکات به  ظاهر 
ساده و کم اهمیت است. جامعه ای که به این مسائل توجه داشته باشد قطعًا به مسائل کلی تر و با اهمیت تر 

آموزشی-تحصیلی
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نیز توجه کافی نشان خواهدداد.
از آن جایی که انتقاد بدون پیشنهاد و راهکار فایده ی چندانی نخواهدداشت، سعی  کردیم برای مفید واقع 
شدن این بحث و جلوگیری از برخی  از این بی  اخالقی های مستقیم، غیرمستقیم و یا ناخودآگاه راهکارهایی 

را ارائه دهیم تا توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در رفع آن ها برداریم.

ارزشیابی
بررسی  مورد  آن  فواید  و  معایب  و  بحث شده   بارها  و  بارها  نمره محور  آموزشی  مورد سیستم  در 
قرار گرفته است. انتقادهای زیادی به این نوع سیستم ارزشیابی وارد است اما به دلیل اینکه شاید هنوز 
روش های جایگزین عملی تری وجود ندارد این نوع ارزشیابی، ُپرکاربردترین روش باقی مانده است. ولی 
در چارچوب همین سیستِم نمره محور، می توان روش هایی به کار برد تا برخی از  معایب آن را برطرف 
کرد. همان طور که اشاره شد، یکی از ویژگی های این سیستم مقایسه ی افراد به کمک نمره است. عیب 
اصلی این ویژگی غیرقابل مقایسه بودن نمراتی است که این افراد در شرایطی متفاوت کسب کرده اند. 
سعی برای قابل مقایسه کردن این نمرات حداقل کاری است که می توان برای رفع این مشکل انجام داد. 
بدین  منظور هر استاد می تواند در پایان هر ترم با توجه به نحوه ی توزیع نمرات، یک نمره ی نسبی )عالوه 

بر نمره ی خام دانشجو( در نظر بگیرد. این نمره ی نسبی مقایسه ی دانشجویان را عادالنه تر خواهدکرد.

گزارشی جامع از ارائه ی یک درس
به طور معمول در ارائه ی یک درس توسط استادان مختلف تفاوت هایی وجود دارد. توجه به این تفاوت ها 
و تحلیل آن ها می  تواند کیفیت ارائه ها را روز به روز باالتر ببرد. برای مثال ممکن است در جزییات روش 
تدریس هر یک از استادان تفاوت هایی وجود داشته باشد؛ امکان دارد هر یک کتاب متفاوتی را به عنوان 
منبع تدریس خود انتخاب کنند و یا تفاوت هایی در روش های ارزشیابی، نحوه ی  برگزاری امتحانات از 
لحاظ سخت یا آسان بودن سؤاالت. یا حتی ممکن است تفاوت هایی در سطح علمی دانشجویان و میزان 

رضایت استاد از دانشجویان خود وجود داشته باشد.
استادان می توانند در قالب یک گزارش با چارچوب مشخص این جزییات را مکتوب کنند تا به کمک این 
ارائه ها در پیش گرفت. تحلیل نمرات هم می تواند بخشی  اقداماتی را در جهت بهبود  گزارش ها بتوان 
از این گزارش باشد. تحلیل به همراه مطرح کردن نقاط ضعف و قوت ارائه از دید خود استاد. همچنین 
یا مباحثی که الزم  اشاره کنند  به عنوان مباحثی که تدریس کرده اند  این گزارش  استادان می توانند در 
می دانستند که تدریس شود ولی وقت تدریس آن را پیدا نکرده اند . به عالوه می توانند کیفیت تمرین ها و 

امتحانات و موضوعاتی از این دست را در گزارش خود مطرح کنند.

امتحانات استاندارد
یکی  دیگر از راه های قابل مقایسه و معنی دار کردن نمرات، وجود یک استاندارد برای طرح سؤاالت 
امتحانی است. یک امتحان که تا حد خوبی بتواند دانسته های علمی  دانشجویان را بسنجد، نباید بسیار 
سخت یا بسیار آسان باشد. در یک امتحان سخت ممکن است حتی دانشجویی که درس را به خوبی یاد 
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گرفته است، نتواند نتیجه ی مطلوبی بگیرد و در مقابل در یک امتحان آسان هم دانشجوی قوی می تواند 
به سؤاالت پاسخ دهد هم یک دانشجوی متوسط. بنابراین این نوع امتحانات نمی تواند دانشجویان را از 
لحاظ سطح علمی  متمایز کند. یک امتحان استاندارد باید دارای تعدادی سؤال آسان، تعدای سؤال متوسط 
و تعدادی سؤال سخت باشد تا هر یک از دانشجویان متناسب با سطح علمِی خود به بخشی از آن پاسخ 

دهند.

انتخاب استاد مناسب 
آن  ارائه ی  واقع شود،  مفید  دانشجو  برای یک  ارائه ی درسی  باعث می شود  پارامترهایی که  از  یکی 
توسط یک استاد مناسب است. استاد مناسب شاخص ها و ویژگی های زیادی دارد، اما حداقل هایی وجود 
دارد که رعایت آن ها الزامی به نظر می رسد. برای مثال انتظار می رود یک استاد به میزان قابل  قبولی روی 
موضوعی که تدریس می کند تسلط داشته باشد و بتواند پاسخ گوی سؤاالت دانشجویان باشد. اما گاهی 
 اوقات استاد حتی قادر نیست به سؤاالت ساده و ابتدایی در رابطه با موضوع درس پاسخ بدهد. معمواًل این 
اشکال ناشی از این است که وی درسی را ارائه می کند که با زمینه ی کاری او ارتباط زیادی ندارد؛ بنابراین 
تسلط نسبی مورد نیاز نیز وجود نخواهدداشت. مسئولیت چنین مشکلی را هم می توان به کمیته ای که این 
استاد را برای چنین درسی انتخاب کرده نسبت داد و هم به خود استاد که قبول کرده است درسی را ارائه  
دهد که در حوزه ی تخصصی وی نیست. پس الزم است که هنگام انتخاب ، به این نکات توجه بیش تری 

داشته باشیم تا ناخواسته به کیفیت آموزش ضربه ای وارد نشود.

زمان مراجعه   
گاهی اوقات دانشجو نیاز پیدا می کند در رابطه با درس و سؤاالتی که ذهن او را مشغول کرده است 
با استاد صحبت کند و سؤاالت خود را از وی بپرسد. صحبت کردن دانشجو با استاد و پرسش و پاسخ 
این مسئله اهمیتی  از استادان برای  اما متأسفانه بعضی  میان آن ها در روند آموزشی نقش مهمی دارد 
قائل نیستند و گاهی تمایلی ندارند که برای پاسخ گویی به دانشجویان وقت جداگانه ای را در نظر بگیرند 
و همان وقت کالس را کافی می دانند. در بسیاری از دانشگاه های دنیا این امر بسیار معمول است و استاد 
وظیفه دارد که برای هر درسی که تدریس می کند وقتی را معین کند تا دانشجویان بتوانند برای سؤاالت 

مربوط به آن درس به وی مراجعه کنند.
   

آموزشی-تحصیلی



دسترسی  نیستند؛  آزمایشگاه  و  قلم  کاغذ،  تنها  علمی  پژوهش  و  تحصیل  لوازم 
به عنوان  کتبی که  دارد.  به سزایی  اهمیت  مقاالت جدید  و  به روز  و  منابع خوب  به 
مرجع استاندارد در دنیا شناخته می شوند در بسیاری از دروس در دانشگاه های ایران 
نیز استفاده می شوند. در بسیاری از موارد کتاب به شکل الکترونیکی و به صورت 
به چاپ  دانشگاه  توسط  نسخه  نیز همین  مواردی  در  دانلود می شود.  غیرقانونی 
می رسد و به دانشجویان فروخته می شود! آیا در این بین حقی از نویسنده ی کتاب 
تضییع نمی شود؟ آیا تنها امر مهم، دسترسی به مطالب کتاب است و روش به دست 
و  کار  در  آن  تبع  به  و  فرد  بر ذهن  تأثیری  کار  این  آیا  ندارد؟  اهمیتی  آن  آوردن 

فعالیت های آینده ی وی در جامعه نخواهدداشت؟
جامعه ی دانشگاهی با مشکالت بسیار زیاِد قانونی و مالی برای استفاده از کتب 
با  بین المللی به چاپ می رسد  ناشرهای  اصل مواجه است. قیمت کتبی که توسط 
وضعیت اقتصادی و درآمدهای نوعی یک خانواده ی ایرانی هم خوانی ندارد. به  این 
ترتیب یا باید دانشگاه ها این هزینه را تأمین کنند و یا اینکه امکان نشر کتب خارجی 

در کشور فراهم شود تا قیمت تمام  شده ی کتاب متناسب با وضعیت کشور باشد. 
پرسش مهم این است که آیا دانشگاه ها تاکنون برای ثبت قرارداد با ناشران بزرگ 
اقدام-  در صورت  راه - حتی  این  در  که  است  واضح  کرده اند؟  اقدامی  بین المللی 
توفیقی صورت نگرفته است، که اگر توفیقی حاصل شده بود وضعیت این چنین نبود!

دانشگاه  انتشارات  با  اختصاصی  گفت وگویی  در  تکانه  روی  این  از 
کمبریج مسائل مربوط به هزینه های نشر کتاب و شرایط این انتشارات برای کار 

در ایران را بررسی کرده است.  
برای مطالعه ی متن اصلی انگلیسی گفت وگو به ضمیمه ها مراجعه نمایید.

مسائل  و  ُکپی رایت  معنوی،  مالکیت  که  آمده است  مقاالتی  گفت وگو  این  از  پس 
حقوقی آن ها را بررسی می کند.

بخش حرفه ای

مصاحبه با انتشارات کمبریج، مالکیت معنوی، ثبت اختراع، حق مؤلف
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پژوهشی
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هزینه ی نهایی یک کتاب را چه عواملی مشخص می کند؟
کتاب ها بر اساس وضعیت بازار در مورد ارزش آن ها قیمت گذاری می شوند، به عبارت دیگر تصمیمات 
عمدتًا بر اساس شواهدی )که با تجربیات خودمان یا بر اساس مقایسه با کتب مشابه که از سوی انتشارات 
دیگر به فروش می رسد، به دست  آمده( گرفته می شود، که نشان می دهد مصرف کنندگان از پرداخت چه 
مبلغی رضایت دارند. همچنین قیمت گذاری مطابق محدودیت ها بر حسب برآورد هزینه ها انجام می شود: 
آیا الزم است به مقدار قابل توجه روی طراحی، اَشکال و پشتیبانی فنی از جمله وب سایت یا سی دی، 
سرمایه گذاری کنیم؟ قیمِت واقعِی هزینه هاِی فیزیکی، مانند هزینه ی کاغذ و تولید، کسر کوچکی از قیمت 
مصرف کننده ی کتاب است. به طور تقریبی یک ششم برای یک نشر اختصاصی، یک پنجم برای یک 
کتاب درسی دانشگاهی و یک سوم یک کتاب درسی که در کشورهای فقیرتر مانند هند فروخته می شود.

شما انتشار کتاب به صورت الکترونیکی را ترجیح می دهید یا چاپی؟ چرا؟
ما هر دو را منتشر می کنیم و مطمئن نیستیم کدام را باید ترجیح دهیم! هدف ما این است که تصمیمات  
اکنون در سطح  اینکه  بر  مبنی  داریم  باشد. شواهدی  ترجیحات مصرف کنندگان   راستای  در  گرفته شده 
جهان، بازار برای تحقیقاتی که در مرز علم انجام می شوند به شکل مقاله های مجالت، به شکل دسترسی 
ترجیح  را  کاغذی  شکل  درسی،  کتب  از  بسیاری  بازار  می رسد  به نظر  اما  یافته است.  تغییر  الکترونیکی 
می دهد. هر دو روش هزینه های ویژه ای برای ما دارند: در مورد کتب دیجیتال بیش تر به ارتقا سیستم 
)اینکه چگونه مطالب قابل دسترسی باشند، قابلیت جستجو و مانند آن( مربوط می شود و در مورد کتاب ها، 

هزینه ها به تولید، نگهداری و حمل و نقل آن بر می گردد.
آنالین(  )به صورت  رایگان  امکان دسترسی  در چه شرایطی شما تمایل دارید 

برای یک کتاب فراهم کنید؟
ما امکان دسترسِی آنالیِن رایگان به مطالب خاصی که به تدریس یک درس کمک می کند را برای 
تأمین  درسی  کتب  برای  دانش آموزان  پرداخت  توسط  کاری  چنین  هزینه ی  می کنیم،  فراهم  مدرسین 
می شود. به عالوه معمواًل امکان دسترسی رایگان به بخشی از یک کتاب یا به طور موقت به تمام کتاب را 

برای تشویق مردم به استفاده از آن در نظر می گیریم. 
رایگان  الکترونیکی  کتاب های  منتشر کننده ی  وب سایت های  علیه  هرگز  آیا 
مؤلف  حق  آن ها،  فعالیت  چراکه  کرده اید؟  تنظیم  شکایت نامه  گیگاپدیا(  )مانند 

اطالعاتی از جانب پیتر داویسون، مدیر 
امور سازمانی در انتشارات دانشگاه 

کمبریج
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)ُکپی رایت( تولیدات شما را نقض می کند.
بله، و معمواًل در فعالیت هایی جمعی با همراهی سایر انتشارات، نویسندگان و اتحادیه ی فروش، کسانی 

که به کار آن ها تعدی می شود.
روش قیمت گذاری در کشورهایی که نمایندگی مجاز دارید، چگونه است؟

ما معمواًل قیمتی که به نمایندگان عرضه می کنیم را معین می کنیم، نه قیمتی که آن ها برای فروش 
انتخاب می کنند.

سیستم بانکی ایران تحت تحریم است و به موجب آن روش های پرداخت رایج 
آیا روش  امکان پذیر نیست.  اعتباری، سفارش نقدی و غیره(  از جمله کارت   (

پرداخت جایگزینی می توانید پیشنهاد کنید؟
این خارج از محدوده ی کاری ما است. ما از موانع با منشأ سیاسی ای که دولت ها بر سر قبول معامله ی 
سودآور دو جانبه با فروشندگان کتاب، پژوهشگران، مدرسین و دانش آموزان ایرانی، ایجاد کرده اند، بسیار 

متاسفیم.
در ایران از قوانین ُکپی رایت پیروی نمی شود و برخی از کتب درسی در اینجا در 
حجم وسیعی منتشر می شوند. با توجه به میزان تقاضا در بازار ایران، تحت چه 
شرایطی شما مایلید مسئولیت نشر و پخش کتاب هایتان در ایران را به عهده 

بگیرید؟
وجود و ضرورت اجرای حقوق مؤلف معتبر، برای انتشارات دانشگاهی کمبریج، برای اینکه در انتشار 
و پخش آثار مؤلفان در هر کشوری فعال باشد از شروط اولیه ی اساسی است. چین و هند تا یک یا دو 
دهه ی پیش حقوق نشر بسیار ضعیفی داشتند و ما در آن زمان تجارت ناچیزی در آن کشورها داشتیم. 
اکنون هر دو فضای قوانین نشر خود را به گونه ای سازمان داده اند که ما معتقدیم برای تولید کنندگان 
منطقه  در  نشر  و  انتشار  بر  زیاد  مقدار  به  اکنون  ما  و  است.  عادالنه  آفرینشی  آثار  مصرف کنندگان  و 
سرمایه گذاری کرده ایم. پژوهشگران چینی و هندی دسترسی فوری به نشریه های الکترونیکی ما دارند و 
جهان امکان دسترسی به نتایج تحقیقات آن ها را دارد. ما پذیرای حرکت از سوی مؤلفان ایرانی برای به روز 
کردن حق مؤلف ایرانیان خواهیم بود و بسیار عالقه مندیم که در جایگاهی برای مبادرت به گفت وگوی 

نزدیک تر با پژوهشگران، مدرسین و دانشجویان ایرانی قرار بگیریم.

حرفه ای
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مالکیت معنوی حقی است که به فرد نسبت به خالقیت ذهنی وی داده می شود. این حقوق معمواًل به 
فرد اجازه ی استفاده از خالقیت خود را برای یک دوره ی زمانی می دهد22.  »حقوق مالکیت معنوی« یکی 
از گرایش های حقوق ثبت است، و به موضوعاتی می پردازد که زاییده ی تفکر انسان است. موضوع این 
مالکیت ذاتًا غیرملموس است و در حقیقت وجهی از دانش و اطالعات است که در محصوالت یا روند 

تولید آن ها پدیدار شده است.
استفاده  کرد؛  مالکیت فکری  از  معنوی  مالکیت  کلمه  به جای  باید  از صاحب نظران  برخی  اعتقاد  به 
زیرا کلمه ی معنوی در مقابل کلمه ی مادی است و لفظ مناسبی نیست، و از آن جایی که این نوع مالکیت 
بیش تر با تفکر و اندیشه ارتباط دارد، پس اصطالح مالکیت فکری مناسب تر است. در نگاه اول به نظر 
می رسد که این نظریه به  ظاهر صحیح و از نظر زبان فارسی مأنوس تر است، اما در مواردی مانند اسامی و 
نشان های تجاری و حق انتساِب اثر به پدیدآورنده ی آن، این نظر صدق نمی کند. برای مثال استفاده از نام 
تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ است و نه خالقیت فکری، لذا کلمه ی مالکیت معنوی بیش تر 
می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این نظام حقوقی، باعث می شود که یک حق قانونی، مستقل از قرارداد 

و اراده ی افراد تحقق یابد که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند.
به عبارت دیگر مالکیت  اعمال می شود.  به مالکیت معنوی معمواًل دوگونه حق  قوانین مربوط  برای 
معنوی مشتمل است بر »حق مؤلف« )Copyright( که به پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تعلق 
می گیرد و »حق مخترع« یا »حق ثبت اختراع« )Patent(، برای زمانی که اختراعی صورت گرفته باشد.

سازمان جهانی مالکیت معنوی23 
نویسندگان  مخترعان،  متفکران،  که  ریخته شد  زمانی  معنوی  مالکیت  جهانی  سازمان  اساس  و  پایه 
و متصدیان فرهنگ، هنر و صنعت، در حال برداشتن گام های بلند برای پیشرفت بودند. یوهان برامز24 
سومین سمفونی خویش را می نواخت، رابرت لوئی استیونسون25 مشغول نوشتن داستان جزیره ی گنج26بود 

و جان و امیلی روئبلینگ27مشغول تکمیل بنای پل بروکلین نیویورک بود.
پیدایش سازمان جهانی مالکیت معنوی به رویدادی در سال 1873 باز می گردد. در این سال نمایشگاهي 
تحت عنوان نمایشگاه بین المللي مبتکرین در وین برگزار گردید. اغلب مدعوین، این نمایشگاه را به دلیل 
»سرقت افکار« و عدم احترام به اموال معنوي تحریم نمودند. در پي تالش هاي صاحب نظران، در سال 
1883  کنوانسیون پاریس براي حمایت از دارایي فکري برپا گردید و کشورهاي عضو براي انجام وظایف، 

مالکیت معنوی21 
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یک اداره ی بین المللي ایجاد نمودند. در سال 1886 کنفرانس بِرن با هدف حمایت 
از آثار ادبي و هنري )مانند رمان، داستان کوتاه،  نمایشنامه، اپرا،  نقاشی، طراحی  
و معماری( پا به عرصه ی ظهور گذاشت و اداره اي نیز براي انجام امور اجرایی آن 
نام سازمان جهاني دارایي فکري در  ایجاد گردید. در سال 1967 کنوانسیوني به 
براي  ابزار الزم  توسعه ي  و  اداره  دو  این  بین  هماهنگي  ایجاد  با هدف  استکهلم 
انطباق و به روز کردن آن ها تشکیل گردید و در سال 1970 با نام “WIPO”آغاز 
به کار کرد. در سال 1974 این سازمان به عنوان یکی از شانزده آژانس وابسته به 
و  بخشد  ارتقا  را  فکري  دارایي  فعالیت هاي  بتواند  تا  گردید  معرفی  ملل  سازمان 
انتقال فناوري را به کشورهاي در حال توسعه تسهیل نماید و بدین وسیله توسعه ي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را ایجاد نماید. طبق ماده ی 27 منشوِر حقوِق بشِر 
سازماِن ملل )حق مالکیت معنوی(، افراد از منافع مادي و معنوي حاصل از تولیدات 

علمي، ادبي و هنري بهره مند مي گردند. ]1[

اهداف سازمان وایپو
براساس ماده ی 3 کنوانسیون استکهلم اهداف سازمان عبارتند از:

1.حمایت از دارایی معنوی در جهان از طریق همکاری های متقابل دولت ها و وایپو 
با سازمان های مشابه بین المللی

• وایپو کشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین المللی تشویق می نماید.
• قوانین ملي مربوط به دارایي های معنوی را تصحیح می کند.
• به کشورهاي در حال توسعه کمک هاي فني ارائه می دهد.

• اطالعات مربوطه را جمع آوري و اشاعه مي نماید.
• خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، طراحی های صنعتی 

برای کشورهای نیازمند ارائه می کند.
• بین کشورهاي عضو هماهنگي و همکاري برقرار می کند. ایجاد هماهنگی و 

حصول اطمینان از همکاری های اجرایی اتحادیه های پاریس و بِرن.
دبیرخانه ي  طریق  از  را  معنوی  دارایي  اتحادیه هاي  هدایت  وایپو  سازمان   •
بین المللي خود در ژنو انجام مي دهد و محوریت مسائل اقتصادي براي کشورهاي 
عضو را نیز برعهده دارد و به کمک نهادهاي مختلف بر این امر نظارت مي نماید. 

وظایف سازمان وایپو
بر اساس ماده ی  4 کنوانسیون استکهلم وظایف سازمان عبارتند از:

1.طراحی و توسعه ی ابزارهای الزم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرآیند حمایت 
از دارایی معنوی در دنیا و کمک به تصویب قوانین ملی در این زمینه

2.نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه های بِرن، پاریس و سایر اتحادیه های وابسته
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3.همکاری در ایجاد و حمایت از اجرای توافقنامه های بین المللی در راستای حقوق مربوط به دارایی های 
معنوی

4.مساعدت های قانونی و فنی در مورد دارایی معنوی به کشورهای عضو
5.ارائه ی خدمات در جهت تسهیل حمایت از دارایی معنوی و تدارک امکان ثبت بین المللی آن ها

ارکان و ساختار وایپو

ارکان اساسی سازمان:
1.مالکیت صنعتي )اختراعات، نشان تجاري، طراحي صنعتي(

2.حق تألیف در آثار ادبي، موسیقي، هنري، عکاسي

پیکرهای اصلی سازمان:
1.مجمع عمومی شامل کلیه ی کشورهای عضو وایپو و نیز اتحادیه ی بِرن و پاریس

2.کنفرانس شامل کلیه ی کشورهای عضو وایپو
3.کمیته ی همکاری شامل 68 عضو از مجمع عمومی، کنفرانس و سوئیس

4.دبیرخانه ی بین المللی
کمیته ي  و  دارند  نشست  عمومي  جلسات  به صورت  یک بار  سال  دو  هر  کنفرانس  و  عمومي  مجمع 
همکاري ساالنه یک بار تشکیل جلسه مي دهد. کلیه ي این چهار رکن تحت نظر دبیرکل و با آراي مجمع 

عمومي تعیین مي گردد.

دبیرخانه ي وایپو 
این اداره در واقع دبیرخانه ي سازمان وایپو و اتحادیه هاي وابسته مي باشد و  تحت نظر اعضاي مجمع 

عمومی و کنفرانس اداره می گردد و مدیریت آن برعهده ی دبیرکل وایپو است.
وظایف دبیرخانه عبارتند از:

• انتشار ماهنامه ي )انگلیسي و فرانسوی( مالکیت صنعتي، حق چاپ و تألیف شامل اطالعات اعضای 
جدید و اتحادیه هاي وابسته و فعالیت حوزه هاي مختلف آن ها

• ادارات چهارگانه ي ثبت بین المللي:
1.اداره ی اتحادیه ی همکاری پتنت )1978( 

2.اداره ی ثبت بین المللی نشان تجاری )1893(
3.اداره ی ودیعه سپاری بین المللی )نمونه های( طرح های صنعتی )1928(

4.اداره ی خدمات ثبت بین المللی القاب اصیل )1928(
بِرن،  اتحادیه هاي  اعضای  شامل   )%14( اعضا  مشارکت  طریق  از  بین الملل  دبیرخانه ی  مالي  منابع 
باقي مانده   %6 و   )%80( بین الملل  ثبت  کاربران خصوصي  پرداختي  کارمزدهاي  وایپو،  پاریس،کنفرانس 
تأمین  بین المللي  سازمان های  اعطایي  کمک هاي  و  هدایا  انتشارات،  حقوقي،  خدمات  فروش  طریق  از 
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مي گردد.

اتحادیه هاي وابسته به وایپو در زمینه ي مالکیت صنعتي
1.معاهده ی پاریس )حمایت از مالکیت صنعتی در قالب نشان تجاری، طراحی صنعتی و نیز جلوگیری از 

رقابت غیرعادالنه( )1883(
2.اتحادیه ی  مادرید )ثبت بین المللي نشان تجاري( )1891(

3.اتحادیه ی لوکارنو )ایجاد طبقه بندي بین المللي طراحي صنعتي( )1968(
4.اتحادیه ی همکاری پتنت برای طبقه بندی، جستجو و آزمون درخواست های بین المللی برای حمایت از 

اختراعات )1970(
5.اتحادیه ی وین )طبقه بندی بین المللی برای اجزای ترسیمی نشانه های تجاری( )1973(
6.معاهده ی نایروبی )محافظت از سمبل المپیک در برابر سواستفاده های تجاری( )1981(

اتحادیه هاي وابسته به وایپو در زمینه ي حق چاپ و تکثیر
1.اتحادیه ی برن )حمایت از آثار ادبي و هنري( )1886(

2.معاهده ی حق تألیف وایپو )WCT( )حمایت از حقوق ویژه ی آثار خاص( )1996(
3.کنوانسیون بروکسل )توزیع انتقالي سیگنال هاي حاوي برنامه از طریق ماهواره( )1974(

فعالیت های سازمان وایپو در ارتباط با مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه
1.استفاده ي بهینه از دارایي براي تشویق فعالیت هاي خالق ملي، تسهیل دستیابي به فناوري کشورهاي 

دیگر
2.استفاده از آثار ادبي و هنري با منشأ خارجي

3.سازمان دهي براي دسترسي آسان تر به اطالعات علمي و فني پروانه های ثبت اختراع

فعالیت های سازمان وایپو در ارتباط با مالکیت صنعتی در کشورهای در حال توسعه
1.بهبود شرایط دستیابي به فناوري اختراعات خارجی

2.افزایش رقابت پذیري در تجارت بین المللي
3.تسهیل دسترسي به اطالعات فناوري در مدارک ثبت اختراعات

4.مساعدت در ایجاد، تجهیز و مدرنیزه نمودن ادارات مالکیت صنعتي این کشورها
5.مشاوره ی حقوقی برای تهیه ی پیش نویس قوانین مورد نیاز و ترجمه به زبان هاي دیگر

و  نمایند  تنظیم  صنعتي  مالکیت  مورد  در  را  خود  ملي  قوانین  توسعه  حال  در  کشورهاي  است  الزم 
مؤسسات دولتي را در این زمینه تقویت نموده و به معاهدات بین المللي عمل نمایند. سازمان نیز خدمات 
مشاوره و آموزش، تجهیز مدارک، مستندات و لوازم را از طریق آکادمي وایپو ارائه مي نماید که منابع مالی 
یا  و  اروپا  اختراعات  ثبت  اداره ي  مالي،  اعطاکننده ی کمک  یا کشورهاي  آموزش ها توسط سازمان  این 

برنامه ي توسعه سازمان ملل )UNDP( تأمین مي گردد.

حرفه ای
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الزامات و امتیازات عضویت در وایپو
از عمده ترین شرایط و الزامات اعضا ارائه ي شواهد و مدارک الزم و کافي مبني  بر تعهد کشور عضو 
به رعایت حقوق دارایي معنوی مي باشد. کلیه ي کشورهاي عضو موظف اند در چارچوب مالکیت معنوی با 
اتباع سایر کشورهاي عضو نیز مانند اتباع خود عمل نمایند و کلیه ي امتیازات قانوني و حقوقي اتباع خود 
در زمینه ي مالکیت صنعتي را به اتباع سایر کشورهاي عضو اعطا نمایند. اعضا موظف اند تا سازماني تحت 
عنوان اداره ي مالکیت صنعتی ایجاد نمایند و این اداره موظف است زمینه ی اجرای مفاد کنوانسیون های 

مرتبط را فراهم نماید.

از امتیازات عضویت در وایپو مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.برخورداری از همکاری سازمان های وابسته در کلیه ی کشورهای عضو به منظور اعالم اختراعات، نشان 
تجاری و کلیه ی دارایی های معنوی مخترعین، مبتکرین، صاحبان فعالیت های تجاری و نیز صاحبان آثار 

فکری کشور
2.دسترسي به بانک هاي اطالعاتي سازمان و بانک هاي مشابه کشورهاي عضو در زمینه ی دارایي معنوی

3.برخورداري از خدمات مرکز داوري و حل اختالف وایپو
4.استفاده از خدمات مراکز آکادمي جهاني وایپو

5.همکاری نظام قضایی کشورهای عضو در جلوگیری از سواستفاده از حقوق مالکیت معنوی
و  تجاري  نشان  اختراعات،  از  کشورها  سایر  سواستفاده ی  از  جلوگیري  در  عضو  کشورهاي  6.همکاري 

اسامي جغرافیایي
7.برخورداری از خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه ی ساختار، تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی

8.برخورداري از خدمات و کمک هاي سازمان در زمینه ي تجهیز و مدرنیزه کردن ادارات ثبت کشورهاي 
عضو

روش کار سازمان
متقاضی ثبت یک اختراع، عالمت تجاری یا یک طرح، اعم از ملی یا بین المللی، باید تعیین کند که 
آیا ابداع او جدید است و متعلق و مورد ادعای دیگران نیست. به منظور تعیین این نکته، حجم عظیمی از 
اطالعات باید جستجو شود. چهار معاهده از معاهدات سازمان، سیستم های طبقه بندی شده ای هستند که 
اطالعات مربوطه را در ساختاری قابل کنترل و مرتب شده سازماندهی کرده اند. این سیستم طبقه بندی شده 
به طور منظم به روز شده است تا بتواند با تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیک و بازرگانی همگام باشد. چهار 

معاهده ی مذکور عبارتند از:
1.موافقت نامه ی استراتژیک )در مورد طبقه بندی بین المللی و اختراعات( )1971(

2.موافقت نامه ی نیس )درباره ی طبقه بندی بین المللی کاال و خدمات برای ثبت عالیم تجاری( )1957(
3.موافقت نامه ی وین )در زمینه ی طبقه بندی بین المللی تصاویر( )1973(
4.موافت نامه ی لوکارنو )در مورد طبقه بندی بین المللی صنعتی( )1968(
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داوری و میانجی گری
امروزه حل مناقشات تجاری مرتبط با حقوق مالکیت معنوی به شیوه ا ی سریع 
و کم هزینه، و عرضه ی راه حل های جایگزیِن رویه های قضایی که اغلب بلندمدت 
و ُپرهزینه اند، به منزله ی نیازی حیاتی مطرح می باشد. مرکز داوری و میانجی گری 
سازمان، کمک مؤثری در جهت رفع این نیازها در سراسر جهان و به هنگام بروز 
مناقشات محسوب می شود. این مرکز فهرست مفصلی از داوران متخصص را در 
اختیار دارد، که طبق مقررات تعیین شده به حل مناقشات همت می گمارند. رویه های 
وایپو به دلیل مقرون به صرفه بودن از جذابیت خاصی نزد شرکت هایی که از وارد 
ناتوان  بلندمدت، به ویژه در سطح بین المللی،  ُپرهزینه و  شدن در دادخواهی های 

هستند برخوردار است.

دادگاِه دارای صالحیت در دعاوی مربوط به مالکیت معنوی
باعث  بودن حقوق مذکور  مالکیت معنوی، سیار  دلیل طبیعت خاص حقوق  به 
مذکور،  دعاوی  در  اگرچه  شده است.  زیادی  بسیار  بین المللی  دعاوی  بروز  امکان 
سعی می گردد، از روش های جایگزین نیز استفاده شود، اما روش های قضایی هنوز 
نقش عمده ای را در حل و فصل این اختالفات ایفا می کنند. استفاده از روش های 
مذکور در مورد اختالفات بین المللی خصوصی در حوزه ی حقوق مالکیت معنوی، 
دادگاه صالح،  مانند تشخیص  است،  روبه رو  زیادی  پیچیدگی های  و  موانع  با  خود 
قانون صالح و نحوه ی اجرای آرای صادره. برای حل این مشکل تاکنون تالش های 
زیادی صورت گرفته است، که از آن جمله می توان از تهیه ی کنوانسیون بروکسل در 
اروپا، کنوانسیون الهه در مورد »صالحیت، شناسایی و اجرای آرای محاکم قضایی 
خارجی« در موضوعات حقوقی و تجاری و همچنین تهیه ی کنوانسیون »صالحیت، 
شناسایی و اجرای محاکم قضایی خارجی در موضوعات مالکیت معنوی«28 نام برد.

در کنوانسیون بروکسل از ماده ی 5 بندهای 1 و 3، ماده ی 6 بند 1، ماده ی 16 بند 
4 برای دعاوی مالکیت معنوی می توان استفاده نمود. بر اساس ماده ی 5 بند 1 در 
دعاوی مربوط به یک قرارداد، اصواًل محاکم کشور محل اجرای تعهد، صالحیت 
رسیدگی را دارا می باشد. بر اساس بند 1 ماده ی 6 نیز در دعاوی که دارای خواندگان 
متعدد است، خواهان از این اختیار برخوردار است که دادگاه محل اقامت یکی از 
از  زیادی  حدود  تا  نیز  الهه  کنوانسیون  نماید.  انتخاب  دعوا  طرح  برای  را  آن ها 
به عنوان  نیز  مذکور  کنوانسیون   3 ماده ی  کرده است.  تبعیت  بروکسل  کنوانسیون 
رسیدگی  به  صالح  را  خوانده  اقامِت  محِل  کشورهای  محاکم  کلی،  قاعده ی  یک 
دانسته است. به هر حال، می توان گفت وجه اشتراک هر دو کنوانسیون - به  ویژه در 
ارتباط با موضوعات حقوق مالکیت معنوی - این است که در هر دو امکان رسیدگی 
به دعاوی و جبران خسارت وارده در کشورهای مختلف را در یک کشور به طور 
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نسبی فراهم کرده است29  ]2[.

سازمانی برای فردا
مالکیت معنوی در آینده نقش بی بدیل و مهمی در صحنه ی بین الملل خواهدداشت. 
آثار فکری از جمله اختراعات، طرح ها، بَِرندها، کتاب ها، موسیقی و فیلم در سراسر 
معنوی  مالکیت  جهانی  سازمان  امروزه  می گیرند.  قرار  بهره برداری  مورد  جهان 
رسمیت  به  و  جهان،  در  آثار  صاحبان  و  آفرینندگان  حقوق  از  حمایت  راستای  در 
می کند.  فعالیت  ابتکارات  به  جوایز  اهدای  همچنین  مؤلفان،  و  مخترعان  شناختن 
این حمایت بین المللی در نقش محرک خالقیت بشری عمل می کند و لذا مرزهای 
علم و فن آوری را جلو می راند و دنیای ادبیات و هنر را ُپربارتر می سازد. این سازمان 
همچنین جهت بازاریابی محصوالت مالکیت معنوی، چرخ های تجارت بین الملل را 
فعال تر می سازد. وایپو در آینده با چالش های بسیاری مواجه است. یکی از مهم ترین 
در  به ویژه  فن آوری،  تحوالت  با  آن  اعضای  و  سازمان  یافتن  انطباق   به  نیاز  آن ها 
زمینه ی فن آوری IT و استفاده از این تحوالت است. همچنین در حرکت به سوی 
اهداف خود تالش می نماید تا با ثروت سازی واقعی برای ملت ها موجبات خدمت به 

بشریت را فراهم آورد.

]1[ واعظی نژاد، صغرا، ص 55 و 56
]2[ رئیسی، لیال )1378(، ص 151 و 155

منابع و مآخذ
علیرضا انتظاری، »مالکیت معنوی«، فصلنامه بصیرت.

صغرا واعظی نژاد، »سازمان جهانی مالکیت معنوی«، فصلنامه کتاب های اسالمی.
www.wipo.net در سایت )WIPO About) WIPO درباره ی

رئیسی لیال، )1387(، »دادگاه صالحیت دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در 
روابط بین الملل خصوصی«، اندیشه های حقوقی، پاییز و زمستان 1387

29. برای کسب اطالعات 
به:  کنید  نگاه  تکمیلی 
"دادگاه  رئیسی،  لیال 
دعاوی  در  صالحیت دار 
معنوی  مالکیت  حقوق 
بین الملل  روابط  در 

خصوصی"، 1387



85

و  از مخترع  آن حمایت  موجب  به  که  است  معنوی  مالکیت  اختراع، حق  ثبت 
تا  قادر مي سازد  را  این حق، مخترع   . داده مي شود  فرد  به  انحصاري  اعطاي حق 
مانع استفاده ی تجاري از اختراع خود توسط سایرین شود و مانع ورود رقبا به بازار 
همان اختراع گردد. این توانایي موجب مي شود سرمایه گذاري مخترع در تحقیقات 
صرف شده  مادي  هزینه هاي  و  گردد  حفاظت  اختراع،  تولید  به  منجر  انجام شده 
بازگشت سرمایه،  با  باز گردد.  به وي  احیا و  اختراع  تولید  براي تحقیق، توسعه و 
مخترع مي تواند مجدداً به تولید فناوري و نوآوري جدیدي بپردازد و بدین ترتیب، 
برگه ی  دارنده ی  است.  برجسته  و  فعال  عنصري  اختراع  موضوع  تجاري  بازار  در 
اختراع مي تواند حق استفاده از اختراع را به دیگران، خصوصًا به کشورهاي خارجي 

تفویض31 و در مقابل مبلغي32 دریافت نماید. ]1[
دو نوع نظام ثبت اختراع در دنیا وجود دارد: نظام اِعالمی و نظام بررسی ماهوی 
ادارات ثبت اختراع بدون انجام بررسی های علمی و  )تحقیقی(. در نظام اِعالمی، 
تخصصی، صرفًا بر اساس ادعای مخترع و فقط به شرط آنکه اختراع مزبور قباًل 
یا حقوقی دیگری ثبت نشده باشد، آن را ثبت می کنند. در  توسط شخص حقیقی 
نظام تحقیقی، آزمایش ها و بررسی های متعددی در حضور متخصصان برای بررسی 

صحت یا سقم ادعای مخترع صورت می گیرد.33 

شرایط ثبت اختراع
برای یک مشکل  راه حلی  ایده ی جدید است که  اختراع، یک  برخی  از دیدگاه 
موافقت نامه ی  و  پاریس  کنوانسیون  می دهد.  ارائه  فناوری  زمینه ی  در  مشخص 
ماده ی  در  ایران  اختراعات  ثبت  قانون  نمی کنند.  ارائه  اختراع  از  تریپس34 تعریفی 

ثبت اختراع30  

.30
Patent 

  .31
 L i c e n s e
Agreements

  .32
Royalty

  .33
www.irost.org/
p e r s i a n / i p /
aboutus/view.
0#5=asp?part

  .34
 Agreement on
 Trade-Related
 Aspects of
 I n t e l l e c t u a l
 Property Rights
-TRIPS

 .35
New 

حرفه ای
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1 خود اختراع را این گونه تعریف می کند: »اختراع 
اولین  برای  که  است  افراد  یا  فرد  فکر  نتیجه ی 
و  می کند  ارائه  را  خاص  فرآورده ای  یا  فرآیند  بار 
و  صنعت  فناوری،  فن،  حرفه،  یک  در  را  مشکلی 

مانند آن ها حل می نماید«.
تفاوت هایی  اختراع  ثبت  گواهی  و  اختراع  بین 
که  است  سندی  اختراع  ثبت  گواهی  دارد.  وجود 
آن  در  و  شده است  صادر  اختراع  از  حمایت  برای 
صادرکننده ی  دولت  طرف  از  انحصاری  امتیاز 
واگذار  معین  زمان  یک  برای  مخترع  به  گواهی 
کشوری  هر  در  اختراع  ثبت  گواهی  می شود. 
صادر  کشور  آن  اختراع  ثبت  اداره ی  وسیله ی  به  
نوعی  معینی،  مدت  برای  آن  دارنده ی  و  می شود 
انحصار برای استفاده از اختراع خود اعم از استفاده، 
توسعه یا فروش آن به دست می آورد. شرایط یک 
اختراع برای ثبت شدن و دریافت گواهی ثبت، در 
ماده ی 2 و ماده ی 6 قانون ثبت اختراعات ایران و 
ماده ی 27 و ماده ی 29 موافقت نامه ی تریپس ذکر 

شده است که عبارتند از:
1.اختراع باید جدید35  باشد.

از  جدایی ناپذیر  صفت  یک  واقع  در  تازه بودن 
یا  فن  در  که  است  جدید  اختراعی  است.  اختراع 
صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. منظور از فن یا 
صنعت قبلی هر چیزی است که در هر نقطه ای از 
جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی و یا از طریق 
استفاده ی علمی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا 
یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از 
اظهارنامه ی متقاضی ثبت اختراع، برای عموم مردم 

افشا شده باشد.
در موافقت نامه ی تریپس چگونگی احراز تازگی 
محول  کشورها  داخلی  قوانین  به  اختراع  یک 
شده است و از این حیث امکان انعطاف پذیری الزم 
متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای 
برای کشورها وجود  دارد که این امر امتیاز مهمی 

قابل  رابطه  این  در  نکته ای که  محسوب می شود. 
تأمل می باشد این است که آیا این تازگی و جدید 
بودن در مقیاس هر کشور عضو مورد بررسی قرار 
می گیرد و یا اینکه تازگی در مقیاس جهانی مد نظر 
است؟ موافقت نامه ی تریپس در پاسخ به این سؤال 
ساکت بوده و دارای مقررات خاصی نیست، البته در 
اینکه جدید بودن در حدود قلمرو یک کشور مالک 
است یا جهان، معمواًل بین کشورها اختالف است. 
قانون ثبت اختراعات این تازگی را در سطح جهان 

معیار می داند ]2[.

2.اختراع باید دارای گام ابتکاری36  باشد.
اختراع زمانی حاوی یک گام ابتکاری است که 
به  مربوط  قبلی،  صنعت  یا  فن  گرفتن  در نظر  با 
اختراع  تعریف  به  توجه  با  و  اختراع  اظهارنامه ی 
فن  در  معمولی  مهارت  دارای  که  شخصی  برای 
پاورقی  ای  در  نباشد.  آشکار  و  معلوم  است  مذکور 
که ذیل ماده ی 27 در موافقت نامه ی تریپس آمده، 
می تواند  عضو  کشور  یک  که  شده است  اعالم 
بودن«37  به عنوان »غیربدیهی  را  بودن«  »ابداعی 
ویژگی  دارای  اختراعی  چنانچه  یعنی  کند.  تفسیر 
تلقی  ابداعی  اختراع  اختراع،  این  باشد،  غیربدیهی 

خواهد گردید. ]3[
اختراع  بودن  جدید  شرط  و  شرط  این  بین 
موضوع  مرحله  این  در  زیرا  دارد؛  وجود  تفاوت 
در  آیا  که  است  این  اختراع  ثبت  اداره ی  بررسی 
این اختراع نسبت به اختراع های قبلی گامی به جلو 
برداشته شده و یا این حرکت به جلو برای افراد ماهر 
در این فن شناخته شده است؟ احراز این مسئله نیاز 

به بررسی و جستجو دارد.
ثبت  قانون   2 ماده ی  در  ایران  قانون گذار 
و  ابتکار  واژه ی  دو  ادغام  به  اقدام   اختراعات، 
جدید به جای دو شرط جدید بودن و دارای 
اجماع  مورد  که  کرده است  بودن  ابتکاری  گام 
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یک  ماهوی  شروط  تقلیل  قانون گذار  منظور  که  نیست  مشخص  است.  همگان 
اختراع برای ثبت بوده یا اینکه با آوردن عبارت ابتکار جدید معنای هر دو واژه را 

مورد نظر داشته است.
3.اختراع باید دارای کاربرد صنعتی38  باشد.

اختراِع ادعایی باید دارای کاربرد صنعتی باشد. در پاورقی ماده ی 27 موافقت نامه ی 
و  تعبیر  »مفید«  به  را  عبارت  این  می تواند  هر کشور عضو  که  آمده است  تریپس 
تفسیر نماید. اختراعی از نظر صنعتی کاربردی محسوب می شود که در هر رشته ای 
از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. در قانون ایران نیز این معنا تصریح شده است.

4.اختراع باید در هنگام ثبت به اندازه ی کافی افشا39  شود.
با  و  کتبی  به صورت  مرجع ذی صالح  در  باید  اختراع خود  ثبت  مخترع جهت 
افشای مناسب اطالعات اختراع خود اقدام نماید. افشا مهم ترین پیش نیاز اعطای 
از  اینکه قسمتی  بدون  پذیرد،  انجام  به صورت کامل  باید  و  است  اختراع  گواهی 
محتوای اختراع پنهان بماند؛ چرا که ممکن است مدت حمایت از اختراع به پایان 

برسد، بدون اینکه بتوان از اختراع استفاده عمومی نمود ]4[.
اختراع  افشای  است،  اختراع  ثبت  ایجابی  شرایط  از  خود  افشا  اینکه  عالوه  بر 
ادعای جدید بودن، حاوی گام ابتکاری بودن و داشتن کاربرد صنعتی را نیز ثابت 
می نماید و از این طریق اثبات می شود که آیا اختراع حاوی شروط منعکس شده در 
مقرر  ایران  اختراعات  ثبت  قانون  و  تریپس  موافقت نامه ی  خیر؟  یا  قوانین هست 
می دارند، افشا باید به صورتی باشد که یک فرد ماهر در فن مورد نظر با استفاده از 

جزییات قادر به پیاده ساختن اختراع متقاضی باشد.

حقوق اعطایی و انحصارات ناشی از ثبت اختراع
به  اعطایی  انحصارات  و  حقوق  خود   30 و   28 مواد  در  تریپس  موافقت نامه ی 
دارنده ی اختراع ثبت شده را عنوان می کند. قانون ثبت اختراعات که تا حد بسیار 
چنین   15 ماده ی  در  را  موارد  این  است  تریپس  موافقت نامه ی  با  منطبق  زیادی 

برمی شمارد:

1.حق استفاده، ساخت، عرضه برای فروش و واردات اختراع
دارد:  آن وجود  مالک  برای  اختراع  ثبت یک  از  انحصار پس  به طور کلی، چند 
بدون  ثالث  اشخاص  چنانچه  است،  محصول  یک  ثبت  موضوع،  که  مواردی  در 
موافقت مالک اقدام به ساخت، فروش، استفاده، عرضه برای فروش یا وارد کردن 
از اقدامات آن ها  این محصول برای مقاصد یادشده را کرده باشند، مالک می تواند 

جلوگیری نماید.
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است،  فرآیند  ثبت یک  موضوع  که  مواردی  در 
اقدام  مالک  موافقت  بدون  ثالث  اشخاص  چنانچه 
به استفاده کرده باشند، مالک می تواند از این اقدام 
و همین طور از استفاده، عرضه برای فروش، فروش 
از  مستقیمًا  که  محصولی  دست کم  کردن  وارد  یا 
می آید،  به دست  یادشده  مقاصد  برای  فرآیند  این 

جلوگیری نماید.
و  صادرات  فروش،  ساخت،  حق  قانون گذار 
اختراع  از  استفاده  و  فروش  برای  عرضه  واردات، 
را هنگامی که یک فرآورده باشد، برای مالک آن 
یک  ثبت  موضوع  صورتی که  در  می شود.  قایل 
حقوق  همچنین  و  فرآیند  از  استفاده  باشد،  فرآیند 
برای  فرآیند  آن  از  ناشی  محصول  برای  مذکور 
مالک اختراع محفوظ است. مالک اختراع می تواند 
از متعدیان به حقوقش به دادگاه شکایت کند ]5[.

2.حق انتقال و واگذاری اختراع ثبت شده
یا  امتیاز واگذاری  از  اختراعات ثبت شده  مالکان 
قراردادهای  انعقاد  و  ارث  طریق  از  اختراع  انتقال 
نوعی حق  اختراع  ثبت  بهره منداند.  پروانه  اعطای 
از اختراع به مالکان اعطا  انحصاری برای استفاده 
می کند و به آن ها اجازه می دهد تا مانع استفاده ی 
دارند  قصد  که  تولیدکنندگان  سایر  شوند.  دیگران 
آن،  از مخترع  باید  کنند  استفاده  اختراع مذکور  از 
که  بگیرند  )لیسانس(  امتیاز  پروانه  ی  یا  مجوز 
انجام  آن  قبال  در  حق االمتیاز  پرداخت  با  معمواًل 

می شود.

3.مدت زمان حمایت
بر اساس ماده ی 33 موافقت نامه ی تریپس مدت 
از گذشت بیست سال  از حق اختراع قبل  حمایت 
در  نخواهد یافت.  پایان  پرونده  تشکیل  تاریخ  از 
مدت  نیز  ایران  اختراعات  ثبت  قانون   16 ماده ی 
حمایت از اختراع، بیست سال پس از تاریخ تسلیم 

اظهارنامه ی اختراع خاتمه می یابد.

ثبت ملي، ثبت بین المللي
از  قانوني  حمایت  که  ُکپي رایت  نظام  برخالف 
در  مي گردد،  ایجاد شروع  به محض  آثار  این گونه 
به  مشروط  قانون گذار  حمایت  اختراع  ثبت  نظام 
انجام و اجراي مجموعه اي از تشریفات و روندهاي 
و  روند  این  است.  اختراع  ثبت  به منظور  رسمي 
مراحل ثبت نقش کلیدي و اثرگذاري در قوانین و 
از نقض  رویه هاي قضایي در حمایت و جلوگیري 

حق اختراع دارد ]6[.
حق ثبت اختراع، یک حق سرزمیني و ملي است؛ 
به این معني که اختراع تنها در آن منطقه یا کشوری 
که ثبت گردیده، حمایت مي شود. اگر اختراعی مثاًل 
در ده کشور ثبت شده باشد، از این اختراع در کشور 
راحتي  به  دیگران  و  نخواهدشد  حمایت  یازدهم 
در  را  اختراع  از  ناشي  انحصاري  حقوق  مي توانند 
به  نمي تواند  مخترع  و  کنند  نقض  یازدهم  کشور 
عمل آنان اعتراضي نماید! بنابراین مخترع باید به 
که  گمارد  همت  کشورهایی  در  خود  اختراع  ثبت 
با استناد به قانون می تواند اجازه ی بهره برداري از 
واگذار  کشورها  آن  در  دیگران  به  را  خود  اختراع 
نماید و از طریق آن درآمد و سود بیش تري به دست 

آورد.
حمایت  کسب  براي  اختراع  بین المللي  ثبت  آیا 
آیا  دارد؟  وجود  کشورها  تمامی  در  حقوقي 
یک  در  یا  کشور  یک  در  اختراع  ثبت  با  مي توان 
را  اختراع  آن  از  بین المللي، حمایت حقوقي  مرجع 
است!  منفي  پاسخ  آورد؟  به دست  دنیا  سراسر  در 
همان طور که گفته شد حق اختراع و کسب حمایت 
حقوقي از آن، یک حق سرزمیني و ملي است و تنها 
در کشورهایی که مخترع قباًل در آن ها تشریفات 
ثبت را انجام داده است، به رسمیت شناخته  می شود.

یا  و  پاریس  کنوانسیون  طریق  از  اختراع  ثبت 
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ثبت  نیز   PCT اختراع  ثبت  همکاري  معاهده ی 
به معناي فوق محسوب  نمي شود و در  بین المللي 
تعیین  را  هدف  کشورهاي  باید  مخترع  نیز  آنجا 
کاهش  قبیل  از  تسهیالتي  آن  ویژگي  تنها  نماید. 
برخي هزینه ها، اجتناب از سفر به کشورهاي هدف، 
از طریق  ثبت  است.  و غیره  تقدم  از حق  استفاده 
کنوانسیون پاریس یا PCT شامل اصل استقالل 
در ثبت اختراع نیز مي گردد. به عبارت دیگر قبول یا 
رد یک تقاضاي ثبت در یکي از کشورها، به معني 
قبول یا رد تقاضاي ثبت اختراع در سایر کشورها 

نمي گردد.

ثبت اختراع در کشورهاي خارجي
از  حقوقي  حمایت  کسب  و  اختراع  ثبت  براي 
اختراع در کشورهاي خارجي، چهار راه اصلي وجود 
خصوصیات  و  ویژگي ها  داراي  کدام  هر  که  دارد 
این چهار  از  ادامه هر یک  خاص خود هستند. در 

طریق را به طور خالصه تشریح خواهیم کرد.

1.مسیر ملي
در این روش مخترع باید بعد از بررسی جنبه هاِی 
مختلِف ارائه ِی اختراِع خود به بازار کشورهاي مورد 
نظر تصمیم به ثبت اختراع خود در کشورهاي معین 
اختراع در  از  نماید. معمواًل کسب حمایت حقوقي 
دشوار  و  گران  موارد  اغلب  در  خارجي  کشورهاي 
است. ثبت اختراع در خارج از ایران مستلزم صرف 
زمان و هزینه هاي فراوان، از قبیل هزینه ی وکیل، 
ترجمه ی مدارک، هزینه هاي قانوني و غیره است. 
از طرفی هنگام ثبت اختراع و یا پس از آن، خصوصًا 
هنگامي که اختراِع مورِد نظر داراي ارزش تجاري 
باالیی باشد، متقاضي ثبت ممکن است با اعتراض 
هزینه هاي  باید  که  گردد،  روبه رو  ثالث  اشخاص 

گزافي براي دفاع از برگه ی اختراع بپردازد.

2.مسیر منطقه اي
منطقه اي  پیمان  یک  در  کشور  چند  هرگاه 
ثبت اختراع عضو باشند، مخترع مي تواند تقاضاي 
به  تقاضانامه  یک  توسط  را  خود  اختراع  ثبت 
از  پس  و  نماید  ارائه  مربوطه  منطقه اي  اداره ی 
اختراع،  ثبت  و  هزینه ها  پرداخت  تشریفات،  طي 
یا  تمام  قلمرو  در  را  الزم  حقوقی  حمایت های 
این  در  آورد.  به دست  منطقه  کشورهاي  از  برخي 
پرداخت  و  اظهارنامه  یک  تسلیم  با  مخترع  روش 
هزینه و درج نام کشورهایي که قصد دارد اختراع 
خود را در آن ها به ثبت برساند، بعد از طي مراحل 
ثبت، موفق به دریافت گواهي اختراع مي گردد، که 
تعیین شده  کشورهاي  همه ی  در  گواهي نامه  این 
ادارات  هم اکنون  بود.  خواهد  معتبر  اظهارنامه  در 

منطقه اي ثبت اختراع عبارتند از:
)OAPT( سازمان مالکیت معنوی در آفریقا •

آفریقا  معنوی  مالکیت  منطقه اي  سازمان   •
)ARIPO(

 )EAPO( سازمان اوراسیایي اختراع •
)EPO( اداره ی اروپایي ثبت اختراع •

• اداره ی ثبت اختراعات شوراي همکاري خلیج 
)GPO( فارس

طریق  از  تقاضانامه  تسلیم  3.مسیر 
کنوانسیون پاریس

حقوق  از  حمایت  براي  پاریس  کنوانسیون 
مالکیت صنعتي در سال 1883 میالدي به امضاي 
11 کشور رسید و در سال 1884 الزم االجرا گردید. 
دولت ایران سال 1337 به این کنوانسیون ملحق 
به  اصالحات  آخرین  به   1377 سال  در  و  شد 
 عمل آمده نیز پیوست. امروزه بیش از 160 کشور 

عضو این کنوانسیون هستند.
از طریق  اظهارنامه  تسلیم  و  اختراع  ثبت  مسیر 
امکان پذیر است که  ، هنگامي  پاریس  کنوانسیون 
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متقاضي از اتباع یکي از کشورهاي عضو کنوانسیون 
باشد، یا در یکي از کشورهاي عضو اقامت قانوني 
داشته و یا در آن کشورها داراي مؤسسات صنعتي 
کنوانسیون  اصلی  مزیت  باشد.  معتبر  تجاري  یا 
پاریس بهره مندي از حق تقدم مقرر در آن است. به 
موجب این اصل که مبتني بر ماده ی 4 کنوانسیون 
است، یک تقاضانامه ی اولیه که به صورت قانوني 
به  شده باشد،  تسلیم  متعهد  کشورهای  از  یکي  در 
متقاضي در طي 12 ماه از زمان ثبت اظهارنامه در 
کشور مبدأ، در سایر کشورهاي عضو اتحادیه، حق 
اعطا  اختراع،  ثبت  حق  از  برخورداري  براي  تقدم 
که  مؤخر  تقاضانامه ی  این  که  به طوري  مي کند؛ 
تسلیم  اختراع  دریافت حق  ثانویه جهت  در کشور 
تسلیم  اولیه ی  تقاضانامه ی  منزله ی  به  مي شود، 
شده -در همان تاریخ تسلیم اولیه- در کشور مبدأ 

تلقي خواهدشد.
با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون پاریس 
است، مخترعین ایراني براي برخورداري از مزایاي 
حق تقدم باید اظهارنامه ی ثبت اختراع خود را به 
اداره ی ثبت اختراعات ایران تسلیم نمایند و سپس 
بقیه ی  در  را  جداگانه  اختراع  ثبت  اظهارنامه هاي 
کشورهاي عضو کنوانسیون، ظرف مهلت 12 ماه 
از تاریخ ثبت اظهارنامه ی اولیه، تقدیم نمایند. اصل 
استقالل به این معنی که اعطاي گواهي ثبت اختراع 
سایر کشورهاي  اختراع،  براي یک  در یک کشور 
عضو را متعهد و ملزم به اعطاي گواهي ثبت براي 
در  پذیرفته شده  اصل  یک  نمي کند،  اختراع  همان 
کنوانسیون،  دیگر  الزام  است.  پاریس  کنوانسیون 
اصل رفتار ملي است، که اعضا را متعهد مي سازد 
را  مزایایي  همان  عضو،  کشورهاي  سایر  اتباع  به 
و  نموده است  مقرر  خود  اتباع  براي  که  کند  اعطا 
حق اِعمال تبعیض یا اعطاي امتیاز خاصي نسبت 
اتباع سایر کشورهاي عضو  برابر  در  اتباع خود  به 

ندارد )مواد 2 و 3 کنوانسیون پاریس(.

اظهارنامه ی  تسلیم  و  تنظیم  4.مسیر 
همکاري  معاهده ی  طریق  از  بین المللي 

)PCT( ثبت اختراع
معاهده ی همکاري ثبت اختراع در سال 1970 
نیز  ایران  رسید.  تصویب  به  واشنگتن  در  میالدي 
را تصویب کرده است،  این معاهده  در سال 1386 
لیکن به دلیل عدم آمادگي اداره ی ثبت اختراعات و 
نبود ساختارهاي فني و اداري، سند الحاق به مقام 
عماًل  و  نگردیده  تصویب   )PCT( صالحیت دار 
امکان ثبت اختراع از طریق معاهده ی ثبت اختراع 
متقاضیان  براي  مسیر  این  ندارد!  وجود  ایران  در 
داراي مزایاي فراواني است، زیرا آن ها مي توانند با 
تسلیم یک اظهارنامه به اداره ی ثبت اختراع کشور 
خود یا دفتر وایپو در ژنو، اعتبار اظهارنامه ی اختراع 
ملي را که به صورت عادي تسلیم مي شود، در تمام 
در  متقاضي  توسط  که  معاهده  عضو  کشورهاي 
اظهارنامه ی بین المللي تعیین گردیده است، به دست  

آورند.

ثبت اختراع در ایران
ثبت اختراع در ایران و انجام تشریفات مربوطه 
مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و 
عالیم تجاري مصوب 1386 و آیین نامه ی اجرایي 
آن، مصوب 1387 انجام می شود. اظهارنامه ی ثبت 
و  فرم مخصوص  در  و  نسخه  سه  در  باید  اختراع 
مزبور  اظهارنامه ی  شود.  تنظیم  فارسي  زبان  به 
باید حاوي اطالعات مختلفي، از جمله مشخصات 
اختراع،  توصیف  اختراع،  عنوان  متقاضي،  کامل 
ادعاها، تعیین طبقه ی اختراع بر اساس طبقه بندي 
بین المللي اختراعات، مدارک مربوط به حق تقدم و 
باشد.  قانوني  هزینه هاي  پرداخت  به  مربوط  رسید 
اداره ی ثبت اختراعات پس از دریافت اظهارنامه و 
ضمایم مربوطه، آن را ظرف 6 ماه از لحاظ انطباق 
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از  مي تواند  نیاز  در صورت  و  مي نماید  بررسي  آیین نامه  و  قانون  در  مندرج  ماهوي  و  شکلي  شرایط  با 
این نظر جنبه ی  نماید؛ هرچند  استعالم و کسب نظر  اختراع،  احراز شرایط ماهوي  براي  امر  کارشناس 
مشورتي براي مرجع ثبت دارد، پس از تصمیم مرجع ثبت مبني بر اعطاي گواهي نامه ی اختراع، مراتب 
به متقاضي براي پرداخت هزینه هاي مربوطه و انتشار آگهي اعالم و پس از پرداخت هزینه ها، اختراع با 
قید مراتب مندرج در ماده ی 31 آیین نامه ثبت مي شود و سپس ظرف سي روز آگهي مربوط به ثبت در 
روزنامه رسمي منتشر مي گردد. پس از انتشار آگهي ثبت اختراع و تسلیم نسخه هایی از آن به مرجع ثبت، 
گواهي نامه ی اختراع صادر و به متقاضي تسلیم خواهدشد. هر چند ثبت اختراع و اعطاي گواهي نامه ی 
ثبت اختراع پس از طي تشریفات یادشده در باال انجام مي گردد، لیکن شروع حمایت هاي قانوني از مخترع 
از همان لحظه اي است که اظهارنامه ی ثبت اختراع در اداره ی ثبت اختراعات با قید تاریخ و ساعت تقدیم 

و ثبت دفتر مربوطه مي شود. ]7[
2006,WIPO, Inventing the Future ]1[

]2[ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالیم تجاری ایران مصوب سال 1386، ماده 4
]3[ مرادی زهرا، )1389(، ص 29

362 ,2009 ,Bainbridge ]4[
]5[ مرادی زهرا، )1389(، ص 33
340 ,Lionel Bently ]6[

]7[ زاهدی مهدی، )1389(، ص 77
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سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد »یونسکو« در سال 1996 میالدی 
)1375 شمسی( روز 23 آوریل )سوم اردیبهشت( سالروز درگذشت »شکسپیر« و 
»سروانتس« را به عنوان روز جهانی کتاب و »ُکپی رایت«40 یا حق مؤلف نام گذاری 
کرده است. حق مؤلف به چه معنا است و اهمیت آن چیست که سازمان ملل یک 

روز را به آن اختصاص داده است؟
و  گیرد  به دست  قلم  توانست  انسان  از هنگامی که   ، موریو41  آندره  گفته ی  »به 
از سوی  ادبی  ادبیات، سرقت  پدیداری  با  زد.  معنوی شکوفه  بکشد، حقوق  نگاره 
مردم نکوهش شد، و با فرآیند تدوین قوانین کسی که دست به سرقت ادبی می زد، 
کیفر می دید«]1[. مالکیت فکری، رشته ای از علم حقوق است که از خالقیت های 

فکری بشر در زمینه های مختلف ادبی، هنری، علمی و صنعتی حمایت می کند.
قانون ُکپی رایت در راستای حفاظت از آثار چاپ شده و چاپ نشده ی ادبی، علمی 
حمایت  این  شامل  باشند،  درک  قابل  اگر  هر شکلی،  به  آثار  این  است.  هنری  و 
ُکپی رایت   ، وایپو42  معنوی  مالکیت  جهانی  سازمان  قوانین  اساس  بر  خواهندبود. 
روزنامه،  کامپیوتری،  نرم افزارهای  نمایشنامه،  رمان،  شعر،  داستان،  ادبیات،  شامل 
بانک های اطالعات، فیلم، موسیقی، نقاشی، عکس، هنرهای دستی، تبلیغ، نقشه، 
طراحی صنعتی و حتی حق پخش کتاب است. این قانون به خالق اثر اجازه می دهد 
تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. مدت 
حمایت در کشورهای مختلف متفاوت است. در کنوانسیون های بین المللی 50 سال 

حق مؤلف

  .40
Copyright

  .41
Andre Morillot

42. به مقاله ی »مالکیت 
معنوی« مراجعه فرمایید.
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و در ایران تا 30 سال پس از مرگ خالق اثر، این 
انحصار برقرار است.

واقع  در  که  مؤلف  به حق  مربوط  قوانین  برای 
دلیل   4 است،  اجتماعی  زندگی  قوانین  از  بخشی 

را برمی شمارند:
آفریننده  پدیدآورنده ای،  هر  فردی:  1.الزامات 
نشان دهنده ی  که  است  اثری  تولیدکننده ی  یا 
ویژگی های شخصی او است و مختار است درباره ی 
انتشار و شکل نشر اثر خود تصمیم بگیرد و از ایراد 
هر  نظیر  او  کند.  جلوگیری  آن  به  نسبت  خسارت 
تولیدکننده ای حق دارد از حاصل تالش های خود 

بهره مند گردد]2[.
اثر  یک  خلق  برای  امروزه،  اقتصادی:  2.الزامات 
فراوانی  سرمایه گذاری  به  نیاز  معنوی،  و  مادی 
است؛ و هدف از آن استفاده عموم از محصول است. 
صنعت نشر و توزیع نیز سرمایه گذاری قابل توجهی 
را می طلبد. به طور معمول این سرمایه گذاری ها از 
نظر اقتصادی به این دلیل صورت می گیرد که سود 
معقولی از آن عاید گردد. هرگاه از مسیری به جز 
توزیعی  و  تکثیر  تعریف شده،  و  توافق  مورد  مسیر 
متوجه  اقتصادی  زیان  قطعًا  گیرد،  صورت  اثر  از 
را  آن  اقتصادی  عقل  که  خواهدشد  اثر  صاحبان 

نمی پذیرد!
3.الزامات فرهنگی: آثار معنوی به طور قطع نوعی 
از  حمایت  و  ترغیب  تشویق،  است.  ملی  دارایی 
هرگونه نوآوری و خالقیت در اصل نوعی مشارکت 
در توسعه ی فرهنِگ ملی است. طبعًا بی اعتنایی به 
از طریق نقض حریم  نوآوری ها و خالقیت ها  این 
دلزدگی  ایجاد  سبب  افراد  هنری  و  فنی  فکری، 
بلندمدت  در  که  خواهدشد  خالق  تولید  به  نسبت 

منجر به افول و رکود فرهنگ می شود.
4.الزامات اجتماعی: توزیع آثار در میان تعداد زیادی 
از مردم پیوند میان قشرها و گروه های اجتماعی و 
سنتی را تحکیم می بخشد و تولیدکنندگان، در واقع 

می پردازند.  اجتماعی  خدمات  نوعی  عرضه ی  به 
تجربه های  و  اندیشه ها  در  مردم  هرگاه  بنابراین 
در  خواهند بود  قادر  شوند،  سهیم  آثار  آفرینندگان 

پیشبرد جامعه مشارکت مؤثرتری داشته باشند ]3[.

حق مؤلف در ایران
پیشینه ی تالش در راستای ایجاد حقوق مالکیت 
معنوی در ایران به سال 1304 باز می گردد. اما به 
تأخیر  به   1310 سال  تیرماه  تا  نبودن  جامع  علت 
افتاد و سرانجام قانونی در 51 ماده با عنوان قانون 
ثبت عالیم و اختراعات تصویب شد. قانون مذکور 
در  بود.  پاریس  بین المللی  کنوانسیون  از  برگرفته 
و  شد  تصویب  اصالحی  آیین نامه ی   1377 سال 
حقوق مالکیت صنعتی در ایران تا حد زیادی از حق 
مؤلف پیش افتاد. سرانجام در سال 1348 الیحه ای 
قانون  عنوان  تحت  هنر  و  فرهنگ  وزارت  توسط 
هنرمندان  و  مصنفان  و  مؤلفان  حقوق  از  حمایت 
پدیدآورندگان  حقوق  قانون  این  در  شد.  منتشر 
کشورهای دیگر مد نظر قرار داده نشده بود که این 
توسط  دعوا  و طرح  مکاتبات  مراجعات،  باعث  امر 
دلیل سکوت  به  اما  ایران شد،  در  مؤلفان خارجی 
سایر  داده نشد.  اثر  ترتیب  آن  به  نسبت  قانون، 
قوانین تصویب شده در این زمینه به شرح زیر است:

1.قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی 
)1352(

نرم افزارهای  پدیدآورندگان  از  حمایت  2.قانون 
کامپیوتری )1379(

حقوق  از  حمایت  جامع  الیحه ی  3.پیش نویس 
مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط )1390(

ایران در سال 1380 به  عنوان صدوهفتادوششمین 
پیوست.  معنوی  مالکیت  به سازمان جهانی  کشور 
معنای  به  این عضویت  که  است  توضیح  به  الزم 
پیوستن به تمامی کنوانسیون های سازمان نیست. 
ایران پیش از انقالب به کنوانسیون پاریس ملحق 
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شد و بعد از انقالب نیز این الحاق را تمدید کرد، اما هنوز به کنوانسیون بِرن که 
ضامن حق مؤلف )ُکپی رایت( است ملحق نشده است. در این مورد نظرات مخالف 
و موافقی وجود دارد. مخالفان معتقدند که ما در صورت پذیرفتن ُکپی رایت موظفیم 
را  مربوطه  حقوق  غیره  و  فرهنگی  سیاسی،  هنری،  ادبی،  اثر  هر  ترجمه ی  برای 
پرداخت کنیم که برای ما مقرون به صرفه نیست. اما پیوستن به سازمان تجارت 
آثار  تولیدکنندگان  برای  معنوی  مالکیت  پذیرفتن حق  "WTO" مستلزم  جهانی 

فرهنگی در تمامی حوزه ها است.
در این راستا می توان به نظرات یک کارشناس نرم افزار کامپیوتر مراجعه کرد؛ 
»بهروز نوعی پور« از ماهنامه ی »شبکه« می گوید: »تجربه ی زندگی در دنیایی که 
ُکپی رایت نرم افزار در آن رعایت می شود، یعنی تجربه ی زندگی در فضایی که مدام 
نرم افزاری پول خرج کنیم و  آوردن اطالعات و دیگر مقوالت  به دست  بابت  باید 
این تجربه بسیار شبیه حسی است که ما در دیگر جنبه  های زندگی روزمره ی خود 
داریم. ]...[ از سوی دیگر، در این اندیشه هستیم که تا جایی که ممکن است از کاال 
یا سرویسی که در ازای پرداخت پول به دست آورده ایم، استفاده کنیم. مثاًل اگر یک 
پایانش می رسیم، حتمًا  به  را می نوشیم، وقتی  با نی آن  آبمیوه می خریم و  پاکت 
یکی دو بار با مکیدن نی کنترل می کنیم که مبادا قطره ای آبمیوه ته آن مانده باشد 
و هدر برود. زیرا به طور معمول می خواهیم تا آخر پولی را که پرداخته ایم استفاده 
کنیم. اما تجربه ی زندگی در دنیایی که خیلی چیزها تقریبًا مفت و مجانی به دست 
می آیند، شبیه زندگی کودکان و نوجوانانی است که پول توجیبی و مخارجشان را 
پدر و مادرشان می دهند. واضح است که چرا آن ها قدر این پول را نمی دانند. ]...[ 
در حقیقت زندگی نرم افزارهای ما کاربران کامپیوتر در ایران را می توان به زندگی 
به  را  خود  مدرسه  کیف  داخل  خوراکی های  قدر  که  کرد  تشبیه  نوجوانی  همان 
درستی نمی دانند. ]...[ به همین دلیل روی اغلب کامپیوترهای ما انواع نرم افزارهای 
گوناگون و خرت وپرت کم مصرف را می توان یافت که صرفًا به دلیل اینکه مفت 
به دست آورده ایم و می خواستیم به اصطالح تست کنیم، نصب و در گوشه ای رها 

شده اند«.
امروزه ابهامی در اعتبار مالکیت های علمی، ادبی و هنری در حقوق ایران وجود 
ندارد. ُشبهه های شرعی نیز تا حدود زیادی مرتفع شده، اما تاکنون ایران در روابط 
خارجی خود تعهدی را نپذیرفته است. الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت معنوی 
نیز صرفًا جهت حضور در مجامع بین المللی و بهره مندی از حمایت های آن سازمان 
است، بدون آنکه تعهد حقوقی درپی داشته باشد! سال 1390 پیش نویس الیحه ی 
وزارت  سوی  از  مرتبط  حقوق  و  هنری  و  ادبی  مالکیت  حقوق  از  حمایت  جامع 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به دولت ایران تقدیم شد، که در صورت تصویب جایگزین 
قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهدشد. در این پیش نویس، مدت حمایت حقوق 

حرفه ای



96

تکانه

افزایش  سال   50 به  سال   30 از  پدیدآورندگان 
ایران  رسمی  پیوستن  با  می آید  به نظر  یافته است. 
به کنوانیسون بِرن و پذیرفتن حق مؤلف برای آثار 
و  ادبی  علمی،  مبادالت  افزایش  امکان  خارجی، 
هنری، هم چنین همکاری های بلند مدت با ناشران 
وجود  عدم  علت  به  حاضر  حال  در  که   - خارجی 
ایشان تمایل چندانی به  قانون ُکپی رایت در مورد 

حضور در ایران ندارند43  - ایجاد شود.

]1[ حضرتی شاهین دژ، محمد، ص 159
]2[ حری، عباس، ص 78 و 79

]3[ استورات، 1989، ص 3

منابع و مآخذ
حق  تحوالت  سیر   .)1387( شیما  پورمحمدی، 
مؤلف در ایران، کتاب ماه "کلیات" ص 26 - 33

حری، عباس. آثار متقابل قوانین ملی و بین المللی 
حق مؤلف، ص 76 - 85

با حقوق  آشنایی   .)1386( قدیری جاوید، منصوره 
مالکیت معنوی، اتاق بازرگان، شماره 5

مطالعه ی   .)1378( محمد  شاهین دژ،  حضرتی 
پژوهشی  فصلنامه  مولف،  معنوی  حقوق  تطبیقی 

دانشگاه امام صادق )ع(، ش10
 Stewart, Stephen &
 ,)1989) Sandison Hamish
 International Copyright
 ,and Neighboring Rights
 2nd Edition, London:
.Butterworths

با  گفت و گو  به   .43
کمبریج  انتشارات 

مراجعه فرمایید. 
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دانشگاه اخالقی  منشور   ضمیمه های 
اخالقی منشور  اصلی  متن   شریف، 
 سرن، متن اصلی مصاحبه با انتشارات

کمبریج
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ضمیمه شماره 1
چگونگي ذکر منابع تحقیق در صورت 

استفاده از اینترنت :
از  آسانتر  بسیار  را  پژوهشي  کارهاي  اینترنت 
قسمت  شده  ایجاد  دیتابیسهاي  است.  نموده  قبل 
اعظمي از مطالب چاپ شده در زمینه هاي مختلف 
اند که این باعث صرفه جویي در  را تشکیل داده 
را   pdf فایلهاي  قادرید  شما  است.  شده  وقت 

دانلود یا از طریق ایمیل دریافت کنید.
با این وجود اینترنت مشکالتي را نیز در پي دارد. 
اکثر  و  بوده  جدید  اي  پدیده  اینترنت  که  آنجا  از 
مطالبي که در آن یافت میشود نام نویسنده را ذکر 
نمیکند، مردم فکر میکنند که اطالعاتي که بدست 

میاورند رایگان و قابل استفاده است.
دارد  وجود  دراینترنت  آنچه  هر  حقیقیت  در  اما 
توسط کسي نگاشته شده است. نویسنده آن ممکن 
یک  هرحال  به  اما  باشد،  فردي  یا  سازمان  است 
وجود  ارجاع  قابل  منبع  یک  حداقل  یا  و  نویسنده 

دارد.
باشد  نداشته  وجود  یافتني  قابل  منبع  هیچ  اگر 
که  را  حامي  سازمان  یا  نویسنده  نتوانید  )مثاًل 
باید  کنید(  شناسائي  کنید،  مي  چک  را  اعتبارش 
مواظب باشید. ممکن است اطالعات صرفًا عقیده 
یک شخص باشد که صحت و سقم آن با واقعیت 
و شواهد بررسي نشده است، و نباید این اطالعات 

را استفاده کنید.
براي  اینترنت  از  دانشجویان  و  اساتید  عموما 

رسیدن به موارد زیر استفاده میکنند:
و  اند  رسیده  چاپ  به  قبال  که  هایی  مقاله   •
از   )on-line( خط  بر  صورت  به  اکنون  هم 
طریق سرویس اشتراکی مثل لکسیس نکسیس یا 

پروکوئست در اختیار هستند.
• مقاله هائي که در ژورنال ها و روزنامه هاي 

برخط به چاپ رسیده اند .
• صفحه ها یا سایت هاي اینترنتي که از جانب 

موسسه هاي معتبر ضمانت شده اند .
با اطالعاتي که بصورت الکترونیکي بدست مي 
که  اطالعاتي  با  که  کنید  برخورد  همانگونه  آیند 
روي کاغذ چاپ شده اند برخورد میکنید. اگر نقل 
قول نقل بیان یا خالصه مي کنید منبع را ذکر کنید 
همانگونه اي که منبع مقاله اي در یک ژورنال یا 
روزنامه را ذکر میکنید. همین کار را براي سایت یا 
صفحه اینترنتي انجام دهید. از راهنمائي هائي که 

در قسمت راهنما آورده شده استفاده کنید.
چه  دنبال  به  اینترنتي  سایت  یک  در 

چیزي باید گشت:
• نام نویسنده

• آیا نام نویسنده یک منبع موثق معتبر است؟ 
یا اینکه نویسنده دانشجوئي است که مقاله ي خود 
را برروي سایت اینترنتي قرار داده است؟ در حالت 
این  نباید  این شخص منبع معتبري نیست و  دوم 

اطالعات را استفاده کنید.
• نام سایت اینترنتي

•آیا نام سایت چیزي درباره ي منبع اطالعاتي 
خبري  نمایندگي  نام  نام  این  آیا  میگوید؟  شما  به 

معتبري هست؟
اینترنتي  سایت  حامي  که  اي  موسسه  نام   •

هست
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• آیا موسسه ي حامي نامي هست که شما به عنوان یک منبع اطالعاتي معتبر 
و بدون تبعیض میشناسید؟ 

• نمونه ها : موسسه سالمت جهاني- ایاالت متحده- انجمن پزشکي امریکائي. 
• تاریخ انتشار یا پست:  

اینترنتي به تازگي به روز رساني شده است؟ آیا اطالعات به روز  • آیا سایت 
هستند؟ 

باشید.  حامي  موسسه  نام  یا  و  نویسنده  نام  و  نامه  اعتبار  نام  دنبال  به  همواره 
اگر نمیتوانید از این اطالعات استفاده کنید یابه اعتبار آن موسسه اطمینان ندارید 
اطالعات آن را استفاده نکنید. هر کسي مي تواند اطالعاتي را در اینترنت قرار دهد.

بنابراین قسمت زیادي از این اطالعات میتواند معتبر نباشد.
استفاده نا مناسب از منابع اینترنتي:

به یاد داشته باشید که اطالعاتي که در اینترنت هستند "رایگان" نیستند. این 
اطالعات همواره باید بطور مناسبي نقل بیان نقل قول یا خالصه شوند. هرگز بطور 
مستقیم اطالعات را عینا از اینترنت به مقاله هاي خود منتقل نکنید مگر در زماني 
که مستقیما نقل قول کرده باشید و ذکر کنید که نقل قول کرده اید. هرگز تصاویر 
و نقاشي ها را از اینترنت عینا به مقاله ي خود منتقل نکنید مگر اینکه منبع خود 

را ذکر کنید.
فهرست راهنمائي کتابدار براي استفاده از اینترنت:

  http://www.lii.org                                                        
لیستي  برکلي حمایت مي شود  در  کالیفرنیا  دانشگاه  از طرف  این فهرست که 
شامل 16000 سایت اینترنتي را که و کتابدارهاي شهر برکلي به عنوان سایت هاي 

UC معتبر و دقیق فرض کرده اند در اختیار قرار میدهد. این جمله شعار
بر طبق  ها  سایت  این  کنید".  اعتماد  آنها  به  میتواید  که  "اطالعاتي  آنهاست: 
برنامه ي منظمي چک میشوند تا سایت هائي که دیگر کار نمیکنند, حذف شوند. 
هر سایت جدیدي قبل از اینکه در ان فهرست قرار بگیرد توسط چهار عضو کتابخانه 
بازدید میشود. اگر به دنبال اطالعاتي در اینترنت هستید این فهرست میتواند شروع 

خوبي باشد.

اینترنت دائما تغییر میکند. به همین دلیل نقل قول هاي شما باید همواره شامل 
تاریخي که شما به سایت مراجعه کرده اید و نیز تاریخ پست آن در صورت وجود 
باشد. ساختار هر راهنمائي متفاوت است. اما در هر صورتي شما موظف به در اختیار 
گذاشتن هرچه بیشتر اطالعات در مورد سایت هستید. نکته مهمي که باید به یاد 
به  آورید  مي  بدست  الکترونیکي  بصورت  که  اطالعاتي  با  باید  که  اینست  داشت 

همانگونه رفتار کنید که انگار اطالعات روي کاغذ چاپ شده اند. 



102

تکانه

چگونه یک صفحه ي وب را ذکر کنیم؟
 همانگونه که قبال ذکر شده به دنبال اطالعات مربوط باشید )جدول 1(

نمونه هاي ذکر شده در اینجا از سبک )APA( موسسه ي روانشناسي امریکائي استفاده مي کنند. به 
دیگر سبک هاي ذکر کردن در آخر این نوشتار اشاره شده است.

چگونه یک مقاله با نویسنده اي از یک منبع خبري on-line را ذکر کنیم؟ 
 Shanker strategy to deter  2005(.Shanker, T. and Schmit, E

terror. Pentagon
from 2005 ,6 The New York Times on the Web. Retrieved July

http://www.nytimes.com
نویسنده  شامل  و  دارد  قرار  اي  موسسه  ي  صفحه  در  که  را  اي  مقاله  چگونه 

نمیباشد ذکر کنم؟
 ,2005(  .Somalia launches emergency polio immunization

World Health .)17 July
 from  2005  ,17  Organization Home Page. Retrieved July

http://www.who.int/en
   چگونه موردي را از یک دیکشنري ON-Line ذکر کنم؟

 Anthrax. .)2004 Editors of Columbia University Press. )January
The Columbia

from http://www. 2005 ,7 6th ed. Retrieved July ,Encylopedia
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/an/65/bartleby.com
anthrax.html

یا  نکسیس  لکسیس  همچون  ها  داده  پایگاه  یک  از  که  را  اي  مقاله  چگونه 
پروکوئست دریافت شده است ذکر کنم؟

 A global battle’s missing .)10 February ,2004( .Holbrooke, R
weapon. New York

 from LexisNexis Academic  2004  ,4  Times. Retrieved April
.Universe database

اینترنت به دست آورده ام  از  چگونه اطالعات مربوط به نشریات دولتي را که 
ذکر کنم؟

 FDA  .)4  June  ,2005(  .U.S. Food and Drug Administration
tentatively approves a

 generic AIDS drug under the president’s emergency plan
for AIDS relief. FDA

from http://www.fda.gov/  2005  ,6  News. Retrieved August
/2005/bbs/topics/NEWS

__html.NEW01184

ضمایم
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ضمیمه شماره 2

*جلوگیري از دزدي ادبي : نقل قول
وقتي سخنان یک کارشناس، دانشمند و یا شخص مطرحي روشن یا گویا باشد 
شاید بخواهید آن را نقل قول کنید. اما همیشه نقل قول نکنید. در مواردي از نقل 

قول استفاده کنید که واژه آرایي متن به ویژه قوي باشد.
چه وقت باید نقل قول کرد

• وقتي زبان متن قوي و گویا باشد. 
• وقتي دقت فني ایجاب مي کند واژه آرایي دقیق و کامل انجام گیرد. 

• وقتي سخنان یک صاحب نظر معتبر به استدالل اعتبار مي بخشد. 
چگونه نقل قول را نشان دهیم

• منبع خود را در عبارتي مقدماتي معرفي نمایید. 
• از عالیم نقل قول استفاده کنید و نقل قول هاي طوالني را با فاصله از سر 

سطر آغاز کنید. 
• منبع خود را به درستي ذکر کنید. 

چنانچه موارد فوق را رعایت نکنید، کار شما نوعي دزدي ادبي خواهد بود 
) جدول- 2 را نگاه کنید(.

*جلوگیري از دزدي ادبي : بازگفت
گاه دزدي ادبي غیر عمدي است. دزدي ادبي زماني اتفاق مي افتد که مي خواهید 
با استفاده از واژه هاي خود اطالعاتي را از منبعي دیگر نقل کنید، اما به درستي از 

عهده ي انجام آن بر نمي آیید. گاه این عمل اتفاق مي افتد نه به آن
خاطرکه دانشجوقصد تقلب دارد، بلکه به آن دلیل که به دانشجویان نحوه ي 

صحیح و دقیق بازگفت آموزش داده نشده است.
بازگفت نیاز به مهارت و تمرین دارد.

در نوشتن مقاله، بازگفت بیش از نقل قول مورد استفاده قرار مي گیرد.
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پس  اطالعات  است  گاه الزم  گزارش  یا  پژوهشي  مقاله ي  یک  نوشتن  براي 
زمینه اي را جمع آوري کنید که ارائه ي آن در مقاله بسیار مهم مي باشد، اما ارزش 
نقل قول مستقیم را ندارد. در حقیقت، در نگارش متون فني از نقل قول مستقیم به 

ندرت استفاده مي شود.
بازگفت دقیقاً به چه معناست

بازگفت عبارت است از کاربرد کلمات منبع دیگر و بیان دوباره ي آنها با استفاده 
از واژگان خود. بدین ترتیب معني متن اصلي را حفظ مي کنید اما کلمات را عینًا 

کپي نمي کنید. توجه به دستورالعمل هاي زیر براي دانشجویاني که ممکن است
تاکنون بازگفت از منابع را تمرین نکرده باشند، خالي از فایده نیست.

ضمایم
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براي بازگفت از چه راهبردهایي مي توان استفاده کرد

• براي تمام واژه هایي که عام نیستند، از مترادف استفاده نمایید. واژه هایي 
کردن  پیدا  که  هستند  رایج  و  افتاده  پا  پیش  آنقدر  غذا  یا  مردم  جهان،  همچون 

مترادف براي آنها اغلب دشوار مي باشد.
• ساختار جمالت را تغییر دهید؛ 

• جمالت را از معلوم به مجهول و بالعکس تبدیل کنید؛ 
• جمله واره را به گروه تبدیل کنید؛ 

• اجزاي کالم را تغییر دهید؛ و
منبع خود را ذکر کنید.

مثال ها ) جدول 3 و 4 را نگاه کنید(:
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همان طور که مالحظه مي کنید بازگفت خوب ترکیبي از راهبرد هاي گوناگون 
را در بر مي گیرد. بسیاردقت کنید که تنها از

یک راهبرد استفاده نکنید. جایگزین کردن کلمات با مترادف هایشان به تنهایي 
کافي نیست.

) به مثالهاي زیر که نمونه اي از بازگفت غیرقابل قبول مي باشد، توجه کنید.
) جدول 5

ضمایم
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*جلوگیري از دزدي ادبي: خالصه برداري

خالصه برداري و بازگفت قدري دشوار مي باشد. در بازگفت طول متن به اندازه 
ي منبع اصلي است، در حالي که

در خالصه برداري متن کوتاهتر مي شود. با این حال، وقتي خالصه مي کنید، 
باید مراقب باشید که واژه هاي منبع اصلي را عینًا کپي نکنید.

براي خالصه برداري همان مراحلي را دنبال کنید که براي بازگفت توضیح داده 
شد.

چه وقت باید بازگفت و نقل قول کرد
گاه دانشجویان مطمئن نیستند که چه وقت مستقیمًا نقل قول کنند و چه وقت 
بازگفت نمایند. همان طور که پیش از این گفته شد تنها زماني نقل قول کنید که 

زبان گویا باشد و یا وقتي که زبان به استدالل اعتبار مي بخشد.
نمونه اي از کاربرد درست نقل قول :

در سال 1986  پس از فاجعه ی challenger معلوم شد ناسا آنقدر نگران 
ایمني توجه نکرده بود. ریچارد فیمن، فیزیکدان  اقدامات  پرتاب شاتل بود که به 
برنده ي جایزه ي نوبل، بعدها متوجه شد براي داشتن فناوري موفق واقعیت باید 
مقدم بر روابط عمومي باشد، زیرا طبیعت را نمي توان فریب داد. ) به کتز 1999 

مراجعه شود(.
اعتبار فیمن و واژه پردازي دقیق و عالي اظهار نظر وي در اینجا شایسته ي نقل 

قول است.

نمونه اي از نقل قول غیر ضروري، در این مورد بهتر است از 
بازگفت استفاده شود:

سازمان بهداشت جهاني پژوهشي را در مورد ارتباط میان استفاده از تلفن همراه 
و سرطان مغز انجام میدهد. تا زمان انتشار این بررسي، سازمان بهداشت جهاني 
پیشنهاد مي کند افرادي که نگران استفاده از تلفن همراه هستند مي توانند زمان 
از سر  مکالمات خود را محدود نمایند و براي دور نگهداشتن گوشي تلفن همراه 
و بدن از ابزار دست آزاد استفاده  کنند و هنگام رانندگي با تلفن صحبت نکنند.) 

موسسه ملي سرطان مغز 2005(
واژه پردازي و جمله بندي اطالعات ارائه شده در این متن در خور توجه نیست؛ 

در این حالت بهتر است از بازگفت استفاده کنید.
سازمان بهداشت جهاني در حال حاضر تحقیقي را در مورد رابطه ي بین کاربرد 
تلفن همراه و سرطان انجام مي دهد. تا زمان اعالم نتایج، این سازمان توصیه مي 
کند کساني که نگران وجود چنین رابطه اي هستند تماس هاي خود را کوتاهتر 
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کنند، هنگام رانندگي استفاده از تلفن همراه را محدود نمایند و براي حفظ فاصله ي 
تلفن با کاربر از وسایل  دست آزاد استفاده کنند.) موسسه ي ملي تومور مغز 2005(

*جلوگیري از دزدي ادبي: استناد به داده ها و آمار
با موضوع خود  یا سایر اطالعات خاص مرتبط  آمار   ، به داده ها  هر زمان که 
اشاره مي کنید، باید خواننده را در جریان بگذارید، به عبارت دیگر باید منبع خود 

را ذکر کنید.
اما نیاز به ارجاع تمام اطالعات خاص ندارید. چنانچه اطالعات ارائه شده جزو 

معلومات عمومي باشد الزم به ارجاع آن نیست.
معلومات عمومي چیست؟

معلومات عمومي عبارت است از هر نوع اطالعاتي که یک خواننده ي تحصیل 
کرده و عادي به عنوان اطالعات موثق قبول مي کند بدون آنکه نیاز به جستجوي 

آنها باشد.
این اطالعات شامل موارد زیر مي باشد:

• اطالعات عمومي که اکثر مردم آنها را مي دانند، مثاًل آب در 32 درجه ي 
فارنهایت یخ مي زند. 

• اطالعاتي که بین یک گروه فرهنگي مشترک است، مانند تاریخ تعطیالت 
ملي یا نام قهرمانان مشهور. 

• دانشي که بین اعضاي یک رشته ي خاص مشترک است، مثاًل این حقیقت 
که شرط الزم براي انکسار پرتو نور با طول موج _ در یک جسم جامد بلوري با 

استفاده از قانون برگ تعیین مي شود.
اما این وضعیت مي تواند گمراه کننده باشد. آنچه در یک فرهنگ یا میان گروه 
خاصي از مردم به عنوان اطالعات عمومي شناخته مي شود ممکن است در فرهنگ 
یا گروه دیگر دانش عمومي تلقي نشود. به عنوان مثال موارد زیر براي مخاطبي که 

در امریکا تحصیل کرده است جزو اطالعات عمومي محسوب مي شود.

• شاتل فضایي چلنجر امریکا مدت زمان کوتاهي پس از پرواز منفجر شد و طي 
آن تمام خدمه و مسافران کشته شدند. 

در  است.  شده  جهان  سراسر  دانشمندان  نگراني  موجب  جهان  شدن  گرم   •
واکنش به این مشکل، بسیاري از کشورها به

• دنبال اتخاذ سیاست هایي جهت کاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي هستند. 
عبارت پاتریک مندي » به من آزادي دهید یا مرگ » تبدیل به فریادي در انقالب 

امریکا شد.

ضمایم
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تاریخ هاي ویژه، داده ها و گرایش هایي که در باال ذکر شد اطالعاتي را شامل 
مي شود که یک فرد تحصیل کرده و عادي آنها را مي داند. بسیار بعید به نظر مي 
رسد که کسي با خواندن این جمالت آنها را مورد پرسش و تردید قرار دهد. بنابر 

این نیازي به ارجاع آنها نیست.

بستگي  مخاطب  به  حقایق  به  استناد  وقت  چه  کنید  مشخص 
دارد

وقتي یک دانشجوي رشته ي مهندسي براي مخاطب مهندس خود مطلب زیر 
را مي نویسد معتقد است این اطالعات براي هم رشته اي هاي وي جزو معلومات 

عمومي محسوب مي شود.

امکان ساخت ساختمان  اختراع آسانسور  تیر فوالدي ساختمان و  گسترش 
هاي بلند ادارات را میسر ساخته است. پیش از این زمان، ساختمان هاي بلند 

به وسیله ي دیوارهایشان نگه داشته مي شدند.

اما همین دانشجو وقتي براي مخاطب عام مطلب مي نویسد باید منبع خود را 
ذکر کند، زیرا این اطالعات براي یک خواننده ي معمولي دانش عمومي تلقي نمي 

شود.

چه چیز معلومات عمومي نیست؟ به چه چیز باید ارجاع کرد؟

• تمام اعداد، ارقام، آمار و داده ها؛ 
• ارجاعاتي که به پژهش هاي انجام شده توسط دیگران مي شود. 

• ارجاعاتي که به حقایق خاصي مي شود و خواننده معمولي آن را نمي داند مگر 
آنکه خود تحقیق انجام داده باشد. 

موارد زیر نمونه اي از عباراتي است که نیاز به استناد دارند:
1 تریلیون دالر دریافتي / 1( بین سالهاي 1990 و 2002 ایاالت متحده ي امریکا 
در سرمایه گذاري خارجي مجموعًا 27 داشت. این مبلغ بیش از کل مبلغي بود که 

بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن روي هم دریافت کرده بودند.
ارتباط احتمالي بین کابل هاي برق  2( طي 30 سال اخیر، بحث بر سر وجود 
در محل زندگي و سرطان در کودکان متمرکز بوده است. تحقیقاتي در این زمینه 
انجام شده است که آیا بین میدان هاي مغناطیسي پایین تولید شده بوسیله ي کابل

هاي برق و سرطان خون در کودکان ارتباطي وجود دارد یا نه . اما شواهد قطعي 
نیست.
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با  شده  ترکیب  باینري  پلیمر  یک  براي  مکان  هر  در  مخلوط  آزاد  انرژي   )3
درجات مختلف پلیمریزاسیون را مي توان با استفاده از معادله ي فلوري – هاگینز 
توصیف کرد. هر یک از این عبارات شامل اطالعاتي است که خواننده معمولي آن 
را نمي داند.معادله ي اخیر خاص ترمودینامیک مخلوط هاي ماکرومولکولي است و 
دانشمندان و مهندسان آن را جزو معلومات عمومي تلقي نمي کنند. بنابراین بهترین 

توصیه این است: وقتي شک دارید، منبع خود را ذکر کنید.
*جلوگیري از دزدي ادبي: نوشتن کد

دزدي ادبي همچنین مي تواند هنگام نوشتن کد اتفاق بیافتد. برنامه ي زیر در 
ادیسون   ( C «  آمده است  نام » الگوریتم ها در  با  صفحه ي 118 کتاب درسي 

وسلي نیویورک 1990 (.

ضمایم
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این مثال نمونه اي دزدي ادبي است، زیرا فرد ساختار برنامه ي اصلي را عینًا 
بر  آنکه  تغییر داده است بدون  را  از آن  اندکي  تنها جزئیات  قرض گرفته است و 

محتواي برنامه تاثیر گذاشته باشد.
گرچه این برنامه براي یک خواننده ي بي تجربه متفاوت به نظر مي رسد، اما 

محتواي آن دقیقًا همانند برنامه ي اصلي است.
دانشجو تغییرات زیر را در این برنامه انجام داده است:

 data,x,y,pivot,temp به ترتیب به a,l,r,v,t :1( تغییر نام متغیر ها
تغییر یافته است.

2( جمله ی معادل `(while )1` جایگزین جمله ی `(;;( for` شده است.
mysort به quicksort 3( تغییر نام روالها از

4( تغییر تورفتگي ابتداي هر پاراگراف و تقسیم اجزاي برنامه بین خطوط.
نمونه ي زیر نوعي دزدي ادبي محسوب مي شود.

این دانشجو نسبت به نمونه ي اول تغییرات بیشتري را در برنامه اعمال کرده 
است ، برخي از این تغییرات حتي شامل اصالح برنامه ي اصلي است.

با این حال برنامه ي این فرد به وضوح از برنامه ي کتاب درسي گرفته شده 
است. این عمل دانشجو را در این حالت مي توان با بازگفت یک قطعه از کتاب 

مرجع مقایسه کرد.
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from and actively discourage discrimination in all forms.  
• Avoid offending others by exercising restraint, and are 
aware that statements or actions not intended to be 
offensive to another person may be perceived as such. 
• Refrain from unpleasant or disparaging remarks or actions, 
in particular on the basis of sex, age, religion, beliefs, 
nationality, culture, ethnicity, race, sexual orientation, 
status at CERN, disability, or family situation. 
Using the Code of Conduct 
We encourage a culture of openness where all contributors 
feel free to engage in a discussion about the Code of 
Conduct. 
If you are unsure about any aspect of the Code of 
Conduct, there are a number of resources you may wish 
to access, including your hierarchy, the Human Resources 
Department, the Ombuds Office or the Internal Audit. 
In addition, to increase understanding of how the Code 
of Conduct applies to practical situations, you are 
encouraged to consult the Code of Conduct online FAQ’s, 
accessible at https://cern.ch/hr-info/codeofconduct.asp. 
This website will be updated on a regular basis. 

CERN Code of Conduct
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from and actively discourage all forms of harassment as 
well as verbal, non-verbal, written or physical abuse. 

Creativity 
Being at the forefront of one’s professional field, furthering 
innovation and organizational development 
CERN encourages continuous learning and development 
and values innovation as well as a proactive approach to 
acquiring and sharing information. 
As CERN contributors, we: 
•   Follow developments within our domain. 
• Use our professional experience in a constructive manner.  
•  Contribute to the evolution of CERN by committing to 
sharing our knowledge. 
•   Share with internal parties any information that could 
benefit them in their work. 
•   Are open to new ideas and approaches.  
• Adopt alternative outlooks in order to generate new 
thoughts and concepts. 
•  Conduct our work in a structured way to enhance 
knowledge transfer and continuity. 

Diversity 
Appreciating differences, fostering equality, and promoting 
collaboration 
CERN’s excellence derives from an environment in which 
the knowledge and perspectives of a diverse workforce 
are valued and dialogue is encouraged at all levels. 
As CERN contributors, we: 
• Respect and value differences.  
• Promote inclusiveness in the workplace in terms of both 
personal characteristics and professional abilities. 
• Demonstrate team spirit and invest in team building.  
• Treat others with tact, courtesy and respect. • Abstain 

ضمایم
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CERN, may reflect upon CERN. 
• Protect the reputation of CERN and our colleagues in 
communications with internal and external parties. 
•  Familiarize ourselves with all applicable rules and 
regulations.  
• Promote and maintain a safe and healthy environment, 
following relevant safety rules. 
• Educate ourselves on the responsibilities which 
accompany the privileges and immunities which may be 
granted to us for the benefit of CERN. 
•  Demonstrate flexibility and adapt to CERN’s evolving 
needs.  

Professionalism 
Producing a high level of results within resource and time 
constraints and fostering mutual understanding 
Our ability to deliver and to create a positive work 
environment permits us to achieve high professional 
standards, individually and collectively. 
As CERN contributors, we: 
• Define clear and realistic objectives and deliverables for 
our activities, and communicate them to our colleagues. 
• Ensure that the human, material and financial resources 
entrusted to us are used optimally for the benefit of CERN. 
•  Invest in CERN’s future by taking long-term effectiveness 
into account when managing short and medium-term 
activities. 
• Maintain a professional environment characterized by 
good working relations and an atmosphere of tolerance 
and mutual respect. 
•  Provide advice and guidance to colleagues, where 
appropriate, and exercise adequate supervision and 
control over tasks that we delegate. 
• Address conflict proactively and impartially. • Abstain 
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Integrity 
Behaving ethically, with intellectual honesty and being 
accountable for one’s own actions
 
A high standard of integrity in the performance of our work 
and in our relationships with others promotes a culture of 
trust and responsibility. 
As CERN contributors, we: 
• Exercise our authority responsibly. In particular, we 
abstain from using our authority or position to obtain 
personal benefits or favours. 
•   Demonstrate fairness and impartiality.  
• Ensure that we credit others for their contribution.  
•  Avoid conflict of interest or situations that could be 
perceived as such. 
•     Refrain from any act or omission designed to deceive 
others, or to achieve a gain resulting in a loss of funds or 
reputation for CERN. 
• Safeguard confidential information, documents or data, 
and ensure that such material in our possession is properly 
protected. 
•   Respect the privacy of others and protect personal 
information given to us in confidence. 

Commitment 
Demonstrating a high level of motivation and dedication 
to the Organization 
Our collective commitment to CERN is essential both to 
the achievement of its mission and the protection of its 
reputation. 
As CERN contributors, we: 
• Promote the CERN mission and act in accordance with 
CERN values.  
•  Appreciate that our behaviour, both on site and outside 
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consultants, contractors working on site, or engaged in 
any other capacity at or on behalf of CERN. As such, we 
should all behave in accordance with CERN’s core values.
CERN’s Code of Conduct has been developed through 
a collaborative and transparent process, to ensure a 
shared appreciation of CERN values and their influence 
on the way we work. It does not duplicate or extend our 
existing legal rights and obligations, nor is it an exhaustive 
list of “dos and don’ts”. Rather, it is intended to guide us in 
understanding how to conduct ourselves, treat others, and 
expect to be treated in accordance with CERN values. It 
is designed to help us understand both our rights and our 
obligations. 
I hope that this Code of Conduct will be a valuable tool 
in the maintenance and development of a workplace 
marked by mutual respect and understanding. We should 
familiarize ourselves with it, and incorporate it into our 
daily life at CERN. In so doing, we each take responsibility 
for living the CERN values, ensuring that CERN continues to 
pursue its mission in a manner that inspires trust and respect 
while maintaining a healthy and stimulating environment 
for all. 
Rolf Heuer 
Director-General
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CERN Code of Conduct

Applicable from 1 July 2010
Introduction by the Director-General
Integrity, commitment, professionalism, creativity and 
diversity: five words that each and every one of us at CERN 
can identify with, because they represent the core values 
of this Organization. Furthermore, they form the starting 
point for our Code of Conduct, which it is my pleasure 
to introduce. All of these values are equally important. 
Consequently, this Code should be read and interpreted 
as a whole as we strive to apply our values in conjunction 
with each other.
A Code of Conduct describes the basic standards of 
behaviour that we must all set ourselves and are entitled 
to expect from our colleagues in the workplace. But it is 
more than that: it is a bold statement of the way we see 
our Organization’s values. CERN’s mission is fundamental 
research in physics: pushing back the frontiers of human 
knowledge. In support of that mission, we drive innovation, 
stimulate international collaboration and inspire a rising 
generation of scientists. We do all this while respecting the 
highest ethical standards, and it is this aspect of CERN life 
that the Code of Conduct describes.
CERN’s scientific achievements represent the vision and 
hard work of thousands of individuals. As Director-General, 
I value the contribution of everyone to our collective 
endeavour, and I appreciate the unique competencies 
that each of you brings to CERN. We are all contributors, 
whether members of the personnel )i.e. staff members, 
fellows, apprentices, associates, users or students), 

Furthering Excellence at CERN through 
Integrity, Commitment, Professionalism, 
Creativity and Diversity
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you be willing to take direct charge of publishing and 
distributing your books in Iran?
The existence and enforcement of credible copyright 
laws is a fundamental precondition for Cambridge 
University Press to become active in publishing and 
distributing its authors' works in any given country. China 
and India had a decade or two ago poor - and poorly 
enforced - copyright laws, and we did negligible business 
in those countries at that time. Now both have organised 
their copyright environment in ways that we believe are 
fair to originators and users of creative works, and we 
have invested large sums in publishing and distributing 
locally. Indian researchers and Chinese researchers have 
immediate access to our electronic journals, and the 
world has access to their research outputs, as a result of 
that involvement. We would welcome moves by Iranian 
authorities to modernise Iran's copyright law, and would 
very much like to be in a position to engage in closer 
dialogue with Iranian scholars, teachers and learners.
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Under what conditions would you be willing to provide free 
access to a particular book )online(?
We provide free online access for instructors to special 
material that supports their teaching of a course, where 
the costs of that provision are borne by the spending of 
the students on textbooks )whether physical or digital). 
We often provide free online access to parts of a book, 
or temporary free access to the entire publication, to 
encourage people to try it out.

Have you ever filed a lawsuit against free e-book 
distribution websites )such as Gigapedia( which actively 
violate the copyright of your publications?
Yes, and often in collaborative actions with other publishers, 
authors and trade associations whose works are being 
infringed.

What pricing scheme do you follow for countries in which 
you have authorized dealers?
We generally determine the prices at which we sell *to* 
the dealer, and generally not the prices at which they sell 
on.

The Iranian banking system is under sanctions and thus 
conventional payment methods )i.e. credit cards, money 
orders, etc.( cannot be used. Can you suggest alternative 
methods of payment? 
This is not our area of expertise. We very much regret the 
politically motivated obstacles that governments have 
erected to our undertaking mutually beneficial trade with 
Iranian book dealers, scholars, teachers and students.
Copyright laws are not followed in Iran, and some textbooks 
are published here in relatively large volumes. Considering 
the size of the market in Iran, under what conditions would 
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Information from Peter Davison, Director of Corporate 
Affairs at Cambridge University Press

What factors determine the final price of a book?

Books are priced within a market conception of their 
value, which is to say that decisions are driven primarily by 
evidence )gathered in our own experience or on the basis 
of what comparable publications from other publishers 
are sold for) of what users are happy to pay. The pricing 
decision also takes place within constraints in terms of 
our expected costs: will we be investing a great deal in 
design / illustration / technical support such as a website 
or CR-ROM? The actual physical cost of paper and 
manufacturing is a small proportion of the consumer price 
of a book: perhaps one sixth for a specialized publication, 
one fifth for a university textbook, and one third for a 
textbook sold in a poorer country such as India.

Do you prefer to publish e-books or print books? Why?
We publish both, and are agnostic about which to 'prefer'. 
We aim to align decisions, rather, with the preferences 
of our users. We have evidence that the market for 
cutting-edge research in the form of journals articles has 
now transitioned worldwide almost entirely to electronic 
availability; but many textbook markets seem to prefer 
paper provision. Either route has specific costs for us: in 
the case of digital publications, these are mostly to do 
with systems development )how to make the materials 
accessible, searchable, and so on); and in the case of 
books they are costs associated with physical manufacture, 
storage and handling.
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