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َ ُ ُ َّ
الله م َن َّ
الش َیطان َّالرجیم ب ْسم َّالل ِه َّالر ْحمن َّ
حیم
الر
أعوذ ِب ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ْال َح ْم ُد ل َّله َر ِّب ْال َع َالم َین َو َّ
بین َّالطاه َ
الص ََل ُة َع َلی َسید َنا ُم َح َّمد َو َع َلی َع َلی أهل َبیته َّالط ِّی َ
رین
ٍ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
به یاری خداوند متعال و نام او و با توسلل به ذیل عاای حرر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف،
مبلاحلم مربوب بله جلامعلهشلللااسلللی اسلللَلمی را ز ای میکایم .به عاوان مقدمه الیم اسللل تعریای ای این
جامعهشااسی اسَلمی داشته باشیم تا وقتی میگوییم «جامعهشااسی» مشخص شود که مقصود چیس ؟ وقتی
این جامعهشلااسلی را با وصلف اسلَلمی توصیف میکایم ،مراد چیس و چگونه جامعهشااسی ،جامعهشااسی
اسلَلمی خواهد بود .باابراین ایاجا ما با دو واژه اصلی روبهرو هستیم که باید به توصیف و تشریح هر یک ای این
دو واژه که در این جمله جامعهشااسی اسَلمی زمده اس بپرداییم.
واژه اول که جامعهشااسی اس ؛ مراد ای جامعهشااسی ،علم زشاایی با قوانین حاکم بر رفتار جوامع بشری و
همچاین قوانین حاکم بر تحوال این جوامع اس  .در همین تعریف چهار پیشفرض گاجانده شده اس که ما
بلاید درباره این پیشفرضها بحم کایم تا بتوانیم به این تعریف برسلللیم و برای این تعریف معاای معقولی قا ل
شویم.
پیشفرض اول این اس که ما جامعهای داریم که این جامعه دارای شخصی مستقلی اس و اراده مستقلی
دارد و لذا قوانین خاصلی بر جامعه «بما هی جامعه» بار میشلود؛ وگرنه اگر ما جامعه نمیداشتیم و این جامعه
عبار ای افراد پراکاده بود و هیچ شللخصللیتی فراتر ای شللخصللی افراد نمیداشل  ،دیگر ایاجا قوانین حاکم بر
جوامع یا قانون حاکم بر جامعه معای نداشل  .ما که میگوییم قوانین حاکم بر جوامع ،معای زن این اس که ما
ّ
برای جوامع و برای هر جامعهای شخصیتی مستقل ای شخصی افراد قا ل هستیم؛ نه به این معاا که تأثیر و تأثر
بین شلخصی جامعه و شخصی فردی وجود ندارد؛ خیر در یددیگر اثرگذار هستاد؛ اما این شخصیتی فراتر
ُ
شلخصی فرد اس  .این را ما بحم خواهیم کرد .در همین تعبیر ،تعریف این پیشفرض لحاظ شده اس که
ای

شللخصللی جامعه فراتر ای شللخصللی افراد زن اس ل که حاال این شللخصللی خصللوصل ّلیاتش چیس ل و چه
ویژگیهلایی دارد و چله رابطلهای بلا شلللخصلللیل فرد دارد و چگونه در یددیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند؟ این
موضلوعا را بعد بحم میکایم .این پیشفرض اول ما اسل که جامعه دارای شلخصی مستقلی اس  .البته
این را اثبا خواهیم کرد .اگر دوسلتان در خارر داشلته باشد ،ما در مسئله فقه سیاسی روایاتی را مطرح کرده و
زیاتی را گاتیم و من جمله این روای معروف که گاتیم هم مرحوم کلیای در کافی زورده و هم در ماابع اهل سا
َْ
َ
َ َّ
َ ُ ِّ
َ ُ ِّ ُ َّ
َ
َ َ ُ
زملده اسللل کهَ« :ل َعذ َب َّن کل َر ِع َّی ٍة ِفي ا ِْل ْسلللَلِم َد َان ْ ِب َوالَی ِة کل َِ َم ٍام َجا ِ ٍر ل ْی َم ِم َن الل ِه َو َِ ْن ک َان ِ ا َّلر ِع َّیة ِفي
.
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َ
ت ََ
َْ
َ َّ
َ ُ ِّ
ُ ِّ
َ
َ َ ُ
أ ْع َمل ِال َهلا َب َّر تة َت ِق َّیلة َو َل ْع ُا َو َّن َع ْن کل َر ِع َّی ٍة ِفي ا ِْل ْسلللَلِم َد َان ْ ِب َوالَی ِة کل َِ َم ٍام َع ِاد ٍل ِم َن الل ِه َو َِ ْن ک َان ِ ا َّلر ِع َّیة ِفي
َ
ت
َ ت
أ ْن ُا ِسل َها َ ِال َمة ُم ِسل َیئة» .1این روای  ،خیلی حرف بزرگی اسل ؛ این حدیم قدسلی اسل و صحیح الساد هم
هس که خداوند فرمود :عذاب خواهم کرد رعیتی که امام امام جاهلی را بپذیرد؛ هرچاد این ّ
رعی خود ّبر و
ِ
تقی باشلد .نمای میخواناد ،همه یکا میدهاد ،همه دروغ نمیگویاد ،اما امامشان ،امام جاهلی اس و اینها
امام ِ این امام جاهل را پذیرفتهاند .معلوم میشلود با پذیرفتن امام ِ امام جاهل ،یک شخصیتی برای اینها به
وجود میزید که او مَلک عقاب و ثواب اسللل  .میفرماید که چاین ّامتی را عذاب خواهم کرد .ای زن ررف هم
میفرملاید عاو خواهم کرد ای گااهان هر رعیتی که والی امام عادلی که ای سلللوی خداسللل را بپذیرد هرچاد
رفتلارهای اینها ،رفتارهای خوبی نبوده و در رفتارهای شلللخصلللی خود گااهدار باشلللاد .معلوم میشلللود دو
شلخصلی ایاجا وجود دارد؛ یک شلخصلی زن شلخصی اجتماعی اس که رفتار زن شخصی  ،رفتار الهی
َ
اس چون « َد َان ْ ِب َوالَی ِة َِ َم ٍام َع ِاد ٍل» .یک شخصی هم هس که رفتارش ،رفتار شیطانی اس و زن شخصی
افراد جامعه اس  .خوب در این صور معلوم میشود که یک شخصی اجتماعی به وجود میزید؛ هرگاه کسی
والی امامی را بپذیرد ولو ایاده یک نار بوده و امام هم یک نار باشللد ،یعای اگر جامعهای شللدل گرف که این
جامعه دو نار بیشتر نداش  ،یدی امام و یک نار هم مأموم؛ مثل جامعه نخستین که حرر زدم با حرر ح ّوا
علیهما السلَلم بود ،در این جامعه یک مأموم بیشتر وجود ندارد .وقتی چاین رابطهای شدل میگیرد و یک امام
فرمانروا و یک پیرو فرمانبر اسل تا چاین اتااقی بیاتد .جامعه شدل میگیرد ولو جامعه دو ناری باشد و یک
ّ
ت
شللخصللی اجتماعی شللدل میگیرد .عل زن را بعدا توضللیح خواهیم داد .این شللخصللی اجتماعی اعم ای
شلخصی تکتک افراد زن جامعه اس ؛ ممدن اس زنها در رفتارهای فردی رفتار نادرستی داشته باشاد ،اما
ََ
ُ ِّ
چون رفتار جمعی رفتار سالمی اس میفرمایدَ« :ل ْع ُا َو َّن َع ْن کل َر ِع َّی ٍة» .پم این پیشفرض اول بود.
پیشفرض دوم ایاده جامعه یک رفتارهایی دارد که این رفتارها ماتسل به جامعه «بما هی جامعه» اس و
زن کسللی که مسللئول ای این رفتارهاسلل  ،جامعه اسلل و بای هم نه فرد «بماهو فرد» که در برابر رفتار خودش
مسللئول باشللد .ولی ما ایاجا یک مسللئولی اجتماعی داریم؛ جامعه در رفتار خودش مسللئول اسلل  ،فرد هم
«بماهو فرد» در برابر رفتار اجتماعی مسلللئول اسللل  .جامعه مسلللئولی دارد؛ جامعه در برابر رفتارش عقاب
میشلود و این فراتر ای مسلئله عقاب فرد اسل  .گاهی ممدن اس رفتار فرد «بماهو فرد» را ببخشد ،اما رفتار

 .1کافی ،ج  ،1ص  ،673ح .4
.
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اجتماعی فرد را نمیبخشللد .یا برعدم گاهی رفتار اجتماعی فرد بخشللیده میشللود هرچاد رفتار فردی رفتار
نادرستی باشد.
معلوم میشلود که مسئولی ایاجا دو نوع اس  :یک مسئولی اجتماعی و یک مسئولی فردی .انسانی که
در جامعه یندگی میکاد دو شللخصللی دارد و البته میگوییم که این دو شللخصللی با همدیگر تلایق میشللود.
وقتی انسلان مسئولی اجتماعی را بپذیرد ،شخصی فردی او با شخصی اجتماعیاش یدی میشود؛ میتواند
بپذیرد و میتواند نپذیرد .وقتی پذیرف  ،در برابر شللخصللی اجتماعی مسللئولی دارد؛ یعای من در برابر رفتار
ْ َ
ون َو ْال ُم ْؤم َاا ُ َب ْع ُرلل ُه ْم َأ ْول َیا ُ َب ْع َی ْأ ُم ُر َ
شللما مسللئولی دارم؛ « َو ْال ُم ْؤم ُا َ
ون ب ْال َم ْ
ُ
وف َو َی ْا َه ْو َن َع ِن ال ُماد ِر».1
ر
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
نمیشود یدی بگوید نه من را در گور تو میگذارند و نه تو در گور من میخوابی به من کاری نداشته باش .خیر
همه ما در یک گور میخوابیم؛ به یک معاا و یک اصطَلح همه در یک کشتی نشستهایم .زن مثل معروفی که ای
حرر رسول صلی الله علیه و زله و سلم زمده خیلی مثل رسایی اس ؛ حرر در بیان وجوب امربهمعروف و
نهی ای مادر میفرمایاد :مثل این اسل که شما داخل یک کشتی نشسته باشید و یدی بخواهد ییر پای خودش
را سوراخ کاد .باید دس او را بگیرند و اگر بگوید من دارم جای خود را سوراخ میکام ،باید بگویاد همه ما در
ت َّ
َّ َ َ
ُ
اد ْم َخا َّص تة»2
یک کشتی نشستهایم .این اس معای ایاده میفرمایدَ « :و َّات ُقوا ِف ْت َاة ال ُت ِص َیب َّن ال ِذ َین َل ُموا ِم
باابراین ما یک مسئولی اجتماعی داریم؛ فرد در برابر رفتار جامعه مسئول اس تا جایی که اگر نتواند رفتار
ّ
اجتماعی را تغییر بدهد ،باید زن جامعه را رها کااد و به جای دیگر برودَّ َ« :ال ْال ُم ْس َت ْر َعا َین م َن ّ َ
الرج ِال َو ِالا َسا ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ ُ
َّ
ْ ْ
َّ ْ َ َ ُ َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َوال ِولل َد ِان»َّ َِ « 3ن الل ِذ َین َت َوف ُاه ُم ال َمَل ِ دة َ ِال ِمي أ ْن ُا ِسللل ِه ْم قالوا ِف َیم ک ْا ُت ْم» 4میفرماید « ِف َیم کات ْم» و نمیگوید:
َْ
« َ
کیف ُک ْا ُت ْم» .جواب میدهادَ « :ق ُالوا ُک َّاا ُم ْس ل َت ْر ل َعا َ
اَل ْ
ض» یعای چه کایم؛ ما که نمیتوانسللتیم کاری
ر
ي
ف
ین
ِ
ِ
ِ
انجام بدهیم ،نمیتوانستیم جامعه را عوض کایم .جواب میشاوندَ « :أ َل ْم َت ُد ْن َأ ْر ُض َّالله َواس َع تة َف ُت َ
اج ُروا فیها»
ه
ِ ِ
ِ
در این جامعه فاسللد یندگی کردید و فاسللد شللدید اما الاقل میتوانسللتید جامعه را رها کاید و بیرون بروید.

َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ
َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ
ون الل َه
وف و یاهون ع ِن الماد ِر و ی ِقیمون الصلللَلة و یؤتون الزکاة و ی ِطیع
 .1توبله ُ ،زیله  71والمؤ ِماون والمؤ ِماا بعرلللهم أو ِلیا بع ٍ َ یأمرون ِبالمعر ِ
َ ََٰ
َّ
َّ
َو َر ُسول ُه َ أول ِئ َك َس َی ْر َح ُم ُه ُم الل ُه ۗ َِ َّن الل َه َع ِز ٌیز َح ِد ٌیم
َ
ت َّ
ْ
َ
َّ َ َ
ُ ْ َ َّ ت
َّ َ
اب
اصة ۖ َو ْاعل ُموا أ َّن الل َه ش ِد ُید ال ِع َق
 .2اناال ،زیه َ 27و َّات ُقوا ِف ْت َاة ال ُت ِص َیب َّن ال ِذ َین َل ُموا ِمادم خ
ِ
َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ت َ َ َ ْ َ ُ َ ت
ون َس ِبیَل
الرج ِال و ِالاسا ِ وال ِولد ِان ال یست ِطیعون ِحیلة وال یهتد
 .6نسا ،زیه َ 89ال المسترع ِاین ِمن
َْ
ِ َّ َّ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ُ َ
َُْ ْ َ ُ َ ُْ ُ ْ َ ُ ُ
َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ت َ
ْ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
اجروا
 .4نسا  ،زیه
ض َ قالوا ألم تدن أرض الل ِه و ِاسعة فته ِ
َِ 87ن ال ِذین توفاهم ال ْمَل ِ دة َ ِال ِمي أنا ِس ِهم قالوا ِفیم کاتم ۖ قالوا کاا مسترع ِاین ِفي اَلر ِ
َ ُ ََٰ َ َ ْ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
فیها َ فأول ِئك مأواهم جهام ۖ وسا َ م ِص تیرا
.
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باابراین این مطل دیگر یا این پیشفرض دیگر ،مسلئولی اجتماعی اسل که جامعه مسئول اس و هر فردی
در نتیجه ایاده بخشی ای جامعه بوده در برابر رفتار جامعه مسئول اس .
پیشفرض سلوم ایاده رفتار اجتماعی یک رفتار ارادی اسل و لذا مسئولی زور اس ؛ یعای ما دو نوع اراده
داریم :یک اراده جمعی و یک اراده فردی .شخصی که توی یک جامعه یندگی میکاد و با اراده خودش ،خود را
بخشلی ای جامعه میکاد ،کار او ارادی اس  .من خودم با انتخاب خودم بخشی ای این جامعه میشوم .اینهایی
که میروند در جوامع خارجی یندگی میکااد ،باید ّ
متوجه این ندته باشاد؛ من با انتخاب خودم ،خودم را بخشی
ای این جلامعله کردهام .یلا بلایلد به رفتار اجتماعی اعتراض کام یا باید هجر کام .اگر بخواهم اعتراض ندام،
هجر هم ندام و خودم را بخشلللی ای جلامعه بدام .با اراده خودم این کار را کردم و رفتار اجتماعی چون رفتار
ارادی اس مسئولی یاس ؛ ایاده میگوییم مسئولی به دلیل ایاده انتخابی اس و ارادی اس ؛ یعای پیوستن
به یک جامعه اختیاری اس .
اما مطل چهارم این اسل که قوانین حاکم بر رفتارهای اجتماعی قوانین جبری یعای قوانین حتمی اس .
البته ایاجا بین ما و اسلتاد شلهید صدر رحمة الله علیه ،بین ما و زی الله مصباح مدَله العالی اختَلف اس و
ّ
بین ما و شلللهید مطهری رضلللوان الله تعالی علیه و مرحوم عَلمه رباربایی ّاتااق نظر وجود دارد .ایاده من به
یک جامعه بپیوندم اختیاری اس اما بعد ای ایاده پیوستم ،بر این جامعه قوانیای حاکم اس که حتمی و جبری
َ َّ َ َ ْ َ
ََٰ َ َّ َ َ ْ
َ
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َٰ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
اَل ْ
ض َول ِد ْن کذ ُبوا فأ َخذ َن ُاه ْم ِب َما ک ُانوا
ر
و
ا
م
الس
ن
م
ا
ک
ِ
اسل « :ولو أن أهل القری زماوا واتقوا لاتحاا علی ِهم بر ٍ ِ
ِ
َی ْدسل ُب َ
ون» 1این یک قانون حتمی اس ؛ مثل این اس که انسان وقتی میخواهد ای یک ساختمان بلاد خودش
ِ
را به پایین پرتاب کاد ،انتخاب کردن این ارادی اسل  ،اما بعد که پرید خودش را در سلسله علل جبری انداخته

اس ل که او را به مرم ماتهی میکااد و بعدایزن دیگر انتخابی نیس ل  .ولی ایاده انسللان خودش را میانداید یا
نه ،این انتخابی اس  .جوامع مثل جهان هستی محدوم قوانین حتمی هستاد.
جامعهشلااسلی ربی یک مش افسانه و مبتای بر یک سری پیشفرضهای ابداعی اس و ما هیچ اریشی
برای این جامعهشلللااسلللی ربی قا ل نیسلللتیم؛ چون علم نیسللل و مبتای بر مبانی علمی نیسللل  .مبتای بر
پیشفرضهای ابداعی اسلل  .البته بعرللی ای مطال زنها درسلل اسلل  ،اما مباا ندارد و یک علم نیسلل .
همینرور بر اساس ادعاهایی اس که بر مباای یک سری ماروضاتی به یک نتیجههایی دس پیدا میکاد .این
ت
را خواهیم گا که اصلَل در مسا ل جامعهشااسی ،هر جامعهای نمیشود با زمار به قوانین اجتماعی دس پیدا
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کاد .چون جامعه در حال تغییر و ّ
تحول اس ؛ جامعه امروی با جامعه فردا مختلف اس  ،جامعه ایاجا با جامعه
دیگر فرق میکاد .باید این چراها را درباره علوم انسللانی مطرح کرد .چرا یک نمونه خاص را تح مطالعه قرار
میدهید و بر مباای زن یک قانون کلی اسلتاباب میکاید؟ ای کجا؟ جامعه در حال تحول اسل ؛ یک جامعه در
ری دوره حیا عوض میشلود؛ دهه اول با دهه دوم و سلوم و چهارم متااو اس ؛ شما چطور قاعده کلی بر
اساس زمارگیری و تاحصهای میدانی میدهید؟
ت
این ندته را هم باید دانسل که اختیار کَل مسلوب اس ؛ گاتیم انتخاب این جامعه یا اگر بخواهیم با عبارا
کَلمی بیان کایم ،انتخاب امام ،اختیاری اسلل که این امام را انتخاب کایم یا زن امام را .چون انتخاب جامعه به
معای انتخلاب امام اسللل  .در زیاده خواهیم گا که چگونه امام به عاوان رهبری هوی یک جامعه را شلللدل
میدهد؟ هر جامعهای امامی دارد و جامعهای بدون امام وجود ندارد و این یدی ای قوانین حاکم بر جامعه اس ل
که بدون امام جامعهای شللدل نمیگیرد .البته انتخاب امام ،انتخاب اختیاری اس ل اما وقتیکه انتخاب کردید؛
ََ
َ
َْ
ْ
ْ
َ
َ َ
َ
« َِلی ِف ْر َع ْو َن َو َمل ِئل ِه فل َّات َب ُعوا أ ْم َر ِف ْر َع ْو َن َو َملا أ ْم ُر ِف ْر َع ْو َن ِب َر ِشللل ٍید َی ْق ُد ُم ق ْو َم ُه َی ْو َم ال ِق َی َام ِة فأ ْو َر َد ُه ُم َّالا َار َو ِب ْئ َم ال ِو ْر ُد
ْ
ال َم ْو ُر ُود» 1انتخلاب امر فرعون ،اختیاری اسللل اما وقتی انتخاب کردی ،هم او خودش را به جهام میانداید و
هم تو را با خود میبرد ،چه بخواهی چه نخواهی .ما میگوییم این جبری که ما عاوان میکایم با جبرهای فردی
متااو اسل و این یدی ای معانی امر بین االمرین اسل ؛ شللما اگر بخواهید در یک جامعهای بروید ،انتخابی
اسلل و وقتی هم که رفتید ،میتوانید ای زن جامعه جدا شللوید که این هم اختیاری اسلل ؛ اما مادامیکه در زن
جامعه خود را نگه میدارید ،قوانیای بر این جامعه حاکم میشود و نمیتوانید در برابر این قوانین بایستید و مثل
سیل میزید و میبرد.
این چهار پیشفرض ،فرضهای اصللی اسل که در علم جامعهشااسی بررسی میشود .لذا وقتی میگویاد
جامعهشلااسلی ،یعای ایاده جامعهای وجود دارد و جامعه شلخصلی مسلتقلی دارد و این شلخصلی مستقل
ارادهای دارد که به واسطه زن ،جامعه در برابر رفتار مسئول اس و محدوم قوانین حتمی اس  ،ولی پیوستن و یا
جدا شلدن ای این جامعه ،اختیاری اس  .البته جدا شدن کار بسیار مشدلی اس ؛ جدا شدن ّ
حر ای لشدر یزید
کار زسللانی نیسلل اما یک انتخاب بزرم بود؛ او خود را جدا کرد .انتخاب یهیر بن قین کار مشللدلی بود؛ ّاما
کاری بود که انجام داد و میشلود انجام داد و این همان چیزی اسل که ما میگوییم یک انسان میتواند خود را
ای یلک جلامعه جدا کاد و قوانین حاکم بر زن جامعه دوری کاد .ولی اگر خودش را جدا ندرد ،هر قانونی که بر
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جامعه حاکم اس ل بر او هم حاکم خواهد شللد .این قانونی که ما میگوییم بر جامعه حاکم اس ل  ،یعای قانونی
ت
که مثل قوانین حاکم برجهان هسلتی عل و معلولی اس ؛ اگر علتی پیش زمد ،حتما معلولی را به دنبال خواهد
َ ُ ْ
ُ
ُ
ُ
َ ُ
داش ل  .وقتی امیرالمؤماین میفرمایدَ « :و َعل ْید ْم ِب َّالت َو ُاص ل ِل َو َّالت َباذ ِلَ ،و َِ َّیاک ْم َو َّالت َد ُاب َر َوال َّت َقار َع .ال َت ْت ُرکوا اال ْم َر
ْ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
اب لد ْم» 1یعای اگر اعتراض نداید،
وف والاهيَ ع ِن الماد ِر فیولی علیدم ِشلللرارکم ثم تدعون فَل یسلللتج
ِبلالمعر ِ
نتیجله علدم اعتراض تثبیل حلاکمی جاهَلن خواهد بود و ایاجا دیگر هر دعایی کاید ،فایدهای ندارد .چون
خودتان زمدید و یک روندی را در پیش گرفتید؛ مثل ایاده کسلی خود را ای ساختمان بلادی به پایین پرتاب کرده
اسل و حاال وسط راه دعا میکاد که خدایا مرا نجا بده .وقتی عذاب نایل شد باب توبه بسته میشود ،ایاده
وقتی مرم رسللید ،باب توبه بسللته میشللود ،ای همین قبیل اسلل - .ماتها ما نمیخواهیم وارد این بحمها
بشویم-.
ّ
وقتی انسلللان خودش را در یک قانون عل و معلولی با انتخاب خود انداخ و عل کار خود را کرد ،دیگر
ّ
ّ
شلللملا نمیتوانیلد بگوییلد چرا عل کار خودش را میکاد؟ خود بودی که این عل را انتخاب کردی .وقتی
خود را در این سلللسللله علل انداختی ،این سلللسللله علل به این نتایج ماتهی خواهد شللد؛ چه بخواهی چه
نخواهی .روایا ما در این عرصللله خیلی ای اسللل و ما فقط میخواهیم بگوییم که این تعریف مبتای بر این
چاد اصل اس .
کتاب جامع التاریخ اسللتاد شللهید مطهری و جامع التاریخ عَلمه مصللباح یزدی را مطالعه کاید و اگر بتوانید
بعرلی ای مباحم شلهید صلدر را هم مطالعه کرده و مباحم اجتماعیشلان را بررسی کاید .زقای فاضل حدیم
مباحم اجتماعی شللهید صللدر را در کتاب مجتمعاا چاد کرده اس ل  .ما معتقدیم ،جامعهشللااسللان دیگر هم
ناگزیر هسلتاد که این تعریف را بپذیرند و اگر نپذیرند معای زن این اسل که به جامعهشلااسی به عاوان یک علم
نمیتواناد نگاه کااد .اگر شللما این تعریف را نپذیرید ،جامعهشللااسللی تبدیل به یک مجموعه قرللایای پراکاده
میشلود که هیچ مباای علمی ندارد .یدی ای کارهایی که ما باید متوجه باشیم این اس که نباید معتقد باشیم که
هیچ علمی را نمیتوانیم تولید کایم و فقط باید دستمان به سوی ربیها درای باشد.
ربیها یک حرفی را القا میکااد -باده چون تجربه حرللور در دانشللگاههای زنجا را داشللتم و پای درس
اسلاتیدشلان نشستم و انسانی نیستم که ای دور دستی بر زتش داشته باشد -زنها حرفشان این اس که هرچه ما
میگوییم علمی اسلل و هر چه شللما میگویید علمی نیسلل ؛ لذا حرفی که میینید ،اگر این حرف مسللتاد به
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حرف ما باشلللد ،علمی اسللل  .من برای تز دکترا میخواسلللتم کاری انجام دهم و به من میگاتاد :اگر به ماابع
ربی اسلللتااد کای کار شلللما را قبول میکایم ،اما اگر این کار را نداید ،کار شلللما را قبول نمیکایم .گاتم :من
میخواهم نظریه مَلصلدرا را بگویم ،این چه ربطی به مابع ربی دارد؟ من میخواهم اساار مَلصدرا را نقل کام
ربطی به ماابع شما ندارد.
این ییرسللاخ تادر زنهاسلل و زنوق ما میخواهیم تسلللیم چاین ییرسللاختی شللویم و هرچه زنها
میگویاد علمی باشللد و هرچه ما بگوییم علمی نباشللد .ما هم علم داریم؛ این علم اسل ؛ علم جامعهشللااسللی
اس که ما قبول داریم و ای زن هم دفاع میکایم .این جامعهشااسی تولید خود حویههای ّ
علمیه ماس و مباای

زن همانرور که بیان خواهد شلد ،کتاب و ّ
سلا رسلول الله صللوا الله تعالی علیه اسل و ای همه خصایص
ت
علمی برخوردار بوده و علمی اسل که با تجربه کامَل ماطبق اسل و تجربه تاریخی بشر این علمی که ما دار یم
را تأیید میکاد.
و صلی الله علی محمد و زله و سلم

.

