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َتنبیهات«  و  »ِاشارات  عنوان  زیر  که  مقاالتی  سلسله  چکیده: 
جستارهای  تحریر  و  طرح  برای  است  مجالی  می شود  منتشر 
آن  از  یک  هر  که  ُتراث پژوهانه  و  کتابگزارانه  و  انتقادی  گونه گوِن 
موضوعی  باب  در  مستقل  و  کوتاه  است  نوشتاری  جستارها 
است  مشتمل  مقاالت  این  از  پنجم  بخش  ممتاز.  و  ص 

ّ
مشخ

کارکردهای مختلف  و  اهّمّیت و ضرورت  باب  در  نوشته  بر سه 
»نقد علمی«. در مقالۀ »محّققان و محّقق نمایان« به تفاوت  روش 
و حاصل کار دو دستۀ متمایز از پژوهشگران اشاره شده است و 
بر ضرورت تمایز نهادن میان محّققان واقعی و کسانی که تنها نام 
»محّقق« را بر خویش دارند تأکید گردیده است. نوشتار »شرافت 
ادبی و سرقت بی ادبانه« در خصوص مسألۀ لزوم حفظ حقوق 
معنوی محّققان و مبارزه با انتحال ِنکاتی را بازمی نماید. در نوشتۀ 
»اقتراح برای انتقاد« نیز نمونه ای از انتقادپذیری و توّجه جّدی به نقد 

علمی معّرفی شده است.

کلید واژه ها: نقد علمی، انتقاد، انتحال، حقوق محّققان.
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Ishārāt wa tanbīhāt (Part 5)
Hamid Ataei Nazari
(Assistant Professor of the Islamic Sciences and 
Culture Academy) h.ataee@isca.ac.ir

Abstract: The series of essays published with 
the title “Ishārāt wa tanbīhāt (pointers and 
reminders)” is an opportunity to present various 
writings such as critical reviews, book reviews, 
and short communications and notes on the 
Islamic heritage, each of which is a short and 
independent essay on a specific and distin-
guished topic. The fifth essay of this series 
consists of three articles about the importance 
and necessity and different functions of “scien-
tific criticism”. In the article “Real Researchers 
and Pretend Researchers” it is pointed out the 
difference in the method and results of two 
distinct groups of researchers and the necessity 
of distinguishing between real researchers and 
those who only have the name of “researcher”. 
The article “Honorable Writing and Rude Pla-
giarism” shows some points about the need to 
protect the intellectual rights of researchers and 
fight against plagiarism. In the article “Demand 
for Criticism” an example of critical acceptance 
and serious attention to scientific criticism has 
been introduced.

Keywords: scientific criticism, criticism, plagia-
rism, researchers’ rights.

اخلالصـة: توّفـر سلسـلة املقـاالت الـي جيـري نشـرها حتـت عنـوان 
ير البحوث املختلفة املتنّوعة  )إشارات وتنبهيات( فرصًة لطرح وحتر
 واحٍد من 

ّ
بن النقد أو اسـتعراض الكتب أو البحوث التراثّية، وكل

 يف موضوٍع معّن 
ّ

هذه الكتابات هو عبارة عن مقال قصير مستقل
وممتاز من املواضيع املشار إلهيا.

وهـذه هـي احللقـة اخلامسـة مـن هـذه املقاالت وتشـتمل عـى ثاثة 
ين حول أمّهّية وضرورة النقد العلمي وتوظيفاته املختلفة. عناو

فيف مقالة )املحّققون وأشباه املحّققن( مّتت اإلشارة إىل االختاف 
كيد  سلوب ومثار العمل لفئَتن خمتلفَتن من املحّققن، مع التأ

ُ
يف األ

ولئـك الذين ال 
ُ
عـى ضـرورة التمييـز بـن املحّققـن الواقعّيـن وبـن أ

يربطهم بالتحقيق يشء سوى محلهم السم )املحّقق(.
أّمـا مقالـة )الكرامة األدبّية والسـرقات غيـر املؤّدبة( فاختّصت بلزوم 
ّيـة مـع التنبيـه عـى بعـض النقـاط  صيانـة حقـوق املحّققـن املعنو

اخلاّصة مبكافحة االنتحال.
ويف مقالـة )مقتـرح لانتقـاد( وردت بعـض التوضيحـات حـول أحد 

مناذج حتّمل النقد واالهتمام اجلاّد بالنقد العلمي.
حقـوق  االنتحـال،  االنتقـاد،  العلمـي،  النقـد  األساسـّية:  املفـردات 

املحّققن.
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1. محّققان و محّقق نمایان!
حرفۀ تحقیق و پژوهش نیز همچون هر پیشه و شغل دیگری شاغالن و کارکنانی دارد که کّم و کیف کار 
یادی از پژوهشـگران  آنان همسـان نیسـت و حاصل تالش آنها ارج و بهای بسـیار متفاوتی دارد. شـمار ز
ک عرضه  ی عیبنا به رعایت اصول و قواعد و معیارهای مرسوم پژوهشی ملتزم نیستند و در نتیجه، آثار
می کننـد کـه بی مایـه یـا کم فایـده اسـت. اّمـا محّققانـی نیـز هسـتند کـه سـخت می کوشـند تـا حـّد امـکان 
شـرایط کار تحقیـق را احـراز نماینـد و بـا رعایـت قواعـد پژوهشـی و معیارهـای علمی، مکتوباتی سـودمند 
و مایـه ور ارائـه کننـد. شـیوۀ کار و طـرز تحقیـق ایـن دو دسـته از پژوهنـدگان نیـز در مقایسـه بـا هـم تفـاوت 
گون نیسـت،  ی و تتّبـع در منابـع گونا فراوانـی دارد: یکـی، آسـان گیر و راحت طلـب اسـت و اهـل دّقـت ورز
کافـی صـرف نمی کنـد؛ اّمـا آن دیگـری،  و بـرای تمهیـد درسـِت نوشـته و تسـدید نگاشـتۀ خویـش وقـت 
یک بینـی و  ی و َفحـص و بحـث بسـیار در موضـوع تحقیـق خـود مـی دارد و بـا بار خـود را ملـزم بـه ژرف کاو
نکته سنجی مآخذ مختلف را می کاود تا سرانجام نگاشته ای ممّتع و ممتاز فراهم آَوَرد. به دیگر سخن، 
اّولـی بـا ذهنـی آشـفته و خـام مکتوباتـی پریشـان و نااسـتوار می سـازد کـه تنهـا نـام »تحقیـق« را برخـود دارد 
ی دقیـق و عمیـق و به راسـتی  نـه نشـان آن را، و حـال آنکـه آن دیگـری، فکـری پختـه و پـرورده دارد و آثـار
ینـد. به طـور خالصـه می تـوان گفت: اّولی محّقق نماسـت، ولی دیگـری، به معنی حقیقی  محّققانـه می آفر

کلمه، محّقق و جوینده. 

تردیدی نیست که زحمت و مشّقتی که یک پژوهشگر واقعی در راه پژوهش و نگارش در باب موضوعی 
خاص بر خود روا می دارد اصاًل قابل قیاس با رنج و سختِی کار و میزان تالش هیچ یک از محّقق نمایان 
نیسـت. محّقـِق نکته یـاِب نازک بیـن گاه بـرای نـگارش دقیق یک سـطر یا یافتن مأخذ و شـاهد و ارجاعی 
بـرای فـالن مطلـب و برافـزودن بـر اتقـان تحقیـق خویـش سـاعتها سـعی می نماید و وقت صـرف می کند تا 
تألیفـی دقیـق و دلپذیـر ارائـه نمایـد. برخالف این، محّقق نماِی سـهل انگار کـه هدفش تدقیق در تحقیق 
نیست و بل هّمتش بر تکثیر آثار و تحصیل منافع و مزایای نشر آنهاست، وقت گرانمایه اش را مصروف 
ی  ی و نکته اندیشـی نمی کند و خویشـتن را ابدًا به محنت و زحمت نمی افکند تا کار تتّبع و اندیشـه ورز
دقیـق و اسـتوار پدیـد آَوَرد. اینگونـه اسـت کـه تـا پژوهنـدۀ کاردان بتوانـد بـه اتمـام ُجسـتار و مقالتـی کوتـاه 
کامیاب شود، محّقق نماِی شتابکار به انتشار چند کتاب و مقالۀ کالن موّفق می گردد و از منافع ماّدی 

و عوائد معنوی نشر آنها، از جمله شهرت علمی زودیاب، به حّد کمال، بهره ور و برخوردار می شود!

ی از مصّححان و مترجمان  همین تفاوت، در باب کار تصحیح یا ترجمۀ متون نیز صادق است. بسیار
بـدون توّجـه بـه قواعـد و معیارهـای معـروف تصحیـح و ترجمه دسـت بـه کار تصحیح یا ترجمـه می زنند و 
به چشم برهم زدنی متنی را، به پندار خام خویش، تصحیح یا ترجمه می کنند و به دست نشر می سپارند، 
ی، چیزی نیسـت جز اثری معیوب و مغلوط و  درحالی که حاصل کارشـان به سـبب بی دّقتی و شـتابکار
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گون. در مقابل، شمار اندکی از مصّححان و مترجماِن متعّهد نیز هستند  مشحون از آشفتگی های گونا
که همه گونه دّقت ممکن را در تعیین ضبط صحیح یکایک کلمات یک متن یا برگردان درست و دقیق 
تمامی عبارات یک اثر ملحوظ می دارند و با بذل َجهد و نهایت سـعی، ویراسـت یا برگردانی شایسـته و 

ارزنده از آن را تقدیم خوانندگان می کنند. 

ی و آسـانگیری در کار پژوهش و نگارش البّته طریقی اسـت سـهل که طرفدار و پیرو  مسـلک سـهل انگار
ی  گر بنا به ِامعان نظر و اعمال دّقت کافی در تحقیق و تألیف نباشد، بسیار یاد دارد. در حقیقت، ا نیز ز
از نویسـندگان به راحتـی می تواننـد شـمار مقـاالت و کتاب هـای خـود را افزایـش دهنـد و بـه ماشـین تولیـد 
مقـاالت تبدیـل شـوند؛ اّمـا بی گمـان محصـول چنیـن تولیداتـی نگاشـته هایی اسـت غیر دقیـق و نامعتبر 
کـه بیـش از آن کـه بـرای جامعـه سـودمند باشـد برای تـوّرم کارنامک علمـِی محّقق نمایـاِن بی مباالت مفید 

است!

در چنیـن وضعـی، جامعـۀ علمـی و به ویـژه سخن سـنجان دیـده ور بایـد تفاوت های شـگرف میـان ارزش 
کیـد نمایند که  کار و آثـار محّققـان حقیقـی را بـا شـبه تحقیقات محّقق نمایـان بازنماینـد و بـر این نکته تأ
تنهـا نوشـته های پژوهنـدگان دقیق النظـر سـزاوار بزرگداشـت اسـت و در مقابل، مکتوبـات محّقق نمایان، 
درخـور اسـتخفاف اسـت و فروداشـت. از همیـن نکتـه بـه یکـی از وجـوه ضـرورت و اهّمّیـت »نقد علمی« 
نیز می توان پی برد. ناقد ناصح با سنجش منصفانۀ آثار نویسندگان ارج و عیار کار آنها را آشکار می نماید 
و محّققـان را از محّقق نمایـان بازمی شناسـد و متمایـز می سـازد. بدین سـان، ناقـد از رهگـذر بازشـناختن و 
تمییـز نهـادن میـان تحقیقـات واقعـی و اصیـل، و تألیفـات پژوهش گونـۀ نااسـتوار و جعلـی خدمتـی عظیـم بـه 

خوانندگان می  کند و آنها را به نیک و بِد آثار و نیز آثار نیک و بد رهنمون می شود.

 این واقعّیت البّته مایۀ تأّسف فراوان است که در جامعۀ ما نقد علمی رواج چندانی ندارد و اکثر مقاالت 
یابی قرار نمی گیرد و ارج و ارز تحقیقات بسیاری از نویسندگان به درستی  و کتابها به دّقت مورد مطالعه و ارز
سـنجیده و فرانمـوده نمی شـود. به همیـن جهـت، اینـک آنگونه کـه بایـد و شـاید، فـرق بیـن محّقـِق ُمَدّقـق، و 
نویسندۀ محّقق نماِی سهل انگار روشن نیست و چه بسا پژوهشگرنمایانی که خود را در جامۀ پژوهشگران 
راستین وانموده اند! نیک معلوم است که بازشناسی محّقق نمایان از محّققان حقیقی همواره امری سهل 
، به تزیین تحقیقات خویش دست یازد و به روش های  و ساده نیست. گاه باشد که محّقق نمایی با تزویر
مختلف مثل درج ارجاعات بسیار یا ارجاع های نمایشی و غیر ضرور به آثار فرنگی، نوشتۀ خود را اثری 
محّققانـه در پیـش نظـر خواننـدگان جلـوه دهـد. اّمـا آنگاه که نوشـته های او با دّقـت و تیزبینی در معرض 
بانه بودن آنها بر خرده بینان 

ّ
ی و بی مایگی و متقل سنجش قرار گیرد و به محک انتقاد زده شود نااستوار

و  نکته دانان آشکار می گردد. 

گـر در جامعـه ای، دانشـوران و خواننـدگان میـان نگاشـته های تحقیقـِی راسـتین، و  کـه ا بدیهـی اسـت 
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نوشـته های سـطحی مغلـوط، از حیـث ارزش و ارجمنـدی، تمایـز قائـل نشـوند و تمـام ایـن نوشـتارها را 
گرامـی دارنـد، دیگـر انگیـزۀ چندانـی بـرای پژوهنـدگان درسـتکار و  در یـک رتبـه بپندارنـد و به یـک نحـو 
ی ژرف و  ی بـه انجـام رسـانند و آثـار کار خویـش را بـا دّقـت و اسـتوار کـه  نکته پـرداز باقـی نخواهـد مانـد 
فات محّقق نمایان و به قلـم نیاوردن عیوب کار آنان، 

ّ
ارزنـده منتشـر نماینـد. نادیـده انگاشـتن خطاها و تخل

، موجب َتَجّری پژوهشـگران بی مباالت و تشـویق آنها به ادامۀ مسـیر تسـامح و تسـاهل در انجام  از یک سـو
، زمینۀ ترویج انتشار آثار ضعیف را مهّیا می کند. در نتیجه، این وضعّیت  تحقیقات می شود و از سوی دیگر

به کاهش روزافزون کیفّیت مکتوبات پژوهشی و ابتذال مطبوعات علمی در جامعه خواهد انجامید. 

در واقـع، رواج نشـر آثـار به ظاهـر علمـِی بی کیفّیـت و کم مایـه، آهسته آهسـته سـطح سـلیقه و پسـند علمـی 
خواننـدگان را فرومی کاهـد و رفته رفتـه طبـع اهالی دانش جامعه را به پذیرش و مطالعۀ نگاشـته های ضعیف 
عادت می دهد. پس بر عهدۀ ناقدان نکته بین و محّققان تیزبین است که قلم برگرفته و آثار محّقق نمایان 
فات پژوهشی آنان را تحت پیگرد علمی قرار دهند. اندیشه وران 

ّ
را به دّقت بررسی نمایند و خطاها و تخل

کت و  بصیـر جامعـه هرگـز ابتـذال علمـی را نمی پسـندند و در برابـر نشـر آثار علمی ضعیف و معیوب سـا
ی خاطـر خویـش را بـه تحقیقـات سـطحی و تألیفـات سرسـری راضـی و  کن نمی نشـینند و به هیـچ رو سـا
خرسند نمی کنند. آنان هر ُمَسّوده و نوشته ای تحت عنوان »کتاب علمی« یا »مقالۀ پژوهشی« را شایستۀ 
نـام ارجمنـد »تحقیـق« و »پژوهـش« نمی شـمرند و بـا نقدهای خویش سـلیقه و پسـند علمـی جامعۀ خود 

را ارتقاء می بخشند.

و  بایـد عامـالن درسـتکار  کار دیگـری  و  نیـز همچـون هـر شـغل  پژوهـش  و  بنابرایـن، در حرفـۀ تحقیـق 
و  ـف 

ّ
متخل شـاغالن  مقابـل،  در  و  گیرنـد  قـرار  تحسـین  و  تقدیـر  مـورد  و  شـوند  نهـاده  ارج  زحمتکـش 

یـح معّرفـی و تعزیـر و تنبیـه گردنـد. محتـاج به گفتن نیسـت کـه هرگونه  سـهل انگار از طریـق نقدهـای صر
فات پژوهشی 

ّ
ب یا فروگذاردن پردۀ ستر بر خطاها و تخل

ّ
ی و دفاع بی وجه از محّقق نمایاِن متقل جانبدار

ـف خواهد شـد و ایـن نوید را به آنهـا می دهد که 
ّ
آنـان مایـۀ حصـول آرامـش خاطـر بـرای پژوهشـگران متخل

ی آنان در کار تحقیق و پژوهش با مجازات خاّصی مواجه نمی شود و پیامدهای  ی و ولنگار سهل انگار
کـه وظیفـۀ پژوهشـی  ی بـرای آنهـا به دنبـال نخواهـد داشـت. نیـز رفتـار اغماض آمیـز بـا پژوهندگانـی  گـوار نا
خویش را به درسـتی ادا نمی کنند و نوشـته هایی سـطحی و مغلوط به دسـت می دهند، به گونه ای سـتم کاری 
اسـت در حـّق محّققـان وظیفه شناسـی کـه بـا صـرف توان و عمر گران خویش می کوشـند نگاشـته هایی معتبر 
و مطابـق بـا قواعـد و معیارهـای پژوهشـی عرضـه نماینـد. بـر این اسـاس، نـگارش نقدهای دانشـورانۀ صریح 
بـر آثـار پژوهشـِی سـخیف بایـد چنـدان رونـق و رواج یابد که نویسـندگاِن سـطحی نگر جـرأت و مجالی برای 
نشـر نگاشـته های نااسـتوار و پریشـان خویـش پیـدا نکننـد. تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه تولیـد و عرضـۀ 
مکتوبـات پژوهشـی ضعیـف و مبتـذل کاهـش می یابـد و موجبـات ترّقـی و تعالـی علمـی جامعـه فراهـم 

می آید و تحقیقات ایرانی مکانتی درخور در پیش نظر محّققان جهان پیدا می کند. 
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2. »شرافت ادبی« و »سرقت بی ادبانه«
حاصـل حقیقـی عمـر و ثمـرۀ زحمـات هـر پژوهشـگری نویافته هـای علمی اوسـت که با کوشـش و َمرارت 
و صـرف وقـت بسـیار بدانهـا دسـت یافتـه اسـت. از ایـن جهـت، دسـتاوردهای تحقیقـی هـر پژوهنـده ای 
ـک آن تنهـا بایـد بـرای شـخص محّقـق مصـون و 

ّ
دارایـی و سـرمایه ای اسـت معنـوی کـه حـّق ثبـت و تمل

محفوظ بماند. واضح است که آن حقوق ماّدی ناچیزی که اغلب بابت چاپ آثار علمی به نویسندگان 
ی پاداشـی کافی در برابر رنج ها و جّد و جهدهای محّققان متعّهد نیسـت  پرداخت می شـود، به هیچ رو
و انگیـزۀ اصلـی آنـان بـرای تحقیـق و پژوهـش نیـز کسـب ایـن حقـوق مـاّدی انـدک نیسـت. در حقیقـت، 
آنچـه غالبـًا سـبب می شـود کـه یـک پژوهشـگر زحمـت و مشـّقت پژوهش و نـگارش را بر خود همـوار دارد 
و بـه فحـص و بحـث در موضوعـی خـاص بپـردازد احـراز همیـن حقـوق معنـوی و تثبیت نقـش و جایگاه 
خود در پیشـرفت یک دانش اسـت. بنابراین همانطورکه حقوق ماّدی یک پژوهنده باید محفوظ باشـد، 
ی نیـز بایـد حفـظ شـود و هرگونه تضییـع و نادیده انگاشـتن آن حقوق به منزلۀ ناسپاسـی  حقـوق معنـوی و

و ظلم به اوست. 

کـه شـناخت  گیـرد  بـه شـیوه های مختلفـی صـورت  تضییـع حقـوق معنـوی پژوهنـدگان ممکـن اسـت 
ی از آنها مستلزم تعریف و شناسایی انواع روش های انتحال یا سرقت ادبی است. اینک مقصود  بسیار
نگارندۀ این سـطور از طرح این بحث معّرفی انواع چندگانه و چندگونۀ روش های انتحال نیسـت؛ بلکه 
کید بر لـزوم تعزیر و تنبیه  غـرض، توّجـه دادن بـه اصـل ضـرورت حفـظ حقوق معنوی محّققان اسـت و تأ
گاهانه یا جاهالنه،  م پژوهشگران را محترم نمی شمارند و خواسته یا ناخواسته و آ

ّ
کسانی که حقوق مسل

گرچـه پیـش از ایـن، نوشـتارهایی در ایـن  بـه حقـوق و سـرمایۀ حیـات پژوهشـی آنـان تجـاوز می نماینـد. ا
کیـد می شـود،  فیـن تأ

ّ
خصـوص منتشـر شـده اسـت و گاه گاه نیـز بـر لـزوم رعایـت حقـوق مصّنفیـن و مؤل

ی  َتکـرار و َتـذکار ِنکاتـی در ایـن بـاب بی فایـده نمی نمایـد، خاّصـه در جامعـۀ کنونـی مـا کـه حقـوق شـمار
از پژوهشـگراِن سـخت کوش از سـوی برخـی از محّقق نمایـاِن راحت طلـِب پخته خـوار تضییـع می گـردد و 
اغلب اوقات نیز راهی برای اسـتیفای آن حقوق از دسـت رفته و پای مال شـده وجود ندارد. چه بسـیارند 
پژوهشـگران نگون بخِت کوشـایی که با زحمت و مشـّقت طاقت فرسـا به کشـف و فهم ِنکات علمی تازه 
گهان نویسـندۀ نورسـیده ای به یکبـاره تمام حاصل زحمات آنـان را با به کار آوردن  موّفـق گردیده انـد؛ اّمـا نا
لطایف الحیل به یغما برده و در قالب نگاشته های خویش عرضه داشته و به نام خود ثبت نموده است.

اصل سخن بر سر آن است که نویسندگان باید حرمت دستاوردها و دسترنج محّققان دیگر را پاس بدارند 
آنـان به نحـوی بهره منـد می شـوند »به َصراحـت« و »بـا وضـوح  و چنانچـه از یافته هـا و ثمـرات تحقیقـات 
تمام« به این بهره وری و اسـتفاده اشـاره و اذعان نمایند. این حّق برای هر محّققی که با صرف وقت و توان 
 ثابت و محفوظ اسـت که هر نویسـندۀ دیگـری که از نتایج 

ً
بسـیار بـه یافتـن مطلبـی تـازه کامیاب شـده حتما
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مطالعـات او بهـره  می گیـرد، آشـکارا و بی تدلیـس و تلبیـس بـه نـام وی بـه عنـوان صاحـب و مالـک اصلـی آن 
یافته ها و نتایج تصریح کند و نقش او را در پیشرفت یک دانش به درستی بازنماید. 

اّمـا برخـی از نویسـندگان در مسـألۀ ارجاع دهـی و یادکـرد از مآخـذ نوشـتۀ خود سـهل انگاری نمـوده و آنگونه 
کـه بایسـته اسـت بـه چنـد و چـون دقیق بهره مندی خویش از نگاشـته های محّققان دیگـر اعتراف نمی کنند. 
شـماری از ایـن دسـت نویسـندگان، اندیشـه های بدیـع و یافته هـای جدیـد محّققـان دیگـر را اقتبـاس نمـوده 
و آنهـا را دسـتمایۀ تحقیقـات و تألیفـات خویـش قـرار می دهنـد بـدون آنکـه بـا اشـارات و ارجاعـات دقیـق و 
کننـد و حـّق آنـان را ادا نماینـد. ایـن انتحال گـران،  صریـح، صاحبـان اصلـی آن ایده هـا و یافته هـا را معّرفـی 
ـی و مبهـم و غیـر آشـکار بـه منابـع تحقیـق خـود، 

ّ
به پنـدارۀ نادرسـت خویـش می کوشـند بـا درج ارجاعاتـی کل

خویشـتن را از در معـرض اّتهـام انتحـال قـرار گرفتـن برهاننـد؛ اّمـا غافلنـد کـه چنیـن شـگردها و ترفندهایـی راه 
به جایی نمی برد و مانع انتسـاب انتحال به آنها نمی شـود. تصّور بفرمایید که نویسـنده ای به میزان چندین 
ی و نه چندان 

ّ
 با ارائۀ یکی دو ارجاع کل

ً
صفحه، از مطالب و یافته های پژوهشگر دیگری بهره گیرد؛ اّما صرفا

آشـکار میـزان بهره منـدی خویـش از دسـتاوردهای آن پژوهشـگر را ناچیـز و انـدک فرانمایـد و بـه خواننـدگان 
ُچنین وانمود کند که بیشتر آن مطالب، از ثمرات مطالعه و تحقیق خود اوست! 

بی تردیـد گزینـش ُچنیـن روش نادرسـتی در ارجاع دهـی و نـگارش کتاب هـا و مقـاالت بـا صداقـت و شـرافت 
علمی ناسـازگار اسـت و مصداق بارز حّقه بازی در عرصۀ تحقیق و پژوهش به شـمار می آید و مایۀ تضییع 
حقوق معنوی محّققان می گردد. بنابراین، نحوۀ ارجاع دهی نویسنده به منابع تحقیق خویش باید به گونه ای 
گاه شوند؛ یعنی از ارجاعاتی  باشد که مخاطبان به طور واضح و روشن از میزان بهره مندی او از سایر منابع آ
یابنـد کـه مطالـب و مضامیـن مطـرح در هـر قسـمت از متنـی کـه می خواننـد  کـه پیـش روی آنهاسـت نیـک در
ـق بـه چـه کسـی اسـت و آیـا حاصـل بازجسـتن های خـود نویسـنده اسـت یـا این کـه برگرفته  اسـت از آثار 

ّ
متعل

. در واقـع، شـیوۀ ارجاع دهـی بـه منابع امری سـلیقه ای و پیرو پسـند شـخصی نویسـنده نیسـت  محّققـان دیگـر
فات 

ّ
و بـل تابـع قواعـد منضبـط و معـروف خاّصی اسـت که عدم رعایت آنها منجر می شـود بـه ارتکاب تخل

پژوهشی مختلفی نظیر »انتحال« و تضییع حقوق و سرمایۀ علمی محّققان.

کیـد برخـی دیگـر از  ی، مسـألۀ اهّمّیـت و ضـرورت رعایـت حقـوق معنـوی محّققـان، مـورد توّجـه و تأ بـار
ی در مقالتی خواندنی زیر  نویسـندگان از جمله اسـتاد دکتر پرویز ناتل خانلری نیز قرار داشـته اسـت. و
عنوان »شرافت ادبی« موضوع لزوم حفظ حقوق نویسندگان و دفاع همگان از دستاوردهای علمی آنان 
، نخسـت از ایـن  یـده اسـت. او در مقالـۀ مزبـور را بـه بحـث گذاشـته اسـت و جوانـب مختلـف آن را کاو
نکتـه سـخن گفتـه اسـت کـه حرفـۀ نویسـندگی نیز همچون هر پیشـۀ دیگری مسـتلزم نوعـی جوانمردی یا 
یان بارتر از  شـرافت اسـت. سـپس یـادآور شـده اسـت کـه انحـراف از اصـول شـرافت در حرفـۀ نویسـندگی ز
فات نویسـنده محدود به 

ّ
ی از مشـاغل دیگر اسـت؛ چون پیامدهای خطاها و تخل این انحراف در بسـیار
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معاصران او نیست و ممکن است به همۀ نسل های یک جامعه آسیب رساند:

یان بخـش نیسـت.  انحـراف از اصـول شـرافت در همـۀ پیشـه ها بـه یـک درجـه بـرای جامعـه ز
کاسـبی کـه کـم می فروشـد یـا سـنگ تمـام در ترازو نمی گذارد، از شـرافِت پیشـۀ خـود منحرف 
یسـندگی وضع  یان می رسـاند. در پیشـۀ نو یداران او ز شـده اسـت. اما این انحراف تنها به خر
یـرا همـۀ طبقـات اجتمـاع کـه خوانـدن و نوشـتن می داننـد و همۀ نسـل های  چنیـن نیسـت، ز
یسـنده از  یسـنده سـروکار دارنـد، انحـراف نو یـک جامعـه، از معاصـران و آینـدگان، بـا آثـار نو

یان برساند.1 شرافِت پیشۀ خود به همۀ ایشان ممکن است ز

به گفتـۀ خانلـری یکـی از لـوازم شـرافت ادبـی، مراعـات کـردن حقوق سـایر نویسـندگان اسـت.2 انحراف از 
شـرافت ادبـی انواعـی ناپسـند دارد کـه برخـی از آنهـا »دزدی ادبـی« یـا »دزدی بی ادبانـه« نامیـده می شـود 
مثل اینکه کسـی نوشـتۀ دیگری را با اندکی تغییر یا بدون تغییر به نام خود منتشـر کند.3 خانلری به این 
نکتۀ بسـیار مهم نیز تصریح نموده که یکی از علل رواج انتحال یا سـرقت ادبی در جامعه »بی اعتنایی 
ی از ایـن سـخن، رفتارهـای ُمسـاَمَحت آمیز  خـود نویسـندگان بـه حفـظ حقـوق صنفـی اسـت«4. منظـور و
ی از اهـل علـم یـک جامعـه در برخـورد با نویسـندگان  و آسـان گیری های نـاروا و نابجایـی اسـت کـه بسـیار
ف از خود نشـان می دهند و اعتنایی به تضییع شـدن حقوق سـایر محّققان واقعی و درسـتکار در 

ّ
متخل

گـوار ایـن رفتارهـای  اثـر آن ُمسـاَمحات و آسـان گیری ها نمی نماینـد. اسـتاد خانلـری علـل و پیامدهـای نا
اغماض آمیز را نیز به اختصار چنین بازنموده است: 

هیچ یـک از ایـن گونـه خطاهـا، یـا انحراف ها از شـرافت ادبی، از چشـم کسـانی که نویسـندگی 
 در اظهار آنها مسامحه روا می دارند. عذر ایشان 

ً
پیشۀ ایشان است پنهان نمی ماند. اما غالبا

گاهی این اسـت که حریف بی شـرم اسـت و با ما دشـمن می شـود و دشـنام می دهد. پس بهتر 
آن اسـت کـه خـود را در معرکـه وارد نکنیـم. گاهـی نیـز بـا همیـن حریـف بی شـرم آشـنائی دارند و 
می اندیشند که چون به آثار خود ایشان تعّرضی نکرده است دفاع از شخص سوم را بر عهده 
ندارنـد. ایـن طـرز فکـر همیشـه و در همـۀ مـوارد موجـب ترویـج فسـاد اسـت. کسـانی کـه چنیـن 
می اندیشـند غافلند از اینکه نادانسـته به رواج نادرسـتی در پیشـۀ نویسـندگی کمک کرده اند. 
یسـنده ای که برای کار  یسـندگان اسـت. هر نو دفاع از شـرافت ادبی در درجۀ اول کار خود نو
خود ارزش قائل است باید بداند که دفاع از حقوق همکاران در حکم دفاع از حق شخصی 
گـر در یـک مـورد تعـّرض متوّجـه دیگری اسـت بار دیگر ممکن اسـت متوّجه خود او  اوسـت. ا

، هفتاد سخن، ج 2 )فرهنگ و اجتماع(، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، 1377، ص 190. یز  1. ناتل خانلری، پرو
 2. همان، ص 192.

 3. همان، ص 193.
 ۴. همان، ص 19۴.
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باشـد. بنابراین خاموش نشسـتن در آن مورد، موجب قبول تعّرض به شـخص خود اسـت ... 
گـر خواننـده ای در می یابـد کـه کسـی بـه حـق نویسـنده ای تجـاوز کـرده اسـت بایـد ایـن کار را  ا
ناپسـند بشـمارد و متجـاوز یـا متعـّرض را پسـت و حقیـر بدانـد و او را الیـق عنـوان »نویسـندگی« 

تلقی نکند.5 

بنابر آنچه گذشـت، نویسـندگان بصیر و خوانندگان دیده ور باید نسـبت به حفظ دسـتاوردهای علمی و 
یافتند نویسنده ای به نحوی از دسترنج و یافته های  حقوق معنوی محّققان حّساس باشند و چنانچه در
محّققان دیگر بهره می گیرد بی آنکه با ارجاع صحیح و صریح حّق آنان را بجا آورد، با نقد و َتذکارهایی 
ی را از َتکـرار آن بـر حـذر دارنـد. دسـتاوردها و نتایـج  گاه سـازند و و مشـفقانه او را بـه خطـای خویـش آ
تالش هـای علمـی و تحقیقـی پژوهشـگران را بایـد بـا یادکـرد دقیق و صریح از صاحبان آنها محترم شـمرد 

و گرامی داشت.

۳. اقتراح برای انتقاد
چنانکه مرسوم است، برخی از نویسندگان در پایان مقّدمۀ خویش بر کتابی که قصد انتشار آن را دارند، 
از باب تعارف یا اظهار تواضع یا حّتی به حقیقت و با جّدّیت، از خوانندگان کتاب درخواست می کنند 
گـر در حیـن مطالعـۀ آن بـا خطاهـا یا نقائصی مواجه شـدند، از نادرسـتی ها و کاسـتی های مشـهود در  کـه ا
کتـاب چشم پوشـی کننـد و نویسـنده را به جهـت وجـود آن لغزش هـا و خطاهـا ببخشـایند. بعضـی دیگـر 
از نویسـندگان نیـز اظهـار می دارنـد کـه از َتذکار و یادکرد اشتباهاتشـان از سـوی مخاطبـان گرامی به گرمی 
استقبال می کنند و ُچنین تذّکراتی را صمیمانه ارج و سپاس می نهند. اّما نادرند محّققانی که تعارفات 
معهود و مرسوم را کنار نهاده و به ِجّد در پی اصالح نگاشته های خویش اند و نه تنها انتقاد از آثارشان را 
گوار نمی دانند بلکه به راسـتی خواسـتار و دوسـتار آنند. در اینجا نمونه ای از یک انتقادخواهی جّدی  نا
از سـوی نویسـنده ای بصیر اّما نه چندان شـهیر بازنموده می شـود که به گمان نگارندۀ این سـطور جالب 

توّجه تواند بود. 

ی  آقای رحمت الهی یکی از مترجمان دانشـور و نکته سـنِج چند دهۀ پیِش کشـور ما بوده اسـت که آثار
بـر ترجمـۀ محّمدعلـی  کـرده اسـت. او همچنیـن، نقـّدی مفّصـل  را از داستایوسـکی ترجمـه و منتشـر 
یش شـیللر نگاشـته اسـت و به طبع رسـانده که بسـیار خواندنی  یلهلم تِل فردر جمال زاده از نمایشـنامۀ و
ی در پایان تکمله ای که همراه نقد مزبور نشـر داده اسـت از چند نکتۀ مهم سـخن  و نکته آموز اسـت.6 و
به میان آورده. از جمله، اشـاره کرده اسـت به آسـیب  هایی که تعارفات و رودربایسـتی های متداَول میان 

 5. همان، صص 19۴ _ 195.
ۀ 

ّ
«، مجل یلهلم تل شـیللر یـد بـه: هاشـمی میناباد، حسـن، »نقـد رحمت الهی بر ترجمـۀ محمدعلی جمالزاده از و بـارۀ ایـن نقـد نگر  6. در

   .) فرهنگبان )در دست انتشار
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اهل علم جامعه به نظام آموزشی و پژوهشی ما وارد نموده و سبب شده است که کار تعلیم و تحقیق در 
جامعۀ ما با جّدّیت و صّحِت بسزا پی گرفته نشود و چندان که باید، موّفقّیت آمیز نباشد:

نکتـه قابـل ذکـر دیگـر کـه بایسـتی معروض افتد اینسـت کـه در کار تعلیم و تفهیم و تحقیق رسـم ما غالبًا 
ی پرداخته ایـم و بایـد اقـرار کنیـم کـه بدلیـل همیـن  چنیـن بـوده اسـت کـه بـه تعـارف و تکلـف و رفیق بـاز
ی ها آنطـور کـه باید نتوانسـته ایم مسـائل عمومـی و اصولی دنیای علم امـروز را بصورت صحیح  ظاهرسـاز
یم و بدیهی است که اینکار از مکتب عقل و خرد بدور است، تبعیت  به آموزندگان و طالب عرضه بدار

کردن از عقل و خرد با رعایت حسن خلق و دوست پرستی و باصطالح رودربایستی و غیره جداست. 7

ی سـپس آشـکارا اقتراح می نماید که خوانندگان به انتقاد از همین کتاب انتقادی او بپردازند و او را از  و
گاه سازند: خطاها و لغزش  هایش آ

گرامـی کـه احتمـاال ایـن وجیـزه را مطالعـه میفرماینـد نـه تنهـا اسـتدعای  در خاتمـه از خواننـدگان و اسـتادان 
 مسـتدعیم کـه هـرگاه بخطـا و لغزشـی پـی بردند با نهایت شـدت 

ً
اغمـاض و گذشـت نـدارم بلکـه اسـترحاما

و دقـت بـر اشـتباهم واقـف سـازند و وادارم فرماینـد کـه رفـع نواقـص کنـم و در اصـاح خـود کوشـا باشـم و بـه 
بیهوده گوئی و ژاژخائی نپردازم، باشـد که با کمک و معاضدت ایشـان در پی مطلوبی مطمئن و بی پیرایه و 
آموزنده برآئیم و عنان قلم را بیهوده رها نکنیم تا باری از دوش ضعیف و فقیر ذهنی ما برداشته شود نه آنکه 
کرده بمجامله و تظاهر برگزار گردد، البته سپاسگزارم که بر نقص خود واقف شوم نه آنکه تقصیرم را  خدا نا

ندیده بگیرند و همه در جهل بمانیم. 8

ی، ُچنیـن سـخت گیری و جّدّیتـی در کار تحقیـق و تألیـف، شایسـتۀ تحسـین و سرمشـق قـرار گرفتـن  بـار
اسـت. باید نیک به خاطر داشـت که هر جا علم و تحقیق رشـد کرده اسـت و اعتال یافته حتمًا به جهت 
دّقت و جّدّیت و اهتمام تمامی بوده که پژوهشـگران در کار خویش نموده و از آسـانگیری و بی مباالتی 
ارتقـاء سـطح علمـی و  گـر دوسـتار و خواسـتار  ا یده انـد.  در مطالعـات و تحقیقـات خـود اجتنـاب ورز
یم و مورد توّجه کافی قرار دهیم. پژوهشی جامعۀ خویش هستیم، باید انتقادهای دانشورانه را گرامی بدار

یلهلم تل، تهران،1335، ص 178.  7. الهی، رحمت، اشاره ای بر ترجمۀ اخیر فارسی از نمایشنامۀ و
 8. همان، صص 178 _ 179.


