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امروزهانتحال
بزرگترینجرم
دانشگاهیبهشمار
میرودوموجب
رسواییوبیاعتباری
کاملاستادانیمیشود
کهدستبهاینکار
زدهباشند

به گزارش بنگا ه های خبری ، از جمله دويچه وله2 و بی. 
يار  و  آلمان  آموزش  وزير  شوان4  آنت  خانم  سی3،  بی. 
در  انتحال  به  آلمان،  اعظم  مركل، صدر  آنگال  نزديک 
رسالۀ دكتری خود متهم و چهار روز بعد در روز يكشنبه، 
24 فوريه 2013، ناگزير به استعفا از منصب خود شد. وی 
سی سال قبل رسالۀ خود را با عنوان »منش و وجدان- 
گسترش  متقضيات  و  ضرورت ها  شرايط،  در  مطالعاتی 
وجدان در روزگار معاصر«5 در دانشگاه دوسلدورف ارائه 
و از آن دفاع كرد. در سال 2012 وبالگ نويس ناشناسی 
او را متهم به انتحال و سرقت علمی در رساله اش كرد. 
دانشگاه اين ادعا را بررسی و پس از تأييد آن اعالم كرد 
كه وی بيش از 60 مورد نقل قول غير مستقيم از منابع 

ببرد.  نام  را  منابع خود  ارجاع دهد و  آنها  به  ديگر داشته، بی آنكه 
بدين ترتيب، از نظر دانشگاه، وی به صورت منظم دست به انتحال 
زده بود و به همين سبب دانشگاه مدرك دكتری او را پس از سی 
را  اين مسئله حساسيت جامعۀ علمی جهانی  بازپس گرفت.  سال 
در برابر انتحال يا سرقت علمی نشان می دهد. ماجرای تعليق يک 
ماهۀ فريد زكريا به سبب آوردن دو پاراگراف از مورخی بدون استناد 

مناسب به او نمونۀ ديگری از اين حساسيت را نشان می دهد. 
و  به شمار می رود  دانشگاهی  بزرگترين جرم  انتحال  امروزه 
موجب رسوايی و بی اعتباری كامل استادانی می شود كه دست به 
اين كار زده باشند. در روزگار معاصر، استادان و پژوهشگرانی در 
تقلب  آشكار شدن  از  بوديم كه پس  را شاهد  اوج درخشش خود 
نصراهلل  نوشتۀ  به  يافت.  زوال  آنها  مستجعل  دولت  كارشان  در 

و ما ادریک ما الّسارق؟
سرشت و سویه های غیر اخالقی انتحال

■ دکترسیدحسناسامي1
    دانشيار دانشگاه اديان و مذاهب

پورجوادی، رئيس يكی از كالج های ايالت نيويورك هنگام سخنرانی 
سخنی گفت و منبع خود را بيان نكرد. وي بعدها به جرم انتحال 

ناگزير به استعفا گشت) پورجوادي، 1382، ص 3(.
و  اقتصادی  و  اجتماعی  ضرورت های  و  اينترنت  گسترش 
مسئلۀ منزلت علمی، انتحال و سرقت علمی را به پديده ای جهانی 
و جهان گستر و فزاينده تبديل كرده است تا جايی كه امروزه گاه از 
آن چونان »مسئله ای جهانی«6 ياد،)ساتر اسميت7، 2008، ص75(. 
و گاه بر آن نام »طاعون انتحال«8 گذاشته می شود كه به  شكلی 
كامپبل9،  است)  كرده  مبتال  را  آموزشی  و  علمی  مجامع  گسترده 
انتحال،  معضل  به  بی مانند  حساسيت  دليل  به  ص25(.   ،2008
امروزه ادبيات اين بحث غنی است و متخصصان اخالق پژوهش 
غير  داليل  و  انواع  و  مسئله  اين  چون  و  چند  دربارۀ  تفصيل  به 

اخالقی بودن آن بحث می كنند)اسالمي، 1391(.
در برابر آن حساسيت شديد، شاهد نوعی كرختی و بی تفاوتی 
گاه  كه  جايی  تا  هستيم  كشورمان  در  انتحال  معضل  به  نسبت 
حوادثی رخ می دهد كه معلوم نيست بايد بر آن گريست يا به آن 
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انتحالهنگامیرخ
میدهدکهکسی

مطلبیراازمنبعیا
منابعیمعینبدون

استنادوارجاعمناسب
برگیرد؛چهدراینکار
قصدفریبباشدوچه

نباشد

خنديد. برای مثال، دانشجويی پايان نامۀ كارشناسی ارشد 
خود را با نمرۀ 16 گذراند. اما چند سال بعد دانشجوی 
ديگری: »همان را عينًا و بی كم و كاست و فزونی برای 
مقطع دكتری ارائه داد و با نمرۀ 20 از آن دفاع كرد.«10 
نگارنده در مقام استاد راهنما و داور رساله های مختلف 
بوده  دست  اين  از  گسترده اي  انتحال های  شاهد  بارها 
است و خودش نيز بارها در معرض انتحال قرار گرفته 

است)اسالمي، 1390(.
متأسفانه اين آفت صرفًا مختص دانشجويانی نيست 
كه برای نمره و گرفتن مدرك دست به انتحال می زنند 
كتابسازان و مهمتر از آن برخی از اعضای هيئت علمی 
و  می شوند  چندش آور  جرم  اين  مرتكب  نيز  دانشگاه ها 
كتابسازان  از  نمونه ای  می كنند.  بدنام  را  دانشگاه  نهاد 
آقای شبر الفقيه است كه رسالۀ دانشگاهی حامد كاظم 
المرتضی  الشريف  عند  القرآنيه  الدالله  نام  به  عباس، 
است  بوده  مرتضی11  سيد  دربارۀ  كه  را  لغويه(،  )دراسه 
با تغيير نام  برمی دارد و بدون كمترين تغييری و صرفًا 
آن به الدالله القرآنيه فی فكر محمد حسين الطباطبائی 
)الميزان نموذجًا(،12 به نام خودش منتشر می كند. وی هر 
جا در متن اصلی تعبير »الشريف المرتضی« بوده است 
كتاب  آن  حاصل  می كند.  تبديل  »الطباطبائی«  به  را 

آثار سيد مرتضی كه هزار سال  رسوايی است كه در كتابنامۀ آن 
پيش می زيسته است به نام عالمه طباطبايي معاصر ثبت می شود. 
به  الناصريات،  نام  به  مرتضی  شريف  معروف  كتاب  نمونه  برای 

شكل زير درمی آيد:
الحسين،  بن  علی  ابوالقاسم  الطباطبائی،  الناصريات: 
تحقيق: الشيخ طالب علی الشرفی، مطبوع علی اآلله الكاتبه، 
تسلسل 2824  االشرف،  النجف  العامه،  المؤمنين  امير  مكتبه 

فقه.13 
در حالی كه نه نام عالمه طباطبايي، ابوالقاسم علی بن 
همچنين  دارد.  الناصريات  نام  به  كتابی  نه  و  است  الحسين 
االمامه  فی  الشافی  نام  به  مرتضی  سيد  ديگر  معروف  كتاب 
كه در نقد قاضی عبدالجبار نوشته است، به صورت زير به نام 

عالمه طباطبايي ثبت می گردد: 
الشافی فی االمامه و الرد علی كتاب المغنی: للقاضی عبد 

الجبار الطباطبائی، ابوالقاسم علی بن الحسين.
در صورتی كه به احتمال قوی در كل تاريخ شخصی به اين 
نام وجود نداشته است. اين شخص چنان ابلهانه دست به انتحال 
ثبت  درست  را  افراد  نام  است  نكرده  حتی كوشش  كه  است  زده 
كند.14 گفتنی است كه چهار كتاب ديگر از اين شخص شناسايی 
شده است كه در حوزه های مختلفی است و به احتمال باال همۀ 
بودن  دقيق  و  علمی  مختلف  عرصه های  به  تعلق  دليل  به  آنها، 
برخی از آنها، سرقت از آثار ديگران است. نام اين آثار عبارتند از: 
)1( التلمود: جذور االرهاب الصهيونی، )2( الحب الهی و تطوره عند 
المتصوفه: رؤيه فی المنهج و المعرفه و الدور، )3( خطاب الفلسفی 

انتحالبههردلیلیکهصورتگیرد،
خطاستونیازمندتعقیبوپیگیری
ورسواکردنسارقاناست

و ما ادریک ما الّسارق؟ سرشت و سویه های غیر اخالقی انتحال
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هرگاهحدیثیبرزبان
آوردید،بهکسیکه
آنرابرایتانگفته
است،نسبتدهید.اگر
حقباشدکهبهسود
شماستواگردروغ
باشد،برعهدۀاوست

العربی االسالمی المعاصر بين اشكاليه المنهج و ازدواجيه التراث، 
)4( علم الكالم و تطوره عند العرب رويه فی المعرفه و المنهج و 

الدور.  
و  انتحال  اين  كه  پديدار می شود  اصلی هنگامی  اما مشكل 
پژوهشگران صورت  و  دانشگاه  استادان  از  برخی  از سوی  سرقت 
گيرد و يافته های ديگران اينگونه به نامشان مصادره گردد. مرحوم 

زرين كوب از يكی از اين سارقان اينگونه رندانه ياد می كند: 
نازنين رفيع و اهل  »هم اكنون در همين شهر ما يک مرد 
آن  بالفاصله  تقريبًا  می نويسم،  من  هرچه  كه  حقيقت هم هست 
را زير و رو می كند و نام مباركش را روی آن می گذارد- دو قرن 
نيست. خرسندم  اعتراض  سكوت، تصوف و چيزهای ديگر. جای 
كه به هر حال صدايم بی پژواك نمی ماند و از زبان ديگری دوباره 
تكرار می شود. اينكه اشخاصی بين اصل و بدل تفاوت نمی گذارند 

به خودشان مربوط است.«) زرين كوب15، 1376، ص497(. 
طرفه آنكه برخی از آثاری كه دربارۀ اخالق پژوهش نوشته 
شده است و مثاًل قرار است به خواننده تعليم دهد كه مبادا دست به 
سرقت آثار ديگران بزند و اثری را به شكل نامناسبی مورد استناد 
قرار دهد، خود نمونه و مثل اعالی سرق ت علمی به شمار می روند 
نوشتار ديگری معرفی خواهد  را در  از آن  نمونه هايی  نگارنده  كه 
از  فصلی  بررسی  با  ابوالحسنی  فرشته  خانم  مثال،  برای  اما  كرد. 
مطالب  نويسندگان  كه  است  داده  نشان  پژوهش،16  اخالق  كتاب 
اخالق  »خاستگاه  مقالۀ  در  قراملكی  آقای  منقوالت  از  را  را  خود 
چنان  و  نهاده  كنار  را  واسطه  اين  اما  كرده اند،  نقل  پژوهش«،17 
وانموده اند كه گويی از منابع اصلی نقل قول می كنند و بدين ترتيب 

مرتكب »سرقت نقابدار«18 شده اند.

سرشتانتحال
و  خطاست  گيرد،  صورت  كه  دليلی  هر  به  انتحال  همه،  اين  با 
نيازمند تعقيب و پيگيری و رسوا كردن سارقان است. هنگامی كه 
مچ كسانی كه مرتكب انتحال می شوند، گرفته می شود، دست به 
توجيهاتی می زنند كه هيچ يک پذيرفتنی نيست. گاه از بی اطالعی 
نسبت به قبح اين عمل سخن می گويند و گاه سخن از عدم قصد 
به  انتحال  از  خاصی  تفسير  نيز  زمانی  می آورند.  ميان  به  نيت  و 
دست می دهند كه كارشان را موجه جلوه دهد. لذا بد نيست كه به 

تازه ترين تعريف انتحال توجه كنيم.
خانم دايان پكوراری19 در بخشی از رسالۀ دكتری خود، در پی 
بررسی و تحليل پنجاه و سه تعريف گوناگون، شش عنصر اساسی 
انتحال را شناسايی و معرفی كرد و بر اساس آن تعريفی ارائه داد. 
اين عناصر عبارتند از: )1( فاعل )دانشجو، استاد يا شخص ديگری(، 
)كتاب، مجله،  منبعی مشخص  از   )3( را  متن(  )الفاظ،  )2( چيزی 
اينترنت(، )4( بدون اعالم مناسب، )5( با )يا بدون( قصد فريب، )6( 

برگيرد )يا بدزدد(.20
با توجه به عناصر باال انتحال هنگامی رخ می دهد كه كسی 
مناسب  ارجاع  و  استناد  بدون  معين  منابعی  يا  منبع  از  را  مطلبی 

برگيرد؛ چه در اين كار قصد فريب باشد و چه نباشد. بر 
اين اساس، می توان به اختصار انتحال را اينگونه تعريف 
ارجاع  بدون  معين  منبعی  از  مطلبی  »برگرفتن  كرد: 
نباشد.« در  باشد و چه  درست، چه قصد فريب در كار 
واقع، اين تعريف، افزون بر شخصی نبودن، اواًل شامل 
هر كسی می شود، و صرفًا شامل دانشجويان يا استادان 
متون  يا  ابرمتنی21  و  متنی  مواد  ثانيًا همۀ  نمی شود،  را 
مجازی و موجود در فضای سايبر را در بر می گيرد، ثالثًا 
صرف استناد را كافی نمی داند و بر مناسب بودن نحوۀ 
ارجاع تأكيد می كند. سرانجام، قصد و عمد عامل را كنار 
می گذارد و آن را در تعريف داخل نمی كند. بدين ترتيب، 
و  ندارد  نقشی  انتحال  دادن  رخ  در  قصد  عدم  و  قصد 
تا جرم به شمار  اين عمل محقق شود  كافی است كه 

رود.

سویههایغیراخاقیانتحال
ميان  ترديدی  انتحال  عمل  بودن  اخالقی  غير  در 
جای  اما  نيست،  پژوهش  اخالق  عرصۀ  متخصصان 
با  است.  اخالقی  غير  عمل  اين  چرا  كه  است  پرسش 
اين  به  می توان  موجود  اخالقی  نظريه های  به  توجه 
همۀ  نتيجۀ  هرچند  داد؛  متفاوتی  پاسخ های  پرسش 
استقصای  پی  در  بی آنكه  اينجا  در  است.  يكی  آنها 
كنم،  تبعيت  نظرگاه خاصی  از  يا  و  باشم  پاسخ ها  همۀ 
می كوشم بر اساس شش ديدگاه تحليل كنم. اين شش 
از: )1( ديدگاه  متن گرايانه، )2( ديدگاه  ديدگاه عبارتند 
ديدگاه   )4( وظيفه گرايانه،  ديدگاه   )3( پيامدگرايانه، 
ديدگاه   )6( و  حق گرايانه،  ديدگاه   )5( فضيلت گرايانه، 

خودگرايانه. 
در صورتی كه صرفًا به نصوص دينی ملتزم باشيم، 
برخی از اين نصوص به صراحت ما را از انتحال و به خود 
بستن كار ديگران بازمی دارند. البته می توان اين نصوص 
را نيز تفسيری اخالقی كرد و در نتيجه آنها را به يكی از 
ديدگاه های اخالقی تحويل برد يا تفسير كرد. اما فرض 
ما در اينجا آن است كه اگر كسی بخواهد صرفًا به استناد 
متون دينی بحث كند و وارد مباحث فنی اخالقی نشود، 
نيز می تواند به آنها استناد كند. از اينرو، جدا ساختن اين 
بخش از بخش های ديگر، برای آسان  كردن بحث بوده 
است. قرآن كريم ما را از كم ارزش  دانستن داشته های 
مردم باز می دارد.22 حال، يكی از نمونه های آشكار اين 
كار آن است كه كسی حاصل زحمت چند سالۀ ديگری 
را به خود نسبت دهد و به نام خود منتشر سازد. همچنين 
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آنكهاگرکسیمال
بیصاحبیرااز

رویزمینبردارد،
کارشسرقتقلمداد
نمیشود،درحالیکه
اگرکسیکتابیبدون
ناممؤلفرادرجایی

بیابدوبهنامخود
منتشرسازد،دستبه

انتحالزدهاست

سبب  به  دارند  دوست  كه  كسانی  آل عمران  سورۀ  در 
كاری كه نكرده اند، ستوده شوند، به كيفری دردناك بيم 

داده شده اند.23
در برخی از روايات نيز، نسبت دادن كار ديگران، از 
هر نوعی كه باشد، به خود نادرست شمرده شده است. 
برای نمونه رسول خدا)ص( فرموده اند: »هركس بنمايد كه 
غذايی خورده است، حال آنكه نخورده باشد و بگويد اين 
به من داده  نباشد و بگويد  او  آِن  از  آِن من است و  از 
شده است و داده نشده باشد، مانند كسی است كه در روز 

قيامت، دو پيراهن دروغين بر تن كرده باشد«. 24
روايت ديگری به صراحت حتی حذف واسطۀ نقل 
گونه ای  می رود،  شمار  به  انتحال  از  خفيفی  نوع  كه  را 
ياران  امام صادق)ع(  آن منع می كند.  از  و  دروغ شمرده 
پرسيدند:  آنان  داد.  پرهيز  مفترع«  »دروغ  از  را  خويش 
دروغ مفترع چيست؟ حضرت پاسخ دادند: »اينكه كسی 
از  را  را واگذاری و آن  او  برايت نقل كند، پس  حديثی 

كسی نقل كنی كه وی از او نقل كرده است«.25
به  احاديث  برخی  بازدارنده،  احاديث  اين  كنار  در 
ما آموزش می دهند تا چگونه با گفتار و نوشتار ديگران 
است كه  آمده  به صراحت  آنها  از  در يكی  كنيم.  رفتار 
هرگاه سخنی را از كسی شنيديم، هنگام بازگويی آن را 
از همان شخص نقل كنيم تا مسئوليت راست و دروغش 
روشن گردد. در اين باره، امام علی)ع( فرموده اند: »هرگاه 
حديثی بر زبان آورديد، به كسی كه آن را برايتان گفته 
است، نسبت دهيد. اگر حق باشد كه به سود شماست و 

اگر دروغ باشد، بر عهدۀ اوست«. 26
ضرورت  روشنی  به  احاديث،  اين  مجموع  از 
به  ديگران  گفتۀ  و  سخن  روايت  و  نقل  در  امانتداری 
از  متنی  اگر  كه  است  آن  امانت  الزمۀ  می آيد.  دست 
شخصی در اختيار داشتيم و مطلبی از آن نقل كرديم، 
منبع آن را پنهان نكنيم و در اختيار مخاطبان خود قرار 
دهيم. طبق فرمان امام صادق)ع( اگر كسی، برای مثال، 
در  كه  ديد  آموزشی  كتاب  يک  در  را  از صائب  شعری 
آنجا به ديوان صائب ارجاع داده شده بود و سپس اين 
شعر را در نوشتۀ خود آورد، حق ندارد، بی آنكه خودش 
به طور مستقيم ديوان شعر صائب را بررسی و اين شعر 
را در آن ديده باشد، آن را به ديوان صائب نسبت دهد. 
برساخته  يا دروغ  اگر چنين كند، مرتكب دروغ مفترع، 
يا فرعی شده است. وی ملزم است كه به همان كتاب 
آموزشی ارجاع دهد و آن را به عنوان منبع شعر معرفی 
كند. لذا اگر كسی متشرع باشد و پايبند دستورات دينی، 

بايد از انتحال كه طبق اين نصوص، عملی است نامشروع بپرهيزد.
انتحال  است.  آشكار  انتحال  نادرستي  نيز  اخالقی  نظر  از 
معنوی  دارايی  در  نامقبول  تصرف  و  از دست اندازی  است  عبارت 
ديگران و از اين جهت تفاوتی ميان سرقت اموال مادی و اموال 
را  ديگری  خودرو  كسی  اگر  كه  گونه  همان  ندارد.  وجود  معنوی 
بدزدد و آن را به نام خود بفروشد، خطا كرده است. اگر شخصی 
خطا  مرتكب  كند،  منتشر  خود  نام  به  و  بدزدد  را  ديگری  نوشتۀ 
در  خيانت  ديگران،  معنوی  دارايی  سرقت  انتحال  لذا  است.  شده 
حقوق آنان و تقلب و شيادی در جامعۀ علمی است. ممكن است 
معنوی  و  مادی  اموال  ميان  و  بگيرد  خرده  مقايسه  اين  بر  كسی 
تفاوت بگذارد و برای مثال، منكر مالكيت معنوی گردد. در اينجا 
يا  انتحال و مسئلۀ كپی رايت  را كه گاه ميان  بايد نخست خلطی 
مالكيت معنوی می شود، بر طرف سازم. كپی رايت، يا حق استنساخ؛ 
يعنی آنكه كسی حق نداشته باشد كتاب يا نوشته يا ديگر توليدات 
فرهنگی ديگری را بردارد و بدون پرداختن حقوق پديدآورنده اش، 
و در عين حال به نام همان پديدآورنده، آن را منتشر سازد. برای 
مثال، اگر مترجمی، رمانی از گابريل مارسيا مارِكز را بردارد و بدون 
اجازۀ وی آن را ترجمه كند و نام نويسنده را نيز بر كتاب نقش كند، 
وی صرفًا كپی رايت را نقض كرده است و به تعبير ديگر، حقوق 
مادی مارِكز را ناديده گرفته است. اين كار، در بسياری از كشورها 
غير اخالقی و غير قانونی و قابل تعقيب حقوقی است. در كشور ما 
نيز اين حق برای نويسندگان و مترجمان داخلی محفوظ است، اما 
دربارۀ نويسندگان خارجی هنوز مناقشه فيصله نيافته است. اين كار 
انتحال شمرده نمی شود. انتحال يا سرقت علمی آن است كه برای 
مثال، مترجمی رمانی از همين مارِكز يا كتابی در زمينۀ روان شناسی 
را از نويسنده ای معروف بردارد و پس از ترجمه آن را به عنوان اثر 
اين كار  نبرد.  از مؤلفان آن  نامی  تأليفی خود معرفی كند و هيچ 
از سوی همۀ جوامع غربی و شرقی، متدين و نامتدين، معتقد به 
كپی رايت يا مخالف آن، خطا و غير اخالقی و نوعی سرقت است. 
مولتون و رابينسون در اين باره پای را فراتر گذاشته، اين عمل را 
را  مسئله  دو  ديدگاه خود  تحليل  در  و  از سرقت می دانند  شنيع تر 
مطرح مي كنند. نخست، آنكه انتحال را از سرقت متمايز می كنند و 

دوم، نادرستی اخالقی اين عمل را نشان می دهند.27 
تفاوت  انتحال دست كم دو  و  بين سرقت  اين دو،  به عقيدۀ 
از روی زمين  وجود دارد: يكی آنكه اگر كسی مال بی صاحبی را 
بردارد، كارش سرقت قلمداد نمی شود، در حالی كه اگر كسی كتابی 
بدون نام مؤلف را در جايی بيابد و به نام خود منتشر سازد، دست 
به انتحال زده است. دوم آنكه اگر كسی مثاًل خانۀ خود را به كسی 
بخشيد، اين شخص مالک قانونی آن خانه می شود. حال آنكه اگر 
كسی كتابی نوشت و آن را به ديگری بخشيد، باز وی حق ندارد 
آن را به نام خود منتشر كند؛ زيرا در اينجا اساسًا بحث مالكيت در 
به  است. هنگامی كه كسی  آفرينندگی  بلكه مسئلۀ  نيست،  ميان 
دروغ مدعی نوشتن اثري را مي كند؛ يعنی آن را آفريده است و بدين 
ترتيب، جامعۀ علمی را فريفته است و مرتكب تدليس يا فريبكاری 

و ما ادریک ما الّسارق؟ سرشت و سویه های غیر اخالقی انتحال
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و تقلب شده است. پس انتحال صرفًا دزدی يا مانند آن نيست، بلكه 
به واقع تقلب و شارالتانيسم در عرصۀ علم است.

در پاسخ به دومين مسئله، يعنی علت خطا شمردن انتحال، 
بايد توضيح داد كه در برخی كارها، آنچه مهم است فاعل است، 
تا  داد  ديگری  به  پولی  كسی  اگر  مثال،  برای  فعل.  يا  نتيجه  نه 
بسته ای را به مقصد برساند، وی می تواند آن بسته را به ديگری 
بدهد تا به مقصد برسد، چون هدف رسيدن بسته است، و شخص 
رساننده اهميتی ندارد. اما اگر كسی به نقاش معروفی پولی داد تا 
اين  تا  اجير كند  را  نمی تواند ديگری  پرتره ای بكشد، وی  برايش 
كار را انجام دهد. در اين كار، سفارش دهنده خواستار پرتره ای به 
قلم همان نقاش معروف است، نه ديگری. در واقع، تأليف، نقاشی، 
ترجمه و مانند آنها كه نوعی آفرينش به شمار می روند، از نوع دوم 
هستند و در آنها شخص فاعل اهميت دارد. در اينگونه موارد، ما 
فاعل واقعی يا نقاش اصلی يک پرتره را می ستاييم يا كارش را نقد 
می كنيم. اما اگر كسی آمد و نقاشی زيبای نقاش ديگری را به نام 
خود قالب زد، ستايش ما به خطا متوجه او می شود و در نتيجه كسی 
ستايش  شايستۀ  كه  كسی  و  ستوده  نيست،  ستايش  شايستۀ  كه 
است، فراموش می شود و اين خالف منطق تشويق است كه قرار 

است فاعالن حقيقی را دربرگيرد.28
حال،  اين  با  اخالقی خطاست.  نظر  از  انتحال  ترتيب،  بدين 
خاص  ديدگاه های  اساس  بر  و  داد  ادامه  را  خود  تحليل  می توان 
اخالقی نادرستی آن را بهتر نشان داد. انتحال از منظر پيامدگرايانه 
نيز خطاست. انتحال پيامدهای غيراخالقی متعددی دارد، از جمله 
آنكه به رواج تقلب و فريب می انجامد و در پی آن، فرصت طلبان 
سوء  مورد  را  علم  عرصۀ  و  می كنند  استفاده  ديگران  دسترنج  از 
استفاده قرار می دهند. كسانی كه شايستگی علمی ندارند، به  ناحق 
جايگاهی را به خود اختصاص می دهند كه برخالف واقع است و 
در  و  می گردند  محروم  خود  مناسب  جايگاه  از  اصلی  شايستگان 
واقعی جا  عالمان  ميان  در  را  متقلبان خود  و  فريبكاران  درازمدت 
می زنند و امكان بازشناسی را دشوار و دشوارتر می كنند. آسان گيری 
نسبت به انتحال، به ويژه در ميان قشر دانشگاهيان خطرات بيشتری 
دارد؛ زيرا بر اثر آن متقلبان و افراد فاقد صالحيت موفق می شوند، 
تعليم و هدايت نسل جديد علمی را به دست گيرند و كسانی كه 
خود فاقد صالحيت اخالقی هستند، در پی ترويج و انتقال صفاتی 
برمی آيند كه بويی از آنها نبرده اند. دست پروردگان چنين متقلبانی 

معلوم نيست كه چه چيزی از آب درآيند، به گفتۀ سعدی: 
اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبی

برآورند غالمان او درخت از بيخ
به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد

زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ29
از منظر وظيفه گرايانه نيز خطا بودن انتحال روشن است. هر 
كس، به خصوص دانشگاهيان، ملزم است كه در زندگی به اصول 
باشد.  پايبند  ديگران،  حقوق  رعايت  و  صداقت  همچون  اخالقی 
حال كسی كه دست به انتحال می زند، در واقع مرتكب بی صداقتی 

شده و به دروغ، كاری را كه به او تعلق ندارد، از آن خود 
وانمود ساخته است. افزون بر آن، طبق ديدگاه كانت، هر 
كس ملزم است با انسان های ديگر چون غايت فی نفسه 
بنگرد و آنان را ابزار صرف مقاصد خود نسازد،)كانت30، 
تكليف  اين  نقض  انتحال  كه  حالی  در  1375، ص74( 

است. 
جدی  خطايی  نيز  فضيلت گرايانه  منظر  از  انتحال 
ويژگی های  كه  است  كسی  فضيلت  با  انسان  است. 
اخالقی ای چون صداقت، شجاعت و عدالت، در او ريشه 
دوانده و رفتارش بر اساس آنها باشد. الزمۀ صداقت آن 
است كه شخص صادق حاصل كار ديگران را به نام خود 
شهامت  كه  است  آن  شجاعت  مقتضای  نكند.  معرفی 
باشد  را داشته  ابراز حقيقت و معرفی منابع نوشتۀ خود 
و عدالت مستلزم آن است كه به حقوق ديگران تجاوز 
شهامت  می زند،  انتحال  به  دست  كه  كسی  اما  نكند؛ 
ندارد تا شخصيت واقعی خويش را نشان دهد. در نتيجه 
در پس شخصيت علمی ديگری پنهان می شود، كار او را 
به خود می بندد و به تعبير خانم ِربكا مور هوارد، در سايۀ 
غول ها می ايستد31 و اين كار نهايت بی فضيلتی است.   

از ديدگاه حق گرايانه نيز انتحال خطاست. اين حق 
هر نويسنده و پديدآورنده ای است كه نامش بر حاصل 
تالش و آفرينش وی بر جای بماند و كسی آن را پاك و 
پنهان نكند. اين حق هر نويسنده ای است كه اگر كسی 
از نوشته اش نقل قول كرد، به همان نوشته ارجاع دهد 
و اين حق هر مؤلفی است كه ديگران رابطۀ نوشته اش 
را با خودش به رسميت بشناسند و آن را انكار يا كتمان 
انتحال دقيقًا نقض همين حق است.  آنكه  نكنند. حال 
عنصر سلب  بر  انتحال،  تعريف  در  المنجد،  نويسندگان 
حق اينگونه تأكيد می كنند: »انتحال كرد: چيزی را به 
خود نسبت داد كه متعلق به ديگری است يا بدان حقی 

ندارد.«32
انتحال  هم  خودگرايانه  منظر  از  آنكه  سرانجام 
خطاست. اگر كسی تنها در بند خويش باشد و در پی رشد 
شخصی و منافع خود برآيد، باز عقل عملی اقتضا می كند 
تا با اقداماتی همچون انتحال و سرقت آثار ديگران، كه 
به  را  خود  درازمدت  منافع  می گردد،  زود كشف  يا  دير 
خطر نياندازد و آبروی خود را كه يكباره از بين نبرد. البته 
گفتنی است كه خودگرايی33 اخالقی، بر نوعی عقالنيت 
استوار است، غير از خودپسندی34 و حماقت است. حاصل 
آنكه انتحال از هر منظر اخالقی كه نگريسته شود و با 

یكیازآفاتویرانگر
سنّتتحقیقدرکشور
ما،رواجگستردۀ
انتحالبهخصوص
درقشردانشگاهی
استکهعللمتعددی
دارد.اماعللآنهرچه
باشد،الزماستکه
ساحتدانشازاین
کارهایپلیدپاکیزه
نگهداشتهشود
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درسنّتاسامی
رعایتحقوقمؤلفانو
استناددرستبهآنها
راالزمۀسپاسگزاری
درعرصۀعلموبرکت

علمیمیدانستند

هر ديدگاهی تحليل شود، خطا خواهد بود و هركس بايد 
بكوشد با همۀ وجود از آن بپرهيزد.

بحثانتحالدرسنتاسامی
است  عملی  علمی،  سرقت  يا  انتحال  اينكه  در  امروزه 
است،  علمي  ضد  رفتاری  و  آكادميک  شرافت  خالف 
پژوهش  اخالق  محور  تقريبًا  و  ندارد  وجود  ترديدی 
هر  از  پرهيز  و  ديگران  حقوق  رعايت  و  مسئله  همين 
نوع دست اندازی به حقوق معنوی نويسندگان به شمار 
اما  اتفاق نظر وجود دارد،  اينجا تقريبًا نوعی  تا  می رود. 
كار  به  عمل  در  را  سنجه  اين  می خواهيم  كه  همين 
و  خودمان  گذشته  در سنت  كه  شويم  متوجه  و  گيريم 
به  كه  است  داده  رخ  رفتاری  متقدمان  برخی  ميان  در 
كليت  در  می كوشيم  است،  انتحال  نوعی  می رسد  نظر 
غير اخالقی بودن انتحال ترديد نماييم و در اين ديوار 
رخنه كنيم. برای مثال، هنگامی كه مالصدرا در معرض 
اتهام انتحال قرار می گيرد، به جای بررسی دقيق آنچه 
اخالقی  حكم  می كوشيم  است،  داده  رخ  وی  آثار  در 
نبودن انتحال را به نحوی ناديده بگيريم، يا اينكه نشان 
دهيم اين حكم كليت ندارد و يا موارد اقتباسی مالصدرا 
پيش پا افتاده بوده است و يا آنكه اصواًل بحث انتحال 
و سرقت علمی، بحثی است غربی و وارداتی و نبايد آن 
رفتار  اين سنجه  با  و  بر فرهنگ اسالمی چيره كرد  را 
متقدمان را بررسی كرد. يا آنكه به ادعای آقای رضازاده: 
»اصاًل ذكر مآخذ مرسوم نبوده است.«)طباطبايي، 1386، 

ص61(. نمونۀ اين داوری ها را نگارنده در جای ديگری به تفصيل 
تحليل كرده و ناكارآمدی آنها را نشان داده است) اسالمي، 1390، 

صص 17-7(.
هستۀ  كه  هستيم  ادعا  يک  تكرار  شاهد  هنوز  حال،  اين  با 
و  ما  متقدمان  ميان  در  انتحال  »مقبوليت«  و  بودن  »مجاز«  آن 
رواج اين عمل در سّنت اسالمی بوده است. برای مثال، اقای اكبر 
ثبوت، تصريح می كند بزرگانی چون ابن سينا عباراتی را از ديگران 
در  و  بوده است  بی اشكال  كار  اين  و  نقل می كرده اند  منبع  بدون 
ادامه می نويسد: »مسئلۀ مالكيت خصوصی افراد نسبت به گفته ها 
و نوشته های خويش، به شكلی كه در عصر ما به آن نگاه می كنند، 
در آن اعصار مطرح نبوده است و عمومًا نقل از آثار ديگران بدون 

ذكر مأخذ را مجاز می دانسته اند«)ثبوت، 1392، ص4(.
در واقع، در نوشته های كسانی مانند استاد ثبوت چند ادعای 
متعددی  بزرگان  آنكه  نخست  می خورد:  چشم  به  پيوسته  هم  به 
دست به انتحال زده  و به تعبير دقيق، مطالب بدون مأخذ آورده اند. 
پس اگر قرار است كسی مانند مالصدرا محكوم شود، بايد آنان را 
هم محكوم كرد. دوم آنكه اين عمل، يعنی انتحال، در گذشته و در 
ميان متقدمان رواج داشته است. سوم اينكه انتحال امری مقبول 
رواج  از  ايشان،  مانند  و كسانی  ايشان  ديگر،  تعبير  به  است.  بوده 
آن،  و شيوع  فن »شياع«  اهل  تعبير  به  يا  در گذشته،  يک عمل 
مقبوليت اخالقی آن را استنتاج می كنند. اگر بخواهيم اين مدعا را 
صورت بندی كنيم، می توانيم آن را به شكل زير درآوريم و بگوييم:

خود  آثار  در  د،  و  ج،  ب،  الف،  چون  بزرگانی  اول:  مقدمۀ 
مطالبی را بدون ذكر مأخذ نقل كرده اند.

مقدمۀ دوم: نقل بدون مأخذ در ميان گذشتگان »رايج« بوده 
است.

پس: نقل بدون مأخذ، يا همان انتحال، امری »مقبول« بوده 
است.

اگر اين صورت بندی كه از مدعای اين كسان به دست داد ه ام، 
آن صورت شاهد  در  ـ  باشد  اميدوارم كه چنين  و  ـ  باشد  درست 
خطای جدی در آن خواهيم بود. اين قياس از جهت ماده و صورت 

مخدوش است.
خواهم  نشان  كه  همانطور  زيرا  است؛  مخدوش  قياس  مادۀ 
بر ضد  متعددی  نويسندگان  اسالمی  تاريخ فرهنگ  داد، در طول 
انتحال سخن گفته و از منتحالن به خدا ناليده اند. پس اين عمل 
هم چندان رواج نداشته است. در برابر ادعای رواج باال، كافی است 
كه من يک مورد خالف نقل كنم تا صحت مدعای باال به پرسش 
گرفته شود. اين قياس هنگامی منتج و ثمربخش خواهد بود كه در 
قالب كلی ارائه و ادعا شود كه همۀ نويسندگان و اهل فرهنگ آن 
را درست می شمرده اند. در آن صورت به سادگی می توان نادرستی 
آن را نشان داد، اما خطای اصلی اين قياس آن است كه در آن از 
»رواج« انتحال، به فرض كه رايج بوده باشد، »مقبوليت« اخالقی 
آن نتيجه گرفته شده است. به تعبير ديگر، حتی اگر در ميان همۀ 
داشتن،  رواج  از صرف  است،  داشته  رواج  عملی  چنين  علم  اهل 

و ما ادریک ما الّسارق؟ سرشت و سویه های غیر اخالقی انتحال
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نمی توان به صورت منطقي مقبوليت اخالقی آن را استنتاج كرد. 
و  دارد  رواج  گوناگونی  دروغ های  ما  فعلی  جامعۀ  در  مثال،  برای 
نوعی تساهل و چشم پوشی در قبال آن به چشم می خورد. اما از 
اين رواج دروغ نبايد نتيجه گرفت كه پس از نظر اسالمی و فرهنگ 

اسالمی دروغ امری است مجاز.
در اين مقاله، كاری به افراد خاص ندارم و در پی آن نيستم 
يا  كرده اند  چنان  و  چنين  ابن سينا  مانند  بزرگانی  دهم  نشان  كه 
به صورت مفصل بحث كرده ام و  دربارۀ مالصدرا  قباًل  نكرده اند. 
بر اين باورم همين مقدار كافی است. در اينجا تنها می خواهم از 
كسانی نام ببرم تا بر ضد انتحال سخن گفته و در قبال رخ دادن آن 
واكنش نشان داده  اند. همچنين در انتهای بحث ام محتوای كتاب 
سيوطی بر ضد انتحال را تحليل خواهم كرد تا قوت مدعای باال در 

باب مقبوليت انتحال سنجيده شود.
يک،  مي كنم:  ارائه  به هم پيوسته  مدعای  سه  من  اينجا  در 
ميان  در  گسترده ای  انتحال های  شاهد  مواردی  در  گذشته  در 
نويسندگان مسلمان بوده ايم، اما حجم و گسترۀ آن نيازمند بررسی 
مستقلی است. دو، رواج انتحال به معنای »مجاز بودن« اخالقی آن 
نيست. سه، تصريحات فراوانی بر ضد انتحال و تأكيد بر نادرستی 

آن در فرهنگ اسالمی ديده می شود. 
عالمان  گله های  و  توصيه ها  از  بخشی  كه  است  آن  واقع 
را  ديگران  آثار  كسانی  كه  است  آن  گويای  دانشوران  و  مسلمان 
سرقت و به نام خود ثبت و عرضه می كرده اند، اما حجم و گسترۀ 
اشارت  مي توان  متقدمان  آثار  در  است.  فعلی  بحث  از  خارج  آن 
متعددی يافت كه گوهر آنها تأكيد بر احترام گذاشتن به آثار ديگران 
و پرهيز از هر نوع انتحالی است. امام محمد شافعی، بينادگذار فقه 
شافعی، می گويد: »آزاده كسی است كه پاس لحظه ای دوستی را 

نگه دارد و هر سخنی از كسی بهره برد، به همو نسبت بدهد.«35
طالبان  به  نصايحی  طی  نيز  كاشانی  محمد  افضل الدين 
ديگری  از  نيكو  سخنی  چون  »و  می كند:  توصيه  چنين  حكمت 

بيابد، به خود نسبت نكند.«36 
اصواًل در سّنت اسالمی رعايت حقوق مؤلفان و استناد درست 
به آنها را الزمۀ سپاسگزاری در عرصۀ علم و بركت علمی می دانستند. 
سيوطی فصل كوتاهی را به اين بحث اختصاص می دهد و نامش را 
چنين می گذارد: »و من بركه العلم و شكره عزوه الی قائله« و در آن 
می نويسد: »و به همين سبب در نوشته هايم حرفی را نمی بينی جز 
آنكه به گوينده اش نسبت داده شده و مشخص گشته است كه در 

چه جای از كتابش آمده است.«) سيوطي،1987، ي319(. 
به  خود  عالمان  از  برخی  توصيه ها،  و  تأكيدات  اين  كنار  در 
دقت اصول استناد را رعايت می كردند و منبع خود و نحوۀ استناد 
كتاب  در  ابن مسكويه  مثال،  برای  می ساختند.  را مشخص  آن  به 
مضمون  به  نقل  گاه  وی  می كند.  چنين  بارها  االخالق  تهذيب 
است)ابن مسكويه،  گفته  چنين  جالينوس  كه  می نويسد  و  می كند 
و  می زند  مستقيم  قول  نقل  به  دست  نيز  گاه  ص319(.   ،1987
برای نمونه تصريح می كند: »اما آنچه ابويوسف يعقوب بن اسحاق 

ِكندی در اين باب برگزيده است، همان است كه با عين 
است...«)ابن مسكويه،  چنين  و  می كنم  نقل  الفاظش 
1987، ص190( همچنين در پايان كتابش عين سخن 
ِكندی را می  آورد و تصريح می كند كه اين سخن وی در 
كتاب دفع االحزان است)ابن مسكويه، 1987، ص219(.

و  عالمانه  عمل  اين  و  توصيه ها  اين  برابر  در 
عالمانی  گستردۀ  شكايت های  و  گله ها  شاهد  اخالقی، 
هستيم كه از غارت آثارشان و ديگران می نالند و از آن 
به خدا پناه می برند. ابوالقاسم هجويری در مقدمۀ كتاب 
كشف المحجوب نقل می كند كه ديگران دو بار كتاب او 
را دزديده و به نام خود ثبت كرده اند)هجويري، 1383، 
صص2-3(. غزالی نيز در نكوهش فريب خوردگی برخی 
برخی  اينگونه  و  می پردازد  انتحال  بحث  به  دانشوران 
سارقان را وصف می كند: »و شايد كه از سخن مزّيف37 
چيزی را حكايت كند كه تزييف او خواهد آمد، پس آن 
را به صاحب آن نسبت كند و آنچه مستحسن باشد شايد 
كه نسبت نكند تا پندارند كه سخن او است. پس آن را 
بعينه نقل كند، چنانكه كسی چيزی را بدزدد؛ ]يا[38 آن 
را تغيير كند به اندك گردانيدنی، چنانكه كسی پيراهنی 
بدزدد و آن را قبا سازد تا ندانی كه دزديده است. و شايد 
كه در آراستن الفاظ و سجع و تحسين نظم بكوشد تا به 

ركاكت منسوب نشود.«)غزالي، 1386، ص826(. 
مختصر  شرح  مقدمۀ  در  نيز  تفتازانی  سعدالدين 
آن  مسخ  و  كتابش  به  غارتگران  دست اندازی  از  خود 
علی  سيد  همچنين  بي تا، ص5(.  نفتازاني،  می برد)  نام 
صحيفۀ  بر  خود  شرح  انتهای  در  شيرازی  مدنی  خان 
سجاديه، از سارقان علمی به خدا پناه می برد و گزارشی 
تلخ از سرقت اثرش به دست می دهد و اينگونه از خدا 
می خواهد تا اثرش را از دستبرد سارقان حفظ كند: »و 
من از خدای متعال ]...[ درخواست می كنم كه آن را از 
هر ناصب مارق و هر غاصب سارقی حفظ كند.« سپس 
می كند  نقل  بود  داده  رخ  خودش  برای  كه  را  موردی 

)حسيني حسني مدني شيرازي، بي تا، ص449(. 
سرانجام آنكه سيوطی، در سال 971 هجری قمری، 
رسالۀ مختصری می نويسد به نام الفارق بين المصنف و 
السارق و در آن هم به برخی از انتحال های رخ داده اشاره 
می كند و هم می كوشد تفاوت ميان استناد درست و سرقت 
را بازگويد. وی در اين رساله استناد درست را نوعی ادای 
امانت می داند و آيۀ »اِن اهلل يأمركم أن تؤدوا االمانات الی 
اهلها« را به سود خود می آورد. آنگاه بحث خود را اينگونه 
ادامه می دهد: »هل اتاك حديث الطارق، و ما ادراك ما 

انتحالعبارتاستاز
دستاندازیوتصرف
نامقبولدردارایی
معنویدیگرانواز
اینجهتتفاوتیمیان
سرقتاموالمادی
واموالمعنویوجود
ندارد
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به  اشاره  با  و  المارق«  الماتن  و  السارق  الخائن  الطارق 
كسی كه از او سرقت كرده است ـ كه ظاهراً قسطالنی 
است ـ می گويد كه حاصل بيست سال تالش وی را اين 
»سارق« آمد و به نام خود ثبت كرد. سپس شواهدی برای 
اثبات مدعای خود به دست می دهد، از جمله آنكه خطاها 
و ابهامات كتاب وی نيز در نوشتار آن سارق همچنان بر 

جای مانده است)سيوطي، 1987، ص34(
و  »سارقان«  از  گزنده  و  تلخ  زبانی  با  وی 
را  ديگران  آثار  بی رحمانه  ياد می كند كه  »غارتگراني« 
آنان  به  نفرين  از  پس  آنگاه  می كنند.  وانمود  خود  به 
می افزايد كه در گذشته هركس دست به سرقت كتاب 
اين  گرد  ديگر  تا  می كردند  رسوا  را  او  می زد،  شعر  و 
كارها نگردد و مواردی را نقل می كند )سيوطي، 1987، 
با  شدت  به  می كند  توصيه  پايان  در  سيوطي  ص46(. 
و  بازايستند  خود  كار  از  آنان  تا  شود  برخورد  سارقان 
»خائن را بازداريد و بنياد سارق را از بيخ براندازيد و هر 
شكلی را به شكل خود بازگردانيد و هر چيز را به اهلش 

بازگردانيد.« )سيوطي، 1987، ص51(.
تنهايی نشان می دهد  به  اين رساله  بدين ترتيب، 
است.  نبوده  مجاز  هرگز  انتحال  اسالمی  سنت  در  كه 
استنادهای مكرر سيوطی در قرن دهم به عالمان قبلی 
و برخوردشان با »منتحلين« يا سارقان علمی، راه را بر 
توجيهات سست می بندد. حاصل آنكه از رواج و شيوع 
باشد،  داشته  وجود  كه  صورتی  در  گذشته،  در  انتحال 
بايد به مثابۀ يک بيماری اپيدميک ياد كرد، نه فضيلتی 
اخالقی يا عملی اخالقًا مجاز. به همين سبب تالش در 
جهت توجيه كار كسانی مانند صدرا از طريق بی اعتبار 
انتحال  انكار سّنت اسالمی در اين عرصه و  ساختن يا 
را امری اخالقی و مجاز شمردن خود عملی بسيار غير 

اخالقی و نامقبول است.
در پايان بايد بيان داشت كه يكی از آفات ويرانگر 
به  انتحال  گستردۀ  رواج  ما،  كشور  در  تحقيق  سّنت 
خصوص در قشر دانشگاهی است كه علل متعددی دارد. 
اما علل آن هرچه باشد، الزم است كه ساحت دانش از 
اين كارهای پليد پاكيزه نگهداشته شود و هر كس در حد 
خود بكوشد تا اهميت معضل انتحال را دريابد و بر ضد 
آن بكوشد و در پی درمان اين زخم ناسور برآيد. هر گونه 
كوتاهی و چشم پوشی در اين زمينه بنياد علم و پژوهش 
را تباه خواهد كرد و در پی آن نه از تاك نشان خواهد 

ماند و نه از تاك نشان.
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