
: عقالنیت شیعی و عقالنیت ارتباطی
ملی در نتایج سیاسیأت

یعیمحمود شف

چکیده
هـاي اساسـی در فقـه و کـالم شـیعه      پژوهش حاضر با یافتن تعدادي از آموزه

نیـت  د که قرابتی با عقالکنتالش کرده است از آن مجموعه، عقالنیتی استنباط 
کند. این قرابت به محقق اجـازه داده  شده در نظریه کنش ارتباطی پیدا میطرح

سـو بـا   است ضمن مقایسه دو نوع عقالنیت شیعی و عقالنیت ارتباطی، ازیک
امکان پویایی تاریخی عقالنیـت شـیعی در شـرایط سـلطه     ،هاتکیه بر شباهت

و از سوي دیگـر بـا   عقالنیت استراتژیک کاهنده بر دنیاي مدرن را نشان دهد 
فرد چنین عقالنیتی اسـتقالل دینـی آن را در عـین    کید بر امتیازات منحصربهأت

 ،(نویسنده مسئول) عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم(shafiee.mahmood@gmail.com)

18/1/1394تاریخ تصویب: 17/1/1393تاریخ دریافت: 
113-144صص ، 1394بهار، دومم، شماره دهسال پژوهشنامه علوم سیاسی، 

هـاي  در این مقاله بـه بررسـی شـیوه   
عضــوگیري نهضــت آزادي پرداختــه 
شــــده و در آن از روش پــــژوهش 

هاي تحقیق روشتاریخی که از انواع 
کیفی است استفاده شده است. ابـزار  
ــژوهش،   ــورد اســتفاده در پ اصــلی م

هــاي عمیــق گیــري از مصــاحبهبهــره
ــه ــل از روش اســت و ب ــوان مکم عن

تحلیل اسنادي نیز استفاده شده است.
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ه راهکـاري  ئارا،د. هدف اساسیکنهاي تاریخی حفظ تعامل با دیگر عقالنیت
نحو اقتضایی در دینی براي کنترل مفاسد سیاسی است که بهدینی و بروندرون

ها و در هر بازه زمانی قدیم یـا جدیـد قابـل ردیـابی     هر نوعی از انواع دولت
ـناشـده اقتضاي فساد و انحرافات در قدرت سیاسی کنترلـاست و همین ادعا 

نی هماهنگی کامل دارد. در این نوشته براي اثبـات ادعـاي خـود،    آبا تعالیم قر
چیستی عقالنیت شیعی دربارةها اي از مباحث مفهومی و نیز استداللمجموعه

.ایمو عقالنیت ارتباطی را دنبال کرده

جهانعقالنیت ارتباطی، عقالنیت شیعی، اباحه، شورا، زیست:کلیديگانواژ
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مقدمه
کـرد کـه  قـرار تـوان بر مـی اي میان عقالنیت شـیعی و عقالنیـت ارتبـاطی   چه رابطه

سو پویایی تاریخی عقالنیت شیعی در شرایط سلطه عقالنیت مدرن بـر جهـان   ازیک
خـود  دینـی د و از سوي دیگر چنین عقالنیتی بـا حفـظ اسـتقالل   شوامروز تضمین 

طـور خـاص دغدغـه    به.تاریخی غیردینی قرار گیردهايبتواند در تعامل با عقالنیت
یـت شـیعی بـا عقالنیـت     پژوهش این است که نتایج سازنده سیاسی هماهنگی عقالن

اي از مجموعـه طـی چنـدین گفتـار بـا طـرح      ارتباطی را مـورد بحـث قـرار دهـد.     
بـر وجـود مفـاهیم    فرضیه خود مبنـی بررسیبه دینی دینی و بروندرونهاي استدالل

کـه  فقه و کالم شیعه)هاي کید بر آموزهأاي در چارچوب عقالنیت شیعی (با تبسنده
برآورده سازد، خـواهیم پرداخـت. در ایـن زمینـه ابتـدا      رایادشدهاهداف قادر است 

شـناختی و  شـناختی، انسـان  در سـطح معرفـت  عقالنیـت ارتبـاطی  دربـاره توضیحی
را معرفـی  شـیعه و عقالنیـت شـیعی    گام بعـدي ه خواهد شد. درئشناختی اراجامعه

مـورد  کالم و فقه کید بر أشیعی با ت. پس از آن مفاهیم عقالنی در سنت خواهیم کرد
نظـري و عملـی پـژوهش    هـاي پایانی به اسـتنتاج گفتارخواهد گرفت و بحث قرار

.اختصاص خواهد یافت

مباحث مفهومی. 1

عقالنیت ارتباطی. 1- 1
زمـان نقـد مدرنیتـه، دو نـوع عقالنیـت اسـتراتژیک و       هابرماس در دفاع از مدرنیته و هم

ـ    ارتباطی را به نظـر او  ده اسـت. بـه  کـر ک عنوان دو محصول جهـان مـدرن، از هـم تفکی
عالیـق  ري ازبـرداري حـداکث  عقالنیت اسـتراتژیک در توانمندسـازي افـراد بـراي بهـره     
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زمان چنـین عقـل   ناپذیر، کارآمد است؛ اما همسویه معطوف به منافع خصوصی تعمیمیک
کننـده و اسـتعمارگر   دیگر کاهنـده، تحریـف  سويدر تاریخ زندگی اجتماعی از بارگرفته

عقالنیت ارتباطی در توانمندسـازي افـراد بـراي    ،هاي زندگی است. در مقابلدیگر حوزه
رسیدن به اهداف مشترك برخاسته از عالیق عمومی بشر که معطوف بـه منـافع عمـومی    

بخـش و  باشد. عقالنیت ارتباطی، رهاییمیشمول است، کارآمدپذیر و حتی جهانتعمیم
حـد  هاي اضافی است که از گسترش بیطهزندگی از سلهاي جامعه و حوزهةدهندنجات

اي کـه  شده است. به انـدازه ایجادخر انحصارگرا أداري متعقالنیت استراتژیک در سرمایه
،هاي مختلف زندگی و بازآفرینی آنها نقش ایفا کنـد عقالنیت ارتباطی در قالب نقد حوزه

قبول در محضـر  بلاجتماعی از تحریف نجات یافته و به وضعیت قابه همان اندازه حوزه
محصول نقـش  ،هاي اجتماعیجانبه نظامعقل عموم برخواهد گشت. بنابراین توسعه همه

ترین شـرط ایـن اسـت کـه     فعاالنه دو نوع عقالنیت استراتژیک و ارتباطی است؛ اما مهم
عقالنیت استراتژیک تحت مدیریت عقالنیت ارتبـاطی قـرار گیـرد. در توضـیح مختصـر      

ــاطی ــت ارتب ــت م،عقالنی ــانی آن را در ســه ســطح معرف ــناختی، انســانب ــناختی و ش ش
دهیم.میقراربررسیاي که به موضوع مقاله مربوط است، مورد شناختی، به اندازهجامعه

شناختیسطح معرفت. 1-1- 1
ــاطی از م ــه ذیــل  هــاي لفــهؤعقالنیــت ارتب ــاطی اســت. ایــن نظری ــه کــنش ارتب نظری

از سه يانتقادیشناس، معرفتییگراتقابل با اثباتشناسی انتقادي قرار دارد. در معرفت
يهـا دانش هم برحسب تجربه و هم برحسـب مقولـه  برخوردار است:یاساسویژگی

آورد،یهمـراه مـ  بـه کیاو ادريرکفدر هر عمل2شناساذهنهکییهاو مفهوم1نیشیپ
ا اسـت.  یـ و هم پوی. ذهن شناسا، هم اجتماع2؛)10: 1386، (هارتناكدشویف میتعر

یانـت و سـنت فلسـف   کدگاه یـ و از دیـک س و هگـل نزد کدگاه مـار یـ ن عنصر به دیا
یخینظر هابرماس تجربـه تـار  شود. بهینگر هستند، دور مثابتنظرن یه از اکیکالسک

یچ شناسنده بدون فرهنگـ یاست. هیخیتاريهاننده است و واسطۀ دانشکما مشروط
ينـدها ی. فراآیددست میبهیبا واسطۀ تجربه اجتماعاملطورکبهوجود ندارد و دانش 

1. Apriori

2. Knowing Subject
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زبـان در تعامـل   یاربرد معمولکما در كمشتريالگوهاپایهردن بر کكو در1شناختن
شـه در تأمـل دارد.   یقدرت خرد رومعتبر است،. تأمل3؛روزمره استوار استیارتباط

ايچگونـه دانـش الزم را بـر   ه مـا کار دارد کله سروئن مسیدربارة علم با اايهیهر نظر
ین خـارج یمتعلق تأمل در عـ م. ینکیدا مید است، پینون مورد تردکه اکیاصالح دانش

ان در یـ گرال اثبـات کست. مشـ ینیواهيامر،انیگرااثباتي. تأمل برخالف ادعااست
تـر  قیـ را دقیعت خـارج یه ما طبکدانند ین میه راه عالج دانش ناقص را اکن است یا

ا را خلـق  یـ زمان دنهم،نشکر و در کما در ف، ه هابرماس معتقد استکیدرحالم؛یبفهم
شـود ین ذهن و جهان متبلور میب2ن رابطۀ مولدیان ایم و دانش در جرینکیشف مکو 

.)21- 1378:25،(پیوزي

شناختیسطح انسان.1-1- 2
انسـان  مفصل دربـاره نحـوه پیـدایش    طور به»بحران مشروعیت«هابرماس در کتاب 

،نظـر هابرمـاس انسـان   زبان و کار اجتماعی بحث کرده اسـت. بـه  بِ اجتماعی صاح
آورد. مـی دستاجتماعی خود را از دو منبع زبان و کار بهـتوانمندي تکاملی تاریخی

ـ گیرمـی ابتدا کار و زبـان شـکل  ،درواقع در فرایند تکامل تاریخی از ایـن  پـس د و ن
مختلـف زنـدگی اجتمـاعی    هـاي  گـذارد و دوره میتاریخعرصۀ انسان پا به ،مرحله
شـود. عامـل دگرگـونی، تعامـل     مـی ها از شکل ساده به شکل پیچیده دگرگونانسان

حال خودآگاهانه کار و زبان است که در این فراینـد سـه نظـام    خودافزاینده و درعین
ی گیرند. تفکیـک دوسـاحت  میتدریج شکلداري بهاجتماعی ابتدایی، سنتی و سرمایه

ــرین نشــانمهــم،ســاختارهاي نظــام و تعامــل آنهــا درعــین انفکــاك ســاختاري  ۀت
.)28-35: 1389؛ شفیعی، 49-86: 1380، (هابرماسیافتگی و عقالنیت استتوسعه

شناختیسطح جامعه.1-1- 3
هابرمــاس درون ســنت مارکسیســتی مکتــب فرانکفــورت، بــا پــاالیش و بازســازي  

رهـایی بشـر از   ،بنیادین تجدد کـه در مرکـز آن  هاي به احیاي ارزشمدرنعقالنیت
.)1382:45، محمدي(ه استرد، همت گماتاریخی قرار داردهاي سلطه

1. Knowing

2. Generative
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يبازسـاز «شناسـی بـه  گیـري از زبـان  هابرماس در نظریه کنش ارتباطی با بهره
له یاز دو وسـ يریـ گاین بازسازي با بهـره ارتباطات اجتماعی پرداخته است.» یعقالن
ـ مانند صورت گرفته است.یالمکعمال ه ایو نظره سه جهان ینظریعنی، ينظر ، پروپ

متعلق یم: جهان خارجینکیمیزمان در سه جهان زندگما هم،هابرماس معتقد است
هـا  ارزشيها و عواطف، و جهان هنجـار شهیآراء، اندیاء؛ جهان درونیبه امور و اش

ـ با ایانیم و بک. هر حاندشدهن ییتعیاالذهاننیبياوهیه به شکییو هنجارها ن سـه  ی
,Habermas)جهان ارتباط دارد 1984: یکـی .گونه استچهار،اعتباريادعا؛ اما(66-67

يشـده اسـت. سـه نـوع ادعـا     ارگرفتـه کهن ادعاها، قابل فهم بودن خود سخن بیاز ا
قت دربـارة جهـان خـارج؛   یا حقیـ عبارتند از: صدق هماهنگ با سه جهانـياعتبار

روابـط  يبرقـرار هویا مناسبت) در شیات، و صحت (ینیصداقت دربارة مظاهر زبان
نـد.  کیان مـ یـ ر بیپذفهمصورتبهرا يزینده اوالً چیگوین اشخاص. در هر سخنیب

ـ اً به شـنونده چ یثان ـ اراكادرايرا بـرا يزی گـر خـودش را   یديدهـد. از سـو  یه مـ ئ
یکسـان  یبـه فهمـ  يگـر یبـا شـخص د  هکـ نیگر ایسازد. دیله قابل فهم میوسنیاهب

گر را ینـده و شـنونده همـد   یتـا گو ،ندکه ئارایفهمقابل» انیب«د ینده بای. گورسدمی
نده یدر انتقال مطلب داشته باشد تا شنونده با دانش گو» ت درستین«د یبفهمند. او با

ند کان و اظهار یرا با صداقت ب» ت خودشین«د ین بایشود. همچنك(از خارج) مشتر
ح یگفتـارش را صـح  د پـاره یـ ه او باکنیادرنهایتند. کگفتارش را باور تا شنونده پاره

گفتـار از  رد و هـر دو بتواننـد در پـاره   یگفتار را بپذند تا شنونده بتواند پارهکانتخاب 
ن اشخاص، از یروابط بيمشخص به توافق برسند. در برقراريهنجارهانه یث زمیح

م یح خـواه یرا توضـ یانیـ ربیاعمـال غ ـشود یارتباط حاصل م1یانیربیق اعمال غیطر
.ر استیاخهن حوزیهمینش ارتباطکه ید نظرکیأمحل تـ.داد

معاصـر  یزبـان يهااز پژوهشياشاخه2یالمکه اعمال ینظریعنی،گریه دینظر
ادامـه رلیجان سـ و نیآستله یوسالهام گرفته و بهنیتگنشتایوه از آثار متأخر کاست 

ن یشـتر یاز بیانیـ ربیغيهـا نشکـ ن دربـارة  یهابرماس بحث آسـت از نظرافته است.ی
ند و کیرا اجرا م» يزیگفتن چ«نشگر عمل ک، یانینش بکت برخوردار است. در یاهم

1. Illocutionary

2. Speech Acts
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بـا زبـان، ماننـد وعـده     » یار خاصـ کانجام «، یانیربینش غکمند است؛ اما در انیلذا ب
نـده  یگو،یانیـ نش بکـ رد. در یـ گیصورت مـ ره، یردن، دستور دادن و غکدادن، آرزو 

تـوان  ینـد و مـ  کیان میرا بت اموریو وضعینیشونده مربوط به امر عاثباتياگزاره
نـد؛ امـا   کیرا مطرح محیضتوقابلياا گزارهید و کرآن را اثبات بودنغلطیادرست 

ـ  نجـا  یارتباط و تفاهم مطرح اسـت. در ا ی، وجه تعاملیانیربینش غکدر  ن یروابـط ب
ره) یـ هـا و غ هیصـ هـا، تـو  (اوامر، وعدهیام مربوط به امر و نهکق احیاز طراشخاص 

.)1375:38،(هوالبدشویبرقرار م
ــتر ــازکی ــدو نظريب و بازس ــااله ی ــدرون نظرب ــه ی ــاطک ــدول، ینش ارتب ج

,Habermas)آوردیوجود مر را بهیزیچهارستون 1984: 68).

ینش ارتباطکه یدرون نظرسه جهان و اعمال کالمی ه یدو نظريبازسازب و کیتر). 1جدول شماره (

4تیواقعيهاحوزه3یاساسيال ارتباط: منظرهاکاش2ياعتباريادعاها1سخنیعموميردهاکارک

8یرونیعت بیجهان طب» آن«7یشناخت6قتیحق5هاتیواقعییبازنما

یشخصنیروابط بيبرقرار
12»ما«یاجتماعجهان 11یتعامل10صحت9موجه

»من«یعت درونیجهان طب15گرحیتوض14صداقت13ندگانیت گویذهنيافشا
2زبانـــــــــــــــــــــــ1ت فهمیقابلــــــــــــــــــــــ

1. General Function of Speech

2. Validity Claims

3. Modes of Communication: Basic Attitudes

4. Domain of Reality

5. Representation of Facts

6. Truth

7. Cognitive

8. "The" World of External Nature

9. Establishment of Legitimate Inter Personal Relations

10. Rightness

11. Interactive

12. "Our" World of Society

13. Disclosure of Speaker’s Subjectivity

14. Truthfulness

15. Expressive
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يادعاهـا يبـرا یعقالنيجاد مبنایله ائبه مسینش ارتباطکه یته در نظرکن نیترمهم
آزاد یالمکنش که در نقش کیطیشرا«به در این زمینه هابرماس گردد. یبرمياعتبار

,Habermas)»تیاز محدود 1984: ن یهمـ ياعتبـار يفته است، نظر دارد. ادعاهانه(60
یقـ یبه صدق، صحت و حقیضمنيااشارهيضرورتاً حاویانیط هستند؛ هر بیشرا

ت یـ من عقالن، ضاياعتباريهر ادعايریو انتقادپذيریپذعالوه آزمونبودن است. به
.)39: 1375، (هوالباست

ت یدرواقـع در وضـع  اسـت. 3»گفتمـان «يمستلزم برگزاریه عقالنیتوجیگاه
، مفروض یا درونییرونیاز جهان بیناشي، رها بودن از اجبار و اضطرارهایگفتمان

ط ارتبـاط و قـرار   یق مباحثـه در اصـل شـرا   ینندگان از طرکتکشود و شریگرفته نم
يط الزم بـرا ین، شرایطرفينسبت به هرگونه ادعا از سويانتقادیگرفتن در موضع

,Habermas)ندکنیمناسب را فراهم مینش ارتباطک TCA, 1984: 42).
ياسـت بـرا  ياوهیه شـ کـ سـت، بل ینيعمـل گفتـار  یـک صرفاً ینش ارتباطک
یـک نـۀ  یزمپـس دن به تفاهم، دریند رسیه هر فراکن است یل ایجامعه؛ دلینیبازآفر

عرضـه  ینش ارتباطکرد. آنچه در یگیدار صورت مشهیریلحاظ فرهنگتفاهم بهشیپ
ه کـ یجهـان سـت یز؛ شـود یما گرفتـه مـ  كجهان مشترستیاز ز،شودیح میا تصری

از آن اسـت و لـذا   کیوچکـ و خودآگاه مـا بخـش   ،افتهینگرانه سازمان لکیلکشبه
نـد  یدر فرایننـدگان کتکشـه از درون آن مشـار  یشه پشت سر ما قرار دارد و همیهم

ـ ابـه .)1378:110، (پیوزيرسندیبه تفاهم مبا یکدیگر ارتباطات  ـ ترتنی ب مفهـوم  ی
خورد.یوند میپ،استینش ارتباطکمل که مکست یزاز جهانیجامعه با مفهوم

ه یـ ، ضمن گشـودن نظر ینش ارتباطکه یدر نظر» ستمیست و سیزجهان«مفهوم 
ونـد  یرا بـه هـم پ  )1(گـرا گرا و برونانداز درون، دو چشمیشناختن جامعهییتبرويبه
ـ لکاز عناصـر  یکـی مثابه به» جهانستیز«. )14: 1378، پیوزي(دهدیم نش کـ «يدی

عـت، جامعـه  یدر سه جهان طبینش ارتباطکق آن یه از طرکاست يالهیوس» یارتباط
,Habermas)ابدییو خود تحقق م 1987: 119).

1. Comprehensibility

2. Language

3. Discourse
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:Habermas, 1987)زیـر  نمـودار  گـاه  یجا1»یاعمـال ارتبـاط  یوابـط جهـان  ر(127
دهد.یرا نشان مینش ارتباطکه یست در نظریزجهان

زیست در نظریه کنش ارتباطی). روابط جهانی اعمال ارتباطی جایگاه جهان1نمودار شماره (

يگفتارهـا ، بـا پـاره  (A)نشگران که کاست یانگر مناسبات اجتماعیبي زوجهاانیکپ
ند.کنمیبرقرارACخود

(برخـوردار از منبـع   كجهان مشترستیه بر زکینشگر با تکح نمودار: دو یتوض
رند.یگیشده) در مفاهمه قرار میزبانیفرهنگ
آنها به جهـان  ند: اوالًکیهم مرتبط مزمان آنها را در سه جهان بهن مفاهمه همیا

ز جهـان  یو نینیاز جهان عکیدراًی) و ثانینند (جهان درونکیگر نفوذ میهمدیذهن
شـوند، خواهنـد   یآنها محسـوب مـ  یرونیدو جهان به هر ک) یاالذهاننی(بیاجتماع
.داشت

شـناختی و  ی، انسـان شـناخت معرفـت حرا در سـط تاکنون نظریه کنش ارتبـاطی 
بعدي ضـمن  هاي بخششناختی معرفی کردیم. با توجه به دغدغه پژوهش درجامعه

ــت     ــا عقالنی ــی ب ــین عقالنیت ــد چن ــیعی، نحــوه پیون ــت ش ــیعه و عقالنی ــی ش معرف
خواهیم داد.مورد بحث قراردیگر را یکباطی و نیز تمایز اینها از ارتـتاریخی

1. World Relation of Communicative Acts (CA)

فرهنگ

زبان A2A1

CA2CA1

جهان ذهنی
)A2(

هان اجتماعیج
)A1 + A2(

جهان ذهنی
)A1(

جهان عینی

جهان درونی
2

جهان درونی 
1

ارتباط

جهان بیرونی

زیستجهان
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عقالنیت شیعی؛ عهیش.2-1
ـ پ«معنى عه بهیشزیننامهلغت. در استنندگان کتیمعنى تبعلغوى بهنظرعه از یش رو ی
رو راهیـ ن حـق، پ یـ رو دیـ رو حـق، پ یعت حق؛ پیش«ر شده است. کذ»انصارتابع وو

.)1298: 1373، (دهخدا»حق
،مینـ کعه مصطلح صحبت مىیدام شکن پژوهش از یه روشن شود در اکنیبراى ا

در نظـر مـا چـه    » عهیشـ «نـیم  یببسـپس نیم وکبررسى طورکلیبهعه را ید انواع شیبا
دارد:هاییویژگی
رد ویـ گهاى نسبتاً متفاوتى را دربـر مـى  شیه گراکار عام یعه نامى است بسیش

. ایـن  ن نوشـته اسـت  یـ ى خـاص، مـدنظر ا  کهـم بـا مسـل   آنها شیگراى ازیکتنها 
ها عبارتند از:گرایش
؛انیغال.1
؛هیدیز.2
.هیامام.3

نهــاه آو بــهســتنداز حیطــه بحــث ایــن تحقیــق خــارج  نخســت،دو گــروه 
ـ کـ ن گروه ی. اهستندم. شیعیان امامیه مدنظر این پژوهش یپردازنمی ار کـ اندلیـل هه ب
سـى  کشوند، (رافضى در لغت ده مىینام» رافضى«سنت عمر، از سوى اهل ر وکبابو
زند) همگى بـر  میبازشمارد و از پذیرش آن سرمیزى را مردودیه چکند یگومیرا 

، بـه نـص روشـن اقـرار نمـوده      (ع)نى علىیبر جانش)ص(امبریه پکند هستن باور یا
یـک  رده اسـت، کـه تنهـا    کـ فرقه را داخل 24ن گروه یدر اابوالحسن اشعرىاست. 

ابوالحسـن  کـه گروه به دوازده امامى مشهورنداینوگروه منظور این پژوهش است
ده است:کراشعري آنها را چنین معرفی 

و ازده فرزنـدش مسـتقر داننـد   یـ ه امامـت را بـر علـى و   کان یاى از رافضفرقه«
او زنـده  ابـد. ین امام خاتمـه  یدوازدهم،حسن(عج)بنه امر امامت به محمدکپندارند 

را برخواهـد  شـه سـتم  یررد، جهان را پر از داد خواهد نمود وکام خواهد یقواست
زیـرا اسـت؛  »يجعفر«امامى دوازدهشیعیان گر ینام د.)13-22: 1362(اشعري:»ندک

همچنـین  تند.هسـ ام فقهى آن حضرکو اح(ع)رو امام جعفر صادقیپ،نیدر فروع د
هـاي  روهـی تـاریخی کـه در نـزاع    عنـوان گ شـیعه بـه  د کـه  کـر کیـد  أباید تپایاندر 
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نوشـته  بحثی مستقل و غیرمـرتبط بـه  ،ظهور یافتو تدریج بروز سیاسی بهـتاریخی
حاضر است.

دتىیعقـالمىکتبى کعنوان معه بهیش. 2-1- 1
ز رابطـه او در  یـ نن نـوع رابطـه انسـان بـا خـدا و     ییدرصدد تبهمگینى یهاى دفرقه

وجـه  ن یتـر اسـت. مهـم  دو بعد را مدنظر داشتهنیز ایعه نیند. شهستوى یاجتماع دن
عه اساسـاً از  یه شکن امام است ییله تعئمس،اتب اسالمىکر میعه و ساین شیباختالف
را منحصـراً در نـص   (ص)امبرین پیجانشبنابراین؛دهددست مىهنى بیرى دیآن تفس

ـ را در اعه هرگونه اجتهادى ینى به امامت، شینگاه ددلیلهداند. بف مىیتوقو بـاره  نی
راه (ع)معتقدنـد، علـى  نظـر ن یشمارند. از ان مردمان مىیهوده دانسته، امام را برتریب

.)18: 1362، (اشعريى سر نزده استیخطان هرگز از اویموده و در امر دیصواب پ
ه عصمت ائمه را قبول ندارند، هرچنـد آنهـا را مسـلمان    کیسانکعه یشبر این اساس

آورند.شمار نمىمان بهیل ادانند، از اهمى
هـاى  معـاد) عمـدتاً بحـث   ــ امامـت ـنبوتـعدلـدیعه (توحیالمى شکپنج اصل 

ـ ننـد. در بحـث توح  کن مىییتبدتى رایعق ه ذات یـ دتى درصـدد تنز یـ د از منظـر عق ی
نى نبـى و  یدنظر. از داندمیدور بهز هرگونه ظلم را از خدا یخداوند است. در عدل ن

دتى اسـت.  یـ بحثـى عق طورکلیبهز یآورد. بحث معاد نشمار مىهن بیدامام را مفسر
عه یرشـ یو امامت را مسلمان غران دو اصل عدلکافر و منکران پنج اصل را کعه منیش

داند.مى

ان اخبارىیعیگرا و شان عقلیعیش. 2-1- 2
گـرا گـرا و اخبـارى نقـل   امامى در درون خود به دو گروه اصولى عقلان دوازدهیعیش

گرا موضـوع  عه عقلیر شکه پژوهش حاضر در چارچوب تفکشوند. ازآنجام مىیتقس
عى ضـرورى  یرى در داخل فرقه شـ کتب فکن دو مین ایی، تبدکنمیدنبالپژوهش را

است.
نـد  ککه فقط به ظاهر اخبار تمسـ کسى است کعه یاخبارى در اصطالح فقهاى ش

قل و تصلب بر نقل به قـدمت تـاریخ فقـه    اعتنایی به عبیند.کى نیه اعتنایو به ادله عقل
گیري مکتب مسـتقل اخبـاري بـا    حال شکلشیعه و اهل سنت تداوم داشته است؛ بااین
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در دوره صفویه رسمیت یافـت و تـا ظهـور قاجاریـه در     محمدامین استراباديدیدگاه 
ائمـه  ه با اخبار کگر فقط در صورتىیدكاز مدارگرایی ادامه یافت. اخباریانکنار اصول

تـب اجتهـاد قـرار    کروان میها و پیدر مقابل، اصول)2(نند.کد، استفاده مىند شده باشییتأ
ننـد و معتقدنـد تنهـا    کتاب و سنت و اجماع و عقل استنباط مىکام را از که احکدارند 

ازهاى جامعـه در هـر عصـر و    یگوى همه نپاسخف و یالکتواند مصدر همه تاخبار نمى
تـرین عالمـان   (مهـم د مرتضىیسو شاگردش دیخ مفیشاظ تاریخی لحبه)3(زمان باشد.

الم و کـ ر عقلـى در حـوزه   کمدافعان تفین نخستشیعی در قرن پنجم هجري قمري) از 
تـاریخ رسـمی نـزاع    شد،که اشاره گونههمانحالبااین.)8: 1375، (اذکائیفقه بودند

اصـولی  ــ اخبـاري ،رسـمی شـکل  بـه .خرتر از آن قرن اسـت أمتاراخباري بسیـاصولی
ابـد. یمـی اي متعلق به دوره صفویه بوده است که تا ظهور قاجاریه با شدت ادامهپدیده

دوره قاجاریه که مقدمات شروع تاریخ جدید ایران با تحـوالت آن دوره گـره خـورده    
شـده بـود و  چـالش کشـیده  بهمنقوالت اي است که اعتبار تعبد محض براست، زمانه

ـ احاد،ر بودند براى حفظ محور جامعه خـود یران ناگزیدر عراق و اعه یمراجع ش ث را ی
ند؛ تالش اندیشمندان اصـولی در ایـن زمـان    کنه یل و توجیا تأویق یتطبل عقلىیبا دال

این بود که بتوانند اعتقاد مردم را از انحراف مصـون دارنـد و بـا اسـتفاده از اجتهـاد و      
بـا هـر عصـر و زمـان     ا و قابـل انطبـاق  یرا پوع یه، تشیام ثانوکم عقل و صدور احکح

یـک ن یـ م قـرار گرفـت. ا  کهاى حاد قدرتییچنین گرایشی در عمل مورد تأ)4(سازند.
اند با استناد به عقـل و  کوشیده(عج)بت امام زمانیان در خالء غیعیه شکت است یواقع

ازهـاى روز  ینانعطاف و باو شرعى را قابلستم قانونىیشرع بتوانند سكمداربهاستناد 
شـد  منقـرض  ،سـاخت از را بـرآورده نمـى  یـ ن نیـ ه اکـ د. سنت اخبارى نمتناسب ساز

.)7- 13: 1375اذکائی، (
در طـرح عقالنیـت شـیعی    شناختی پژوهش حاضرگاه روشبر این اساس تکیه

شده از سوي فقیهان اصولی و متکلمـان  شیعی مطرحهاي مراجعه به موادي از اندیشه
ـ    امـامی شیعه دوازدهگرايعقل مقایسـه عقالنیـت شـیعی بـا     ۀاسـت کـه بتوانـد زمین

بـه  در ایـن مقالـه  . فراهم کننـد انسانی را ـمثابه عقالنیتی تاریخیعقالنیت ارتباطی به
ن کریم نیز در این بخش توجه آمشخص قرطوربهمتون درجه اول موردقبول شیعه و 

د.شخواهد 
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عناصر سازنده عقالنیت شیعی.2
شـیعی ازجملـه   ـمیراث سنت شیعی ازجمله در فقه، کالم و نیز متون مهـم دینـی  در 
کننده البالغه چنان عناصر اندیشگی پراکنده است که در کل تضمینن کریم و نهجآقر

را در هـایی  لفـه ؤدر ایـن گفتـار بخشـی از چنـین م    عقالنیت خاص شیعی هسـتند. 
.یمکنمیراستاي اهداف مقاله تحلیل

یخیو اعتبار عقل تاراباحه. 2- 1
ات) بـه آن  یـ عت منقول (قرآن و روایه در شرکیشرعیمکالم نه حکاباحه در علم 
ا یـ ه آکـ اسـت  یاساسـ پرسـش ن یـ دربـاره ا یعقالنيداوریکه کبل،پرداخته شود

هـا را  ند، انسـان کین مییها را تعفه و حقوق انسانیوظ،عیتشریرسکه در کخداوند 
مند باشند فهیشه وظیها همه انسانکرده است کا اراده یف قرار داده است یلکآزاد از ت

یعنـی سـخن از عـوارض فعـل     باشـد؛ یشـرع یلیان تفصیازمند بیف نیلکو فقدان ت
ف یلکه خداوند آزاد از تکند هستیمدعه به اباحه اعتقاد دارند،کخداوند است. آنها 

ن قرار گرفته یه است و اراده خدا بر ار نمودیع تقدیبشر در عرصه تشريبودن را برا
اند، آزادانه خود سرنوشـت خـود را   ده شدهیه آزاد آفرکگونهها همانه انسانکاست 

ـ از قبینیوکـ انـات ت که بـر ام کیـ رقم بزنند و خـود بـا ت   ، یعقلـ يهـا يل توانمنـد ی
دسـت خـود   خ و جامعـه را بـه  یل، تـار یـ ن قبیاز ايو اموری، احساسیتجربـیحس

ییاستثنا،عتین از انسان برداشته شده است و وجود شریشیو هرگونه الزام پبسازند
)5(ن قاعده بزرگ است.یابر

ار یتـاب بسـ  کعه در یبرجسـته قـرن دهـم شـ    ي) از علما911-965(ید ثانیشه
ن یوارد بحث اباحـه در همـ  یدر قاعده چهاردهم به مناسبت»د القواعدیتمه«باارزش 

يم رفتارهـا یضـمن تقسـ  ایشـان .انـد مربوط به آن شـده يهار و استداللیاخيمعنا
ه دربـاره قسـم   کـ اند دهکرح یتصرياریو اختيا، به اضطراریاز بعثت انبپیشانسان 

یگونـه منعـ  چیه هکنیايبه بحث وجود ندارد؛ برای) لزومياضطرارياول (رفتارها
ـ معتقدنـد دربـاره ا  ،ياریـ اختيست. اما درباره رفتارهـا یباره قابل تصور ننیدر ا ن ی

دگاه وجود دارد.یرفتارها سه د
هـم  یسـان کباشـند.  یمـ » مبـاح «ن رفتارهـا  یه همه اکن است یانخستدگاه ید
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ه مـا  کن است یدگاه سوم ایند. دهستابکاالرتمحظور و ممنوعیافعالن یاند چنگفته
ن یـ م اکـ ع حم، هرچند درواقیدانین افعال نه اباحه و نه محظور بودن را نمیدرباره ا
ا اصـالً  یاست و یف منعیلکو داشتن تفیلکاز تياز دو صورت آزادیکیرفتارها 

ه کـ دهنـد  یادامـه مـ  ید ثـان ین نوع افعال وجود ندارد. شـه یدرباره ایمکدرواقع ح
ه خداوند بنـدگان را بـا مجموعـه آنچـه از آنهـا      کن است یانخستدگاه یاستدالل د

ـ از ايریـ گاو بهـره ين اگر برایبنابراده است.یمند خواهند شد، آفربهره ن مواهـب  ی
ه کـ ن اسـت  یـ گـر ا یل دیـ ن مواهـب عبـث خواهـد بـود. دل    یحالل نباشد، خلقت ا

عنـوان یـک رفتـار اختیـاري     ها بـه وهیدر خوردن مه مثالًکد یبه اثبات رسکههنگامی
آن در ظاهر وجود دارد،يبرایگر منافعیدسويوجود ندارد و از يمفسده و ضرر

ت یـ و خواهد بـود. معتقـدان بـه ممنوع   یکوه) نی(خوردن مین عملیاب چنکپس ارت
سـت و  اخـدا بـدون اذن خـدا   کتصـرف در ملـ  ين رفتاریه چنکاند ردهکاستدالل 
لحـاظ  ه اذن بـه کـ انـد  دادهپاسخن استدالل یباشد. اما از ایزشت و ممنوع مبنابراین

زنـد و لـذا   ینمـ کبه مالـ يضرريریگن بهرهیه اکنیاياحراز شده است؛ برایعقل
یبـدون اذن لفظـ  يگریوار دیه دیاز سایه شخصکن است یمانند ایین رفتارهایچن

ن یتـر انـد. مهـم  ردهکـ ین مبحث را بررسـ یده این فایترد مهمیگاه شهرد. آنیبهره بگ
ه هـزاران  ک، (مثل زمان حاضر رخ دادیزمانیکدر ياه اگر حادثهکن است یده ایفا
مختلـف درحـال   يهـا طور روزمره در حوزهانش بهیپایبا حوادث بیر در زندگییتغ

ـ معتقدند ايان صورت عدهیوجود نداشت، در اآن درباره ییوقوع است) و فتوا ن ی
ن بحـث  یل همـ یـ ف ذیـ لکبـودن از ت یا خـال ییف الزامیلکحادثه از لحاظ داشتن ت

عثـت رسـوالن) قـرار    عت و بیاز ورود شـر پـیش ت یبشر در وضعي(وضع رفتارها
ن حوادث مسـتحدثه  یست در ایه الزم نکاند ن موارد گفتهیدر ايارد. البته عدهیگیم

م معتقـد  کـ ن موارد به فقدان حیه در اکبل،میبعثت برگردپیش ازت یبه بحث وضع
يامـدها ینـدارد. از پ یفـ یلکگونه تچین موارد هیه انسان در اکم ییگویم و میشویم
ن بود حضرت رسـول  کممیامبر(ص) است. گاهیدرباره اقدامات پن بحث، یگر اید

م، یمعتقد باشـ » و منعحظر«اصل اگر به ،يارکن یار گمارد. انجام چنکهرا بیشخص
ز یجـا ،میمعتقـد باشـ  » اباحـه «است. اما اگر به اصـل  » یشرع«التزام به جواز یمعنبه

(الشـهید  )6(ه خواهـد بـود،  یـ ه و اصـل اباحـه اول  ین رفتار براساس برائت اصلیبودن ا
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یم شـرع کحیکنه وجود )548:تابی،؛ جمعی از نویسندگان66-1374:68، الثانی
حالل.
اعتقـاد مـا در   «ه کـ اسـت ح نمـوده ی، تصـر »االعتقادات«تاب کخ صدوق در یش

زها حـالل و موضـوع رخصـت اسـت     یه همه چکن است یـ احظر و اباحهـرهبانیا
خ یشـ .)159:ق1371، (شـیخ صـدوق  » وارد شودیاز آنها نهيزیدر چکههنگامیتا
زها از منظر عقل (بدون درنظر گـرفتن هـر   یچی: تماماستمعتقدموردن ید در ایمف
انـد و لـذا   حیقبـ یلحـاظ عقلـ  ه بهکند: آنها هستعت) دو قسمیشریحتيگریز دیچ

بودن در آنهـا  ه نه محظور بودن و نه مباحکمواردي استباشند. قسم دوم یممنوع م
ـ توانیه مکهستند يهمان امور عادرن امویست. ایعقل معلوم نيبرا ید در مـواقع ن

ه اصـل کـ روشـن اسـت   امالًکد. نز با مفسده همراه باشینیهمراه با مصلحت و گاه
ره یـ رون از دایـ در بیت انسـان یر وضـع یه تصـو کست ان معنایه ان مبحث بیطرح ا
، صـورت ورود بـه   آناز پـس قرار گرفته اسـت و  عهیشيرش علمایمورد پذشرع، 

مورد بحث قرار گرفته است.یت قبلیآن با وضععت و ارتباطیره شریدا
ه نص و کيزیهر چ«م ییه بگوکن است یقاعده ا،عتیاز وارد شدن شرپساما 

آن تـا  ردن بـر کز است عمل یجایعنینشده آن مطلق است (در حظر و منعشن ییتع
ع حدود را ثبت فرموده و آنچـه را از  یرا شرایز.دا نشود)یپيو حظره منعکهنگامی

گر محظور نخواهـد  یدیپس الباق» ز دادهییاب و فعل آن تمکه ممنوع بود ارتکاء یاش
ز یـ یرد و تمکنییما محرمات را تعيعت برایصاحب شریوقت«ه کین معنیبود، به ا

.)159: ق1371، (شیخ صدوق» رمحرم و حالل باشدیه غید بقیداد، با
یو خـال »حـۀ االبـا لۀاصا«اد بر یه اخبار زکن اعتقاد است یالغطاء هم بر ااشفک

بـودن از جـواز مطلـق در مـوارد     یچه رسد به خالام چهارگانه ـ کبودن واقعه از اح
ـ   دیـ ایش نیه تصرف در حق بشر پـ کيو در موارديرضرریغ ن یــ داللـت دارد. چن

ه یان است و صدوق آن را از اعتقادات امامیروز نماد در وسط یمانند خورشياعتقاد
.)197-1379:198، الغطا(کاشف)7(شمرده است.

م یه را ترسـ یم شرعاکره احیرون از دایبياه حوزهکاست یهانیازجمله فقینراق
یلف گـاه کار داشتن میاخت«گفته استین اذعان نموده است. نراقآرده است و بر ک

ام کـ ن مبـاح بـودن خـود از اح   یاز فرمان صاحب شرع به مباح بودن است و ایناش
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یم شـرع کـ از نبود و فقـدان ح یلف ناشکار داشتن میز اختینیه است و گاهیشرع
ن یـ م عقـل اسـت و ا  کـ حيه اقتضاک،یام شرعکنه از احیبودنن مباحیاست و چن

.)1375:368،(النراقی»استیاباحه عقلياز دو معنایکیاباحه 
وجـود  ياشـده شـناخته یم شـرع کـ ه حکهنگامیف یلکدر استدالل به فقدان ت

ه به اعتراف کیدر دوره قبل از بعثتیاگر از رفتار شخص«: هکد کنیاستدالل م،ندارد
ن ینخسـت ف به یلکدر آن زمان وجود ندارد و زمان تیفیلکو تیمکح،مخالف اباحه

ن یه چنـ کـ ن اسـت  یـ ده شـود، پاسـخ ا  یپرسامت اختصاص دارد، یمرحله بعثت تا ق
ه کینقلیلیه اصالً دلکد شویته روشن مکن نیالعنان است. از اآزاد و مطلقیشخص

روشـن از  یفـ یلکه تکـ يماندن آن در مـوارد یف و باقیلکثبوت تيباشد برایقطع
.)1375:369،النراقی» (ست، وجود نداردیشرع نيسو

جا وجود ندارد. چه ضرر دارد ف در همهیلکثبوت تيبرایل عقلیگونه دلچیه«
م کـ حیبعضـ يد و بـرا یـ ن نماییارها تعکاز یبعضيم را براکسبحان حيه خداک
آنچـه خـدا نگفتـه    ،اهللاتکتوا عما سکاس«ث مشهور یحده کطور د. همانین ننماییتع

به آن » رده استکان نیرا بيا. خدا اموریت عن أشکو س«ث یو حد» دییز نگویشما ن
ا همه بنـدگانش را  ین است خدا عقالً بنده که ممکن است یحاصل ا«... داللت دارد. 

یه در بـاق کن باشد یجه ایند و نتکوت کامور سیاز باقیول،دیف نمایلکتيبه امور
.)1375:369،النراقی(»نداشته باشندیفیلکم و تکامور بندگان ح

نسـبت بـه هـر صـاحب     یخصـ از هـر ش یه هر عملکن است یایته اساسکن«
م وجـود  کـ م در آن عمـل ح کصاحب حيا براید: شویم میبه دو قسم تقسیمکح

گانـه  ام پـنج کـ م وجود دارد. قسم دوم خـود بـه اح  کاو در آن عمل حيا برایندارد 
] در اسـت ام خمسـه  کاز احیکیه کم اباحه [کد. قسم اول با حشویم میتقسیشرع

ه عـدم  کـ طور ه همانکنیايعمل، همسان است، براعدم استحقاق ثواب و عقاب بر 
» باشـد یز مـ یم نکشأن فعل فاقد ح،باشدیاستحقاق ثواب و عقاب شأن فعل مباح م

.)1375:370،النراقی(
اش را و...)، امـا  اباحـه ند (وجوبش را،کانش یه خدا بکام خمسه آن است کاح«
در یانیـ ه بکـ نیاز آن ندارد، بـدون ا یاست و سخطیراضیه خدا به فعلکنیمجرد ا

،النراقـی (» یفـ یلکوجـود دارد و نـه ت  یمـ کالواقع نـه ح ینجا فیار باشد، پس در اک
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1375:371(.
در عـالم خلقـت از   يادیـ ه افعال زکرسد ینجا میدر ادامه استداللش به اینراق

نـدارد.  ن امـور وجـود   یم در اکدر فقدان حيدیه تردکزند یرانسان سرمیانسان و غ
یوانگان احاطـه دارد. بـه تمـام   یان، دکودکوانات، یحيارهاکیمثالً خداوند به تمام

انسان يارهاکیده و به تمامیعت را نشنیه اصالً شرکنات آنکات و سکاقدامات، حر
ا مـورد  یـ ن افعـال  یـ نات جمادات احاطه دارد. و بـاالخره ا که به سکقبل از بعثت بل

ستند و به یلف نکن مجموعه میاز ایکچیحال هنیست، درعیا نیاست ا ت خدیرضا
سـت  ینیچ منعین صورت هیباشند. در ایوم نمکخدا محين از سویشیم پکچ حیه
ف باشـند.  یـ لکشان بـدون ت یارهاکاز یز نسبت به بعضیلف نکميهاانسانیه الباقک
از یچ فعلـ یه هـ کـ سـت  یبنا نه اصالًکن است یمنظور ا.)372-1375:372،النراقی(

ه جعـل  کـ مادام ت ـ یت و عدم رضایم نباشد و صرف رضاکره حیاز دایخالیافعال
لف کمیست. معنیم در همه موارد نکبر وجود حیافکـ م صورت نگرفته استکح

ـ مقـرر دار یامکم و احیلفکمان میارهاکاز یه ما در بعضکن است یبودن، ا م و امـا  ی
ل یچ دلیم، هیداشته باشیمکجا حدر همهه ما کباشد ین معنیلف بودن به اکه مکنیا

.)1375:372،النراقی(ن ادعا وجود نداردیبر ایعقل
طوالنی اندیشه اباحه در کالم و فقـه شـیعه ایـن بـود کـه      غرض از طرح نسبتاً

بـه  این مذهبمیراث فکري ـدیگر مسلمانانهاي برخالف فرقهـنشان دهیم چگونه 
جهـان شـیعی را   ،شناسـی ز است که از منظر هسـتی مجهعقالنی عناصري از اندیشه 

تاریخ شیعه را سود این دوگانه شدن ازیککنمیتبدیل به دو جهان دینی و غیردینی
شناسـی درون یـک جهـان غیردینـی     از تاریخ سکوالریسم غربی که از منظـر هسـتی  

ت رسـمی زمـان بـا بـه   سازد؛ امـا هـم  میند جداکنمیهستی تاریخی خود را بازتولید
هاي سـکوالر  شناخته شدن جهان غیردینی در اندیشه شیعی امکان گفتگو با عقالنیت

سـازد  مـی نوبه خود شیعه را قادرد. همین امر بهکنمیمی با آن را تسهیلئو تعامل دا
منـد از  بهـره ــ شکلی تاریخی زمان بهد که همشوجهانی برخوردار چنان زیستاز آن

و فراتـاریخی ـ و منـابع مـادي تـاریخی غیراسـتعالیی    منابع مادي تاریخی استعالیی
د.شوبازتولید ـ مند از منابع فرامادي استعالییبهرهـ

تـوان  مـی یافته در درون نظریه کنش ارتبـاطی جهان بسطسهنظریهادر مقایسه ب
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توان با دیدگاه شـیعی بـر آن سـه جهـان افـزود و از      میمدعی شد جهان دیگري نیز
تعادل یا بحران در چهار جهان، هماهنگی یا عدم همـاهنگی در  ـجهان ل چهارئمسا

)8(سـخن گفـت.  ـیافتگی چهار جهان، و ...یافتگی یا عدم توسعه، توسعهچهار جهان

پردازیم که هماهنگ بـا آمـوزه اباحـه    میدر میراث سنتی شیعیهایی لفهؤاکنون به م
دهند.مییید قرارأشیعی را مورد تبسندهخودشریعت پیش ازقرار گرفته و جهان 

دو جهان مادي و قدسیرسمیت اقتضاهاي زندگی در. 2-2
افـت  یدسـت  ییهاتوان به آموزهیمیعیشـیا در متون اسالمیه آکن است یارسشپ
ــ متضـاد   به ظاهرموجود دربارة استلزامات ـ يرکفيهال و دغدغهئدر مورد مساهک

وة ارتبـاط آنهـا   یدو و شگاه آنید و درباره جاننیبنشيبه داوريویو دنینیدیزندگ
ـ یدوباره به متون دیتوان با نگاهیا میند؟ آیسخن بگو یچنـان گفتمـان  آنیعیشـ ین

ـ ییمعنـا يجه آن تن دادن بـه فضـاها  یه نتکان نهاد یبن ن در یو پسـ ی، تـوافق یعقالن
ـ یبدرون جهـان ن گفتمـان یـ حـال ا نیباشـد و درعـ  یمختلف اجتمـاع يهاحوزه ین
ن اسـت  یاادعاخارج نباشد؟ ینیست دیزسازوبرگ داشته باشد و از جهانيدیتوح

ـ یامل آن در امـور د کحال تنیو درعیه سامان اجتماعک بـدون داشـتن   يویـ و دنین
ن نخواهد بود. در جامعـه  کمنسجم و هماهنگ، مم» یطلبدوگانه«متناسب ینیبجهان
») محــورآخــرت«و » امحوریــدن«ش یرا (دو گــراه آنکــمحريرویــنبایــديدیــتوح

وند داد.یهم پسته بهیشاياگونهبه
یدهـد زنـدگ  مـی کـه نشـان  وجـود دارد هایی ن و روایات شیعی آموزهآدر قر

هـا و  بهـره ن اساس، یزمان اصالت دارد. بر اهمیانسان اجتماعيبرایو قدسيویدن
سـت و  ات خـدا یخود مورد رضـا خودبهيماديایانسان در دنیعیطبهايتوانمندي

اسـت  يه مشـغول امـور معنـو   کـ یمانند زمـان يویت دنیعقالنيریارگکهدر هنگام ب
رة یـ هم در دايویمعطوف به اهداف دنيهانشکرده و کعمل یبراساس خواسته اله

ـ امام باقر(ع) فرموده است: د.شویمیذاتاً مطلوب تلقيامريدینش توحیب س منّـا یل
ا آخرتش را یآخرتش يش را برایایه دنکیسک؛ اهیاه آلخرته و آخرته لدنیدنكمن تر

امـام حسـن(ع) فرمـوده    ).49: 1403،ی(عـامل سـت یند، از ما نکكش تریایدنيبرا
ـ ککآلخرتـ ش أبداً و اعمـل یتعکانّکكایاعمل لدناست: يتمـوت غـدا. بـرا   کانّ
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آخرت چنان تـالش نمـا مثـل    يو براياشه زندهیا همیه گوکن کار کت چنان یایدن
ن یقـاً در همـ  یز دقینيگریت دیروا.)49: 1403عاملی، (رسدیه فردا مرگ فرامکنیا

.)49: 1403عاملی، (رم(ص) نقل شده استکمعنا از رسول ا
ـ یبد جهـان ییـ (ع) در تأیعلـ حضرت از یسخنانالبالغهدر نهج معطـوف بـه   ین

ت یـ ف دورة جاهلیت دربارة توصموجود است. حضريمعنوـيویدنیب زندگکیتر
مورد مذمت قرار داده است: خطـاب بـه   » ینیبدد«نار کآنان را در » ییایبددن«حاً یصر

یا زنـدگ یـ ن دنید و در بـدتر یـ ن بودیـ ن دیبـدتر يدارا«د:یـ گویمـ یاعرابِ جاهل
ره یـ تيهـا د، آبینا داشـت کناشنوا سـ يسخت و مارهايهاان سنگید. در میردکیم

د و از یــختیریگر را مـ یدیکــد و خـون  یـ خوردیخشـن مــ يغــذاد ویدیآشـام یمـ 
ان شما نصب شده بود و گناهان یها در مد، بتیردکیشاوندان خود قطع رابطه میخو

؛122: 1377، البالغه؛ نهج20: 1371، وند(آئینه»ها سخت به شما بسته بودو انحراف
ت اظهــار یــدربـارة جاهل (ع) یگــر علــیديدر جـا .)1372:105، آشــتیانیامـامی و 

ده و از ثمـرة  ییـ گرايز بـه زرد ینیدرخت زندگ،ینیدیکیبر تاره عالوهکدارند یم
زشـت و  ياافـه یا بـا ق ین فرو رفته، دنیبه زمیات انسانیست. آب حینيخبریزندگ

يآبـاد يجـا شود. بهیرو مهش روبننگرد و با چهرة عبوس با طالبایه به اهلش میرک
شدکیر در برون شعله میا، فتنه، وحشت و اضطراب از درون و شمشیدنت در یو امن

.)212: 1377، البالغهنهج(
ییایمرتبط به بحـث مـا وجـود دارد: بـددن    یمهمهايهاشارباالهايتدر عبار

بـراي با واسط پول یاطلبی(دناستراتژیکت یعقالنقرار گرفته است. فقدانیمورد نف
ردن رفـاه، ثبـات و   کـ نه یشـ یببـراي ،با واسـط قـدرت  یطلبایذ مجاز و دنیر لذایثکت

شـرفت و  یم شـده اسـت. پ  یترسيویدنیاز زندگیبحرانیتیصورت وضعبهت)یامن
ن اسـت  کـ ن اسـت. دائمـاً مم  کممیرونیو بیاز موانع درونییدر رهايویدنیترق

ــا مــوانعيویــدنیردن متعــادل زنــدگکــنه یشــیببــراي از درون و یروانشــناختیب
ـ از بیشـناخت جامعهـيساختارهایی امتناع یطلبـ خشـونت آنهـا نیتـر ه مهـم کـ رون ی

م.یرو شوهاست، روبياستبداد
وابتـغ  «دهـد:  ید قرار میینش را مورد تأین بیه اکوجود دارد یاتیز آین نآدر قر

ـ  ه کيزیچ. با آنایالدنمنکبیو ال تنس نصهاهللا الدار اآلخریکما أتیف تـو  ه خـدا ب
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ا فرامـوش  یـ ات را از دنوش و بهرهکل آخرت بیرده (اموال و ثروت) در تحصکعطا 
در شـده اسـت و   کیـک تفياخـرو یاز زندگيویدنیزندگهین آی. براساس ا»نکن

ت شـناخته شـده   یرسمبهنیز يویدنیزندگهايبرخورداريمندي اخروي، کنار بهره
ز مـورد گوشـزد قـرار گرفتـه     یـ آخرت بر آن نيبرترخر این است کهآنکته است و 

است.
ـ ع عن ذیو ال بةهم تجاریرجال ال تله«م: یخوانین میگر چنیدياهیدر آ راهللا ک

)27، (نـور ه القلوب و االبصاریوماً تتقلب فیخافون یةوکتاء الزیو اةو اقام الصلو
ات کـ زينماز و ادایاد خدا و برپاییآنان را از یسب و تجارتکچ یه هکیمردانكپا

ترسـند.  یها در آن مضطربند، مـ دهیها و ده دلکياندازد و آنان از روزیبه غفلت نم
ه مشـغول  کـ بل،يمعنویتنها زندگه نهکهستند یسانکیه فوق، مردان الهیبراساس آ

بودن بدون توجه به امر تجارت و یه الهکست یگونه ننیهم هستند. ايویدنیزندگ
گـذرد. البتـه   یا میه راه آخرت از دنین آیگر براساس ایعبارت دباشد. بهسر یسب مک

سـه،  یه در مقاکـ ، يمعنویندادن آن در چارچوب زندگا و قراریتوجه منحصر به دن
ـ ناکور که مـذ یسب در آکشده است. تجارت و یباشد، نفیز میبرتر نیزندگیک ه ی

دشده درون یمقییاگرایدنیضمنصورتز بهیه نین آیاست. ايویدنـيمادیاز زندگ
ـ یبن دو جهانیه از سورة بقره بیت شناخته است. در دو آیرسمرا بهییگراتیمعنو ین

ـ یبده است. جهانشجاد یاکیکتفیمثبت و منف ه کـ سـت  ایسـان کاز آن نخسـت ین
جـه در آخـرت   یانـد و درنت اطلب هستند و آخرت را مورد غفلت قـرار داده یصرفاً دن

زمان دنبال حسنات ه همکست ایسانکدوم از آن ینیبخواهند بود و جهانب ینصیب
.)200-201، (بقرهد قرآن استییدگاه مورد تأیه دکا و آخرت هستند یدر دن

،پردازیم که هماهنگ بـا نظریـه کـنش ارتبـاطی    میايلفهؤبه مبعديبخشدر 
دهد.میقرارییدأعقالنیت ارتباطی را مورد تبروي با تکیهنیبازتولید زندگی د

فرد براي تقویت عقالنیت ارتباطیراهی منحصربه،شورا و مشورت. 2- 3
ـ تنهـا از طر ییرهـا ،براساس نظریه کنش ارتبـاطی  قلمـرو  يایـ و احیراسـ کق دموی

ي(نهادهـا يصـور يصرفاً وجود سـاختارها یراسک، اما دموآیددست میبهیعموم
) يصـور يهـا شیر آرایها و ساهیاتحادیو حتین اساسیها، قوانرلمان، پایندگینما
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از «و » در درون«ز یـ چهمـه یعنـ یینش ارتبـاط کـ ه یبراساس نظریراسکست. دموین
دن یدر جهت رسـ «واقعاً هکانجام شود ینشکق یاز طریعنی،یتعامل اجتماع» قیطر

گر یعبارت درد. بهکیتلقكمشتريریادگیند یافرباید را یراسکاست. دمو» به تفاهم
معطـوف  یارتباطيهانشکاز درون یاسیسيهامیعبور دادن تصمیعنییراسکدمو

نـد  یشده در فرایزبانكمشتريهاقت به ارزشیه درحقکكدن به منافع مشتریبه رس
.)164-1378:165،(پیوزيل شده استی، تبدینش ارتباطک

یاشـارات مهمـ  یانیـ وحياهـ آمـوزه درهکن است ینون ادعا اکن مقدمه ایبا ا
اجتمـاعی  هـاي  ههـا، حـوز  ن آمـوزه یـ دگاه وجود دارد. براسـاس ا ین دیاهماهنگ با

ـ یتمابر عقالنیت راهبردي ومبتنی ه نشـانگر  کـ ، هـا حـوزه موجـود در آن یالت ذات
ـ یسـو یکسب منافع کبه يمندهعالق اش گسـترش فسـاد   جـه یه اسـت و نت یـ رویه ب

يق رویـ اسـت، تنهـا از طر  یبحران اجتماعيریگلکابعاد مختلف و شدریاجتماع
م یرد. استدالل خـواه یگیو مطلوب قرار میر آرمانیدر مس» مشورت«آوردن به اصل 

و....) یاجتمـاع ــ یاسـ ی(سيویـ در امـور دن » مشـورت «ن بر اصـل  آه قرکیه تکرد ک
خواهـد  ینش ارتبـاط کـ بر یمبتنیاجتماعيپردازهینظريبرایتوجهقابليهاداللت
داشت.
ح یبـه توضـ  لمه ـ کع یوسیمعنه مشورت بهکند کین به ما گوشزد مآاز قریاتیآ

ه آن از یتـوان در سـا  یه مـ کنده است یخودافزایـ تنها راه زندگم پرداختیآن خواه
در یلحاظ تـأمالت انسـان  ت استضعاف بهیفاصله گرفت. وضع» استضعاف«ت یوضع

ار یانات الزم دراختکو امها ییه تواناکند کیاشاره مییفضابهیاجتماعند روابط یفرا
نش کـ ه در بحـث  کییمعناگفتمان برابر بهیکتوانند در یافراد وجود ندارد. آنان نم

یارتبـاط يهـا نشکـ ت در کگر عدم شریدسوينند و از کت کشر،گذشتیارتباط
ند.کیت میاستضعاف تقوت یماندن در وضعی(مشورت) آنان را در باق

بـا  يویـ دنیقرارگرفتـه در مـتنِ زنـدگ   يهـا انسـان ییراهنمـا يمتصـد ،قرآن
ییله چنـان خـدا  یوسـ بـه یین راهنمایاست. ایخیو تاریر اجتماعیمتغهاي ویژگی

دنازمنـد بـرآور  یه نکـ ن را یزمـ يانسان در رویزندگیه دوگانگکرد یگیصورت م
ـ ــ یارتبـاط ينـد یو در فرایاعاجتمـ یصـورت ا بهاميمنافع فرد اسـت،  یاالذهـان نیب

ـ   ات شناخته اسـت و  یرسمبه آفریـده و هماهنـگ بـا    یتین وضـع یو انسـان را بـا چن
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.ده استکره ئاراییهاهیز توصیع نیآفرینش در عرصه تشر
ه یسـو یـک ه یـ رویمانده از گسترش بـ يجاهبيهاانگر تجربهیه بکيادیات زیآ
یت منفـ یـ سـلطه عقالن یاست، آثار منفیاسیموجود در عرصه سيت راهبردیعقالن

ن حـوزه مهـم   یـ ن اآنظـر قـر  از مد. نـ نکیانسان را برمال میخ اجتماعیبر تاریاسیس
را در پرونــدة یمقبـول یخیامتحـان تـار  اسـت  اسـت) نتوانسـته   ی(نهـاد س یاجتمـاع 
نـه  ین زمیـ در ایتلخـ هاي ن داستانآگذارد. قريخود برجاییجاه و همهالسهزاران

شتار، گسـترش دادن استضـعاف   کان، غصب اموال، قتل و یان و عصیند: طغکیان میب
يان مردم و عدم اجازه ابراز وجود بـه آنـان، علـو و اسـتبداد، ادعـا     یجانبه در مهمه
بار ازجملـه  کتمـردم و اسـ  شـمردن تحقیر و کوچکت، فساد و فحشا، اسراف، یالوه

مختلـف  هـاي  درون نظـام هـا  ومتکمان و حکپروندة حان از آه قرکهستنديموارد
موجود در قدرت یش منفیگراازن آد. در قرکنیمیت معرفیده و به بشریشکرون یب

ه سبأ) کمل«()260: تابی،15ج، (طباطباییاد شده است:یقاعده یکعنوان بهیاسیس
شند کیمید و تباهآن را به فسا،آباد شوندياه وارد منطقهکیگفت: پادشاهان هنگام

ـ آ. )34نمـل/ (»گونـه اسـت  نیار آنان همک) ينند؛ (آرکیل میزان آنجا را ذلیو عز ه ی
رده کومت او مرتبط کو حیاسینمرود را با قدرت سيت از سویالوهيادعايگرید

م دربـارة  یه با ابراهکس را [نمرود] کآنيدیا ندیآ«داند. یمیاسیسیو آن را سرمست
ومت داده بود (و بـر اثـر   کرا خداوند به او حیمحاجه و مناظره نمود؟ زپروردگارش 

ـ بـر ا .)259، (بقـره از بادة غرور سرمست شده بود)یتیظرفمک تـوان  ین اسـاس مـ  ی
وجود داشـته باشـد، گسـترش واسـط قـدرت      یاسیه هرجا، قدرت سکد کراستنباط 

ـ ار دیـ عتمـام ردن کيت و ابزاریالوهيه تا حد ادعایسویکمعطوف به منافع  ن در ی
ت یـ گر گسترش عقالنیعبارت دش خواهد رفت و بهیپيراهبرديمنافع فرديراستا
رده و در خـود  کـ د را وارونه یتوحیعنی،عت و عصارة آنیانت و شریدیحتيابزار

د.یخواهد بلع
گسـترش واسـط قـدرت در    یاز آثار منفـ يگرینمونۀ د،نآقصه فرعون در قر
آن را فرمـان داد و  یبـه قتـل موسـ   ین قـدرت یه بـر چنـ  کیـ جامعه است. فرعون با ت

ـ بـه طغ ین حالتیه قرآن از چنک)29، (غافر)منؤ(مردکه یتوجياعتقادیلکشبه ان ی
ـ .)45و42، (طهرده استکر یفرعون تعب ۀ واسـط قـدرت   ین فرعـون در سـا  یهمچن
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زنانشـان را  شت وکل را به عبادت خود فراخواند. فرزندان آنان را یاسرائی، بنیاسیس
م یق تنظـ یـ ه او از طرکـ ن بود یایلکجه ینت.)4، قصص؛22، (شعرازنده نگه داشت

در آن جامعـه را از  یارتبـاط ییه خود، توانـا یسویکه بر اراده کیبا تیعمومیزندگ
بـه  يو معنـو ي، مـاد یو جسـم يرکـ لحـاظ ظـاهر و بـاطن، ف   ن برد و آنان را بهیب

، (زخـرف شـمرد کرد و سـب کـ ر یو آنها را تحق)28و4، (قصصدیشکاستضعاف 
ن آر قـر یـ ه تعبکشد یمیجدابافته تلقياشده و خودش تافتهیگران برده تلقید.)54
ـ ؛ 122، (اعـراف بار اسـت کاست،یعمومیدر عرصه زندگین فخرفروشیاز ا ، ونسی
ـ الوهياز ادعايگریات دیآ.)29، عنکبوت؛48، منونؤم؛75و38 ؛29، (شـعرا ت،ی

و )25، مـومن ؛74، (طـه لیاسرائیه بنیاعمال خشونت عل)24، نازعات؛28، قصص
در .)49و25، (شـعرا داردیپـرده برمـ  ،سلطنتيابقاياهل بهتان بودن او در راستا

از .)79، (کهـف مـال شـده اسـت   م بـر کله حـا یوسقصه خضر، غصب اموال مردم به
اسـت و  یز بـا س یـ نید جنسـ ه مفاسـ کـ د یـ آین برمـ یز چنیوسف نیداستان حضرت 

تمـام دسـت بـه    ییآبرویزن پادشاه مصر با باي کهگونهبهوند است، یومت در پکح
از سوي حکومـت مشـکلی   د، اما شوین عمل افشا میزند و ایاعمال خالف عفت م

چ یهـ نیـز  ه یاز افشا شـدن قضـ  پسیوسف حتیو اصرار او به آیدبرایش پیش نمی
ند.کینمایجادبه ضرر آن زن يدیله جدئمس

در حوزه سیاستيت راهبردینترل عقالنکشیوه. 3
عت اسـت،  ید شـر ییـ و مطلوب و مورد تأيدر جامعه ضروریاسیاگر نهاد قدرت س

ه سـلطه  کـ دهد ین عرصه نشان میمان در اکن و حایمانده از سالطياما پروندة برجا
ياق و چندجانبهیرا در بحران عمیدر جامعه، نظام اجتماعیاسیجانبه قدرت سیک

حضـور  ازیناتوان شـدن انسـان فرهنگـ   ،ن بحرانین مرحله ایفروخواهد برد. باالتر
ت نـامطلوب  ین، وضـع یاست. بنـابرا یمختلف اجتماعيندهایدر فرایفعاالنه ارتباط

ت مطلـوب اسـت. اگـر جامعـه     یمثابه وضعض واقع بهیم نقیترسیاما موجود، مقتض
سـت،  ین سازگار نآمنطق قرند، با کید میبر تولکمستضعف و مستهموارهه کیاسیس

دام است؟کمطلوب یاسیجامعه سيریگلکشين براآه قریتوص
يابد و از سویبر و غرور و استبداد گسترش کسو یکه در آن ازکياهر جامعه



136

ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

هم
د


اره

شم
وم

د


ار 
به

13
94

یر، تدبر و دخالت در امـور مختلـف زنـدگ   که قدرت تفکفان یاز ضعيرکگر لشید
ه کـ شـود  مـی جـاد یایید، فضـا نرا ندارند، وجود داشـته باشـ  یو اجتماعیخصوص

نـت در سـطوح مختلـف    کبرانه صـاحبان قـدرت و م  کمسـت یشکنه بهرهیهمواره زم
ت یوضعيریگلکابد. شینت ادامه کمستضعفانه فاقدان قدرت و میدهجامعه و بهره

انسـجام  هموارهه کاست ياجانبهاز بحران همهکیجامعه حایکاص در وعوام و خ
،یارتبـاط ییو توانای، اخالق ارتباطیت ارتباطیق گسترش عقالنینه از طریاجتماع

ـ انگج مفسـده یخواص بـا همـه نتـا   يت راهبردیق عقالنیه از طرکبل د یـ زش، بازتولی
رده و آن را ماننـد  کـ ر یـ تعبيرکـ ت بـه استضـعاف ف  ین وضعید. خداوند از اشویم

؛ 150، اعـراف ؛26، انفـال ؛31و 3، سـبا ؛75، (اعرافدینمایمینفياستضعاف ماد
.)5و4، قصص

ــل ــآ،در مقاب ــ یاتی ــوة ش ــرآن نح ــگلکاز ق ــميری ــانمیتص ــا و فرم ــاه يه
ن یدهد. در رأس ایح میل مطلوب را توضکشبهیدر جامعه اسالمیاجتماعـیاسیس

، یت) رحمـت الهـ  کبه (بر«د:یفرمایه مکعمران قرار دارد؛ آنجا آل159ه یها آآموزه
، از اطـراف  ي؛ و اگر خشن و سـنگدل بـود  يدر برابر آنان [مردم] نرم و مهربان شد

ارهـا بـا   کآنها آمرزش بطلـب، و در  يشدند. پس آنها را ببخش و براینده مکتو، پرا
را ین؛ زکل ک، (قاطع باش) و بر خدا تویم گرفتیه تصمکین و هنگامکآنان مشورت 

.»را دوست داردالنکخداوند متو
و برخـورد  یاسـ یسيهـا يسـاز میور در عرصـه تصـم  که مـذ یـ مهم از آیاتکن

د:شویمان و مردم استفاده مکحا
ت یمسـئول يه داراکـ را یم، متفـرق شـدن از دور شخصـ   یرمستقی. خداوند غ1

ورزد و خـود را از ارتبـاط   یبـر مـ  کن صـحنه ت یـ است، امـا در ا یو اجتماعیاسیس
يفـرو رفتـه اسـت، امـر    یاسیمنه قدرت سیشد و در هکینار مکگران یهمدالنه با د

دهد.یرا مورد مذمت قرار نمين افرادیرده و چنکیتلقیعیطب
خود از مردمان درگذرنـد و  یخواهد در امور شخصیمیمان الهک. خدا از حا2

راه خواهـد  یق مین طریخداوند از ارسدینظر مند. بهکنز یبر آنان پرهيریاز سختگ
کیوچکـ ياب خطاهـا کصرف ارتد و آنها بهکنعموم مردم را فراهم یرشد اجتماع
فتند.ایپس نیو اجتماعیاسیمان از عرصه فعال بودن در امور سکدر حق حا
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ـ بایاسـ یمـان س کور، حاکۀ مـذ یـ ه براسـاس آ کن است یایته اساسک. ن3 د در ی
کـه بـالطبع   عموم مـردم انه یجوت مشورتک) با مشاریانی(نه امور وحيویل دنئمسا

ن یـ مختلف برسـند. ا يهايسازمی، به تصمبخش عقالنیت ارتباطی خواهد بودتحقق
بـر  و ت شـناخته  یرسـم را بـه یو اجتمـاع یاسـ یل سئه حق دخالت مردم در مسـا یآ

ه کـ د شود کیأد تیبازند که در حوزه کنش ارتباطی جریان یابد.میییدأسیاستی مهر ت
یانیـ است، چون مشورت با مردم در امـور وح يویدر امور دنیشناستیرسمن بهیا

طه یفارغ از حياور اوالً حوزهکه مذیبراساس آبنابرایناست.یمعنیقطعاً ممنوع و ب
یصـورت بـه یاً حضور همگانیم شده و ثانی) ترسیانسانـيوی(همان امور ذاتاً دنیوح

يهـا يسـاز میشده و بر آن دستور داده شـده اسـت. تصـم   یمطلوب تلقيفعال امر
ن یـ و تفـاهم و مطلـوب بـودن ا   براسـاس مشـورت و اجمـاع    ،مکامبر حایپیاسیس

.استنباط استه قابلیآاین ن از یقیطور ، بهسازوکار
و ادعاهـا، دسـتور   ها دگاهیمطلوب از اختالف ديریداشتن تصونِاک. بدون ام4

حاصـل خواهـد   یبییشوراینش ارتباطکدادن به مشورت و قرار گرفتن در معرض 
دام کـ ه هرکده است یآفریه چنان موجوداتکدانست یمها ننده انسانیآفريبود. خدا
ه آنـان در  کدانست یمهمچنینمندند؛ اما (مخصوص به خود) بهرهیدرونیاز جهان

ـ یجدیدر جهانكطور مشترقادرند بهیارتباطيهانشکند یفرا ) بـه  یاالذهـان نید (ب
هماهنـگ بـا چنـان    یدسـتورات ،عیجه در عرصه تشرین برسند و درنتیپسيهاتوافق
شهروندان جامعـه ایمـانی  سو یکور خداوند ازکه مذیآد. براساس کرصادر یتیوضع

ن حق یه اکند کیمان گوشزد مکگر به حایديند و از سوکیق میرا به اظهارنظر تشو
را محترم شمارند.

ه کـ د شـو یمعلـوم مـ  یاسـ یت مردم در امـور س کع مشورت و مشاری. از تشر5
ند؛ هسـت عرصـه صـاحب حـق   اینست و آنان در امتعلق به همه آنهایاسیجامعه س

فـراهم شـدن  منظـور  بهیخانوادگیمشورت را در امور خصوصيگریۀ دیدر آزیرا
رده استکع یبه اجماع و توافق و تفاهم، تشردنین صاحب حق و رسیت طرفیرضا
بـر  امبر(ص) عـالوه یـ پیاسـ یرو در حلقـۀ مشـاورة س  نیازهمـ )77ق،1414، (شبر

ن مشـورت  یـ ردنـد و ا کیت مـ کو اصحابش شریاببنعبداهللامانند یمؤمنان، منافقان
.)24: تابی،5ج، (طباطباییشدیاز جامعه را شامل نمیف خاصیط
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وت کق سـ یـ ن امـر، از طر یه سبأ و تداوم او بر اکسنت مشورت ملگر یدياهیآ
سـت) اخـدا يد آن از سـو ییـ حادثه عالمت تأیکر کاز ذپسن آوت قرکن (سآقر

ـ آ.)32، (نمـل د قرار گرفته اسـت ییمورد تأ)253:تابی،1ج، (طباطبایی گـر  یدياهی
ه اهـل  کـ برشمرده اسـت  یمؤمنانيهایژگیبه مشورت در امور را از ودنآوري رو

شـورا  نامن به آسوره در قریکو )38، (شورااجابت خدا، اهل نماز و انفاق هستند
یالعـاده زنـدگ  گـاه فـوق  یاد و جایـ ت زیاز اهمکیحاکنازل شده است و بدون ش

ه است.یرویکمثابه بهیبراساس تعامل ارتباطیاجتماعـیاسیس
يمعنـو یدر حـوزة زنـدگ  یانیـ وحيهاه آموزهکاست يته ضرورکن نیر اکذ

مثابـه  ه بـه کـ است یخیفراتاریننده فرهنگکهی، تعبیخیتارـیاجتماعيهاانسانيبرا
یروزمره ارتبـاط يهانشکجه در یده و درنتکرست آنان عمل یزجهانییمنبع استعال

ییاسـتعال مـه یسـت ن یزمؤمنان درون جهـان یشود. ارتباط اجتماعیآنان مؤثر واقع م
از منبـع آن  یمـ یو نییاسـتعال یفرهنگـ ،از منبع آنیمیه نکصورت خواهد گرفت 

آنجـا  ،به ابعاد مختلف آناست. تجارب دنیوي با توجه ییراستعالیغيویتجارب دن
کارمتعلق به اصل نیروهاي ماديازکه برآمده ه زبان است و آنجاده از عرصمکه برآ
و درون خـود بـه   کیـک شـده  از همدیگر تف،استزنده ماندن جسمانیبرايکردن 

د.شونمیاستعالیی و نیز غیراستعالیی تقسیمابعاد استعالیی یا نیمه

گیرينتیجه
ــه دا.1 ــل ئمالزم ــی غیرقاب ــطح     م ــاطی در س ــت ارتب ــط عقالنی ــین بس ــاك ب انفک

شناسـی  و پـذیرش انسـان  سـو شناختی ازیکو جامعهشناختی، انسانشناختیمعرفت
گونه که هابرماس نظریه خود را بر آن اسـتوار  دیگر آنسوياز اریخیماتریالیستی ت

ساخته است، وجـود نـدارد. طـرح الهیـات ارتبـاطی و درنتیجـه پـذیرش عقالنیـت         
پـذیر اسـت. در سـنت شـیعی     صـورت مشـروط امکـان   ارتباطی درون سنت دینی به

تـاریخی را  ـارتباطیکه هماهنگی عقالنیت شیعی با عقالنیتاردوجود دهایی آموزه
سـیال تـاریخی، بـا    هـاي  تعامل با عقالنیـت کردنپذیر و ضمن امکاندکنمیتسهیل

یتقلیلـ غیرقابـل مرزبنـدي  هایی چنین عقالنیتفراتاریخی باـوحیانیهاي داشتن پایه
.دارد
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یـی گراتیـ شـود. هرچنـد معنو  یخالصـه نمـ  يمعنوـیع در بعد فرهنگی. تش2
ه کـ اسـتدالل شـد   اسـت، عه بـه خـود اختصـاص داده   یخ شـ یر تـار دیگاه مهمیجا

توان با تکیه بـر آنهـا دو حـوزة    میبنیادینی در سنت شیعه وجود دارد کههاي آموزه
بـه  ياگونـه د و بهکرکیکاز هم تف،در عین محفوظ بودن ارتباطرا یو قدسيویدن

مستقل مورد توجه قرار داد.طور بهد و هر دو رایهر دو اصالت بخش
ل کیتشـ شـیعی را سـت  یزه جهـان یـ ماجـان يمعنـو ــ یع در بعد فرهنگیتش.3

ـ  یپيریـ گلکموجب شـ شیعی ستیزجهانيبراین منبع فرهنگیدهد. ایم ن یونـد ب
ر ، دیارتبـاط يهـا نشکـ ید. تمامشویميت مادیخیبا تارینیدـیکیزیخ متافیفراتار
یسـت یزچنـان جهـان  بـا واسـط   و قدسییاالذهاننیو بی، درونیرونیجهان بچهار

، یخیتـار یو جهـان ناسـوت  یخیفراتـار ییه در مرز جهـان اسـتعال  کابد ییان میجر
سازد.ین مکرا ممیتعامل ارتباط

جـه  یو درنتهاي مـذهب شـیعه  در آموزهيویت شناختن امور ذاتاً دنیرسم. به4
یردن زنـدگ کـ یان تـوافق کامیو ارتباط(استراتژیک) يت راهبردیعقالنيریگلکش

دارنـد  یه جنبه قدسـ کیانین وحیشیپيهارش گزارهیند. پذکیل میرا تسهیاجتماع
بـا  ی، منافـات یکیزیمتـاف ـییشده به جهان استعالست متصلیزاز جهانیمیز ترسیو ن

ن یـ ن نـدارد. از ا یپسيهادن به اجماع و تفاهمیرسبرايیارتباطيهانشکگسترش 
هـاي دینـی   با توجه به نقش آموزهد.کرن یز تضمیامل را نکو تییایتوان پویق میطر

پـذیر بشـر و پرهیـز دادن از    در تقویت عالیـق تعمـیم  »شورا«ازجمله آموزه اساسی 
کیـد بـر اخـالق ارتبـاطی و دیگرخـواهی و     أطلبـی غیراخالقـی، ت  روي، منفعـت تک

ذهنـی  تنهـا امتنـاع  اي نـه دیگردوستی، گسترش عقالنیت ارتباطی در چنـین جامعـه  
لحاظ فکر دینی در اختیار خواهد بود.هاي مساعدي بهبلکه زمینه،نخواهد داشت

ینـ یدين، درون فضـا یپسيهابر تفاهم و اجماعیمبتنی. داشتن نظام اجتماع5
یاجتمـاع یه الزمـه زنـدگ  کـ ال یر و سیمتغیاز زندگيرد. برخورداریگیصورت م

ثابـت امـور  است، نه با نقض یارتباطنش که یامل مفروض در نظرکمتعادل و اصل ت
ابـد.  ییان مـ یـ سـت، جر یزدر سطح جهـان ها از درون آنهموارهه کبل،ینیدـیفرهنگ
ننـده انسـجام،   کنیتضـم یزمـان در سرشـت اجتمـاع   رها هـم یو متغها ن ثابتیبنابرا

نـد  یدر فراهمـواره استعمارنشده يهاستیزد بود. جهاننآن خواهییایو پویبالندگ
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ش یند و بخش خودآگـاه آن افـزا  شویوفاتر مکقل خورده و شیصیارتباطيهانشک
ییر رهـا یرا در مسـ یارتبـاط يهـا نشکـ یست تمـام یزحال جهاننیابد و درعییم

ـ ترتنیاند. بهکیت میهدایخیتار ن یشـ یپهـاي  ه ثابـت کـ شـد  یتـوان مـدع  یب مـ ی
درهم یارتباطـیعقالنيهاتوافقن برآمده از یرات پسییست و تغیزننده جهانکهیتغذ

یخیامل تارکتياست استعمارناشدهیزن جهانیدرون چنیستمیرات سییاند. تغدهیتن
رد.کن خواهد یرا تضم

ازجملـه ادعـاي   ،هـاي مختلـف زنـدگی   با افزایش حضور ادیان در حوزهاخیراً
و ،اقتصـادي ،اجتمـاعی ،ادیان درباره حضـور در عرصـه زنـدگی عمـومی سیاسـی     

اي را از طریـق بـازنگري در   انـد چنـین پدیـده   سکوالرها تالش کردهفرهنگی، پست
پـردازي کننـد کـه    اي نظریـه گونـه هاي اساسی مقوله سکوالریسم و مدرنیته بـه لفهؤم

ضمن پذیرش حضور دین، مدیریت فضاي دینی را به عقالنیت سکوالر بسپارند. بـا  
دنیـوي داده شـد،   ر پذیرش امور ذاتاًتوجه به توضیحی که از فراخی مذهب شیعه د

توان درون فضاي دینی شیعه ضمن پذیرش عقالنیت تـاریخی بـا اشـکال    میدرواقع
.)9(دکرها را همچنان در فضاي دینی تضمین مختلف آن، مدیریت این عقالنیت

ن یـ ل ایـ سـت، فسـادآور اسـت؛ دل   یزجداافتاده از جهاناجتماعیهاي ه. حوز6
د. شـو یحاصل مـ يراهبرديهانشکبا یانسجام اجتماعیطین شرایه در چنکاست 
رخت، یاختالل و بحران در ابعاد مختلف ازجمله بحـران مشـروع  یتین وضعیدر چن

ـ یرفت از وضع. راه بروندادخواهد  ـ ، گسـترش عقالن یت بحران اسـت.  یت ارتبـاط ی
يریگلکجه آن شیه نتکاست ینش ارتباطکچنان آنننده کدییمشورت، تأینآبحث قر

دن یوة رسـ ین خواهد بود. تنها شـ یپسيهاق اجماع و تفاهمیاز طریانسجام اجتماع
است.ییارتباط شورا،ینیجامعه دیکان مردم در یبه توافق مشروع در م

، ینـ یديهـا بر آموزهیمبتنیدر نظام اجتماعيویو دنيمعنویزندگکیکتف.7
يبـرا يویـ دنیو تنـگ شـدن عرصـه زنـدگ    ین الهیشین پیع بودن قوانیوسیمعنبه

یم زنـدگ یمنـان در تنظـ  ؤکننده استقالل عقالنی متضمین،اباحهاصلست.یمؤمنان ن
ن و اسـتثنا بـودن   یپسـ يهـا انتخابيدهنده قاعده بودن آزاداست و نشانیاجتماع

*ن است.یشین پیقوان
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هایادداشت
شـود  میجهان اجتماعی ساختهسوازیککار گرفتن زبان در وضعیت کنش ارتباطی با به. 1

،در خارج موجودیِاین جهان اجتماعگردد.میشده تصحیحساختهو جهان اجتماعی از قبل
ةکـار گـرفتن واژ  اي از مناسبات سیاسی و اقتصادي و اجتمـاعی اسـت کـه بـا بـه     مجموعه

شـکل تجربـی   کنیم و این همان جهانی است که بـه میدرواقع به این جهان اشاره»سیستم«
زیسـت کـه خـود در    کار گـرفتن زبـان بـا جهـان    حال در هنگام بهمطالعه است. درعینقابل

هـا و  ارزششـود و احیانـاً  مـی تولید شده است، نیز رابطه حاصـل پیشترفرایندهاي کالمی 
]ندشومیییدأشده در آن در این فرایند از نو تصحیح یا تههنجارهاي انباشت

ها منابع زیادي در دسترس است. ازآنجاکه پژوهش حاضر درصدد اخباريدرباره دیدگاه . 2
دهد:پرداختن به جزئیات آن نیست، خوانندگان را براي اطالع بیشتر به منابع ذیل ارجاع می

اهللا رحمتی ، تصحیح رحمتهو بذیله الشواهد المکیهالفوائد المدنیبادي؛ آمحمدامین استرـ 
.قه.1426قم: جامعه مدرسین، ، اراکی

قم: مجمـع الفکـر   ، االجتهاد و التقلید: الفوائد الحائریه،محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانیـ 
.قه.1415االسالمی، 

هـاي اصـولی شـیعه بـه     ادعا خارج از شمارش است. تمامی کتـاب این منابع براي اثبات . 3
تنباط احکـام  اند که عقل مانند کتاب و سنت با شرایط خاص منبـع اسـ  اجماع تصریح کرده

گرایان شیعه از بدیهیات است.گرایی در میان اصولشرعی است. بنابراین اصل عقل
هاي مختلف فکري، فرهنگـی،  جانبه در نظام اجتماعی ایران در الیهتفصیل تحوالت همه. 4

اقتصادي، اجتماعی و سیاسی از عهده مقاله خارج است. براي مطالعه بیشتر رك:
.1384ستوده، ،تبریز، مکتب تبریز،سید جواد طباطباییـ 
تهـران: دانشـگاه امـام    ، بر کنش ارتباطیشناسی سیاسی ایران: مبتنیجامعه،محمود شفیعیـ 

.1389صادق، 
.1359تهران: زمینه، ، داري در ایران: دوره قاجاریهموانع رشد سرمایه،احمد اشرفـ 
دوره قبـل از ورود شـریعت منقـول    اي است که اختصاص بـه  گونهله بهئمساین صورت. 5

له ئاز شریعت تفاوت کنـد، بلکـه مسـ   پسو پیشله زمانی نیست که ئندارد؛ براي اینکه مس
بار بیرون از بار خودش را در دایره شرع و یکتصویر دو وضعیت براي انسان است که یک

اثبـات باشـد.   که حکم به آزاد بودن از تکلیف قابـل البته درصورتی؛دهددایره شرع قرار می
ر.ك:شیخ طوسـی ( شود. براي نمونه له در زبان علما روشن میئاین نکته از نحوه طرح مس

بـر ایـن نکتـه    )1385،126،ر.ك: اسالمی(رضا اسالمی و)1:108ج،1417شیخ طوسی، 
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اند.تصریح کرده
مردد شـد بـین   اند که اگر رفتار پیامبردهکرفعل پیامبر(ص) نیز تصریح رهشهید ثانی دربا. 6

این است کـه  نخستدیدگاه اند. دو دیدگاه را طرح کردهاینکه رفتار عبادي است یا عادي،
عـدم  اصـالۀ «اصل اولی عدم تشریع «معتقد شویم چنین رفتارهایی عادي است؛ براي اینکه 

باشد. دیـدگاه دوم ایـن اسـت کـه بگـوییم رفتـار عبـادي اسـت؛ بـراي اینکـه           می» التشریع
.)1374:236،شهید ثانیر.ك: (پیامبر(ص) براي بیان امور شرعی مبعوث شده است 

اصـالۀ ) نیز آشـکارا در مقابـل   436از علماي معروف کالمی شیعه سیدمرتضی (متوفاي . 7
،الشریف المرتضـی : ر.ك(االباحه استدالل کرده استاصالۀي گیري کرده و براجبههحظرال

.)1405:101؛ الشریف المرتضی؛ 833و821و811و2:549، ج 1348
انـد.  خاطر فقدان دلیل، دلیل بر فقدان تکلیف، اسـتنباط کـرده  را بهاالباحۀاصالۀاي هم عده

.)1385:121،(اسالمیاندبعضی هم به استصحاب برائت اصلیه تمسک جسته
تفصیل نظریه سه جهان را درون سنت دینی شیعی مورد نگارنده طی پژوهش مستقلی به. 8

شناسـی  جامعه«ن افزوده است و آن پژوهش با عنوان ه آبازبینی قرار داده و جهان چهارمی ب
به چاپ رسیده است. (ع)از سوي دانشگاه امام صادق»بر کنش ارتباطیسیاسی ایران: مبتنی

پست سکوالرها با بازنگري در دنیاي سـکوالر بـه گونـه دیگـري بـه بحـث دینـی و        اخیراً
اند. هابرماس، کازانوا، چارلز تیلور، تالل اسد، حضور دین در عرصه عمومی جامعه پرداخته

دمنابعی در این زمینـه ذکـر خواهـ   منابع،پیتر برگر و دیگران ازجمله آنها هستند. در بخش 
د.ش
ام.سکوالرها آوردهند منبع به زبان انگلیسی در زمینه دیدگاه پستچمنابعدر بخش . 9
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