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Abstract 

Introduction: Ghostwriting, which is the creation of a work for and under another name, is 

often accompanied by the gift authorship or guest authorship. Although this phenomenon is not 

born of modern times and ghostwriting services have been used in various fields such as 

politics, law, etc. for many years, academic ghostwriting is due to the emergence and expansion 

of the use of new technologies has taken on new dimensions. The emergence of various 

institutions that provide a variety of services in the field of writing articles, dissertations and 

thesis has caused negative consequences such as damage to institutional reputation, violation 

of originality and scientific integrity. Therefore, the country's criminal policymaker has reacted 

to this phenomenon in support of science and the originality of scientific products. Therefore, 

the purpose of this study was to provide knowledge and awareness about ghostwriting and its 

various dimensions, as well as familiarity with the legislator's approach to dealing with this 

phenomenon in order to take measures to prevent it. 
Methodology: The method used in this research is descriptive and analytical and the method 

of collecting data is literature review . 
Findings: Ghostwriting and scientific rent (using a third party to prepare research work) is a 

violation of ethical and legal norms. Ghostwriting has been criminalized under the Law on 

Prevention and Combating Fraud in the Preparation of Scientific Works. The legislature has 

dealt with ghostwriting in two ways: predicting sanctions and preventing strategies. 

According to this law, providing ghostwriting services is a crime and subject to criminal 

punishment and using a work produced by a ghostwriter as their own work in universities is 

a violation and subject to administrative and disciplinary sanctions. 
Conclusion: In order to effectively deal with this phenomenon in the scientific community, 

we need to adopt clearer and more comprehensive policies and ethical and legal codes. 
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 قانون کرد ی : مفهوم؛ انواع و رویاز سرقت علم یسنوی هی سا یبازشناس
 

 3جعفری بجنوردی عبدالرضا جوان ، 2سید مهدی سیدزاده ثانی، 1آبادی زهرا صالح

              21/5/1400: رشیپذ  خی تار             2/10/99: افتیدر  خی تار

  

 دهیچک
نویسی که خلق و ایجاد اثر برای و به نام دیگری است غالباً همراه با اعطای نویسندگی یا نویسنده مهمان است. سایه  :مقدمه

های مختلفی چون سیاست، حقوق و...  نویسی در عرصهسالهاست که خدمات سایهگرچه این پدیده زاده دوران مدرن نیست و  

تری به  های نوین ابعاد تازهواسطه ظهور و گسترش استفاده از فناورینویسی دانشگاهی بهگیرد، اما سایهمورد استفاده قرار می

در از خدمات  متنوعی  انواع  ارائه  به  پایان  خود گرفته است. ظهور مؤسسات مختلفی که  مقاله،  نوشتن  و رساله  زمینه  نامه 

پردازند موجب بروز پیامدهای منفی چون لطمه به شهرت و اعتبار نهادی، نقض اصالت و تمامیت علمی شده است. بدین  می

، رونیازا گذار جنایی کشور در حمایت از علم و اصالت تولیدات علمی به این پدیده واکنش نشان داده است.  جهت سیاست

گذار در آشنایی با رویکرد قانون  و نیزنویسی و ابعاد مختلف آن  این پژوهش ارائه شناخت و آگاهی بخشی نسبت به سایههدف  

 . باشدمقابله با این پدیده می 

 ای است. صورت کتابخانهآوری اطالعات به روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و شیوه جمع   :شناسی روش 

)استفاده از شخص ثالث برای آماده کردن کار پژوهشی( نقض هنجارهای اخالقی و قانونی   نویسی و اجاره علمیسایه  ها:یافته

گذار با دو شیوه قانون  انگاری شده است. علمی جرمدر تهیه آثار    تقلب   له با گیری و مقابپیش  قانون   در نویسی  باشد. سایه می

موجب این قانون، ارائه خدمات  نویسی پرداخته است. بهگیری به مقابله با سایه های پیشبینی ضمانت اجراها و استراتژیپیش

بوده و مشمول مجازات کیفری میسایه  ها  در دانشگاه  نویس آماده شدهوسط سایهی که ت اثر  باشد و استفاده ازنویسی جرم 

 گردد.های اداری و انتظامی میعنوان اثر خود تخلف بوده و مشمول مجازاتبه

های مدون و کدهای اخالقی و حقوقی منظور مقابله مؤثر با این پدیده در جامعه علمی نیازمند اتخاذ سیاستبه :گیرینتیجه

 تر هستیم.شفاف و جامع

 سپاری، مؤلف افتخاری، اعطای نویسندگی، مجازات نویسی، برونسایه :کلیدی یهاواژه
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 مقدمه 

ترین کارکرد نظام آموزشی در محیطی صورت عنوان مهم به تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد  

از  نویسی و استفاده از سایه گیرد که عاری از هرگونه تقلب باشد. سایه می نویس در تهیه آثار علمی یکی 

رفتارهای متقلبانه است که در حال حاضر به یک چالش و بحران بزرگ در محیط آموزشی تبدیل شده است 

 (Bretag, Harper, Burton, Ellis, Newton, Rozenberg, & et al, 2018 .)   افتد نویسی زمانی اتفاق می سایه

نظایر   ، هنرمندان و ان مدار سیاست که فردی در ازای پول یا هر ارزشی دیگر برای مشتری )دانشگاهیان،  

  . ( 1398هولبرت،  )نپ و  دهد  عنوان محصول فکری خود ارائه می آفریند و مشتری آن را به ( متنی را می ها آن 

ای دانشگاهی است. های اصلی کارهای علمی و حرفه نامه و رساله... یکی از مؤلفه نوشتن مقاله، پایان 

. مسئولیت. بدین ترتیب نویسنده در قبال نوشتن و نشر اثر علمی اعتبار 2. اعتبار و  1تألیف دو اثر مهم دارد:  

می  مسئ دریافت  آن  محتوای  برابر  در  همچنین  و  سایه کند  دارد.  به ولیت  کاذب نویسی  نمایش  واسطه 

 به فردی غیر از نویسنده واقعی اعتبار و مسئولیت در قبال تولید محتوا داده شود.   شودنویسندگی موجب می 

سایه عرصهاگرچه  برخی  در  نظام  نویسی  در  پدیده  این  اما گسترش  دارد،  رواج  سیاست  ها چون 

بازیگران   به  آن  انتساب  و  عالی  میآموزش  اساتید  و  دانشجویان  یعنی  دانشگاهی  به  حوزه  منجر  تواند 

 شود. نقض اصالت و تمامیت علمی  ، های اخالقی، لطمه به شهرت و اعتبار علمیفروپاشی بنیان

رواج این پدیده در دانشگاه، هنوز آشنایی کافی نسبت به ماهیت، انواع آن و شیوه مواجهه با وجود

نویسی، خأل  مباحث مربوط به شناسایی و کشف سایه  پایین،  آگاهی  سطح  این  کنار  با آن وجود ندارد. در

نویسی و اتخاذ اقدامات بازدارنده در گرو  افزاید. شناسایی سایهفرهنگی و قانونی نیز بر دامنه مشکالت می

،  سینویسایهشناخت بهتر از این مسئله است. به همین منظور پژوهش حاضر ضمن آشنا نمودن با ماهیت  

   پردازد.گذار برای مقابله با این پدیده می رویکرد قانون انواع آن، به تفاوت آن با سرقت علمی و

 

 ی س ی نوهی سا مفهوم

وسیله یک شخص برای استفاده شخصی دیگر )مشتری( است که از یعنی نگارش اثر به   1نویسیسایه 

نویسی طرفین یعنی در سایه   (. Mahmood, 2009)  شودکند و مؤلف اثر شناخته می آن اعتبار دریافت می

 (.1398نویس و مشتری بر پنهان ماندن نقش نویسنده برای مخاطبان توافق دارند )نپ و هولبرت،  سایه 

کند  گیرد و اعتباری دریافت نمییی که در این عمل، نویسنده واقعی اثر مورد تصدیق قرار نمیآنجاز  ا

در    (.Makinda, 2019)  درستی به نویسندگی شبح یا روح شناخته شودتواند بهتألیف چنین آثاری می

دهد )نپ و  اصطالح سایه معنا میواقع توافق بر پنهان ماندن نقش نویسنده در برابر مخاطبان است که به

 (.1398هولبرت، 

 
1. ghostwriting 
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شود. مفهوم تقلب قراردادی اولین بار توسط نویسی در مفهوم تقلب قراردادی نیز شناخته میسایه

به کار برده شد ) برای   تقلب  اصطالح  (.Clarke & Lancaster, 2006لنکستر و کالرک  غالباً   قراردادی 

  سعی یا کندمی  استفاده خود دانشگاهی  کارهای تکمیل برای ثالث شخص دانشجو از که رفتاری توصیف

کالسی، یکی از اعضای خانواده  شخص ثالث ممکن است دوست، هم  رود.به کار می  دارد،  آن  از  استفاده  در

 (. Bretag, Harper, Burton, Ellis, Newton, Rozenberg, & et al, 2018باشد )  ها مانند آن و

  صدها   المللی تبدیل شده است که ساالنهدر حال حاضر تقلب قراردادی به یک صنعت عظیم بین

بخش اصلی    ،پردازندمؤسسات تولید مقاله که به ارائه انواع متنوعی از خدمات می   .درآمد دارد  دالر  میلیون

 (.Lancaster, 2020a; Lancaster, 2020bد )از این صنعت هستن

نویسی  اینکه کالرک و لنکستر استفاده دانشجو از شخص ثالث برای انجام وظایف را سایهبا وجود  

سایه  ،دانندمی که  کرد  اشاره  خواه باید  است  کار  کردن  آماده  برای  ثالث  شخص  از  استفاده  نویسی 

 . ها نظایر آن  مدار وستکننده دانشجو باشد یا استاد یا سیااستفاده

تفاوت دارد. در سفارش اثر، حق    ،نویسی با سفارش اثر که قالب قراردادی برای خلق اثر استسایه

باقی  گیرنده  شود و حق معنوی مانند حق بر نام همچنان برای سفارشدهنده منتقل می مادی به سفارش

شود از این حق عدول می   ،شودنویسنده واقعی پنهان میدلیل اینکه نام  نویسی بهماند، اما در سایهمی

 (. 1398)شاکری و صالحی، 

های مشتری از متن  خواسته   و   آن دو نویس بستگی به توافق بین  مشتری و سایه   بین   همکاری   روش 

نویس محول کند یا انجام بخشی از متن را  مشتری ممکن است آماده کردن و تولید کل متن را به سایه   دارد. 

 شود. ها استفاده می نویسی در بسیاری متون از جمله سخنرانی، مقاله و نشریات و حتی کتاب او بخواهد. سایه از  

نویسی  سایهنامه یا رساله است. این نوع  نویسی نوشتن مقاله، پایانهای سایه ترین روشیکی از متداول

اقتصادی زیاد محبوبیت زیادی پیددر حال حاضر به نویسی غالباً  ا کرده است. سایهدلیل داشتن منافع 

است. در این روش اسم همکاران یا دوستان،  2یا نویسنده و مؤلف میهمان  1همراه با اعطای نویسندگی 

مانند   نویسندگان مقاله، کار پژوهشی وسیاهه اساتید بدون اینکه واقعاً مشارکتی در کار داشته باشند در 

  (. نمایشBosch, 2011; Rode, Pennisi, Beaini, Curi, Cardoso, & Paranhos, 2019شود ) درج می  آن

 که  ،ها آن ها و خوانندگانمنجر به فریب و گمراه شدن مجله مهمان نویسندگان توسط نویسندگی   کاذب

شود.  دارند، می  مجالت علمی هایمقاله در موجود  اطالعات از استفاده  و خواندن و  مقاله چاپ به تصمیم

 دریافت  را  نویسندگی  اعتبار  دانشگاهی  مجالت  در  مقاالت  چاپ  طریق  از  مهمان  نویسندگان  این،  بر  عالوه

 & ,Gøtzsche, Kassirer, Wolly, Wager)بنابراین، این عمل نوعی تقلب و فساد علمی است ؛ کنندمی

Jacobs, 2009; Gaber, 2011; Chen, 2018) . 

 
1. gift authorship 
2. guest authorship 
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عنوان نویسنده آسیا، افتخارآفرینی بهدر  توسعه  ها، از جمله کشورهای درحالدر بسیاری از فرهنگ

 برای جلب رضایت استاد، الزام به درج نام استاد یا باال بردن میهمان تقریباً رایج است. این کار معموالً

می انجام  پذیرش در مجالت،  برخی  Bast & Samuels, 2008; Bosch & Ross, 2012شود )شانس   .)

بهالزامات قانونی و غیرقانونی بر شکل از تبصره  گیری این فرهنگ مؤثر است.   11عنوان مثال قسمتی 

عالمه طباطبایی مقرر داشته »تنها  نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه  وهیش

به راهنما  استاد  و  تأیید  راهنما  استاد  توسط  که  است  قبول  قابل  دفاع  مجوز  اخذ  برای  عنوان مقاالتی 

مقاالت مستخرج   . در منشور اخالق پژوهش نیز آمده است »در 1نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد« 

ترتیب اسم دانشجو، استاد)ان( راهنما و استاد)ان( مشاور آورده شود«.  ارشد و دکتری به  هاینامهاز پایان

جز دانشجویان دکتری منوط به درج نام عالوه بر آن چاپ مقاله در برخی نشریات توسط دانشجویان به

نوعی کولبری علمی برخی اساتید  کن است منجر بهاستاد است. الزام به اضافه کردن نام استاد در مقاله مم

امری   نویسندگی مهمان به  نویسی و(. بدین دالیل استفاده از سایه1399از دانشجویان شود )خسروی،  

   رایج و مرسوم تبدیل شده است.

ها و مطالبی  اساتید از اطالعات و ایده   ، شودنامیده می  (Sub Rosa)   2ای دیگر که ساب روزدر شیوه 

د اما اعتباری به دانشجوی خود  نکنعنوان اساس و بنیان کار خود استفاده می به  ،که دانشجو ارائه داده

نوعی   ،شوداثر باشد اما نام او در اثر ذکر نمیاصلی  که ممکن است دانشجو نویسنده    یی آنجااز    دهند. نمی

سرقت علمی نیز واقع شده    ، ها و اطالعاتدلیل سرقت ایدههمچنین به   ؛ ونویسی اتفاق افتاده استسایه

نوع سایهFrye, 2020است ) این  علمی مالمت(.  اشکال سوءرفتارهای نویسی در محیط  از دیگر  آمیزتر 

زیرا   است؛  می  تنهانه علمی  نشان  را  آن  مضر  و  فریبکارانه  سمی  ماهیت  قدرت  پویایی  بلکه  دهد؛ 

دهنده خیانت جدی به  کند. عالوه بر این، این عمل نشانهی را بیان و تقویت میدانشگا  مراتبسلسله 

 اعتماد و سوءاستفاده از اقتدار دانشگاهی است. 

 

 یعلم  سرقت مقابل در یس ی نو هی سا
نام دیگری است. سرقت علمی نیز استفاده  نویسی نوشتن برای و بههمان طور که قبالً اشاره شد سایه

از   )ایده غیرمجاز  منبع است  تأیید  به دیگران بدون  تولیدات متعلق   & ,Howard, Ehrichها، کلمات، 

Walton, 2014; Abad-García, 2019 .) 

در هردو نام نویسنده واقعی پنهان    چراکهنویسی رفتارهای مرتبط با هم هستند؛  علمی و سایهسرقت  

رفتار منجر به نقض اخالق و تمامیت علمی  هر دو    شود.شود و اعتباری به نویسنده واقعی داده نمیمی

 

 هیئت دیوان عدالت اداری ابطال شد.  1/5/1398مورخ  839موجب رأی شماره نامه به. این شیوه1

 شود. عنوان نمادی برای اطمینان و رازداری استفاده میسرخ است و بهمعنای زیر گل  . ساب روز به2
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توان نوعی عدم صداقت علمی قلمداد نمود. عدم صداقت علمی  نویسی و سرقت علمی را میشود. سایهمی

تواند  دهد. عدم صداقت علمی میکلی نوعی تقلب است که در فضای دانشگاهی و علمی رخ می  طوربه

(. عالوه بر این، به زبان Singh & Mendy, 2019باشد )  مانند آن  شامل جعل داده، فریب، سرقت علمی و 

می بهغیررسمی  را  علمی  صداقت  عدم  بر توان  دانشجویی  غیرمنصفانه  برتری  باعث  که  عملی  عنوان 

تعریف کرد ،  عنوان اعمالی که دانشجو مایل به افشای آن نیستشود و همچنین بهدانشجوی دیگر می

کند و مقاله، نویسی استفاده می مبنای این تعریف فردی که از خدمات سایه(. بر  1398)نپ و هولبرت،  

کند یا در نگارش اثر عنوان اثر خودش معرفی میبه  ،که توسط دیگری نوشته شدهرا  ای  نامه و رسالهپایان

برتری    ،شودعلمی خود مرتکب سرقت علمی می یا  با  ارمنصفانهیغ امتیاز  افرادی که  ی نسبت به سایر 

داند مایل چنین فردی چون این عمل را تقلب می  مسلماً کند و  اند؛ دریافت میاقت کامل رفتار کردهصد

نویسی دروغ بستن و انتساب ناروای تألیف به افشای آن نیست. در واقع، وجه مشترک سرقت علمی و سایه

نویسی با وجود این به نویسنده ادعایی و عدم انتساب آن به نویسنده واقعی است. سرقت علمی و سایه

 هایی نیز دارند. ها، تفاوتشباهت

 :عبارت است از نویسیسرقت علمی و سایهوجه تمایز 

نویسی شخص ثالث برای کند، اما در سایه در سرقت علمی خود پژوهشگر اقدام به سرقت اثر دیگری می .1

به  اثر  اصیلی  کار گرفته می تهیه  اثر  ثالث  اینکه شخص  از  اعم  غیراصیل )شاکری، شود،  یا  ارائه دهد 

  اخالقی علمی است؛ چون سرقت علمی یک عمل توافقی نیست. مصداق بی  نویسی در واقع سایه  (. 1398

و  نویس سایه  .2 تولید می  عالمانه  آگاهانه  را  تا در گفتار متن  نوشتار    کند   شخص دیگری ظاهر شودیا 

 (Lerman, 2001 در واقع در سایه .) نام دیگری نسبت به انتساب و ارائه شدن اثر به   نویسی نویسنده واقعی

 (.Soni, 2018رضایت دارد؛ اما در سرقت علمی چنین رضایتی از جانب نویسنده اصلی وجود ندارد ) 

گیرد، اما در سرقت  دلیل ماهیت توافقی و قراردادی آن غالباً مبادله مالی صورت مینویسی بهدر سایه .3

نویس، پیرو قرارداد با  ای نیز وجود ندارد. در واقع سایهچنین مبادلهعلمی چون عمل توافقی نیست  

کند؛ اما در سرقت علمی،  زایی دریافت میاو مابه  مشتری در تهیه اثر علمی یا مورد تقاضا اغلب هزینه

   کند. سارق علمی بدون پرداخت هزینه اقدام به استفاده غیرمجاز از آثار دیگران می

که سرقت علمی ممکن است  ماهیت رفتار است. در حالی ،توان به آن اشاره کردتفاوت دیگری که می .4

دلیل حاکمیت روح قرارداد و توافق  نویسی بهانگاری نیز اتفاق بیفتد؛ اما سایهسهل  و   از روی ناآگاهی 

(. توافق و Tauginienė & Jurkevičius, 2017شود )عملی است که با علم و آگاهی طرفین انجام می

بیانگر آگاهانه    مانند آن ت بر پنهان ماندن نقش نویسنده، دادن اعتبار به مشتری، مبادله پول و رضای

   نویسی است.بودن رفتار سایه

مورد توافق کلی نیست   ها در دانشگاه  علمی نویسی با سرقت تمایزات، تفاوت سایه وجود این وجه  با  

 (Gregory & Leeman, 2021 )    نویسی شده در دانشگاه و ارائه آن به نام خود اثر سایه و غالبًا استفاده از
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بر مبنای    (.Park, 2003گیرد )عنوان سرقت علمی از مصادیق سوءرفتارهای پژوهشی مورد بررسی قرار می به 

ها، استفاده از اثری که توسط شخص ثالث بسیاری از دانشگاه   ، در قوانین شرافت علمی و کدهای رفتاری 

قانون شرافت علمی   ،عنوان مثالبه   یکی از مصادیق سرقت علمی است.   صراحت به   اثر خود   عنوان به   تهیه شده

نویس برای آماده کردن کارها و یا خرید اثر، را سرقت علمی عمدی محسوب کرده فلوریدا استفاده از سایه 

عنوان کار ه طور کامل یا جزئی توسط شخص دیگری انجام شده ب است. در ایالت ماین هم ارسال کاری که به 

دانشگاه لندن نیز صراحتاً   1.شود از جمله آثار خریداری شده از یک فروشنده سرقت علمی محسوب می   ، خود 

 (. Singh & Remenyi, 2016عنوان اثر خود سرقت علمی تعریف کرده است ) به را   استفاده از اثر دیگری 

-صداقت دانشگاهی و مدیر مرکز بینالمللی  من، متخصص بینتدی فیش  این مفهوم با تعریفی که

دانشگاهی  است،    2المللی صداقت  داده  ارائه  علمی  دارداز سرقت  »استفاده انطباق    مفاهیم،   ها،ایده   از  : 

. وجود دارد«  اصالت  انتظار  که  محیطی  در  مندیبهره   برای  منبع  صحیح  تأیید  بدون  ساختارها  یا  کلمات

 رخ   زمانی  پنج مشخصه دارد. به گفته وی، سرقت علمی  علمیمن، سرقت  بر مبنای تعریف تدی فیش

تولیداتی که   یا   ها ایده  واژگان،  (2تولیدات دیگری استفاده کند،    یا  هاایده  واژگان،  ازکسی    (1که:    دهدمی

 آن   از   که  منبعی  به  کار  دادن  نسبت  بدون  (3است،    دیگری  شناسایی  قابل  منبع  یا  شخص  به  انتساب  قابل

وجود  که  شرایطی   در  (4است،    شده  گرفته اثر  اصیل  تألیف  برای  منطقی   منظور به   (5دارد،    انتظاری 

  (.Fishman, 2009که ضرورتاً مادی هم نباشد ) سودهایی یا اعتبار منافع،   به دستیابی

سایه تعریف،  این  مبنای  میبر  نیز  را  بهنویسی  طبقهتوان  علمی  سرقت  و  عنوان  )نپ  کرد  بندی 

نامه یا رساله آمده است عنوان مؤلف روی مقاله، پایانیا استادی که اسمش به   دانشجو(.  1398هولبرت،  

منظور گرفتن منفعت، مدرک،  نام او بهنویس( بدون اشاره بهها و تولیدات« نویسنده )سایهاز »واژگان، ایده

رود اثر اصیلی  ها انتظار میاست. چراکه منطقاً از آن  مرتکب سرقت علمی شده  ، استفاده    نظایر آن  اعتبار و

 به دانشگاه ارائه دهند.  مانند آن را برای گرفتن اعتبار، مدرک و

ها در مقام عمل و برخورد با خاطیان، تفاوتی بین فردی که خود مرتکب سرقت  در واقع، دانشگاه

فاده کرده قائل نیستند؛ چراکه هر دو  نویس برای نگارش و خلق اثر استعلمی شده و فردی که از سایه

   شود.رفتار منجر به نقض اصول، هنجارهای اخالق و پژوهش و شرافت علمی می

نویسی سیاسی یا قضایی  نویسی چون سایهالبته باید به این نکته نیز اشاره کرد که همه انواع سایه

عنوان سرقت علمی قرار نمی انتظاریگیرند. چراکه مخاطب چندایا حقوقی ذیل  برای نوشتن متن   ن 

یا متن رأی توسط شخص سیاست ندارد؛ سخنرانی  یا قاضی  غالباً ذیل اما سایه  مدار  نویسی دانشگاهی 

  شود. عنوان سرقت علمی بحث می

 
1. academic affairs, section 314, academic integrity 
2. ICAI 
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 ی سی نوهیسا  انواع
حوزهسایه در  مینویسی  انجام  و...  دانشگاهی  پزشکی،  حقوق،  سیاست،  چون  مختلفی  شود.  های 

و... مدتخدمات سایه مقاله، سخنرانی سیاسی  نوشتن کتاب،  قرار نویسان در  استفاده  هاست که مورد 

 های نوین سرعت بیشتری به خود گرفته است.واسطه ظهور فناوریگیرد؛ اما امروزه بهمی
 ی دانشگاه یسینوهیسا( الف

نامه، رساله و سایر  پایاننویسی دانشگاهی ارائه خدمات در زمینه نوشتن مقاالت ترم، منظور از سایه

اثر به   شود؛ اما اعتبار اثر توسط شخص ثالث آماده می  ، نویسیکارهای پژوهشی است. در این نوع سایه

شود نه نویسنده واقعی. برخی نویسندگان از این مفهوم، یعنی نوشتن مقاله دانشجویان یا اساتید داده می

به   برای کنشگران دانشگاهی  و    Academic Prostitutionو...  اقدام به خلق  و فردی که در مقابل پول 

کار بردن معادل کنند که نویسنده از بهیاد می Academic Prostituteکند به نگارش اثر برای دیگری می

 (. Frey, 2003فارسی آن در این مقاله معذور است )

شکل اسطه و یا بهشکل مستقیم و بدون ونویس هستند که بهبازیگران این حوزه مشتری و سایه

نویسی که طیفی  دهندگان خدمات سایهکنند. ارائهها با هم ارتباط برقرار میغیرمستقیم از طریق شرکت

تا فردی  مستقل  نویسندگان  هستند  کار  نیروی  با  شده  ثبت  هایشرکت  از  هدف    ،جهانی  یک  عموماً 

(.  Amigud & Lancaster, 2020مشترک دارند کسب سود از عدم توانایی افراد در انجام وظایف محوله )

نویسی دانشگاهی بستگی به ارائه محصول قابل توافق و توانایی  دهندگان خدمات سایهموفقیت تجاری ارائه 

سایه است.  آن خدمت  برابر  در  مال  پرداخت  در  سدانشجو  عادینویسان  با  دارند  از عی  استفاده  سازی 

 ,Stoesz, Eaton, Miron, & Thackerها جلب کنند )سمت معامله و توافق با آننویسی افراد را بهسایه

ی در حال تغذیه  توجهقابلبیانگر این است که بازار  دانشگاهی نویسی  (. حضور دائمی و پررنگ سایه2019

تضمین کیفیت کار و سرعت و   ،ها نقش داردپررنگ این فعالیتاین صنعت است. از عواملی که بر حضور 

 (.Ellis, Zucker, & Randall, 2018موقع محصول است )تحویل به

اساتید هستند. این دسته از دانشگاهیان    و   نویسان در محیط علمی عموماً دانشجویانمشتریان سایه

کسب اعتبار، گرفتن نمره، کسب مجوز   ی،مهارت نوشتارنداشتن دالیل مختلفی چون فشار برای نشر، به

  نویسان سوق پیدا کنند. ای و سایهاجاره پژوهشگران سمت ... ممکن است به  دفاع، کسب و ارتقاء مقام و

نویسان برای نوشتن کارهای پژوهشی خود  تومارد معتقد است که سه دسته از دانشجویان از سایه 

اول  استفاده می  انجام  کنند. دسته  برای  انگلیسی  زبان  با دستور  دانشجویانی هستند که آشنایی کافی 

خوبی  گزارش تحقیقی خوب ندارند. دسته دوم دانشجویانی هستند که جزئیات روش تحقیق علمی را به 

زمینه هستند. دسته سوم متشکل از   اند و بنابراین نیازمند مراجعه به یک پژوهشگر در اینیاد نگرفته

ای به تحصیل و رشته خود ندارند و از منابع مالی کافی برخوردارند تا بتوانند  است که عالقهدانشجویانی  

ها را در ایجاد سیاست تواند دانشگاهها می های باالی سایه نویسان را بپردازند. شناسایی این گروه هزینه
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 (. Singh & Remenyi, 2016مقابله با این سوءرفتار دانشگاهی تسهیل کند )

ها چون پزشکی و دارویی به  اما در برخی حوزه؛  ها وجود داردنویسی دانشگاهی در همه رشتههسای

با سالمت مردم دارد ارتباطی که  به  ،جهت  بهممکن است  افزایش خطاهای پزشکی  دلیل نقض واسطه 

جبران  اثرات  )تحقیقات،  باشد  داشته  مردم  سالمت  بر   ,Zheng & Cheng, 2015; Fisherناپذیری 

Simkin, 2016 & leod, Savage,Mc .) 

دنبال شکل دادن به تولیدات علمی هستند؛  خود به  محصوالتهای دارویی که برای بازاریابی  شرکت

بیماری درمان  برای  محصول  آن  تبلیغ  و  خود  جدید  محصول  تولید  برای  است  بهممکن  سمت ها 

معموالً به نتایجی مشخص و همسو با منافع آن شرکت ای رو بیاورند. این پژوهشگران  پژوهشگران اجاره

 (. Bavdekar, 2012; Chen, 2018رسند )می
 سایه نویسی سیاسی ب( 

نویسی سیاسی  دولتی و سیاسی است. ریشه سایه  نویسی سیاسی یعنی ارائه خدمات به رهبرانسایه

دلیل تأثیر بنیادی (. به1398هولبرت،  گردد )نپ و  به آتن، روم، مصر چین و دیگر جوامع باستان برمی

نویسان ... توسط سایه  های عمومی و بیانات رهبران سیاسی در حافظه عمومی معموالً متن سخنرانی، بیانه 

)رهبران سیاسی و  آماده می فردی دیگر  استفاده  برای  ثالث  توسط شخص  آن جهت که متن  از  شود. 

دریافت می را  آن متن  اعتبار  که  نقش    کند؛ دولتی(  ماندن  پنهان  بر  ماجرا  و هر دو طرف  آماده شده 

نویسی سیاسی از آن نویسی است. در سایهاین عمل نوعی سایه  ،نویسنده در برابر مخاطبان توافق دارند

مداران و همچنین انتساب دادن آن متون جهت که انتظار فرهنگی بر نوشتن متون توسط خود سیاست

نویس به امری مرسوم تبدیل شده است.  استفاده از سایه  ،(Green, 2002به نویسنده واقعی وجود ندارد )

نویسان معادل دفاع از رتبه سخنرانی بدون کمک گرفتن از سایهبرخی عقیده دارند برای مسئوالن عالی

نویسان خود در دادگاه بدون حضور یک وکیل است. برخی دیگر چون بورمن معتقدند که استفاده از سایه

نپ و  )اصالتی را دارد  ی و بیبیخودفرهای دیگران در انجام کارهای خود ظرفیت خلق  تکیه بر تواناییو  

  (.1398هولبرت، 

سایه از  استفاده  و  پذیرش  سیاستدلیل  حوزه  به  مربوط  سیاسی  سخنرانی نویسی  است.  مداری 

مدار را با اثر در برداشته یاستعنوان اثری تألیفی درک کرد که پیوند نویسنده یا ستوان بهسیاسی را نمی

 این اما باشد داشته کارش وجود و نویسنده بین خالقانه پیوندی که دارد بستگی این به تألیف باشد. حق

 های دیدگاه  دادن  نشان  سخنرانی  چنین  عملکرد  زیرا  کند، نمی  صدق   مدارسیاست   یک  سخنرانی  مسئله در

نه دیدگاه    سیاسی  حزب  ـ  مجموعه  یک  را   سخنرانی   که  مداریسیاست   نه  بنابراین؛  نویسنده آناست 

سایه  و   دهد می   ارائه  و  کند می  ویرایش  دهد، می  سفارش کهنه    پیوند  ،کنند می  تولید  را  متن  نویسانی 

  (.Jankowska, 2013) ندارند  کار با را الزم خالقانه
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 نویسی حقوقی یا قضاییسایهج( 

یعنی نگارش  سایه  به نویسی حقوقی  برای شخصی دیگر  وسیله یک وکیل مواد نوشتاری  )نویسنده( 

صورت قانونی و عملی تمامی باید به   ،وظیفه دفاع از خود را برعهده دارد   )مشتری( است. در مواردی که متهم 

شود مسئله دفاع مراحل کار را شخصاً انجام دهد. استفاده از وکیل به هر شکلی در این فرایند موجب می 

کنند که  بنابراین چون در این فرایند وکیل و متهم توافق می؛  مطرح نباشد وکیل استفاده از   شخصی بدون

نویسی قضایی افتد. سایهنوعی سایه نویسی اتفاق می  ،متن دفاعی به نام متهم )مشتری( ارائه شود نه وکیل 

وسیله یک وکیل، دستیار یا شخصی دیگر )نویسنده( برای استفاده قاضی به   ، نظر قضاییی نگارش متون عن ی 

ای باشد که انگار توسط خود قاضی گونه ... به   )مشتری( است. در این حالت اگر نگارش متون توسط دستیار و

که  هیچ توضیح روشنی در مورد این  (. 1398نویسی اتفاق افتاده است )نپ و هولبرت،  نوعی سایه   ، نوشته شده

از سایه نویسی اما سایه ؛  وجود ندارد   ،کنندنویس برای نوشتن نظرات قضایی خود استفاده می چرا قضات 

مشتری اعتبار   در هر دو حالت  (. Ulate, 2018افتد ) دلیل کمبود وقت و منابع اتفاق می قضایی عمدتًا به 

 شود. نمی آورد و هیچ اعتباری به نویسنده واقعی داده می   دستبه تألیف را  

 

 ی س ی نوه ی سا یاخالق  و یعمل مشکالت

کاری و توافق بر انتساب تألیف به نام مشتری، ارائه اثری که با رعایت ضوابط هایی چون فریب ویژگی 

 شود.نویس واحد موجب بروز مشکالت اخالقی و عملی می سایه   توسط علمی نگاشته شده و نگارش اثر 

کند. اثری که توسط تشخیص و شناسایی را بسیار مشکل مینویسی امر  اصیل بودن کار در سایه

نویس با رعایت . اگر سایهباشد  ذاتاً اصالت داشته باشد یا فاقد اصالت  است ممکن    ،شودنویس تولید میسایه

امکان شناسایی    ،مورد توافق را خلق کرده باشد   اثر  تمام ضوابط علمی و بدون سرقت علمی آثار دیگران

اما اگر اثر غیراصیل ؛ یابی با مشکل همراه استافزارهای سرقت علمی و مشابهتیق نرمو کشف آن از طر

  ، نویس های دیگران باشد نه حاصل پژوهش سایهها و پژوهشآوری نوشتهو نتیجه سرقت علمی و یا جمع

 افزارهای تشخیص سرقت علمی امکان شناسایی و کشف آن وجود دارد.واسطه نرمغالباً به

توانند و سبک نویسنده می سنجی  سبک کنند که با استفاده اصول  ادعا می   ها روزه برخی برنامه اگرچه ام 

نویس و جهت که ممکن است سایهاما از آن ؛  ( Singh & Remenyi, 2016نویسی را تشخیص دهند )سایه 

 عمل کنند.توانند موفق ها نیز نمی عمالً این برنامه  ،مشتری سبک نوشتاری یکسانی داشته باشند 

نویسی نیز  مشکل اثبات سایه ،نسبت به چنین اثری تردید وجود داشته باشد  حتی اگر این عالوه بر 

اثبات سخت و  »نویس و مشتری اثبات این امر مشکل است.  دلیل تبانی و توافق بین سایهوجود دارد. به

  ه از این امر مطلع هستند.نویسی ممکن است دلیلی بر عدم گزارش افرادی باشد کسایه  «گیر بودنوقت

ای زمان و هزینه  ،ها مستلزم صرف زمان و هزینه برای شناسایی و کشف استنویسی در دانشگاهوقوع سایه

 که باید صرف آموزش شود نه کشف.
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نویسان سایهنویس نیز موجب سخت شدن شناسایی و تشخیص است. اگر  نویسنده واحد بودن سایه

توان از امکان تغییر سبک نوشتن و تغییرات ناگهانی در موضوع وجود دارد و می  ،یک اثر متعدد باشند 

چنین تغییراتی وجود ندارد و بازهم    ،اما اگر نویسنده واحد باشد ؛  این طریق پی به تقلبی بودن اثر برد

   وجود خواهد داشت. مشکل اثبات

نویس  سایهجایی مرزهای اصالت است.  هوجود عنصر فریب و جاب  ،نویسی دارد مشکل اخالقی که سایه

کنند. این توافق ضمن عنوان اثر خود توسط مشتری توافق میو مشتری بر تولید اثر جدید و ارائه آن به 

ای طور متقلبانهبه همراه دارد. فردی که بهپیامدهای منفی    ، گمراه کردن خواننده نسبت به اصیل بودن کار

اعتبار،  در واقع خواننده را دعوت می  ،کندعنوان کار خودش معرفی می کار دیگری را به  کند تا به وی 

 امتیازات برخوردار شده است. سلسله  پاداش یا مزایای دیگر بدهد. به این ترتیب، این فرد به ناحق از یک 

نویسی در دانشگاه، لطمه به اعتبار و  ویسی و استفاده از خدمات سایهندیگر مشکالت اخالقی سایه

شود به افرادی که واقعاً صالحیت علمی  نویسی موجب می. استفاده از سایهاستشهرت نهادی دانشگاه  

لطمه به   و  مدرک داده شود. بدین ترتیب این فرایند باعث کاهش ارزش مدارک تحصیلی  ،الزم ندارند

  ،شود. همچنین این افرادی که از شایستگی و صالحیت علمی الزم برخوردار نیستندتمامیت علمی می

شوند. چنین اتفاقی ممکن است منجر به مانند آن  های مختلف علمی، اجتماعی و  ممکن است وارد حوزه 

  ادامه این چرخه معیوب در نظام شود.

نویسی یا تقلب قراردادی از جرائم بدون  شود. سایهنویسی موجب لطمه به قربانیان این حوزه میسایه

،  هاهمکالسی قربانیان این عمل ممکن دانشجویان صادق،    (.Lancaster & Clarke, 2008دیده نیست )بزه

نویسی در برخی  یی که سایهآنجانویس باشند. از  کننده از سایهو حتی خود فرد استفاده  ، اساتید و دانشگاه

یسان از طریق تهدید مشتریان خود به افشای اطالعات به دانشگاه، از نوکشورها جرم نیست، برخی سایه

 (.York, Sefcik, Veeran, & Colton, 2020کنند )خواهی میها باجآن

مدرکش   مبنای  بر  را  فرد  این  که  کارفرمایی  است  ممکن  دانشگاه  از  بیرون  عرصه  در  همچنین 

پ استخدام کرده و یا بیماری که به   و   ده یدبیآس  ،زشکی که مدرک پزشکی داردواسطه عدم صالحیت 

   توانند قربانی این جرم قلمداد شوند. نیز میمانند ایشان 

 

 نویسی گذار برای مقابله با سایهرویکرد قانون
ها  ارزش سازی  گذاران جنایی کشور برای نهادینهتدوین قوانین و مقررات یکی از راهکارهای سیاست

های نویس در آماده کردن کارهای پژوهشی یکی از پدیدهاستفاده از سایهنویسی و  در جامعه است. سایه

رشد   موازاتبهگذار است که ناقض اخالق و صداقت در پژوهش و تولیدات علمی است. بدین جهت قانون

نویسی در جامعه علمی و در راستای ضرورت احترام حقوقی و اخالقی به تولیدات علمی  و گسترش سایه

صورت اختصاصی به این پدیده پاسخ داد.  ن پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی بهدر قالب قانو
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   به تصویب رسید. 1396دلیل ناکارآمدی قوانین سابق و خألهای قانونی در سال این قانون در واقع به

 ثار علمی نویسی در قوانین سابق بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آ مقابله با سایه 
قانون  تا قبل از تصویب قانون تقلب علمی، مالکیت فکری دیگران در قوانین و مقررات مختلفی چون  

(،  1352)  (، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی1348)   حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان

  موادی از قانون تجارت الکترونیکی(،  1379)  ایافزارهای رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

قانونی که تصور مهم   مورد حمایت قرار گرفته بود. در بین این قوانین،  مانند آن  ( و1382) ترین متن 

 1348نویسی کاربرد داشته باشد قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب  رفت در مورد سایهمی

و  مؤلفان  ی کیفری به حمایت مادی و معنوی از  اجراها  ضمانتبود. این قانون که تالش داشت با تعیین  

بپردازد قابلیت انطباق با این پدیده را   هاآن  پدیدآورندگان در قبال استفاده و اقتباس غیرقانونی از آثار

از مجازات سایه مانع  قانون که  این  ویژگی  و مشتریان مینداشت. مهمترین  عنصر نویسان  شد »وجود 

هر کس تمام یا قسمتی  قانون مذکور »  23موجب ماده  به  ت شاکی خصوصی« بود.لزوم شکای»اجازه« و  

عامداً    نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازة او یا به  ،دیگری را که مورد حمایت این قانون است  از اثر

 سه سال محکوم   از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس از شش ماه تا   به شخص دیگری غیر

نویسی که اثر اصیلی ارائه داده، منتفی  «. بر مبنای این ماده، اعمال مجازات نسبت به سایهخواهد شد

ای دریافت کند یا خیر. چراکه وی در تهیه اثر برای مشتری مرتکب است. خواه در مقابل این کار هزینه

نویس در تهیه ما اگر سایه ا؛  نشده؛ بلکه اثر را با رعایت تمام ضوابط علمی نگاشته استتکثیر  نقض حق  

اثر برای مشتری موجب نقض حق بر نام صاحب اثر شود و یا مرتکب سرقت علمی شود امکان پیگرد و  

   مجازات وی وجود دارد.

موجب این قانون قابل مجازات نیست. چراکه نویسی شده نیز بهکننده از اثر سایهمشتری یا استفاده

کند. در واقع  یا عرضه می منتشر  زه نویسنده واقعی اثر را به نام خود  مشتری )دانشجو/استاد و...( با اجا

شود و بر انتساب آن به نام مشتری یا عدم نویس و مشتری متن برای مشتری خلق میپیرو توافق سایه

از   توافق و رضایت دارند. همچنین  نویسنده واقعی  به  اجرای مجازات آنجاانتساب آن  یی که تعقیب و 

نیازمند شکایت شاکی خصوصی استبه دلیل وجود همان نویسی بهمعموالً در سایه  ، موجب این قانون 

   خصوصی وجود ندارد.توافق و قرارداد و ذینفع بودن طرفین شاکی 

 و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی  گیرینویسی در قانون پیشمقابله با سایه
گذار در ماده واحده  نیاز به روزآمد کردن سیاست جنایی و رفع نواقص قوانین سابق موجب شد قانون

نشان دهد. این قانون به دو  گیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، به این پدیده واکنش  قانون پیش

ی کیفری و اداری و سازوکارهای پیشگیرانه به مقابله و کنترل این پدیده  ضمانت اجراهابینی شیوه پیش

 پرداخته است. 

نامه، مقاله، طرح پژوهشی،  پایانهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله،  ت  موجب این مادهبه
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الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط علمی یا هنری ازجمله   ـ ژوهشی  کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پ 

یا بخشی از آن توسط دیگری   با هدف ارائه کل اثر    ـعنوان حرفه یا شغل  قصد انتفاع و بههر شخص به

  ، وجوه دریافتی به خزانه دولتبر واریز    افزونآید و مرتکب یا مرتکبان  حساب میعنوان اثر خود، جرم به به

هایی از قبیل جزای نقدی درجه مجازات ،  برحسب شرایط تحقق جرمگذار  د. قانونشونمشمول مجازات می

، پلمپ و توقف فعالیت بنگاه یا پایگاه الکترونیکی که به انجام  6و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه    3

اشتغال داشته است، پیش امور مجرمانه  بر مبنای    .بینی کرده استاین  اینکه متخلف شخص در واقع 

یا   و...کند و  تولید مقاله  برای  الکترونیکی  پایگاه  یا  به تشکیل موسسه  اقدام  یا  یا حقوقی  باشد  حقیقی 

  6مشارکت در تبلیغات داشته باشد مجازات متفاوت خواهد بود. استفاده از این خدمات نیز در تبصره  

 مورد توجه قرار گرفته است.

 این است که قانون مذکور  ،اشاره کرد  ه آننی ضمانت اجرا باید ببییکی از نکاتی که در بحث پیش

نویسی و مشتریان و  دهندگان خدمات سایهنویسی یعنی ارائهبه دو گونه متفاوت هر دو طرف فرایند سایه

دهندگان خدمات توضیح که رفتار ارائه ، با این  کنندگان از این خدمات را مورد توجه قرار داده استاستفاده

کنندگان یعنی مشتریان، ؛ اما رفتار استفادهاستنویسی جرم بوده و مشمول ضمانت اجراهای کیفری  سایه

 .استاساتید تخلف بوده و مشمول ضمانت اجراهای اداری  دانشجویان/

اثری که توسط سایه  چنانچهقانون مذکور    6موجب تبصره  به از  اساتید  نویس تهیه  دانشجویان و 

اثر بیبر آن و    مرتبطسلب هرگونه امتیاز مادی یا معنوی  استفاده نمایند، ضمن    عنوان اثر خودبه  ،شده

به تخلفات نامبردگان حسب مورد   رتبه یا عناوین مشابه،  مرتبه علمی،  پایه،  بودن هرگونه مدرک تحصیلی،

 شود. رسیدگی میهای انضباطی دانشجویان علمی، کمیته های انتظامی اعضای هیئتتوسط هیئت 

هایی  نارساییگرچه این قانون تحولی بزرگ در عرصه مقابله و کنترل این پدیده است اما همچنان با  ا

قصد انتفاع بینی دو شرط »بهشود. یکی از نواقص این قانون پیشن میاهمراه است که مانع مجازات مرتکب

باشد.  دیگری به نام خود« میو یا بخشی از آن توسط    عنوان حرفه و شغل« و با »هدف ارائه کل اثرو به

قصد کمک به دوست یا  بینی چنین شرطی این است که اگر فردی بدون قصد انتفاع صرفاً بهنتیجه پیش

قابل تعقیب   ، باشد کرده  برای وی    مانند آن  نامه و اقدام به نگارش مقاله، پایان  ها نظایر آن  اعضای خانواده و 

صورت محدود  بیانگر نوعی استمرار است لذا اگر فردی بهو مجازات نباشد. همچنین چون شغل و حرفه  

پایان باز هم قابل تعقیب و مجازات نیست.    ،باشد کرده  ... برای دیگری    نامه واقدام به نوشتن مقاله، یا 

نویسی باید با این هدف که کل اثر یا بخشی از آن به دهندگان خدمات سایهعالوه بر این مرتکب یا ارائه

بینی  اقدام به تهیه، عرضه یا واگذاری اثر نموده باشد. نتیجه پیش  ،رد استفاده قرار گیردنام مشتری مو

نام و... به تهیه، عرضه یا  صورت بیبه  چنین شرطی نیز این است که اگر فردی با هدف استفاده از این اثر

   مشمول ضمانت اجراهای مقرر در این قانون نخواهد بود. ،واگذاری اقدام نموده باشد 

و سیاست  راهبرد  دیگر    در کنار تدابیر کیفردهی و سزاگرایانه نیز  رانهیشگیپ توجه به سازوکارهای  
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با سایهقانون های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و  نویسی است. تکلیف وزارتخانهگذار برای مقابله 

ام به حقوق فکری های آموزشی، جهت ترویج فرهنگ احتردرمان و آموزش پزشکی در برگزاری کارگاه

ها؛ الزام مؤسسات آموزشی بر اعمال نظارت دقیق های اخالق پژوهش در دانشگاه دیگران؛ فعالیت کارگروه 

های دانشجویی؛ الزام به همانندجویی و ثبت فایل نامه و رسالهبر رعایت حقوق فکری در آثار علمی و پایان

  9و    7گذار در تبصره  جمله تدابیر پیشگیرانه است که قانوننامه و رساله، از  تمام متن پیشنهاده، پایان

   بینی کرده است.پیش

بینی ضمانت اجراهای کیفری  سان، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی تالش دارد با پیشبدین

 ت پیشگیری به مقابله با این پدیده بپردازد. این قانون که در نوع خود تحولی مثب راهبردهای  و اداری و  

نویسی و  جهت عدم پوشش همه مصادیق سایهشود؛ اما بهنویسی محسوب میدر کنترل و کاهش سایه

سازوکارهای کیفری بینی  پیشهایی همراه است.  همچنان با کاستی  های بروز این رفتار،عدم توجه به ریشه 

 آزادانه مستمر و  شود. حضور و فعالیت  نویسی میبدون توجه به این عوامل موجب زیرزمینی شدن سایه

حکایت از عدم جدیت و موفقیت در اجرای   1396قانون در سال    نویسی با وجود تصویبمؤسسات سایه

-های بسیار زیاد کنترل حجم باالی بازار سایهدالیلی چون هزینهقانون دارد. این مسئله ممکن است به

ی جذب دانشجو و متعاقب آن علمی در این پدیده، حجم باال  نویسی، درگیری برخی از اعضای هیئت

تقاضا و آن  افزایش  نظارت   مانند  نیازمند  کارآمد،  و  جامع  قانونی  الزامات  کنار  در  ترتیب،  بدین  باشد. 

و تعهدات، امر، شفافیت در وظایف  پیگیری مستمر متولیان  به    مسئوالنه و  اجرایی  سازوکارهاتوجه  ی 

   قانون و ابعاد مختلف مسئله هستیم.
 

 گیریهجینت
های واسطه ظهور فناوریی اخیر به هاسالنام دیگری است، در  نویسی که نوشتن برای و به سایه 

هایی چون سیاست نویسی در حوزههای اجتماعی گسترش بیشتری یافته است. اگرچه سایهنوین و شبکه

قانونی محسوب   عنوان نوعی انحراف و نقض هنجارهای اخالقی و بهدانشگاهی  مرسوم است اما در محافل  

هایی با سرقت علمی دارد؛ اما  شود. استفاده از شخص ثالث برای تهیه آثار علمی )اجاره علمی(، تفاوتمی

معموالً دانشگاهیان، مجازات   ،شودعنوان اثر خود سرقت علمی محسوب مییی که ارائه اثر دیگری به آنجااز  

وجود سیاست مدون و جامع برای برخورد با این کنند. عدم  سارق علمی را نسبت به این دسته اعمال می

 شود.نویسی میها موجب افزایش آمار سایهنوع سوءرفتارها در دانشگاه

گذار در قانون تقلب  استفاده از آن در جامعه علمی موجب شد تا قانون  نویسی و تبعات منفی سایه 

نویسی و اجاره علمی اقدامی  در مبارزه با سایهگذار  اقدام قانون  اگرچهعلمی به مقابله با این پدیده بپردازد.  

جهت کلی بودن قانون، عدم پوشش همه انواع تخلفات،  گاه کافی نیست. بهمثبت و مناسب است؛ اما هیچ

   ها هستیم. نیازمند تدوین قانون جامع و سیاست مدون در دانشگاه  مانند آن  های آن وعدم توجه به ریشه
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