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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 نیام دحسنیروزنامه صبح نو در باره مکاتبه با پروفسور س یهادر پاسخ به پرسش یادداشتیظالمانه؛  یورزعدالت

 محسن الویری

أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلي يا

 ( 8وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ )مائده،  لِلتَّقْوي

 افتيگسترده  يصورت گرفته بود، بازتاب نيام دحسنيپروفسور س يکه با جناب آقا ياکاتبهم يعموم انتشار

تشکر از انتشار  يبرا يگوناگون يهااميدست به دست گشت. پ ياجتماع يبار در گروهها 31000از  شيو ب

کردم.  افتيدر شتريب حيتوضدرخواست  ايو چند تماس محترمانه هم در نقد و  ديمکاتبه به دست من رس نيا

که بدون  نيداشتند که مشروط به ا نهيزم نيدر ا ياروزنامه صبح نو درخواست مصاحبه خبرنگاراز جمله 

 يهااز لغزش زيپره يبرا زيها را نپاسخ به پرسش ي. نگارش کتبرفتميدخل و تصرف به چاپ برسد، آن را پذ

 کردم. شنهاديبان نوشتار خود پگفتار به ز بانز ليو ناخواسته تبد ياحتمال

 نيام ينه به هنگام مکاتبه با آقا ريحق يکه هدف اصل دانمينکته را الزم م نيها تذکر ااز پاسخ به پرسش شيپ

. در ستيماجرا و پاسخ به همه شبهات نبوده و ن نيو نه به هنگام مصاحبه با روزنامه، ورود همه جانبه به ا

مطالبات خود را دارند. آن چه  يريگيپ نمشخص هستند و هر کدام هم توا بايو متهم تقر يماجرا مدع نيا

 ميمکاتبه برا نيبود و بس و آن چه در انتشار ا نيپروفسور ام يبنده مبهم و مهم بود نظر شخص آقا يبرا

روز  ياسيس يدادهايدر رو ينيآفرنقش يچگونگ يبرا خيرشته تار انيتوجه دانشجو ختنيداشت برانگ تياهم

به منزله صدور حکم  ييمکاتبه گو نيدوستان بازنشر ا ي. از نظر برخهستخود بود و  يبه اعتبار تبار دانش

داشته باشم، بلکه حداکثر  توانستمياز اساس نم ياهيداع نيبنده بوده است که روشن است چن ياز سو يينها

 سکه ارسال نامه بنده پ ستيبه ذکر ن ازيشود، افزوده بودم. ن يبررس ديکه با ييسند به مجموعه سندها کي

صورت گرفت و پاسخ  يريگيو بعد از ظهر روز رأ يجمهور استير غاتيفرصت مجاز تبل افتني انياز پا

 است.  يمکاتبه کامال منتف نياز ا يغاتيتبل يبردارشد، لذا احتمال بهره افتيهم دو روز بعد در شانيا
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 فهيبر وظ ديروزنامه شما در درجه اول تأک يهااز پاسخ به پرسش ريکه هدف حق کنميم حيتصر زين اکنون

 يچگونگ يالگو برا کيو نشان دادن  يو اجتماع ياسيس يدادهايدر برابر رو خيپژوهان و طالب تاردانش

 شيشود، چه بسا به افزا ليتکممحترم نقد و  دياسات يالگو از سو نياست که اگر ا نهيزم نيدر ا ينيآفرنقش

 ينسبت به ادعا فهياحساس وظ يگريو د انجامديکشورمان ب يدر تحوالت جار خيدانش تار يتماعسهم اج

 ازمنديو ن آورفهيادعا وظ نياست. ا يخواهآنها عدالت زهيباورند انگ نيکه بر ا ييگروه دانشجو کي هياول

ندارد.  يشرع هيتوج ريحق يدر برابر آن برا يتفاوتيب يزيگرعدالت يوانفسا نياست در ا ييآزمايراست

: وَإِنََّهُ عَلَى ذَلِکَ ميخود ندارم، جز آن که بگو يمدعا نياثبات ا يبرا يراه و سند چيروشن است که بنده ه

 (7 ات،يلَشَهِيدٌ )عاد

 

 : سواالت

به  ياشاره ا يروحان يبوده اند؟ چون در متن تز آقا يروحان يآقا يرساله دکترا يراهنما نيام يآقا اي.  آ1

 راهنما و داور رساله نشده است. دياسات ياسام

در کنگره سربداران  شانيمصاحبت با ا انيرساله را بنده در جر نيدر ا نيام ياستاد راهنما بودن آقا موضوع

 يکيدر و شانيو در مدخل مربوط به ا دميشن نيدر سبزوار برگزار شد، از خود پروفسور ام 1394که آذر ماه 

استادتمام )پروفسور  يصاحب کرس 199۲سال  لي... و سرانجام در اول آور"مطلب آمده است:  نيهم ا ايپد

Prof essorيرا در مقطع کارشناس يفراوان انيو در آنجا دانشجو گردديم انيدوني( در دانشگاه گالسگو کال 

. "است. رانيا جمهورسيرئ ،يآنها دکتر حسن روحان نيکه مشهورتر کنديم تيحقوق ترب يارشد و دکتر

شده است و  ينسخه بازساز کيام، ظاهرا کرده افتيدر يجتماعا ياز گروهها يکياز رساله که در  يانسخه

 است.  ديآن محل ترد يرينشده باشد، اعتمادپذ دييتأ يمراجع رسم يمادام که از سو

 

 نيبا دانشگاه گالسکو کالدون يروحان يصرفا رابط آقا نيام ياست که آقا نياز ا يگمانه ها حاک ي.  برخ۲

 .دييافراد را اعالم فرما نيا ياسام ديبوده اند. اگر شما مطلع هست
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 دارم. نهيزم نياست که در ا يعرض کردم، همه اطالعات شيچه در پاسخ پرسش پ آن

 يبا درجات مختلف يعلم يرساله ادعا کرده اند که در هر فصل سرقتها نيا يپروژه بررس ييدانشجو مي.  ت3

اله  تيشود از کتاب آ يرساله ادعا م 4(  رخ داده است. مثال در فصل  ياز پژوهشگران مختلف )اکثرا خارج

 يکالنتر يکه آقا ييهارفرنس هب يشده و حت يبرداريدر منابع آخر رساله( کپ يبدون ارجاع)حت يکالنتر

 يبردار يو... کپ يمطهر دياله از شهدر رس ايگو جهي( ارجاع داده نشده و در نتيدمطهريداده اند )مانند شه

htشده و...  t ps ://t .me/rohany_ t hesi s  1در فصول  يسرقت علم يشما مستندات ادعا ايآ    101/

  د؟يقرار داده ا ييآزما يمورد راست ايو  ديرساله را مالحظه کرده ا 4تا 

 چيبه ه "رساله نيا يپروژه بررس ييدانشجو ميت" ريتماس مد زياز درخواست مصاحبه شما و ن شيتا پ بنده

کار  نيا يهم برا يازهيانگ چيمدارک و اسناد مراجعه نکرده بودم و همان گونه که عرض کردم ه نياز ا کي

 شما ناچار به آنها مراجعه کردم.  يهاپاسخ به پرسش يبرا ينداشتم. ول

 يو گزارش اعتراض آقا يدکتر کالنتر يمصاحبه آقا لميو ف يميابراه وانيک يکوتاه مصاحبه آقا لميف بنده

 يو متن اعتراض آقا لميام. در فاز نظر  گذرانده ياجتماع يهاشبکه نيبه وزارت علوم را در هم يکالنتر

مصاحبه با  لميدر ف شانيندارد، ا دکمک کند وجو ريحق يقطع يريگميکه بتواند به تصم يانکته چيه يکالنتر

و  يکلمه سرقت علم يريمصرح از به به کارگ زيضمن پره ريتقد ستهيشا يو اخالق يعلم اطياحت کي

 يروحان يرساله رساله آقا نيکه ا نيدر ا ديترد يو حت "برداشت بدون مأخذ" ريکردن آن با تعب نيگزيجا

 يدگيموضوع رس نيدرخواست دارند که به ا "يروحان يارساله منسوب به آق"باشد و به کار بردن عبارت 

علوم  ريبه وز شانيکرد. در گزارش اعتراض ا توانينم يحکم قطع چيا روشن شدن موضوع هشود و طبعا ت

 حيموضوع تصر نيروشن شدن ا يبرا يريگيو ضرورت پ يبر حفظ حقوق شهروند ديضمن تأک شانيهم ا

 يريگيپ جهي، نت"موضوع در زمان مناسب هستم نيا ييو قضا يحقوق يريگيبنده مصمم به پ"اند که کرده

کار صورت نگرفته،  نيا ياست و تا وقت آورنانيامثال بنده هم اطم يهر چه باشد برا شانيا ييو قضا يحقوق

 است.  اطيخالف احت نهيزم نيدر ا يهر گونه اظهار نظر قطع

و اصرار به کار رفته  تيبا قاطع زين "يسرقت علم"و  "سرقت"بارها کلمه  يميابراه وانيک يآقا لميدر ف اما

است که بر اساس  يافزارنرم نهيزم نيدر ا شانيا يداور اريرا درست فهم کرده باشم، مع لمياست. اگر ف
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 نيو استفاده از ا يسرقت علم فيمورد استفاده قرار گرفته است. در باره تعر ياز سرقت علم ديجد فيتعر

 :دانمينکات را الزم م نيافزاز تذکر انرم

به  يبرا ديبا هانهيرفقيو غ يعرف يدر نگاه ،يوجه به احکام اثبات و درء حد سرقت در فقه اسالمبا ت ـ

 يسيکلمه انگل يبرا يدستبرد علم اي يکلمه سرقت علم يسازکرد. معادل  اطياحت اريکلمه سرقت بس يريکارگ

Pl agi ari sm نيکه اگر تاکنون ا است بندهياست و ز يفرهنگستان زبان فارس ينظر کارشناس ازمندين 

 نيا ليهم ذ يسيانگل يشناس. در منابع واژهرديکار صورت بگ نيصورت نگرفته هر چه زودتر ا يسازمعادل

Stمدخل گاه به کلمه سرقت  eal i ng  اشاره شده و گاه تنها به اخذ و گرفتنTo Take و  گرانياز د

 ستين کسانيدر فرهنگ ما  "ذ بدون سنداخ"و  "سرقت" ييمنسوب کردن به خود بسنده شده است. بار معنا

به تفاوت هنجارها و ارزشها در جوامع مختلف است.  يتوجهيبه مثابه ب يسازمعادل نيدر ا يتوجهيو ب

دغدغه اخالق هم دارند، بهتر است با  يورزاستيکه در کنار س ياست و کسان يبار فقه يکلمه سرقت دارا

 تمام آن را به کار برند.  اطياحت

 اتياست که ظاهرا برگرفته از عمل "انتحال"کلمه  نهيزم نيدر ا يدر فرهنگ اسالم جيرا رياز تعاب يکي ـ

انتحال  دهياز پد يقابل توجه يهاما نمونه يسو و آن سو است. منابع کتابشناس نيزنبور عسل از ا يريگگرده

اعالم العلماء و االدباء العرب  هسوعمو يموارد را در کتاب هشت جلد نيشتريب دياند که شارا گزارش کرده

و المنظمه  هيجامعه الدول العرب ياز سو 14۲5کتاب در سال  ني. اافتيبتوان  نهيبوسن ينوشته منج ن،يو المسلم

نوشتة  "ياالغان"است. در منابع کهن هم کتاب  دهيو الثقافه و العلوم در تونس به چاپ رس هيللترب هيالعرب

 ينيکاتب قزو نينوشته عمادالد "العصر دهيالقصر و جر دهيخر"کتاب  زيو ن .(ق 356) يابوالفرج اصفهان

 يتهران آقابزرگخيشعر وجود دارد. مرحوم ش طةيدر ح ژهيبه و نهيزم نيقابل توجه در ا ييهاق.( نمونه 597)

کتاب  ليدر ذ ملهاند، از جکه در آنها انتحال رخ داده اشاره کرده يينوبت به کتابها نيدر چند عهيهم در الذر

(. 350، ص 13)ج  فهيکتاب شرح الصح ليذ زي( و ن18۲ـ  181، صص 3مقامات العباده )ج  يالسعاده ف انيب

آن در  نهيشياز پ يو آگاه ستين دينوپد دهيپد نينکته است که ا نيها توجه دادن به انمونه نيمراد از ذکر ا

 ما سودمند باشد. يبرا توانديبا آن م انمواجهه مسلمان يگستره علم و ادب مسلمانان و چگونگ

 يو داور نييفهم و تب يخاص برا يو قلمرو مکان يدوره زمان کيدر  جيرا يارهايو مع ميمفاه يريـ به کارگ

سخت  ديدچار کند که با يشيپرو مکان يشيپرزمان يما را به نوع توانديها مها و مکانزمان گريد يدادهايرو
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 يهاو شکل يادب يهاهياز آرا ياپاره ،يو ادب ياز سرقت علم يامروز فيکرد. با مبنا قرار دادن تعر زياز آن پره

 يدر زمره سرقت ادب ديو اشاره و اقتباس را با حيو تلم نيمانند تضم ش،يشناخته شده و ستوده نگارش و سرا

 هم ذکر خواهد شد.  يگريد يهاباره مثال ني. در استين نيکه نداند چن ستيقرار داد؛ و ک دهينکوه

I تينامتنيمسأله ب گرينکته د ـ nt ert ext ual i t y  متن  کيمتن حاضر با  کي)روابط آشکار و پنهان

به آن کامال توجه  ديبا ياند و در مقام داورغائب( است که اکثر پژوهشگران حوزه نقد متن به آن پرداخته

سودمند  ياتحاد الکاتب  کتاب شرنوشته محمد عزَّام ن يالشعر العرب يالتناصَ ف اتيکرد. کتاب النص الغائب, تجل

و  يو کالم  يو فلسف يخيبه سراغ متون کهن تار ياز سرقت علم يامروز فياست. اگر با تعر نهيزم نيدر ا

نگارش در آن  وهيش نياصوال ا يول د،يآ رونيسالم ب غيت نيا ريباشد که از ز يکمتر منبع ديشا م،يبرو يفقه

 ياپرآوازه يهاتيمتهم بودن شخص نه،يزم نيقابل توجه در ا يامونهاست. ن آمدهيران سرقت به حساب نمدو

نشان  يو برا نهيزم نيرا به عنوان نمونه در ا ريو مالصدرا به انتحال است. مطالعه مقاله ز يمانند سهرورد

 ها،هيدفاع يمالصدار و معضل انتحال، بازسنج دحسن،يس ،ي: اسالمکنميم هيموضوع توص نياز ا يدادن ابعاد

 کي. ذکر 36ـ  ۲۲، صص 1390 يو دوم، شماره پنجم، آذر و د ستي، سال ب131 ياپيپژوهش، شماره پ نهيآ

را با  ديجد ايکهن  يمتن فقه کيدرخواست دارم  ييدانشجو تهيکم ني. از ادانميسودمند م نجايمثال را در ا

خود دخالت ندهند،  يرا در داور تينامتنيدر باره ب يرونيقرار دهند، اگر اطالعات ب يافزار مورد بررسنرم نيا

اعتماد کرد؟ قطعا  دهديبه دست م هيعمل يهارساله نهيافزار در زمنرم نيکه ا ياجهيبه نت توانيم يبه راست ايآ

افزار مورد طلق به نرمسوال بردن اعتماد م ريز يزحمت براساده و کم ارينمونه بس کي ني. استين نيچن

 استفاده دوستان است. 

فرد  يپول برا افتيدر يرا به ازا يمقاله ا اينفر به صورت کامل رساله  کيکه  ميرا فرض کن ياگر حالت ـ

 يگريبه خود نسبت دادن زحمت د نيا توانديدوستان چگونه م نيانجام دهد، نرم افزار مورد استفاده ا يگريد

 . ميمحتمل آن بپرداز يو به همه شکلها مينکن هياز انتحال تک ياست که تنها بر شکل نيرا کشف کند؟ انصاف ا

 يعلم يدزد ،ي( علمي)دزد قياز مصاد يکيکه  نيباره وجود دارد، از جمله ا نيهم در ا يگرينکات د ـ

 يتمام زيوجود دارد. و ن اريتفاوت بس يرعمديو غ يعمد يسرقت علم نياست،  روشن است که ب يرعمديغ

 گاهيدر جا اي( و يدکتر کالنتر ي)آقا يخصوص يمدع کي ياست که از سو يمطالب ارائه شده تنها اتهام
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توان به -ينشود، نم دهياو شن ليوک ايتا پاسخ متهم و  ديتردي( ارائه شده است. باني)دانشجو يعموم يمدع

 حکم کرد. نهيزم نيدر ا يسادگ

تازه و راهگشا  ياکه ذکر شد، نکته يبا توجه به تأمالت يسرقت علم يت ادعابنده با تأمل در مستندا نيبر ا بنا

دفاع  يرساله مورد نظر است و نه به معنا ياثبات اصالت علم يسخن نه به معنا نيو طبعا ا اوردميبه چنگ ن

سوال بردن رساله و صاحب رساله  ريز يبرامطرح شده  ينبودن ادعاها يکاف ياز صاحب رساله، بلکه به معن

که مطرح شده  يزياند، حداکثر چکه در گروه خود منتشر کرده يدر گزارش زيو ن يميابراه يآقا لمياست. در ف

 اريمستندات بس» افتينموده و با اعالم در ينينشاست که دانشگاه مورد بحث از موضع خود عقب نياست ا

 يخود در جهت برخورد با هرگونه سرقت علم تيز عزم و جدخبر ا «يوقوع سرقت علم يمدع يگسترده

 جهيکه دانشگاه مزبور نت ميمانيخوب، ما هم منتظر م اريمربوطه داده است. بس نيو قوان نيمطابق با مواز

 است. اديز اريمدارک تا اعالم وقوع سرقت بس افتيدر نيخود را منتشر کند و فاصله ب يبررس

 

. دياشاره کرده ا يسرقت علم نيکنندگان ا يريگيپ ياخالق ريو غ ياسيس تيبه ن نيام يتان به آقا.  در نامه4

 کند؟  يم جاديا يتفاوت اتياسناد و مدع يدر اصل ماجرا و ضرورت بررس کنندگانيريگيپ تين ايآ

کشور عام  ياخالق ريمسموم و غ يام. فضاکنندگان اشاره نکرده يريگيپ يراخالقيغ تيدر متن نامه به ن اوال

که از  ستين اتياسناد و مدع يبررس ژهيماجرا و به و يبحث بر سر بررس ايثان رد،يگياست و همه را در برم

 يريگجهيبحث بر سر نت رد،يقرار گ يرسو اسناد مورد بر اتياست که همه مدع نيقضاء خواسته امثال ما هم ا

که  ياست در حال يريگجهينت کي "سرقت"است. به اعتقاد بنده تکرار کلمه  اتيمدع ياز اتمام بررس شيپ

 ياز سو ديبا زين يريگجهينت نيپاسخ داده شود و مهمتر از همه ا ديوجود دارد که با ياديز ييهاهنوز ابهام

 يبرا يبود. ول بنديتا بتوان به آن گردن نهاد و به لوازم آن پا رديبگ تصور ينهاد رسم کي اي يقاض کي

از آن  يمهم است و دخالت و عدم دخالت خود به موضوع را کامال تابع يليهم خ کنندگانيريگيپ تيبنده ن

متعارف خود را در روز  يکه کارها نيهدف از دو هدف بنده در ا کي. همان طور که عرض کردم دانميم

کننده  يريگيپ انيداشتن دانشجو ريخ تيل نموضوع پرداختم احتما نياول ماه مبارک رمضان رها کردم و به ا

اند که هنوز به داشته ياهم با بنده تماس و مکاتبه ميبه صورت مستق يميابراه يموضوع است. البته آقا نيا
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 اينشر  يآن را به صورت عموم مکاتبه نيتا تمام شدن ا ديبود که نبا نيا رياست و برداشت حق دهينرس انيپا

از مطالب رد و بدل شده وجود دارد که  يناقص به بخش يااشاره شانيا يدر کانال شخص يگزارش دهند ول

خود قرار ندهند. در آن  يداور يدوستان تا نشر کامل آن گفتگو، مطالب منعکس شده را مبنا کنميم هيتوص

نده در منصب قضاء که ب دينبر اديان شاء اهلل خواهم پرداخت. از  اي وام پرداخته شتريموضوع ب نيمکاتبات ا

 حي. توضنگرميم ياسيس دهيپد کيبه  يخيتار يبا نگاه خيتار ينوپا يدانشجو کيام، بلکه به عنوان نزده هيتک

 يهاابانياز خ يکيکه در  دي. فرض کنکنميهمراه م يکنندگان با مثال يريگيپ تين تيخود را در باره اهم

تصادف کند و به حکم قانون هم  متيگران ق لياتومب کيخود با  يگرد با چرخ دستدوره يرمرديتهران پ

در حکم ندارد  يريتأث چيه رمرديآن پ زهيو انگ تي( نيفقه ي)و حت يمقصر شناخته شود. ظاهرا در نگاه حقوق

مقصر را  سيکه پل نياز ا شيان پيم نيخسارت پرداخت کند. حال اگر در  ا ديو اگر مقصر شناخته شود با

 توانيسر دهند، م يخواهشعار عدالت دهدي¬خسارت لياز اتومب تيبه حما يافراد ايمشخص  کند، فرد 

 ني)ا شنديانديعدالت نم يجز اجرا زيچ چيمرَّ قانون هستند و به ه يآنها دنبال اجرا ياحتمال داد که به راست

 گرياحتمال د نيچند يواداشته است( ول انيدانشجو نيو مکاتبه با ا ياست که مرا به همراه يهمان احتمال

دارد  ياجمال ييمشابه در گذشته آشنا يدادهايکه با رو خيتار يدانشجو کيهست که  انيم نيهم در ا

قادر به کنترل چرخ  ياز سر ضعف جسم رمرديپ نيکه ا نيها چشم بپوشد؛ احتمال ااز آن يبه آسان تواندينم

 ليچراخ اتومب کي ضيتعو يخود را برا يخسارت بپردازد همه هست خواهديو اکنون که م بودهخود ن يدست

 کتريبه ظلم نزد رديقرار بگ يتر اجتماعگسترده يدر فضا يشعاردهندگان وقت يعدالتخواه نيبدهد و لذا ا

با  لياتومب نيهم داند تا برخورسر داده يعدالتخواه يافراد سر و صدا نيکه ا نياست تا به عدل، احتمال ا

 لياتومب نيافراد از هم نيکه ا نيداده است، تحت الشعاع قرار دهند، احتمال ارا که قبال رخ  يگريد لياتومب

 اندافتهي گريد يهايبرداربهره يمناسب برا يفرصت رمردياند و با علم به مقصر بودن آن پشده ادهيپ متيگرانق

معتبر و نافذ است و بنده  يطيمح طيمستقل از شرا ييحکم قضا موارد نيدست. در ا نياز ا گريد يو احتماالت

ببرم، مواجهه بنده با آنها  يکنندگان پ يريگيپ تياگر به ن ينهاد ول ميخاطر به آن گردن خواه بيبا ط ينوع

 يندارد ول يکه سرانجام صادر خواهد اثر يدر حکم کنندگانيريگيپ تياز ن يتفاوت خواهد کرد. آگاه اريبس

کامال مؤثر است. اگر آنها  يمهريمورد ب ايو  رنديقرار گ تيو حما قيمورد تشو کنندگانيريگيکه پ نيا در

 جست. ياز آنها دور دينباشند با نيدعا و کوشش کرد که به آنها ملحق شد و اگر چن ديصالح باشند با
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 يهاتصادف يهااست که در همه صحنه نيا کنندگانيريگيپ تيدر باره حسن ن يداور يهااز راه يکي

 نيهم قايمرحله متوقف کنند و دق نيکار خود را در ا انيدانشجو نيمشابه داشته باشند. اگر ا يواکنش ياحتمال

 يمتعارف است برا يعلم يکارها يسنجاصالت يکه معموال برا ييدقت نظرها گريمراحل را به همراه د

به  توانيم يانتخابات يهمه نامزدها يالاقل برا اياز مسؤوالن کشور به کار برند و  دهيبرگز يجمع

 رتيو غ دنيبر را برگزکول کيبران قافله قاچاق انيبست و اال در م ديآنها ام تيو صدق ن يخواهعدالت

روشن  اريبس يورزعدالت نهيما در زم اتيست. روايجز ظلم ن يزيرا در حق او روا داشتن چ يخواهعدالت

 ومَ يَاِنَّ مِن اَعظَمِ النَّاسِ حَسرَهً "شده است: االسالم نقل  هياز قول امام صادق عل يتيو راهگشاست. در روا

عدالت  هاست ک يکس ن،يمردمان در روز واپس نيتر، )پر افسوس"رِهيمَن وَصفَ عَدالً ثُمَّ خالَفَهُ اِلَى غَ امَهِ،يالقِ

 (3 ثي، حد300، ص ۲ج  ،يبر خالف عدالت رفتار کند. ()کاف گرانيرا وصف کند سپس در باره د

 

 يآقا يرساله دکترا يشود استاد راهنما يکه ادعا م يدادن شخص هيانيب ايمطرح شده است آ ياتيمدع.  اگر 5

اساسا امکان ندارد بدون اطالع استاد  ايکند؟ آ يم تيکفا اتيمدع نيبه ا ييپاسخ گو يبوده است برا يروحان

 يمنابع و ارجاعات رساله ها را چک م مهراهنما ه ديسرقت ها اتفاق افتاده باشد و اسات نيرساله ا يراهنما

 کنند؟

 

سند در کنار  کيبه عنوان  ديبر فرض صدور با ياظهارنظر اي هيانيب نيقطعا چن يول کند،ينم تيقطعا کفا 

است که  نينداشته باشد. فرض بر ا يسودمند چيکه ه ستيگونه ن نيو ا ردياسناد مورد توجه قرار گ گريد

 يداشته باشد. متاسفانه در فضا اطهرساله از جمله منابع و ارجاعات آن اح کياستاد راهنما بر همه ابعاد  کي

که  ستيوجود دارد و دور از ذهن ن يسيو رساله نو يسينو نامهانياز ابتذال در پا ياديشواهد ز رانيا يکنون

گفته  ينداشته باشند. ول يرساله آگاه اي نامهانيپا کي ياز فصول اصل يکه سمت راهنما دارند، حت يافراد

کشورها کمتر  گريها در ددانشگاه يبرخ زيو ن  ييکايو امر يياروپا يهانشگاهدر دا يعلم لهيرذ نيا شوديم

 است. 
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 نيعلوم به ا ريوز يپاسخها ايبر عهده دارد؟ ا يا فهيادعاها کجاست و چه وظ نيبه ا يدگي.  مرجع رس6

  د؟يدان يم يرا کاف اتيمدع

باشد.  هييقوه قضا ديالقاعده با يکه عل ييو قضا يحقوق يدگيندارم. مرجع رس نهيزم نيدر ا يادياطالع ز بنده

 نيمگر ا دانميم يرا کاف شانيدارد قطعا نظر ا ييو پاسخگو يدگيرس فهيعلوم بر اساس قانون، وظ رياگر وز

جز تن دادن به قانون و مراجع  يراهکه روشن شود، حکم به ناحق کرده است. اصوال در همه موارد بنده 

شناخت و در  تيماست به رسم قهيکه مطابق سل يرا در موارد يقانون و قانون توانيسراغ ندارم و نم يقانون

نامزدها  تيرا که بر فرض صحت صالح ياتهامات ر،ياساس در انتخابات اخ نيموارد آن را برنتافت. بر هم گريد

اعتناء  ستهيافراد شا نيداشتن ا تيبر صالح ينگهبان مبن يشورا مصوبهبا توجه به  کرد،يرا مخدوش م

 ام. نشمرده

 

همچون مقاله منتشره در ژورنال  يروحان يآقا گريآثار د يدر برخ يسرقت علم يادعا نکهيبا توجه به ا -6

 ست؟يمدرس طرح شده نظر شما نسبت به آنها چ تيدانشگاه ترب يالملل نيب

 يهاهم در شبکه يگريد يهاقابل حدس است. پرسش گفتهشيپ يپرسش در خالل محورها نيا پاسخ

شما به همه آنها پاسخ داده شده  يهادر قالب پاسخ به پرسش کنميمطرح شده است که گمان م ياجتماع

 است. 

بنده  يبپرسند، برا شانيدارند از ا يهر پرسش تواننديم انيدر دسترس هستند و خود آقا نيحسن ام ديس يآقا

 ام. کرده افتيداشت که پاسخ خود را در تيموضوع شانيا ينظر شخص

 

  يانيپا سخن

رساله مورد  سندهيتمسک شده است که از نو يابسيبه هر ربط و  ادداشتي نيگمان برند که در ا ياعده ديشا

 خيخطاب به جامعه تار ريحق يخود، ول يو خدا داننديخود م برنديگمان م نيبحث دفاع شود، آنها که چن

. ما ميجامعه باال ببر حوالتو ت ياسيس يدادهايخود را در رو يسهم تبار دانش ديکه ما با کنميعرض م
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به روشن شدن  توانديتا چه اندازه م يداور يبرا يخيتار يهااز مهارت يريگکه بهره مينشان ده ميتوانيم

 يعرض يآنها در نگاه دنيبسته دو به هم هم يطول يدر نگاه دادهايرو دنيد وستهيکمک کند. به هم پ قتيحق

است، و اگر جز  ياسيس يدادهايمحور روالزمه فهم عدالت دادهايرو گرياز د داديرو کياز گسستن  زيو پره

 . ميفرو غلط يچه بسا به ستمگر م،يورزانه داشته باشعدالت يتياگر ن يباشد حت نيا

فَالْحَقُّ أَوْسَعُ اَلْأَشْيَاءِ فِي ": ندفرماييالسالم م هيعل يعل نيالمؤمن رينهج البالغه، ام ۲16از خطبه  يبخش در

اما در  هاستدهيپد نيفراختر يهايژگيبرشمردن و گاهيحق در جا يعني "اَلتَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي اَلتَّنَاصُفِ

به  يخيدر چارچوب نگاه تار يورزحق يبرا ياارائه نمونه ريحق يآنها. ادعا نيترتنگ يورزانصاف گاهيجا

و چه بسا بتوانم در خالل  دانديام خدا مبوده ابيکه در عمل تا چه اندازه کام نيبود، اما ا ياسيس يهادهيپد

      .ابميپرسش ب نيا يبرا يمنصفانه ارباب نظر پاسخ يداور


