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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  َبیِتِه الطَّ

 ،عجل الله تعالی فرجه الشریف به یاری خداوند متعال و نام او و با توسلل به ذیل عاای  حرر  ولی عصر
به عاوان مقدمه الیم اسللل  تعریای ای این  کایم.اسلللَلمی را ز ای می شلللااسلللیجلامعلهمبلاحلم مربوب بله 

؟ وقتی مقصود چیس  مشخص شود که «شااسیجامعه»گوییم میوقتی  تا اسَلمی داشته باشیم شااسیجامعه
 شااسیجامعه، شااسیجامعهکایم، مراد چیس  و چگونه را با وصلف اسلَلمی توصیف می شلااسلیجامعهاین 

رو هستیم که باید به توصیف و تشریح هر یک ای این باابراین ایاجا ما با دو واژه اصلی روبه. اسلَلمی خواهد بود
 .اسَلمی زمده اس  بپرداییم شااسیجامعهدو واژه که در این جمله 

، علم زشاایی با قوانین حاکم بر رفتار جوامع بشری و شااسیجامعهمراد ای  ؛اس  شااسیجامعهواژه اول که 
گاجانده شده اس  که ما  فرضشیپن تعریف چهار در همی .همچاین قوانین حاکم بر تحوال  این جوامع اس 

بحم کایم تا بتوانیم به این تعریف برسلللیم و برای این تعریف معاای معقولی قا ل  هافرضشیپبلاید درباره این 

  شویم.

ی اراده مستقل و اس  یمستقلای داریم که این جامعه دارای شخصی  اول این اس  که ما جامعه فرضشیپ
داشتیم و این جامعه وگرنه اگر ما جامعه نمی ؛شلودبار می« بما هی جامعه»انین خاصلی بر جامعه دارد و لذا قو

داشلل ، دیگر ایاجا قوانین حاکم بر فراتر ای شللخصللی  افراد نمی شللخصللیتیعبار  ای افراد پراکاده بود و هیچ 
جوامع، معای زن این اس  که ما گوییم قوانین حاکم بر جوامع یا قانون حاکم بر جامعه معای نداشل . ما که می

و تأّثر  ریأثتافراد قا ل هستیم؛ نه به این معاا که  شخصی مستقل ای  شخصیتیای برای جوامع و برای هر جامعه
فراتر  شخصیتیگذار هستاد؛ اما این بین شلخصی  جامعه و شخصی  فردی وجود ندارد؛ خیر  در یددیگر اثر

که  لحاظ شده اس  فرضپیشتعریف این  ،ای شلخصُی  فرد اس . این را ما بحم خواهیم کرد. در همین تعبیر
افراد زن اسلل  که حاال این شللخصللی  خصللوصللّیاتش چیسلل  و چه  شللخصللی جامعه فراتر ای  شللخصللی 

ین ار متقابل دارند؟ بلا شلللخصلللیل  فرد دارد و چگونه در یددیگر تأثیر و تأث یارابطلههلایی دارد و چله ویژگی
 لبتها اس . مستقلی شلخصی اول ما اسل  که جامعه دارای  فرضپیشکایم. این بعد بحم میموضلوعا  را 

و  هفقه سیاسی روایاتی را مطرح کرد باشد، ما در مسئله داشلته اگر دوسلتان در خارر .اثبا  خواهیم کرد این را
ا  و هم در ماابع اهل س اتیم هم مرحوم کلیای در کافی زوردهجمله این روای  معروف که گ زیاتی را گاتیم و من

ْن َکانَ : »اسللل  کهزملده  َِ ِه َو  َماٍم َجاِ ٍر َلْیَم ِمَن َاللَّ َِ  
ََلِم َداَنْ  ِبَواَلَیِة ُکلِّ سلللْ ٍة ِفي َاْْلِ َبنَّ ُکلَّ َرِعیَّ َعذِّ

ُ
ُة ِفي ََل ِعیَّ ِ  َالرَّ
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عْ 
َ
ةت َو ََل ةت َتِقیلَّ ا َبرَّ اِلهلَ ْعملَ

َ
ْن َکاَنِ  َالرَّ أ َِ ِه َو  َماٍم َعاِدٍل ِمَن َاللَّ َِ  

ََلِم َداَنْ  ِبَواَلَیِة ُکلِّ سلللْ ٍة ِفي َاْْلِ ُة ِفي ُاَونَّ َعْن ُکلِّ َرِعیَّ ِعیَّ

یَئةت  اِلَمةت ُمسلِ ََ َها  ْنُاسلِ
َ
این حدیم قدسلی اسل  و صحیح الساد هم  ؛این روای ، خیلی حرف بزرگی اسل  .1«أ

هس  که خداوند فرمود: عذاب خواهم کرد رعیتی که امامِ  امام جاهلی را بپذیرد؛ هرچاد این رعّی  خود بّر و 
 هانیاگویاد، اما امامشان، امام جاهلی اس  و دهاد، همه دروغ نمی، همه یکا  میخوانادیمنمای  .تقی باشلد

به ها برای این شخصیتیشلود با پذیرفتن امامِ  امام جاهل، یک اند. معلوم میامامِ  این امام جاهل را پذیرفته
هم  ای زن ررف .تی را عذاب خواهم کردفرماید که چاین امّ می .زید که او مَلک عقاب و ثواب اسللل می وجود

سللل  را بپذیرد هرچاد امام عادلی که ای سلللوی خداوالی  که  یتیرعای گااهان هر  فرملاید عاو خواهم کردمی
شلللود دو علوم میم .و در رفتارهای شلللخصلللی خود گااهدار باشلللاد ودهرفتارهای خوبی نب ،هارفتلارهای این

 رفتار الهی ،شخصی زن رفتار یک شلخصلی  زن شلخصی  اجتماعی اس  که  ؛وجود دارد اجایاشلخصلی  
َماٍم »چون اس   َِ  ی شخصرفتار شیطانی اس  و زن  ،هس  که رفتارشهم یک شخصی  . «َعاِدٍل َداَنْ  ِبَواَلَیِة 
 یکس هرگاه ؛دیزیمیک شخصی  اجتماعی به وجود  که شودمعلوم میدر این صور   خوب .جامعه اس  افراد

این ه ای شللدل گرف  ک، یعای اگر جامعهو امام هم یک نار باشللد ودهرا بپذیرد ولو ایاده یک نار ب والی  امامی
 اّو با حرر  ح مثل جامعه نخستین که حرر  زدم ؛یدی امام و یک نار هم مأموم ،جامعه دو نار بیشتر نداش 

گیرد و یک امام شدل می یارابطهوقتی چاین  .بیشتر وجود ندارد مأموم در این جامعه یک ،علیهما السلَلم بود
د و یک ولو جامعه دو ناری باش ردیگیممعه شدل جا .تا چاین اتااقی بیاتد اسل  برفرمانفرمانروا و یک پیرو 

ای  اعماین شللخصللی  اجتماعی  .توضللیح خواهیم داد   زن را بعدات علّ  .ردیگیماجتماعی شللدل  شللخصللی 
ا ام ،دارفتار نادرستی داشته باش در رفتارهای فردیها ممدن اس  زن ؛تک افراد زن جامعه اس شلخصی  تک

ةٍ » فرماید:می سالمی اس  چون رفتار جمعی رفتار ْعُاَونَّ َعْن ُکلِّ َرِعیَّ
َ
 .اول بود فرضپیشپم این  .«ََل

و  اس « هی جامعه بما»هایی دارد که این رفتارها ماتسل  به جامعه جامعه یک رفتار دوم ایاده فرضپیش
خودش  در برابر رفتارکه  «فرد بماهو»جامعه اسلل  و بای هم نه فرد  ،سلل زن کسللی که مسللئول ای این رفتارها

، فرد هم جامعه در رفتار خودش مسللئول اسلل  ؛یک مسللئولی  اجتماعی داریم اجایاولی ما  .باشللدمسللئول 
عقاب جامعه در برابر رفتارش  ؛جامعه مسلللئولی  دارد .در برابر رفتار اجتماعی مسلللئول اسللل  «فرد بماهو»
تار اما رف ،ببخشدرا « فرد بماهو» رفتار فردممدن اس  گاهی . و این فراتر ای مسلئله عقاب فرد اسل  شلودیم
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شللود هرچاد رفتار فردی رفتار اهی رفتار اجتماعی فرد بخشللیده مییا برعدم گ .بخشللداجتماعی فرد را نمی
 .نادرستی باشد

که  یسانان .و یک مسئولی  فردی یک مسئولی  اجتماعی :دو نوع اس  اجایاکه مسئولی   شلودیممعلوم  
 .شللودبا همدیگر تلایق می شللخصللی گوییم که این دو می البتهکاد دو شللخصللی  دارد و در جامعه یندگی می

 تواندیم ؛دشواش یدی می، شخصی  فردی او با شخصی  اجتماعیوقتی انسلان مسئولی  اجتماعی را بپذیرد
رفتار  یعای من در برابر ؛در برابر شللخصللی  اجتماعی مسللئولی  دارد ،وقتی پذیرف  .تواند نپذیردبپذیرد و می

َیْاَهْوَن َعِن اْلُماَدرِ » ؛شللما مسللئولی  دارم ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو
ْ
ْوِلَیاُ  َبْعٍ  َیأ

َ
ُهْم أ  .1«َواْلُمْؤِمُاوَن َواْلُمْؤِمَااُ  َبْعرللُ

  خیر .ته باشبه من کاری نداش  خوابیگذارند و نه تو در گور من میمی تو را در گور نه منشود یدی بگوید نمی
ی زن مثل معروفی که ا .ایمیک اصطَلح همه در یک کشتی نشسته به یک معاا و ؛خوابیمهمه ما در یک گور می

و  معروفامربهب حرر  در بیان وجو ؛خیلی مثل رسایی اس  زمده رسول صلی الله علیه و زله و سلم حرر 
مثل این اسل  که شما داخل یک کشتی نشسته باشید و یدی بخواهد ییر پای خودش  :فرمایادنهی ای مادر می

کام، باید بگویاد همه ما در باید دس  او را بگیرند و اگر بگوید من دارم جای خود را سوراخ می .را سوراخ کاد

ُقوا ِفْتَاةت الَّ ُتِصیبَ » فرماید:می ایاده این اس  معای .ایمیک کشتی نشسته َلُموا ِماُدْم َخاَواتَّ ََ ِذیَن  ةت نَّ الَّ  2«صَّ

یم  فرد در برابر رفتار جامعه مسئول اس  تا جایی که اگر نتواند رفتار  ؛باابراین ما یک مسئولی  اجتماعی دار
َجاِل » :باید زن جامعه را رها کااد و به جای دیگر برود ،اجتماعی را تغییر بدهد اَلّ اْلُمْسَتْرَعِایَن ِمَن الِرّ َساِ  َو َِ الِاّ

َداِن  ِهْم َقاُلوا ِفیَم ُکْاُتْم » 3«َواْلِوللْ ْنُاسلللِ
َ
اِلِمي أ ََ اُهُم اْلَمََلِ َدُة  ِذیَن َتَوَفّ َنّ اللَّ : گویدو نمی «ِفیَم ُکْاُتْم » دیفرمامی  4«َِ

ْرِض » :دهادیمجواب  .«ُکْاُتْم  کیَف »
َ
َعِایَن ِفي اَْل َترللْ ا ُمسللْ کاری  توانسللتیمما که نمی ؛یمیعای چه کا «َقاُلوا ُکَاّ

ِه َواِسَعةت َفُتَهاِجُروا » شاوند:جواب می .توانستیم جامعه را عوض کایمنمی ،انجام بدهیم ْرُض الَلّ
َ
َلْم َتُدْن أ

َ
 «هایفأ

وانسللتید جامعه را رها کاید و بیرون بروید. تالاقل می اما یندگی کردید و فاسللد شللدید این جامعه فاسللد در

                                                           

یُ  71، زیله توبله .1 َیْاَهْوَن َعِن اْلُماَدِر َو ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو
ْ
ْوِلَیاُ  َبْعٍ َ  َیأ

َ
ُهْم أ ُیْؤُتوَن َواْلُمْؤِمُاوَن َواْلُمْؤِمَااُ  َبْعرلللُ ََلَة َو َه ِقیُموَن الصلللَّ ُیِطیُعوَن اللَّ َکاَة َو الزَّ
یٌز َحِدیٌم  َه َعِز نَّ اللَّ َِ ُه ۗ 

ِئَك َسَیْرَحُمُهُم اللَّ وَلَٰ
ُ
 َوَرُسوَلُه َ أ

َه َشِدیُد اْلِعَقاِب  27، زیه اناال .2 نَّ اللَّ
َ
ةت ۖ َواْعَلُموا أ َلُموا ِماُدْم َخاصَّ ََ ِذیَن  ُقوا ِفْتَاةت الَّ ُتِصیَبنَّ الَّ  َواتَّ

َساِ  َواْلِوْلَداِن اَل َیْسَتِطیُعوَن ِحیَلةت َواَل َیْهَتُدوَن َسِبیَلت  89زیه ، نسا .6 َجاِل َوالِاّ اَلّ اْلُمْسَتْرَعِایَن ِمَن الِرّ َِ 
ا ُمْس  87، زیه نسا  .4 ْنُاِسِهْم َقاُلوا ِفیَم ُکْاُتْم ۖ َقاُلوا ُکَاّ

َ
اِلِمي أ ََ اُهُم اْلَمََلِ َدُة  ِذیَن َتَوَفّ َنّ اَلّ ِه َواِسَعةت َفُتَهاِجُروا َِ ْرُض الَلّ

َ
َلْم َتُدْن أ

َ
ْرِض َ َقاُلوا أ

َ
َتْرَعِایَن ِفي اَْل

ا َهافی ُم ۖ َوَساَ ْ  َمِصیرت َواُهْم َجَهَاّ
ْ
ِئَك َمأ وَلَٰ

ُ
  َفأ
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مسلئولی  اجتماعی اسل  که جامعه مسئول اس  و هر فردی  ،دیگر فرضپیشباابراین این مطل  دیگر یا این 
 .در برابر رفتار جامعه مسئول اس  بودهبخشی ای جامعه  ادهیادر نتیجه 

 یعای ما دو نوع اراده ؛زور اس ک رفتار ارادی اسل  و لذا مسئولی ه رفتار اجتماعی یدفرض سلوم ایاپیش
را  خود، د و با اراده خودشکاشخصی که توی یک جامعه یندگی می .یک اراده فردی و یک اراده جمعی :داریم

هایی این .شومیممن خودم با انتخاب خودم بخشی ای این جامعه  .کار او ارادی اس  ،کادبخشلی ای جامعه می
ی خودم را بخش ،من با انتخاب خودم ؛ه این ندته باشادمتوّج  باید، کااددر جوامع خارجی یندگی می روندمی که

 ،اعتراض ندام اگر بخواهم .یلا بلایلد به رفتار اجتماعی اعتراض کام یا باید هجر  کام .امای این جلامعله کرده
رفتار اعی چون با اراده خودم این کار را کردم و رفتار اجتم .خودم را بخشلللی ای جلامعه بدام و هجر  هم ندام

یعای پیوستن  ؛انتخابی اس  و ارادی اس  ادهیاگوییم مسئولی  به دلیل ده میایا ؛س ایارادی اس  مسئولی 
 .به یک جامعه اختیاری اس 

 .یعای قوانین حتمی اس  رفتارهای اجتماعی قوانین جبریاما مطل  چهارم این اسل  که قوانین حاکم بر 
بین ما و زی  الله مصباح مدَله العالی اختَلف اس  و  ،الله علیه ةرحم رصدشلهید  بین ما و اسلتاد ایاجا البته

ه ده من بایا. ااق نظر وجود داردمه رباربایی اتّ بین ما و شلللهید مطهری رضلللوان الله تعالی علیه و مرحوم عَّل 
می و جبری حتاین جامعه قوانیای حاکم اس  که  ، بریک جامعه بپیوندم اختیاری اس  اما بعد ای ایاده پیوستم

ِدْن َکَذّ » اسل : ْرِض َوَلَٰ
َ
َماِ  َواَْل َقْوا َلَاَتْحَاا َعَلْیِهْم َبَرَکاٍ  ِمَن الَسّ ْهَل اْلُقَریَٰ زَمُاوا َواَتّ

َ
َنّ أ

َ
َخْذَناُهْم ِبَما َکاُنوا َوَلْو أ

َ
ُبوا َفأ

ُبوَن  ساختمان بلاد خودش  خواهد ای یکمثل این اس  که انسان وقتی می ؛این یک قانون حتمی اس  1«َیْدسلِ
ه تاما بعد که پرید خودش را در سلسله علل جبری انداخ ،انتخاب کردن این ارادی اسل  ،را به پایین پرتاب کاد

داید یا انده انسللان خودش را میولی ایا .دیگر انتخابی نیسلل  بعدایزنکااد و اسلل  که او را به مرم ماتهی می
 ستی محدوم قوانین حتمی هستاد.جوامع مثل جهان ه این انتخابی اس . ،نه

های ابداعی اس  و ما هیچ اریشی فرضپیشسری و مبتای بر یک فسانه  ربی یک مش  ا شلااسلیجامعه
ای بر . مبتچون علم نیسللل  و مبتای بر مبانی علمی نیسللل  ؛ ربی قا ل نیسلللتیم شلللااسلللیجامعهاین  برای
 .اما مباا ندارد و یک علم نیسلل  ،درسلل  اسلل ها بعرللی ای مطال  زن البته. ابداعی اسلل های فرضپیش

این  .کادهایی دس  پیدا میاای یک سری ماروضاتی به یک نتیجهی اس  که بر مبیرور بر اساس ادعاهاهمین
شود با زمار به قوانین اجتماعی دس  پیدا ای نمی، هر جامعهشااسیجامعهرا خواهیم گا  که اصلَلت در مسا ل 
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امعه ایاجا با جامعه ج ،جامعه امروی با جامعه فردا مختلف اس  ؛ل اس ل تغییر و تحّو چون جامعه در حا .کاد
را تح  مطالعه قرار  خاصچرا یک نمونه  .دکردرباره علوم انسللانی مطرح  را چراهاکاد. باید این دیگر فرق می

یک جامعه در  ؛جامعه در حال تحول اسل  ؟ای کجا  ؟کایدباای زن یک قانون کلی اسلتاباب میدهید و بر ممی
بر  کلیشما چطور قاعده  ؛دهه اول با دهه دوم و سلوم و چهارم متااو  اس  ؛شلودمی عوضری دوره حیا  

 دهید؟میدانی می یهاصتاحاساس زمارگیری و 

ا عبارا  بخواهیم بگاتیم انتخاب این جامعه یا اگر ؛ اختیار کَلت مسلوب اس  این ندته را هم باید دانسل  که
ه چون انتخاب جامعه ب .اختیاری اسلل  که این امام را انتخاب کایم یا زن امام را ،انتخاب امام ،کَلمی بیان کایم

یک جامعه را شلللدل  هوی چگونه امام به عاوان رهبری  که در زیاده خواهیم گا  .معای انتخلاب امام اسللل 
ین حاکم بر جامعه اسلل  ندارد و این یدی ای قوان وجود بدون امامای جامعه و ای امامی داردهر جامعه ؟دهدمی
 ؛یدانتخاب کرد کهوقتیانتخاب اختیاری اسلل  اما  ،انتخاب امام البته .گیردشللدل نمی یاجامعهبدون امام  که
یٍد » ْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرشلللِ

َ
ا أ ْمَر ِفْرَعْوَن َوملَ

َ
َبُعوْا أ اَتّ ِه فلَ َلی ِفْرَعْوَن َوَمَلئلِ اَر َوِبْئَم اْلِوْرُد َِ ْوَرَدُهُم الَاّ

َ
َیْقُدُم َقْوَمُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفأ

انداید و هم او خودش را به جهام می ،وقتی انتخاب کردی اختیاری اسللل  اما ،انتخلاب امر فرعون 1«اْلَمْوُرودُ 
های فردی کایم با جبرری که ما عاوان میاین جب گوییممی ما. بخواهی چه نخواهی ، چهبردهم تو را با خود می

انتخابی  ،ی برویدااگر بخواهید در یک جامعه شللما ؛االمرین اسلل  نیامر باین یدی ای معانی  و متااو  اسلل 
در زن  کهمادامیاما  ؛این هم اختیاری اسلل  که جامعه جدا شللویدزن توانید ای می ،اسلل  و وقتی هم که رفتید

و مثل  دیبایستاین قوانین  در برابر دتوانینمیشود و ، قوانیای بر این جامعه حاکم میداریدجامعه خود را نگه می
 .بردزید و میسیل می

 ادگویوقتی می . لذاشودبررسی می شااسیجامعهم اصللی اسل  که در عل یهافرض ،فرضپیشاین چهار 
مستقل  شلخصلی دارد و این  مسلتقلی شلخصلی ای وجود دارد و جامعه یعای ایاده جامعه ،شلااسلیجامعه

و یا  ولی پیوستن ،جامعه در برابر رفتار مسئول اس  و محدوم قوانین حتمی اس  ،دارد که به واسطه زن یااراده
د ای لشدر یزی ؛ جدا شدن حّر جدا شدن کار بسیار مشدلی اس  البته .اختیاری اس  ،جدا شلدن ای این جامعه

ا امّ  ؛انتخاب یهیر بن قین کار مشللدلی بود .خود را جدا کرد ؛ اواما یک انتخاب بزرم بود یسلل کار زسللانی ن
تواند خود را گوییم یک انسان میهمان چیزی اسل  که ما میاد و این شلود انجام دکاری بود که انجام داد و می

هر قانونی که بر  ،ولی اگر خودش را جدا ندرد .ای یلک جلامعه جدا کاد و قوانین حاکم بر زن جامعه دوری کاد
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یعای قانونی  ،گوییم بر جامعه حاکم اسلل . این قانونی که ما میجامعه حاکم اسلل  بر او هم حاکم خواهد شللد
اهد معلولی را به دنبال خو حتمات  ،زمد؛ اگر علتی پیش هسلتی عل  و معلولی اس  برجهانوانین حاکم که مثل ق

َداُبَر َوال َو » فرماید:می نیرالمؤمایام. وقتی داشلل  اُکْم َوالتَّ یَّ َِ َباُذِل، َو ِل َوالتَّ َواصللُ َقاُرَع. اَل َتتْ َعَلْیُدْم ِبالتَّ ْمَر ُرُکوا االْ تَّ
اْلَمْعُروِف  َراُرُکْم ُثمَّ َتْد بلِ ی َعَلْیُدْم شلللِ ْهيَ َعِن اْلُمْاَدِر َفُیَولَّ َتَجاُب َلُدْم َوالاَّ  ،یعای اگر اعتراض نداید 1«ُعوَن َفََل ُیسلللْ

ون چ .ای ندارد، فایدهکایدواهد بود و ایاجا دیگر هر دعایی نتیجله علدم اعتراض تثبیل  حلاکمی  جاهَلن خ
مثل ایاده کسلی خود را ای ساختمان بلادی به پایین پرتاب کرده  ؛دیگرفت شیپ در یک روندی راو خودتان زمدید 
 ادهیا ،شودی عذاب نایل شد باب توبه بسته میقتوکه خدایا مرا نجا  بده.  کادوسط راه دعا می اسل  و حاال

ها خواهیم وارد این بحمماتها ما نمی- .ای همین قبیل اسلل  ،شللودبسللته می  باب توبه ،وقتی مرم رسللید
 -.شویمب

، دیگر را کرد   کار خودوقتی انسلللان خودش را در یک قانون عل  و معلولی با انتخاب خود انداخ  و علّ 
وقتی  .  را انتخاب کردیخود  بودی که این علّ  ؟کاد  کار خودش را میبگوییلد چرا علّ  توانیلدشلللملا نمی

چه بخواهی چه  ؛نتایج ماتهی خواهد شللداین سلللسللله علل به این را در این سلللسللله علل انداختی،  خود 
خواهیم بگوییم که این تعریف مبتای بر این اسللل  و ما فقط مینخواهی. روایا  ما در این عرصللله خیلی  ای 

 چاد اصل اس .

جامع التاریخ عَلمه مصللباح یزدی را مطالعه کاید و اگر بتوانید  و کتاب جامع التاریخ اسللتاد شللهید مطهری
زقای فاضل حدیم  شلان را بررسی کاید.و مباحم اجتماعی ردهمطالعه کهم د صلدر را بعرلی ای مباحم شلهی

شللااسللان دیگر هم جامعه ،مباحم اجتماعی شللهید صللدر را در کتاب مجتمعاا چاد کرده اسلل . ما معتقدیم
یک علم  وانبه عا شلااسیجامعه ناگزیر هسلتاد که این تعریف را بپذیرند و اگر نپذیرند معای زن این اسل  که به

اکاده ک مجموعه قرللایای پرتبدیل به ی شللااسللیجامعه ،اگر شللما این تعریف را نپذیرید. تواناد نگاه کاادنمی
باشیم که  معتقد شلود که هیچ مباای علمی ندارد. یدی ای کارهایی که ما باید متوجه باشیم این اس  که نبایدمی

 .ها درای باشدمان به سوی  ربیتوانیم تولید کایم و فقط باید دستهیچ علمی را نمی

های زنجا را داشللتم و پای درس دانشللگاه باده چون تجربه حرللور در-د اکاها یک حرفی را القا می ربی
ه ما چها حرفشان این اس  که هرزن -دبر زتش داشته باش یدست دورکه ای انسانی نیستم  و شلان نشستماسلاتید

اگر این حرف مسللتاد به  ینید،لذا حرفی که می ید علمی نیسلل ؛گویمیهر چه شللما گوییم علمی اسلل  و می
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اگر به ماابع  :گاتادواسلللتم کاری انجام دهم و به من میخمن برای تز دکترا می .علمی اسللل  ،حرف ما باشلللد
. گاتم: من کایم، کار شلللما را قبول نمیاما اگر این کار را نداید ،کایم ربی اسلللتااد کای کار شلللما را قبول می

خواهم اساار مَلصدرا را نقل کام ؟ من میمابع  ربی داردبه این چه ربطی  ،خواهم نظریه مَلصلدرا را بگویممی
 .ربطی به ماابع شما ندارد

ها شللویم و هرچه زنخواهیم تسلللیم چاین ییرسللاختی وق  ما میهاسلل  و زنییرسللاخ  تادر زن این 
 شللااسللیجامعهعلم  ؛این علم اسلل  ؛داریم علم . ما همبگوییم علمی نباشللد رچه ماعلمی باشللد و ه گویادمی

ه ماس  و مباای علمیّ  یهاحویهتولید خود  شااسیجامعهاین  .کایماس  که ما قبول داریم و ای زن هم دفاع می
و ای همه خصایص   رسلول الله صللوا  الله تعالی علیه اسل  کتاب و سلاّ  ،رور که بیان خواهد شلدزن همان

یم ی بشر این علمی که ما دارماطبق اسل  و تجربه تاریخ و علمی اسل  که با تجربه کامَلت  بوده علمی برخوردار
 کاد.یید میرا تأ

 ه و سلمالله علی محمد و زل یو صل

 

 


