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 مقدمه

مـت ياسـت و اساسـان نقطـز ع  يشناسـمطـر  در مااتـم ملتلـا جامعه يمحرک کنش از موضوعات
ات يـن مفهـوم اسـتا از نظريـنظر در خصـو  او اعالم يبررس، ن رشتهيعمدۀ ا يهاهياز نظر ياريبس

آن  يهـا هيبـه کـنش و انگ هيـزاو  يـاز يـ  و البتـه هر کـرده يريگن مورد موضعيخرد تا کالن در ا
تـر از قيـبـه فهـع عم، دهين مفهوم طر  گردياندا قطعان تفحص و تأمل در آنچه حول و حوش استهينگر
ع يمفـاه ياسـهيو مقا يد گفت مطالعـز موضـوعيبا يکلطور به خواهد کردا يانيکم  شا يشناسجامعه
چـه امـروز ه و آنها پي گرفته نشـددر دانشگاه يجدطور به است که تاکنون يتيفعال يشناسجامعه ييمبنا

 يشناسـجامعه يهاهيمطالعز چندباره و مارر نظر، عيارشد با آن مواجه يو کارشناس يدر مقاطع کارشناس
   استا يکالس
 ند از:اضوعي مفاهيع علمي مترتم است عبارتکه بر مطالعز مو يج مثبتينتا يبرخ

نـد عنـوان از چمطالعز فشرده و متراکع ، هاها در دانشگاههيمطالعز نظرروش غالم تر: فهم بيشتر و عميقـ 
هـر  يمحتـوا يـددربارۀکل يدانشجو تنهـا شـناخت، وهين شياست که با ا يليات در هر ترم تحصينظر
 کندايه حاصل مينظر

در  يموضـوعات اساسـ ير تاـامليبا سـ يياماان آشنا، يمطالعز موضوع بررسي روند تکاملي نظريات:ـ 
 سازدا يرا برآورده م ي  رشتز علمي

حـور م  يـات ملتلـا را حـول يـو نقـد نظر يابيفرصت ارز، ن روشي: اينز نقد و بررسيجاد زميا -
 که در طـول استيارشتهدرون يبا نقدها ييو متضمن آشنا دهدمي ار پژوهشگر قراريدر اخت، واحد
 ااندشده  علع طر  يخ تاامل يتار

ان در نشـده و صـرف ياتيـکنون عملاست که تـا يافتيره، يعلوم انسان يسازيبومسازي: تسهيل در بوميـ 
ن يـا، يضـوعرفته استا مطالعـز مويانجام پذ اثبات يا نفي قصد به يآن مباحثات فراوان ينحوۀ اجرا
 يامـات بـومآنچه را با ال ، د تا با توجه به جوانم هر موضوعيگشايمحققان م يانداز را فراروچشع
 کنندا يبنداستلراج و فرمول يشتريبا سهولت ب، دارد يهملوان يو محل

 يعلـوم انسـان يطراحـ ي  روش ممان بـرايفراهم شدن بستر مقايسه براي شناخت نظريات اسالمي: ـ 
ن يبـ ياسـهياـرد مقايرو يملتلـا بـر مبنـا يهاهن علـوم در رشـتيـا جـورچينل يتام، ياسالم

تـوان از منـابع يکـه مـ  و موضوعات متناظر با آن يغرب يشناسموضوعات مطر  در مااتم جامعه
 يوضـوعان به مطالعات ميآوردن دانشجو يرو، ين روشيباشدا الزمز چنيمـ  دکراستلراج  ياسالم
 ج مطالعات استاين نتايب ياسهيمقا يت بررسيو در نها
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 رايبـکنون تـا، يشـناختات موجود در مطالعـات جامعهينظر ياثبات نابسندگ با وجودگر يد ياز سو
و اگـر  انـداردهمند اقدام ننظامصورت به ،تادانتوسط اس يو بوم ياز منظر اسالمويژه به اتين نظرينقد ا

ات يـظرن ياستا لذا نقد و بررس يات غربينظر يگردد باز هع در حوزۀ داخليطر  م يهع بحث انتقاد
 ردايگ د در دستور قرارياست که با يامر، ري  و اخيکالس يغرب

از متفاــران  يبرخــي در آرا «محــرک کــنش» يمفهــوم اساســ ياجمــال يبــا بررســ، ن مقالــهيــدر ا
شـده اسـت  يسـع، ن خصـو يـن علع و سپس مطالعز نظر اسالم در ايخ ايدر طول تار يشناسجامعه
ع کـه يرياگـر بپـذ، روشيق پـيملاطم قرار داده شودا از منظر تحق يفرارو ياز مطالعز موضوع يانمونه
ن يـا يسـتاوردهااسـتفاده از د، يستکامل علوم موجود ن ينف يمعنال ومان به، ياسالم يل به علوم انسانين

 استا يضرور ين علوم اسالميتدو يه آن برايل و توجيتام، ميتهذ، حيعلوم به همراه تصح

 ميان مفاهيب
 . کنش1ـ2

 يفهـوممرفتـار بـر  يجاکـه بـهبلـومر و شـلر ، پارسـون ، وبـرر ينظ يشناسانکاربرد کنش در آثار جامعه
وم کـنش مفهـ، به سوي يک نظريۀ عام کنشدر کتاب پارسون  شودا يمالحظه م، اندد داشتهيتر تأکدهيچيپ

ع علـوم منجـر خواهـد شـد و انـوا يدر علوم انسان يز عمومينظر يداند که به يم يالهيرا محور و وس
بـا  ييرا از سـو ييگراو عقـل ييگرا  تجربهي  سو و نياز  يشناسو جامعه يشناساز جمله روان يانسان
 ا(266  ، 1388، ي)توسل« خواهد داد يگر آشتيادي

 . فعل2-2

اسـان ي  يـهـر دو ن يشز لغويکه ر (act)و فعل (action)ن الفاظ عمليب يقي  دقيتفا يسيدر زبان انگل
مـده آا فعـل يـمتفـاوت اسـتا در تعر، ين دو واژه در زبان عربـيا ياما معان، شوديمالحظه نم، است
مناسـم  تئگذارد مانند هياست در چي ى که در چي  ديگرى اثر مى هيئتي و"فعل به معنى عمل »است: 

شـد و بـه داشته با ييخود معناهء برندها در اصطال  نحويان فعل چي ى است که خودببرندگى براى شى
، وثانى(ا لفظ فعل متضمن سه معنى اسـت: حـد)تعريفات جرج "گانه داللت کندهاى سهياى از زمان

 ا(499  ، 1366، باي)صل« انتساب به فاعل، زمان

 عمل. 2-3

زيـرا فعـل ، است "فعل"اخصّ از ، از جاندار سر ب ند که در معنى، العَمَل: هر فعلى و کارى که با قصد»



30    1391بهار ، دوموم، شماره س، سال 

جمـادات نيـ  منسـوب  شـود کـه بـهزند نسبت داده مىبه حيواناتى که کارى از آنها بدون قصد سر مى
)راغـم « تکار نرفتـه اسـهعَمَل در حيوانات ب ۀواژا کمتر چنين مفهومى دارد "عمل" ۀولى واژ، شودمى

فـر  » مند را معـادل عمـل دانسـتاتيتوان کنش )فعل( نيم، نيبنابرا ا(651  ، 2ج، 1374، ياصفهان
زيرا فعل منسوب به قـواى مـادى  ؛عمل و فعل )کار و کنش( اين است که عمل اخص و فعل اعع است

گوييع: فعل طبيعت و فعل گرماا اما عمل فقط به فاعل عاقـل و صـاحم قصـد و اراده که مىچنان، است
 (ا481  ، 1366، باي)صل «منسوب است

 . رفتار2-4

در نظـر  را تفـاوت آن بـا رفتـار «کنش» ين وجه معرف برايترشفاف، شناساند بتوان در نظر جامعهيشا
  يـر حـال آناـه اصـطال  کـنش بـ، ها دارددر برابر محرک يايداللت بر واکنش ماان، رفتار»گرفتا 

 ا(529  ، 1387، ت ري)ر« کنديداللت م "يذهن"خالقانه و ، فراگرد فعاالنه

  ياسهيکرد مقاي. رو2-5

يـا نـوع معينـى از ، از پديـدارهاهاى ملتلا صنا معينـى روش مقايسه روشى است که صورت»
ى ز اب ارهاکندا روش مقايسه ياى ايا عضو معينى يا کار معينى را با ياديگر مقايسه مى، موجودات

 اسـتفاده از، بر اسـاس ايـن تعريـا(ا 605 ، 1366، )صليبا« استشناسى نمونه در روش جامعه
ســاير علــوم انســاني ماننــد شناســي و هــاي متــداول در جامعهاي ياــي از روشروياــرد مقايســه

ابـ اري اسـت کـه از طريـق شـناخت ، ايهاي مقايسـهبررسـي»شناسي و حتي ادبيات استا روان
« پـردازدمسـئله معـين ميتر و حل هاي دو پديدار يا دو نظريه به شناخت عميقها و تفاوتشباهت

 (215ـ214  ، 1383، )فرامرزقراملاي

 قيروش تحق

ن يـا در اکنـدمياسـتفاده  يو نظـر يانيـمطالعات بن يهاو از روش ي استليپژوهش حاضر از نوع تحل
دسـت به يغربـ ورانشـياند يات اصـليـاز نظر يکلـ يشناخت، يق مطالعات اکتشافيپژوهش ابتدا از طر

بـا ـ  معتبـر يثيمنـابع حـد يشـامل قـرآن و برخــ  ياسالم ياز متون اصل يريگدا سپس با بهرهيآيم
 يکه به نـوع ييهادر استلراج گ اره يسع، ن رشتهيا يات عموميو نظر يشناختهنش جامعيب يريکارگبه

ي شناسـاسـاس تـالش شـده تـا در چـارچوب روش، نيـخواهد شدا بر ا، ناظر بر موضوع کنش است
د دانسـت کـه يسه شودا بايمقا يات غربيج با نظريبهره گرفته و نتا ياو کتابلانه ياز روش اسناد، مذکور
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، يليتحصـ يهانامـهانيقـات مربـوب بـه پايدر تحقويژه بـه ،يقـياقبال فراوان به مطالعـات تطبرغع يعل»
 يدو علـت عمـده دارد: طـرز تلقـ يقـيدر مطالعـات تطب ي  استااا ناکاميار کع و ناچيآنها بس ياثربلش

در »کـه ن است ينجا ايناتز مهع در ا ا(212  ، )همان« ياسهيمقا يو فقدان مهارت بررس، محقق از آن
ها و شـاار د شـباهتيصـ يريگشد؛ بلاه هر دو جهت "اي"دۀ يد گرفتار طناب پوسينبا يقيمطالعات تطب
نجـا يد متـذکر شـد کـه آنچـه در ايـالبتـه با ا(217  ، )همـان« د مورد توجـه قـرار داديها را باتفاوت
، ها بـودي  الفـاظ در بررسـيا تمـاي يافتن شباهت ظاهريدنبال به دين است که تنها نبايا، نظر بودهمطمح
جـدا  دربـارهد يـن محقـق بايبـردا همچنـ يها و اصطالحات پد با پژوهش ژرفانگر به عمق دادهيبلاه با

  يـرا ن (context)نـهيزم، و در مطالعـز موضـوع باشـد مـتفطن، آنهـا ينـز اصـليناردن موضوعات از زم
 ن قرار دهدايالعنصم

 قيتحق يهاافتهي
 يدانشمندان غربات ي. نظر4-1

 مارکس

، دانسـتنديا رو  انسـان ميـاز تاامل افاار  برآمدهکه تاامل نوع بشر را هگل و  کنتبرخالف ، مارکس
دا بـر رکـ ين تاامل معرفي  موتور ايبشر را موضوع کارش قرار داد و کشماش را ن يتاامل اوضاع ماد

 يشـان بـرايهاها در رهگـذر کشماشانسـانوۀ ارتبـاب يهمان ش، خي انندۀ تاريبرانگ يروين»، ن اساسيا
 يازهـاين، نداو بـرآورده شـو ياصـل يازهايا هرگاه ن اااعت استيه از چنگ طبيماستيآوردن زدست به
، 1389، ر)کـوز« اسـت يلين عمـل تـاريخود نلسـت، ازهاينو نآيند و همين توليد نو به ديد ميپ ياتازه
ردا در يـگي نلستين و نيازهـاي ثانويـه شـال ميازهايرفع ن يبرا، پس کشماش و تنازع ا(76و75  
د يـپد يج مـادين حـوايرفـع همـ يع کـار بـرايتقس، يو اشتراک ييها از مرحلز ابتداانسان ير تاامليمس
بشـر  يادم يازهايدر پررنگ کردن نقش ن مارکسانجامدا يل طبقات متنازع ميکه آن هع به تشا، ديآيم

صـراحت سـلن آن بر حـوزۀ انت اعيـات هـع بهتأثير  از يرود که حتيمش يتا بدانجا پ يدر افعال انسان
محـرک ، ستا افااريشه نيدارد که خود از جنس اند ي يبه چ يبستگ، رش افاارين و پذيتاو»دا يگويم

ع ها را بـه معاملـه بـا هـانـد کـه انسـانيافتز منـافع ماديبلاه واکنش مستقيع يا تصعيد، تندسين نينلست
ر دچـه  ي راگونه کـنش بشـرمحرک هر، مارکسواضح است که ، نيبنابرا ا(77  ، )همان« دارنديوام

 يفرمـول ثـابت ،خيکند و آن را در طول تاريان ميب يبرآوردن منافع ماد، يو چه در بعد اجتماع يبعد فرد
 ر ثابت آن عامل اقتصاد استايکند و متغير مييوابستز آن تغ يرهايمتغ، داند که تنهايم
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 ميدورک

دو مفهـوم  يد بـه بررسـيـنلسـت با، عيدورکـ يشناسـافراد در جامعه يکنش يهاشناخت محرک يبرا
، يپرداخـتا وجـدان جمعـ، يشناسـموضـوع جامعهعنوان به «يت اجتماعيواقع»  يو ن «يوجدان جمع»

گـردد و عبـارت يمطـر  م ياياست که عمدتان در خصو  جوامـع ماـان دورکيع ين فار اصلينلست
، 1387، )آرون«   جامعـهيـ ين حد وسـط اعضـايمجموعز باورها و احساسات مشترک در ب»است از 
نـوع ، يوجدان جمع»افراد جامعه قائل است:  ي  ورايمتما يتيشلص، يوجدان جمع ياو برا ا(364  
ط يشـرا، خوا  يدارا، گريد ياوهيچند به شهر، عي که درست مانند انواع فردينو ؛جامعه است يروح
 ي ان اثرگـذاريـم، تر باشديايچه جامعه ماان( هر365 ، )همان« ۀ خا  خويش استاويو ش يهست

، نيجامعـز نـو يهايدگيـچيپخاطر بـه امـا»تر خواهد بـودا اف ون، يفرد يهابر وجدان يوجدان جمع
ع يتقسـ، نيوند در جهـان نـويپ يافته استا عامل اصليگونه جوامع کاهش نيدر ا يقدرت وجدان جمع

، 1387، تـ ري)ر« دهـديونـد ميگر پياـديبه ، متقابل ي  نوع وابستگيها را با ده است که انسانيچيپ کار
از  دورکـيعافـت ياسـت کـه در ي يهمان چ، يدۀ اجتماعيا پدي يت اجتماعيواقع، مفهوم دوم ا(22  
 ياجبـارتوانـد ياسـت کـه م يوۀ عملـيهـر نـوع شـ يدۀ اجتماعيپد»بر آن استا  يمبتن، يشناسجامعه
عا و يشناسـيکنـد بازميکه بـر فـرد وارد م يق اجباريرا از طر يدۀ اجتماعيبر فرد وارد کندا پد يخارج
شـز ياصـطال  اجبـار در اند يدهندۀ تعـدد معـانآورد که نشـانال بسيار متفاوت مي  رشته مثي دورکيع
ر يـ  گـران ديبا د يهمراه  گروه مثل يدر  يال امات رفتار دورکيع ا(412  ، 1387، )آرون« اوست

ن در يمعـ ييهـادن لباسيمانند پوش «مد»، ي  نشست عموميدر  يجمعواکنش جمعي مانند خندۀ دسته
و  يخودکشـ، ده کـه موجـم ازدواجيـعق يهـاانيجر، پوشـنديکه همگان م يبه سبا ي  دورۀ زماني

بـودن و  يخصـلت اجبـار يحقـو  و اعتقادهـا را دارا، تيـترب ينهادهـا، سرانجام شوند ويم يبارور
ن يـکنـدا ايم يمعرفـ، يت اجتمـاعيـاز واقع ييتر نمودهـاان روشـنيـاستقالل از افـراد جامعـه و بـه ب

ل يـتحم، يبرخوردارنـد کـه بـر فـرد و ارادۀ فـرد يااز چنـان قـدرت وادارنـده» ياجتماع يهاتيواقع
 اننـدۀ کـنش يانگ يکه عامل اصـلد ينمايد ميگر او تأکيبه عبارت د(ا 187  ، 1389، )کوزر« گردنديم

در همـز  دورکـيع، ن اسـاسياستا بر ا «يت اجتماعيواقع»همانا ، گري  ديش از هر چيب، در افراد جامعه
ر رد يتعـاب يجابـه» يليو تـار يشـناختو روان يستيآلهدين اييها از جمله تبنيير تبيآثارش ضمن رد سا

 دورکـيعد گفـت يـسـرانجام با(ا 410  ، 1387، )آرون« رسـديم يشناختاساسان جامعه ينييبه تب، شده
علـت مـؤثر  يجووعبارت است از جست، ي  نمود اجتماعين ييشناساندا تبين را با مالک علت مييتب»
 يانجامـدااا علـل نمودهـايجـاد نمـود مـورد بحـث مير بـه ايکه ناگ  يقبل يدا کردن نموديپ يعني، آن
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اسـت  ييهمانا علت نمودهـاموردنظر  شودا ساخت جامعزوجو جست يط اجتماعيد در محيبا ياجتماع
 يلين تـاريـياو ضـمن ملالفـت بـا تب ا(418  ، )همان «قصد شناساندن آنها را دارد يشناسکه جامعه

کـه در  يين نمودهـايـيتب يبرا يل کافيدال يط اجتماعيد اگر محيگويرود که ميش ميتا آن حد پ يحت»
« وجـه مماـن نلواهـد بـودچيآنها به ه يشناخت عل، شوند ارائه ندهديمشاهده مخ ياز تار ينيلحظز مع
ن يت جامعـه و قـرار دادن آن در حـد بـاالتريد بر اهميبا تأک، دورکيعن، يبنابرا(ا 419  ، 1387، )آرون

 تنها جامعه استا ، يبشر يهامحرک کنش، گذارد که از نظر اوين ناته صحه ميبر ا، يمفهوم هست

 بروماکس 

ز کـنش يـنظر»ان شـده اسـت کـه اصـوالن يگر سو بياست و از د وبر يشناسجامعه يموضوع اصل، کنش
نـز يدر زم يز مفروضـاتيکارش را بر پا وبرچند در زمينز کنش اجتماعي داردا هر ماکس وبرشه در کار ير

 يرو يو سـاختار يفرهنگـ يهـاال امتـأثير  اش متوجـهياما عالقز اصـل، کنشگران و کنش بنا نهاده بود
  کنش را خودآگاه بـودن يوجه مم، کنش از   رفتارياو با تفا(ا 528  ، 1387، ت ري)ر« کنشگران بودا

  ، 1387، )آرون« رديپـذيم ييش معنايرفتار خو يکنش است که فاعل برا يرفتار هنگام» داند:يآن م
تـوان يآوردا ميمـميان بـه سـلن ياز مفهوم کنش اجتمـاع، گرانيبه د يبا عطا کنش فرد يو ا(624

بـر ، کنـديان ميـت بيـو عقالن يقشـربند، يدارسرمايه، سلطه، در خصو  قدرت وبرگفت تمام آنچه 
ژۀ يـتوجه و، کنديرا محدود م وبر نظريه که ي ياستا البته چ شدهع ياو تنظ يز کنش اجتماعينظر يمبنا

ايـن قضـيه را  کارل مانهـايع»دا کرينرم م است که در آن عصر با آن دست و پنجه ياو به غرب و مسائل
زنـد کـه ين پرسـش دور ميـبر محـور ا ماکس وبرکل کار "د يگويکه م يزمان ؛سازديمطر  م يخوببه
بـا  يو ا(300 ، 1389، )کـوزر« "انـداد آوردهيـت غـرب را پديـمعقول، ي  از عوامل اجتمـاعيکدام
معطـوف بـه  يشامل کنش عقالن، کنش يچهار محرک برا يانيو به ب، يچهار نوع کنش اجتماع ييشناسا
کـنش در  يدر مـورد محـرک اصـل يو کنش عـاطف يکنش سنت، معطوف به ارزش يکنش عقالن، هدف

 يا اقتصاد و چه در قلمـرو قـانون و حتـياست يچه در عرصز س، نيدر جامعز نو»د: يگويجامعز امروز م
ن يمسـلط شـده و جانشـ، ل متناسـم بـا اهـدافيکـاربرد وسـا ايروش کار، يدر روابط متقابل شلص

، اقتصـاد و اامهـه به نقل از کتاب ريمون آرون ا(301  ، )همان« گر کنش شده استيد يهامحرک
با توجـه بـه »کند که ين ميينسان تبيمحرک کنش را بد، تر  چارچوب جامعيدر ، وبرن اثر ناتمام يآخر
ن يـرند پس به ايگيصورت م يگريدتأثير    تحتيهر، منظعطور به چندين فاعل کنش يناه رفتارهايا
اي اسـتا ايـن چيـ  يـا هکننـدناشي از وجود چي  يا عامل تعيين هاين نوع با قاعدگيع که ايرسيجه مينت
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کـه خاسـتگاه رابطـز  يهنگام، اااعرف، منظع باشد يارابطه يکه رابطز اجتماع يهنگام، کنندهعامل تعيين
رسـع نـام داردااا ، مبدل گردد يثانو يعتيکه خود آن به طبچندان، باشد يطوالن يمنظع در عادت ياجتماع

سـنت نـام ، ل شده اسـتياز عمل تبد يالتهيانگوۀ خوديکه از فرب قدمت و تارار به ش يآن نوع رفتار
رسـد يبـرد و بـه نظـر مينام م «شانس»در ادامه از مفهوم  وبرالبته  ا(625و624  ، 1387، )آرون« دارد
ايناـه  گـريکنـدا ناتـز ديآن را طر  م، يات احتمالئن نظر در خصو  استثنايا يه نابسندگيتوج يبرا

کننـدۀ کـنش او از محرک کـنش يـا عامـل تعيين آنجا که، رفتار يد وبر بر تفهع و درک معانيتأک باوجود
 يهـان ال اما همـايـ، رسـع و سـنت، مانند عرفـ  يو نه درونـ  يتنها از عوامل خارج، ديگويسلن م
 کنداياد مي، يو ساختار يفرهنگ

 ديفرو

ز هـع گذاشـت و هنـوتـأثير  شناسـاناز جامعه يارياما بر کار بسـ، شناس نبود  جامعهي فرويدچه گر»
 يگـذارانيبـا بن فرويـد ا(42  ، 1387، تـ ري)ر« شناسان از دست نـداده اسـتجامعه يتش را براياهم
 حـرکمدربـارۀ  يا به دانشاما بعدها آن ر، بود يماران روانيب يبرا يدرمان يافتن روشيدنبال به يکاوروان

اسـت در  ياهيـنظر،  يـش از هر چيب، فرويد يکاوروان»و شناخت کارکرد ذهن بدل نمودا  يرفتار انسان
ونـد يپ ياسـت بـرا يتالشـ فرويـد ي يـغر يهاز سائقيداردااا نظريان را به حرکت واميباب آنچه آدم

ن يـمعتقـد اسـت ا، ژرف ذهـن يد بـر سـاختارهايـبا تأک يو ا(9  ، 1388، دي)فرو« به بدن ش يانگ
و انـواع  مردم را به تفاـراند، « يمقاومت در برابر غرا»و  « يغرا»ناخودآگاه که متأثر از تقابل  يساختارها

و بـا ا ياصـلانگر اخـتالف يـب، يآدمـ يذهندرون ي  از حذف محتواين پرهيدهند و هميرفتارها سو  م
ـ  ييپـدر سـاختارگراعنوان بـه ،لوي اشـتراوسبر  فرويد يگذاراثرت ر با اشاره به يان استا ريرفتارگرا

ار رفتـه اسـت کـه رفتـيرا پذ يديـفرو يپ شـان نظـر روانيـرسد که اشتراوس ايبه نظر م»سد: ينويم
بـه  ويـدفرنشگران در نظـر (ا ک548  ، 1387، ت ري)ر« کندين مييناخودآگاه تع يروهايکنشگران را ن

ر دهنجارمنـدي ذهـن شـلص ، بنديشوند که مالک اين دستهبيمار تقسيع ميردو دستز بيمار و غي
ا  افتند کـه اشـلاشلا  نوروتي  در برابر همان مشاالتي از پا مي»هاستا مواجهه با سرکوب

دانـد ادي ميبيماران را افـر(ا او 97  ، 1388، )فرويد« گذرانندبهنجار آن را با موفقيت از سر مي
 لنتوانند به کسم موفقيت در برابر بيماري نائـل آينـدا کوتـاه سـکه در صورت کسم آگاهي مي

دانـد کـه محرک کنش را شامل غرايـ  انسـاني ماننـد ميـل جنسـي و پرخاشـگري مي فرويدآناه 
 اانديذهن نيروهاي ناخودآگاه، ساز آنزمينه
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 هومنز

را  محـرک کـنش يگانـه و يمبادلـز اجتمـاع يمبنـا، (behavior)بـه رفتـار يانسـانل کنش يبا تقل هومن 
، تـ ري)ر« کنـدين ميـيتع يرونيب يهات محرکي  فرد را ماهيواکنش »دانسته و معتقد است  ييگرادهيفا

ها انسـان»سـتا به انسان و رفتار او ياين نگاه مااني  ناظر بر همياو ن ياديبن يايقضا ا(408  ، 1387
  يـ، وبـز خـود  به نين نيکه ا، نگارنديدهنده بج اعمالشان را پاداشيزنند که نتايدست به عمل م يزمان
بـر  يتماعت اجيواقعتأثير  يضمن نف دورکيعاو در تقابل با  ا(416  ، )همان« است يشناختز روانيقض

 يشناسـو جامعه يشناسـانسان ن درييامااا که اصول تبدهيجه رسين نتيمن به ا»کند يد ميتأک، يرفتار فرد
 ييهـاگ اره هسـتندا آنهـا يشـناختبلاه آنها روان، يهستند و نه کارکرد ينه ساخت، خين در تاريو همچن

محـرک  هومن توان گفت يخالصه مطور به لذا ا(388  ، 1388، ي)توسل« يهستند در مورد رفتار آدم
داش افـت پـايردش به يبر گرا يناخودآگاه مبتن يفرد يروان يها هيع رفتار( را انگييتر بگوقيا دقيکنش )
 داندايم

 پارسونز

رودا يشـمار مـآن به يندگان اصلياز نما پارسون ات کالن است که ياز نظر ياي يساختار ييکارکردگرا
کـه از  يزمـان يحتـ»شـود يمشـلص م، گريشـان بـا همـددامنـه و رابطهپهن يهابر نظام يد وياز تأک

در بحـث  پارسـون ، همهنيسازدااا با ايمطر  م يدگاه نظام اجتماعيآن را از د، ديگويکنشگران سلن م
ناـرده  يپوشـاسره چشعي، ياجتماع يان کنشگران و ساختارهايز رابطز مياز قض يخود از نظام اجتماع

، يتيگاه نظام شلصـيت جايبا اشاره به اهم، اشهيدر نظر پارسون  ا(136و135  ، 1387، ت ري)ر« است
 ياافتهيت را نظـام سـازمانيشلصـ»ا او کندبرطرف  ين سطح را تا حديبه ا يتوجهيت بيذهن کوشدمي

الت يتمـا، تيشلصـ ياديـانگـاردا عنصـر سـازندۀ بنيم، ي ش کنش کنشگر فرديو انگ يريگاز جهت
بـه شـمار آوردنـدا  « ش کـنشيانگ ين واحدهايترمهع»را  يازيالت نيتما شيل و  پارسون استا  يازين

 يو انـرژ يفطر يهاشيها همان گراکشش،   کردندا به نظر آنهايها متمارا از کشش يازيالت نيآنها تما
ن يترياصـل، پس به نظر پارسـون  ا(139  ، )همان« باشنديم، سازدير ميپذکه کنش را اماان يجسمان

 ينـز اجتمـاعيلز زميوسـتمايالت را به گيري اينشال، وي الت هستند که البتهين تمايهم، محرک کنش
ل بـه ملاـز ذهـن يـتما، يد اجتمـاعييل به تأيشامل تما يازيالت نيداندا او با برشمردن سه دسته تمايم

 ير منفعلـيت تصويدر نها، ر کنشگرانيل به بده بستان با سايتما، شدهيدرون يهات ارزشيساختن و رعا
فعـال کنشـگر در ريت غين وضعيانگر هميب، من لتـ   ۀ نقشيبر آم يد ويدهدا تأکيمدست به از کنشگر
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 استا ينظام اجتماع

 آلتوسر

حـول ، کـه جهـان دانـدي ميمرکـ  يمعناآن را به، يا سوژۀ انسانيت ياز ذهن يفيضمن ارائز تعر آلتوسر
و  يمعرفـ يدئولوژيـرا در بند ا ين مفهوم اساسي(ا لان ا168  ، 1379، نيابد )پييمحور آن سازمان م

ان خودشـ يها را بـا همدسـتد کـه انسـانيـنماياشـاره م يدولتـ يهاطبقات حاکع و دستگاه يبه هژمون
ارائـز  يت آن بـرايـظرف، يدئولوژيـن قدرت ايترانهين و موذيترب رگ، آلتوسربه نظر »کندا يسرکوب م
ها را انسـان ييراه رهـا يگانـه يو ا(78  ، )همان« ها به آنهاستتز انسانيتوياز سوبژکت يليتل يبرداشت

بـا  يسـاختار يهاسـتينومارکس، يکلـطور به داندايخودآگاه م يو مبارزۀ طبقات يدئولوژيا يفهع انتقاد
 يگران فـردرا مسلط و حاکع بر کنشـآنها  ،يو فرهنگ ياسيس، يب رگ اقتصاد يژه بر ساختارهايد ويتأک
درون سـاختارها را  يهـاگاهيها و جاکنند که سـمتيتصور م ياشلاصعنوان به افراد را تنها»دانند و يم

نهـا ارند و تکنند و معتقدند که کنشگران فردي در برابر اين ساختارها هيچ قدرتي ندپر و اشغال مي
توانند در تحوالت اجتماعي نقش بازي کنند که در چـارچوب جمعـي و سـاختاري در صورتي مي

،  ر)ريتـ« هـيچ ارزشـي قائـل نيسـتند، ساختاري کنشـگرانريعمل کنندا آنها براي کنش فردي و غ
معناي هبـ يـا کـردار را «پـرکتيس»مفهومي با عنوان ، غير از رفتار و کنش آلتوسر(ا 263  ، 1387

ها انسـان، مطر  کردا از نظر او، انتلاب و آگاهي خالي است، شالي از فعاليت که از وجوه انديشه
محـرک  فلـذا وي، آيندرکت در ميحوسيله ساختارها به که بهبازي هستند شمهاي خيمهعروس 

دانـد بـدون ايناــه وجهـي از انتلــابگري و گونـه کـنش را ســاختارهاي مسـلط بـر جامعــه ميهر
 متصور باشدا ورزي براي کنشگرانديشه

 ويبورد

در نظـر   يـرا ن ينقش عوامـل انسـان، ن ساختارگرا بودنياست که در ع يمند به موضعهعالق پير بورديو
، گـرير ديـا بـه تعبيـ ييگراتينيو ع ييگراتيان ذهنيت کاذب ميغلبه بر ضددنبال به ردا او خود رايگيم
بـان در يتقر، ملتلـا يايرا از زوا يارديرو چنين کندا البتهيم يمعرف «ان فرد و جامعهيهوده ميت بيضد»
ق يـتلف»  يـو ن «يپردازهيـفرانظر»، «کالنق سطو  خرد و يتلف»دنبال به ر کهياخشناسان جامعهان اغلم يم
بعـدي قبلـي در تبيـين ات ت يـنظر يکه نـاتوان خاصه؛ کرد توان مالحظهيم، هستند «ت و ساختاريعامل

ماننـد  يانيساختارگرا ياي، با اشاره به دو گروه بورديوده استا يمرور زمان به اثبات رسموضوع کنش به
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 يانيـگراتيذهن يگرياند و درا از صحنه خارج کرده يواقع يکه کنشگران زندگ آلتوسرو  اشتراوس يلو
ان يـم يايالاتيـبـر رابطـز د، اندازنـديرا از قلـع م ياجتمـاع يسـاختارهاتأثير  که بلومرو  شوتسمثل 

ن يـتـالش در ا وجـود بـا بورديورسد که يکندا اما در ادامه به نظر ميد ميتأک يو ذهن ينيع يساختارها
را  يتمنـديت و نيـذهن، ويـبورد ييگراساخت کندااايدا ميل پيتما ييشتر به ساختارگرايکارش ب»، جهت
 يدو مفهوم ساختمان ذهنـ، شيز خويل نظريتفص يبرا بورديو ا(675  ، 1387، ت ري)ر« رديگيده ميند
شـه و ياست که اند ياساختار ملاز ذهن شده، يساختمان ذهن»دهدا يقرار م يبررس در کانوننه را يو زم
البتـه  ا(680 ، )همـان« سـتيشـه و کـنش نياند يکننـدۀ جبـرنيياما تع، کنديد مينش کنش را مقيگ 

 گـريد ياسـت و از سـو يدشـدۀ جهـان اجتمـاعيسـو خـودش تول يواره از ا عادتي يساختمان ذهن
  يـ يسـاختمان ذهنـ»شـود کـه يادآور ميـ بورديـوکندا يد ميتول، ق عملارديرا از طر ياجتماعجهان

شـان يمتنـاق  زندگ يهـاتيکـه در برخـورد بـا موقع يبلاه با افـراد، ستير و ثابت نيمتغريساختار غ
 يهـاگاهيان جاياز روابط است که م ياشباه، نهيزم ا(681  ، )همان« انطبا  دارد، کنندير مييوسته تغيپ
هستندا مي ان نفوذ هـر عامـل ها افراد و نهادها گاهين جايکنندگان انه وجود دارد که اشغاليدرون زم ينيع

توجـه بـه رابطـز متقابـل ، بورديوداردا وجه عمدۀ کار  بستگي اشهي ان سرمايبه م، هاگاهيکنندۀ جااشغال
 يسـازد؛ از سـويرا مشـروب م يساختمان ذهنـ، نهيزم، يسو ياز »نه استا يو زم يان ساختمان ذهنيم
 يگذارهيکـه منطـق و ارزش دارد و بـه سـرما يداري  معنـيـچعنوان به نه رايزم، يساختمان ذهن، گريد
، بورديـودگاه يـتوان گفت که محرک کـنش از ديم، نيبنابرا ا(684  ، )همان« سازديم، ارزديم يانرژ
نـه )مجموعـه روابـط متقابـل يکنشـگر و زم يساختمان ذهنـ ياير که حاصل تعامل پوياست متغ ي يچ
 باشدايم( ياجتماع يهاگاهيجا
بلاـه اند، افتهياز محرک کنش دست ن ين جامعييتنها به تبنه، مذکورپردازان هياز نظرهري   ع کهيديد
در  يشناسـجامعه يباعـث سـردرگم، ن مفهـوميـملتلا ا ين معاني  بيفراوان و تفا يهايبنددستهبا 

اساسي نظريز کنش ني  در همـين اسـتا از  زابهام و مسئل»اندا واحدي از آن شدهمعناي به دستيابي
گيري اين رهيافت نظري بايد بـه سـوي انديشـه و کـنش ديرباز تصور بر اين بوده است که جهت

بيشـتر توجهشـان را بـه فشـارهاي ، پارسـون و  وبر، اما دو شلصيت عمدۀ اين نظريه، فردي باشد
شود که تشليص دهـيع کـه وشن ميهاي فرهنگي اختصا  دادندا اين ابهام وقتي رناشي از پديده

شان بيشتر به تحليـل شناسياما جامعه، پنداشتندو پارسون  کنشگران را پويا و خال  مي وبرهرچند 
البته بايد اذعان کـرد کـه هرچـه از (ا 533  ، 1387، )ريت ر« هاي فرهنگي اختصا  داشتال ام

تاامل ، کنش زئلز آزمون و خطا به مسيسان علع در يا ورانشينگاه اند ،شناسي گذشته استعمر جامعه
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ع که محرک کنش عمـدتان علـت يت مواجه بودين واقعياه در آنچه گذشت با ايافته استا ناتز ديگر اين
همـان کـنش  اجـراي  کـنش ل ومـان بـه يمحرک ، ا در نظر اسالميدا اما آيگرديم يکنش تلق يتامه برا

 يبـرا ييع نهـايمتصور اسـت کـه تصـم يعل و انفعالف، ناه در درون کنشگريا ايشود يمشلص منجر م
 شود؟يم يا ترک عمل در آنجا قطعيعمل 

 . نظر اسالم4-2

نع را و صـ يسـع، فعـل، ماننـد عمـل ينيعنـاو يتوان متناظر با مفهوم کـنش انسـانيم يدر منابع اسالم
، ن قسـمتيکه در اده است يان گرديسائق ب و از جمله شاکله ي  با عباراتيو محرک عمل ن کرد مالحظه

 بـا، انيو در پا ير معتبر بررسيها و تفاسترجمه يآن با مراجعه به برخ يسورۀ مبارکز اسراء و معان 84ز يآ
 شودايم بنديجمعمباحث ، تياز چند روا يريگبهره
 (84: اسراء) «سَبيالن شاکِلَتِهِ فَرَبُّاُعْ أَعْلَعُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلى»
يت يـ  بـه هـدا دانـد کـه کـدامروردگار تو بهتر مىکند و پخويش عمل مى زبگو: هر کس به طريق»ـ 

 ا(يتي)آ« تر استن دي 
نى کـه کند و پروردگار شما از همه کس به آنابگو: هر کس بر اساس طبيعت و نيت خويش عمل مى»ـ 

 ا)ارفع(« تر استآگاه، اندراه را بهتر يافته
آناـه  و خـداى شـما بـه، هر کس بر حسم ذات و طبيعت خـود عملـى انجـام خواهـد دادبگو که »ـ 

 ا(ياقمشه ي)اله« تر استتر است )از همه کس( آگاهراهيافته
ه بـپـس پروردگارتـان ، کنـدهاى اکتسابى خود عمل مـىخلق و خوى و عادت زبگو: هر کس بر پاي»ـ 

 اان(ي)انصار« داناتر است، تر استکسى که راه يافته
سـت بـه دگارتـان دانـاتر او پرور، کنـد[ خود عمل مىبگو: هر کس فراخور ]جسمى و روانى و ذاتى»ـ 

 ا(ي)برز« تر استيافتهکسى که ره
سـ د )هـر کسـى آن کنـد کند که از او مـىبگو )يا محمّد( هر کسى )خواه مؤمن و خواه کافر( آن مى»ـ 

 ۀسـير تى که معتاد اسـت و در کـيش وطريقه و سن ک و شايد( )يعنى بر طبيعت و خليقت خود و بر
هـدايت هرود و بآناس که بر راه بهترى ميبهکند ولى( پروردگارتان ست عمل مىاو صواب و حق ا

ي  بـر ي  از دو دسـته بـر هـدايت و کـدامدانـد کـه کـدامتر است داناتر اسـت )يعنـى مين دي 
 عملش پـاداشه لش نياوتر است و هر کس را بعم زتر و طريقي  دينش درستد يا کدامانضاللت
 ا(ي)خسرو« دبلشمي
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تـر آناـه او راه يافتـههکند مانند فطرت خود پس پروردگار شما داناتر است ببگو هر کس کار مي»ـ 
 اد(ي)روان جاو« راهه است ب
کـس و پروردگار شما داناتر است به آن، گيرى شلصيتش عمل کندبگو: هر کس بر حسم شال»ـ 
 ا(ي)فارس« تر باشداو راه يافته که

ر کـه و پروردگار شما بـه هـ، کند[ خود عمل مىهر کس بر حسم ساختار ]روانى و بدنى»بگو: »ـ 
  ا)فوالدوند(« تر باشد داناتر استيافتهراه

، اى مـ اجکند )زيرا منشأ اعمال اقتضـبگو: هر کس بر حال و هوا و ساختار نفسانى خود عمل مى»ـ 
تـر اسـت دانـاتر اما پروردگار شما به حال کسـى کـه )روى شـاکله صـالحه( رهيافتـه، است( يا ملاات

 ا(يني)مشا« دباشمى
، يات اکتسـابعـاد، اخال ، ذات، تين، عتيطب، قهيطر يمعان، واژۀ شاکله يبرا، هادر ترجمه، نيبنابرا
 ذکر شده استا يو ساختار نفسان يو بدن يساختار روان، تيشلص، فطرت
ده و يـدان گريـعمـل ب يبرا ي  قاعدۀ کلي، سورۀ مبارکز اسراء 84ز يدر آ، شوديکه مالحظه مچنان

عنوان هبـ بـر اطـال  شـاکله مـذکورز يـآ يعنـيبر شاکله استا  يمبتن، صدور هر عمل از عاملايناه  آن
عامل بـا ر دارد که شاکلز هيان ميب «هاء»ر يص شاکله به ضميبا تلص، نيداردا همچن داللت محرک کنش

ر  شـده مطـ ير ملتلفـيشـاکله تعـاب يبـرا، اتيروا ير با استناد به برخيدر تفاس متفاوت استا يگريد
کنـد: يت را ذکـر ميـدو ناتز حـائ  اهم، «قه و مذهميطر»شاکله به  تعرياضمن  تفسير کاشفاستا 
کـه در آن  ياهيقضـت  افراد داللت دارد و هر بر فراگيري ي  مفهوم نسبت به ت  ناه کلمز کلياول ا»
ن يـآن ا يشودااا و معنـيمنقسع م، شونديکه مشمول آن م يبه تعداد افراد، ن کلمه حاع شده باشديبا ا

اسـت کـه  نقـل شـده ان از امام صاد يملصو  خود داردا ثان ياشاکله، است که هر فرد از افراد بشر
، هيـ)مغن« کنـدير داللـت مين تفسـيـاه بـر صـحت يـر نمودند که ادامـز آيتفس «تين»شان شاکله را به يا

 ا(79و78  ، 5 ج،  1424
د بـر يـضمن تأک «ت و روش عمليشلص»عنوان  باه ين آيا دربارهدر بحث  تفسير هدايتنويسنده 
کـه خداونـد متعـال بـدو  ياز قـدرت و معرفتـ يبـرداربـا بهره يت فرد توسط خود ويپرورش شلص

ت و صـفات و عـادات و ي  از نـوع شلصـيـرا ن يالهـ ستار فرد نسبت به معارفيا يحت، ده استيبلش
نيـت بـر عمـل "آمـده اسـت:  مأثور از امام صاد  يثين سبم در حديبه هم»داندا يملاات او متأثر م
قُـلْ کُـلٌّ يَعْمَـلُ "و سپس اين آيه را تالوت کـرد:  "و آگاه باشيد که نيت همان عمل است، فضيلت دارد
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و ، هـا بـا ياـديگر اخـتالف داردولـى نيت، رسـدتشابه با ياديگر به نظر مـىگاه اعمال م ا"شاکِلَتِهِ عَلى
پس چون شلص با اخال  بـه  ؛سازدهاى عمل آنها را متناق  مىکنندگان و هدفهاى عملشلصيت

و ، رفتن به بهشـت اسـت زعمل او همچون معراج و جهاد اکبر و وسيل، اداى نماز و روزه و حج بپردازد
، 1377، ي)مدرسـ« براى او چي ى ج  وبال و زيان نلواهد داشت، مين اعمال بپردازدچون رياکارى به ه

 ا(298  ، 6 ج
کريمـه ز به هر حال آي»نويسند: پس از نقل معاني ملتلا شاکله مي، تفسير الميزاندر  يئامه طباطباعلّ

 ،اسـت با اخال  آدمىبه اين معنا که عمل هرچه باشد مناسم ، او دانسته زعمل انسان را مترتم بر شاکل
نظيـر ، پس شاکله نسبت بـه عمـل "از کوزه همان برون تراود که در اوست" انددر فارسى گفته کهچنان

و معنويـات او را نشـان  کنـدميرو  جارى در بدن است که بدن با اعضا و اعمال خـود آن را مجسـع 
صـفات ، يز بدنيقت که بنين حقيبه اشان در ادامه با اشاره يا ا(262  ، 13ج، 1374، طباطبائي) دهدمى
خلـق »نـد: ياف ايم، اثرگذار است يت تامه در اعمال آدميدر حد اقتضا و نه عل يط اجتماعيو مح ياخالق

و اثـرش بـه آن حـد ، کنـدوقت او را مجبور به انجام کارهاى مناسم با خود نمىو خوى هر کسى هيچ
عمل از اختيارى بودن بيرون شـده و جبـرى بشـود ، جهو در نتي، نيست که ترک آن کارها را محال سازد

تواند از انتقـام باز هع مى، خالصه ايناه شلص عصبانى در عين ايناه عصبانى و دچار فوران خشع شده
اعمال بدنى باشد و حال آناه خـداى  زتامگونه چنين نباشد و صفات درونى علت دااا و چنظر کنصرف

 کـه فرمـوده:همچنان ؛دهـدناپذير انسان از آن خبر مـىه خلقت تبديلتعالى دين را امرى فطرى دانسته ک
و نيـ   «دِّينُ الْقَ يِّمُفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ ال »

ا ندارد که هع فطرت آدمى او را بـه سـوى ديـن حـق و سـنت معتـدل و معن ا«ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ» فرموده:
آن هع بـه نحـو عليـت  ؛و خلقت او وى را به سوى شر و فساد و انحراف از اعتدال بلواند، دعوت کند

ان يـر از ارتبـاب ميـناه به غيان ايبا بسپس  يئامه طباطباعلّ ا(263  ، )همان« دتامه که قابل تللا نباش
وجـود دارد  يرونـيبـا عوامـل ب «اعمـال»ان يـهـع م يگريارتباب د، افراد «ذات»و  "اخال "با  "اعمال"
آدمـى و ميـان اوضـاع و احـوال جـو ان اعمال و ملاـات يکه در م هست ني  يگريارتباب د» ند:ياف ايم

سـنن و ماننـد آداب و ، سـتدر ظـرف زنـدگى او حامفرما وست ات اوزندگى او و عوامل خارج از ذ
و از هر کارى که بـا آنهـا  خواندفراميزيرا اينها ني  آدمى را به موافقت خود  ؛هاى تقليدىرسوم و عادت

گذرد که صورت جديـدى در نظـر و چي ى نمى، داردناسازگار است و همچنين از ملالفت با آنها بازمى
بـر خـالف جريـان آب  ردنک سازد که از ملالفت آن وحشت و ملالفت با آن را شناانسان منعاس مى
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ايـن  گـردداش تطبيق مىااعمالش با اوضاع و احوال محيط و جو زندگى اجتماعي و قهران، کندتصور مى
امـه بـا علّ، سـرانجام ا(265  ، )همـان« کنـدرسـد و از آن تجـاوز نمـىمى تا حد اقتضا رابطه ني  غالبان

ي  شـاکله ، ها داردشاکلهبلاه ،   شاکله نيستآدمى داراى ي کنند کهيان مين بياز بحث چن يريگجهينت
و از ، اى شلصى و خلقتـى اسـتکه شاکله، نوع خلقت و خصوصيات ترکيم م اج اوست ۀيديآدمى زا

اسـت کـه از ي مانند خود م اج او که کيفيت متوسط اشودهاى جهازات بدنى او حاصل مىفعل و انفعال
ديگر او خصوصياتى است خلقـى  زشاکل شودار حاصل مىهاى متضاد با ياديگهاى کيفيتفعل و انفعال
اى کـه و آدمى به هـر شـاکله آيداعوامل خارج از ذاتش در او پديد مىتأثير  زکه از ناحي، عالوه بر شاکله

همان شاکله و موافق با فعليات داخـل روحـش  باشد و هر صفت روحى که داشته باشد اعمالش بر طبق
و هـر صـاحم  ااا، سـازدبدنى او همان صفات و فعليات روحى را مجسع مىو اعمال ، زنداز او سر مى

و چگونه نباشد و حـال آناـه گفتـيع عمـل ، صفتى با فاقد آن صفت از نظر کردار و رفتار متفاوت است
 سـتمعناقول معروف ظاهر عنوان باطن و صـورت دليـل بـر هصفات درونى است و ب زخارجى مجسم

 ا(266و265  ، )همان
و بافـت  معناى سـاختاربـه، "شـاکله"»  قائل شده استا ين فطرت و شاکله تمايب تفسير نور ۀنويسند

شـودا بعضـى اجتمـاعى بـراى انسـان پيـدا مـى روحى انسان است که در اثر وراثت و تربيت و فرهنگ
ا هـنسـانها ي  دست و ثابت است و آنچه در اکه فطرتدر حالى، اندمعناى فطرت گرفتهرا به "شاکله"

کـس  عادات و بافت فارى و خانوادگى افراد است و عمـل هـر، خلق و خوى، هاانگي ه، متفاوت است
 ا(112و111  ، 7 ج، 1383، ي)قرائت« هع در گرو آنهاست

ها انسـان»سـد: ينويو م کنـدمي در بشر اشاره يعت ثانويل طبيبه تشا تفسير احسن الحديثنگارنده 
ورَهـا وَ مَها فُجُحاع فَأَلْهَه چي  ج  طبيعت صحيح و سالع در آنها نيست و بآيند هيچ وقتى که به دنيا مى

هـاى ثـانوى و گاه در اثر عوامـل خـارجى طبيعتآن، در وجودشان موجود است خير و شر زتَقْواها زمين
انوى اسـت ثها ناشى از آن طبيعت اعمال خوب و بد انسان، آيدهاى خير و شر در آنها به وجود مىملاه

ت ه علـنمقتضى اعمال خير و شر است ، اين طبيعت ثانوى، در عين حال که همان شاکله و سجيه استا
 ا(132  ، 6 ج، 1377، ي)قرش« شوداالختيار نمىانسان در خوب و بد مسلوب، عبارت ديگربه اتامه

يتا ، يتا اتاد ، اند: شاكله طبيعت استتگفته»: آمده است تفسير اثناعشري م درو سرانجا
كته ا   يا مقدار قو  و طاقت و معنى همه راجع است به آنكه هر كس آن كند، ت يا دينسن

 .(433 ص، 7 ج، 1363، يميابدالعظشاه يني)حس« داو سز
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شود؟ سـه عامـل شلصيت انسان از چه ساخته مى»سد: ينويم ت انسان رايشلص سازندۀ شهيد مطهري
، کنـدىمانسان دخالت دارند: عامل فطرت که خود به خود در او تدريجان رشد در ساخته شدن شلصيت 

ر هـع اثـر عامل بيرونى طبيعت و عامل بيرونى جامعها اينهـا همـه د، عبارت ديگر عامل درونى فطرتبه
ز بـه دو ربايت از ديعوامل مؤثر بر شلص»گر يد يانيدر ب ا(799  ، 15 ج، 1375، ي)مطهر« گذارندمى

آنچـه  بر اسـاس ا(1386، يبنار)همت« اندع شدهي( تقسيروراثتي)غ "يطيمح"و  "يوراثت"روف دستز مع
ت يـترب، تسازندۀ شاکلز هر کنشگر را در قالم وراثـ يتوان اج ايحات مربوب به شاکله آمد ميدر توض

 ان کردايو فرهنگ ب
در خصـو  محـرک کـنش و نـوع ارتبـاب کنشـگر )انسـان( بـا  يکه نظر روشـن يثياز احاد ياي

وَ ، تَفْـوِي َالوَجَبْرَ ال»است که فرمود:  ث مشهور امام صاد يحددهد، يمدست به جامعه يساختارها
کامـل  ين آزادي  بـيفات، ثين حدي(ا با توجه به ا389  ، 1 ج،  1429، يني)کل« لاِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن

شـودا امـام ين خصـو  آشـاار ميد کامل کنشگر )اصالت جمع( و نظر اسالم در اي( و تق)اصالت فرد
 دربـاره جبـر ودر پاسـخ بـه پرسشـى  حضـرت صـاد »ند: يفرمايث مين حديح ايدر توض يهاد

رسـول  ادۀياى پرسيد: اى ز "ستان آن دوبلاه امرى ما بي: نه جبر است و نه تفوي ، تفوي  فرمودند
وشـه تو زاد و ، شامل سالمت عقـل و آزادى راه و مهلـت کـافى"چگونه است؟ فرمود: مراتم آن ، خدا

اى فاقد ياـى پس اگر بنده، ا اينها پنج چي  شداستکار  اجرايتحري  شلص بر  زپيش از سفر و وسيل
  ، 2 ج، 1381، ي)طبرسـ« "شـودميتاليا از او سـاقط ، از آنها باشد به نسبت همان کاستى و کمبود

نج پـن يـر ايو به تفسـ آمده« صحت الللق»عبارت  «صحت العقل» يجابه الهقول ةمرآدر  ا(530و529
ات العقـل و بامال الللق لإلنسان بامال الحواس و ثب الخلقة ةصحـ  ثع فسر»عامل اشاره شده است: 

نج عامـل از پـ ياگـر فهـع مناسـب ا(214  ، 2 ج،  1404، ي)مجلسـ« التمي  و إطال  اللسان بالنطق ااا
 ن پنج عامـليح اين نمودا در توضيتدو ياسالم را به نحو مطلوب يز کنشيتوان نظريد ميآدست به مذکور
 د گفت:يبا ن امامييت به تبيو با عنا

 دارد: ي( سه رکن اصلي)تندرست الف. صحت خلق
، داردبرمـىگاه خداوند از حواسّ بنده ياـى را برگيـرد تاليـا آن حـسّ را از او پس هر»: حواس
 ا(444  ، 1381، حرانـي شـعبه)ابن« حَرَجٌ وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»: زهمچون اين آي

 کندايط عمل مياطالعات از مح يورودعنوان به ن حواسيا
 ر موجودات استا يانسان و سا ي  اصليل و وجه تمايمرک  تحلعقل: 
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هاي اي از گفتـهزبان صرفان مجموعه»ديگر وجه تماي  انسان و حيوان استا  قوۀ ناطقهزبان )منطق(: 
، )توسـلي «ها قـرار داردبلاه نظامي است متشال از اج ا و روابـط کـه در زيربنـاي گفتـه، منفرد نيست

بـراي  هاي عقالني کنشـگر و ابـ اري مشـترکزبان به من لز خروجي تحليل، (ا بنابراين135  ، 1388
 رابطه با ديگران استابرقراري 

مـل کـه او را نگهبـان و مراقبـى نيسـت تـا مـانعش شـود و از ع استمراد کسى »ب. آزادي راه: 
اى اسـت کـه نـه دهافـراد نـاتوان و از کارافتـا ۀبارو اين همان کالم الهى در، ش دارددستور خداوند بازهب

الْوِلْـدانِ ال   النِّسـاءِ وَوَالرِّجالِ  الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ إِلَّا»که فرموده: همچنان، يابنداى دارند و نه راهى مىچاره
بودن کـنش  يتوان گفت اراديم(ا 444  ، 1381، حراني شعبه)ابن« يَسْتَطِيعُونَ حِيلَزن وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلنا

الف خـبـر  ياجتمـاع يو هنجارهـا يفرهنگ يهامانند ارزش ينداشتن رفتار انسان يو علت تامز خارج
 گنجداين مقوله ميدر هم، دهندينظر قرار مان مديآنچه ساختارگرا

ا تـاز هنگامى که شناخت خدا بـر او واجـم گشـته دوران عمرى است که آدمى ـ » ج. مهلت کافي:
 يملـع يبـرا يفرصـت کـاف، کـنش اجـراياز لوازم  ياي ا)همان(« گرددمند مىاز آن بهرهـ  زمان مرگ
ا توجـه است در اسالم ب يهيتفاوت داردا بد، هر کنش ين مدت براياست که ات توسط کنشگر يکردن ن
لم سـن از فـرد ي  کـنش معـيـ دادن انجام ياگر مهلت برا، ت کنشگران شده استيکه بر ن يديبه تأک
 شودميمحسوب  و مقبول عمل او تمام شده، شود

نـد از آن خداو هاياجـراى دسـتوراى است که بنده در مراد همان توان مالى و ه ينه» د. زاد و توشه:
نچـه از آرز  و روزى و  ه:بلغـ»گفته اسـت:  «البلغه»ا يدر تعر راغم ا(445 ، همان)« گيرديارى مى

س پـ ا(309  ، 1 ج، 1374، ياصـفهان)راغم« رسد )بهره مـادّى و معنـوى عمـر(زندگى به انسان مى
ودن آنهاسـت مستل م فراهع بـ، عمل دادن است که انجام يليهمان لوازم و وسا، عمل يمنظور از زاد برا
ت و يـا موقعبـکنشگر متناسم  يعني؛ است ملتلا يهر کنش يان برايها الزم و ثانهمز کنش يکه اوالن برا

 ابدا ييوز نم  بريکنش ن، ازمند است که اگر آماده نباشدين يبه اماانات، نز انجام هر نوع از کنشيزم
[ تمـام کارهـا دادن ت و قصد درون اسـت کـه آدمـى را بـه ]انجـامهمان ني». سبب مهيج عمل:  ه
هر کس که کارى دينى انجام دهد ولى قلبان موافـق آن ، بنابراين او عضو ادراکى آن دل است، خواندميفرا
با توجـه بـه (ا 445 ، 1381، حرانيشعبه)ابن «ت از او نپذيردخدا هيچ عملى را ج  با صد  ني، نباشد
د اذعـان يبا، اندنام برده «تين»شاکله از  ين معناييکه در تب يثيو احاد، در خصو  شاکله گفته شدآنچه 

مشـترک اسـت و ، يباشد که در همز اعمال انسـانيت ميهمان ن ين عامل در کنش انسانيترکرد که مهع
، الميـزانکنشگر استا در  يت و قصد درونين ني  همياعمال در اسالم ن يگذارارزش يبرا يمالک اصل
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( اشاره شـده اسـت کـه: 7)هود: « ااالِيَبْلُوَکُعْ أَيُّاُعْ أَحْسَنُ عَمَلنا »اااز يدر مورد آ روايتي از امام صاد  به
بلاـه منظـور ايـن اسـت کـه ، کنيـدي  از شما زيادتر عمل مـىمنظور خداى تعالى اين نيست که کدام

هـا و اصـابه [هادرستى زهم أمنش] و، کنيدتر عمل مىيعنى درست ؛نيدکي  بيشتر به واقع اصابه مىکدام
و به آن ادامـه دادن و تمـرين ]گاه فرمود: عمل را باقى گذاشتن آن همانا ترس از خدا و نيت صاد  استا

و عمـل خـالص آن عملـى اسـت کـه ، تر اسـت از خـود عمـلتا زمانى که خالص شود سلت [کردن
و ايـن چنـين ، اين نباشد که غير از خدا کسى تو را در برابر آن سـتايش کنـد آن دادن منظورت از انجام

گاه اين آيـه را خود همان عمل استا آن، يد که نيتنيتى از خود عمل دشوارتر استا البته اين را هع بدان
ن يـنجـا ايدر ا ناتز مهع(ا 267  ، 10 ج، 1374، طباطبائي) «شاکِلَتِهِ قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلى» تالوت کردند:
 ين مرحلـز درونـياز مراحل و آخـر يايا وجود داردا اراده يظر يت هع تفاوتين اراده و نياست که ب

مراحـل قبـل از ، ياستا در متـون فلسـف يکنشگر قابل بررس يذهنو درون يکنش است که در بعد روان
کـه  يدر کنار پنج رکنـ که علت الزم است وچرا، شوديبه کنش نم يکه ضرورتان منتهع به کنش ـ يتصم
   کنش مطر  هسـتنديصدور  يعلت تامه براعنوان به ،با هع يهمگ، بدان اشاره شد مذکورث يدر حد
دنبال مقـدمات و مبـادى چنـد هصدور هـر فعلـى بـ»شو  و ارادها ، ليم، قيتصد، ند از: تصوراعبارتـ 

و نـد يو الزمـه آنها ندافعال اختيارى هسـتگويند که در تمام افعال مي زخواهد بود که آنها را مقدمات عام
جازم که اجماع است که بعد از تحقق و حصـول  ۀشو  و اراد، ميل، تصديق، تصور، آنها عبارتند از علع

اين مقـدمات در افعـال  طرف فعل و انجام عمل منظوراه اين مقدمات بالفاصله حرکت عضالت است ب
، ي)سـجاد« مقدمات موجـود نيسـت آنختيارى بعضى از اعال غيرموجودند و لان در اف اناختيارى عموم

کـه  بـدان»ن آمـده اسـت: يچن حکمت عماديهدر ، ن مقدماتيا يان ارتباب علّيدر ب ا(61و60  ، 1379
ء نشـود و کـه تـا تصـور حقيقـت شـىزيرا ااادهصدور افعال اختياريه از ما موقوف است بر مبادى متعد

سـوى او هو بعد از اين تصـور و تصـديق تـا ميـل ب، صدور آنمحال است اختيار ، تصديق بليريّت وى
ل کـه گـاهى ميـزيرا، سـوى تحصـيل آنه شو  ب، صدور اختيارى نتواند يافتا و بعد از ميل اننباشد ايض

و گـاهى ، ق باشد بـدون تصـديق بليريّـت آنء متحقباشد بدون شو  چنانچه گاهى تصور حقيقت شى
سـت ا ا و بعد از شو  ع م بسوى فعل نباشدا و بعد از ع م الزمق شود بدون ميلتصديق بليريّت متحق
 ا(195  ، 1358، ي)جام« همحرکقوۀ مطاوعت و انبعاث 

 يهـاکـه در اسـالم نـه صـرفان تحـت ال ام ياري  کنش معمول اختيشود بروز يکه مالحظه مچنان
نج رکـن اصـلي بنـا ز پـيـپا بر، کنشگر يو روان يط درونياز ساختارهاست و نه صرفان متأثر از شرا يناش

 يروانـ يمبـاد، فرهنـگ(، تيـترب، )وراثـت يساختار روح يدارا -ند از: کنشگر اشده است که عبارت
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، يآزاد، -زبـان(، عقـل، کنش )شامل حواس يجسمان ياراده( و مباد، شو ، ليم، قيتصد، کنش )تصور
باشـد کـه يم ين پنج رکن اصـليبر ا يمبتن «ن کنش در اسالمياديز بنينظر» ها لذا ياماانات و انگ، فرصت

 ل قابل مشاهده استايدر نمودار ذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسالم يکنش يةنمودار نظر

ه هرچنـد جامعـ»د: يـنمايان ميـن نحو بيث رابطز فرد و جامعه را بدين حديبا استفاده از ا شهيد مطهري
ا جتمـاعى نيسـتامسائل انسانى و امـور مستل م مجبور بودن افراد در ، نيرويى دارد غالم بر نيروى افراد

سـان در که ناشى از تاامـل جـوهرى انـ  جبر دورکهايمى ناشى از آن است که از اصالت فطرت انسانى
دهـد کـه نوعى حريت و اماان و آزادى مـى، غفلت شده استا اين فطرت به انسانـ متن طبيعت است 

امـرٌ "ى نوع، امعهزدا اين است که در رابطه فرد و جسااو را بر عصيان در برابر تحميالت اجتماع توانا مى
 ا(41  ، 1369، ي)مطهر« حامفرماست "بينَ االمرَين
 يت اصـليـاز اهم، تيـا همان نيا محرک ي ه يانگ، کنش يان پنج رکن اساسيدر م، که گفته شدچنان

ل موفـق بـه يبه هر دل يع به عمل گرفت وليتصم يتيکه اگر کنشگر بر اساس ن يبرخوردار است به نحو
عمق و وسـعت نگـاه بـه انگر ين نظر اسالم بيدر اسالم عمل او تمام و مورد قبول استا ا، انجام آن نشد
طور بـه ،  عمـليـت در يـو هـر ننيسـت   عمـل يـملـتص ، تيـکـه توجـه بـه نچرا، کنش است
  يـدر اسالم تنها شامل خواهد داشتا لذا کنش  يرات ژرفي  تأثير اعمال کنشگر نيبر سا، يمراتبسلسله
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پـس از مـرگ  يبلاـه در طـول زمـان و حتـ، سـتين يزمان يهار بازهيبسته و منقطع از سا يبرش زمان
 کنشگر امتداد داردا

 يريگجهينت

از  ت رايـن يت برخـوردار اسـت کـه حتـيتا آن حد از اهم ياسالم يشناسمند بودن عمل در جامعهتين
ات يـنظر يدگاه اسالم با برخـين دياز وجوه اختالف ا ياي، همينتر قلمداد نموده استا خود عمل مهع

 يبـر رو يرفتـار يهـاشيآزما يستند و حتيوان در کنش قائل نيان انسان و حيم ي يکه تما ي استغرب
  ادهنديع ميها تعمجانوران را به انسان

 ( ويسـاختار يهاسـتيمارکسنو) سـرآلتوو  دورکـيع، ييسـاختارگرا، ييبر خالف نظر کـارکردگرا
تـام ير تـأث چ عنوان تحـتيهبه ياز منظر اسالم کنش انسان، يشناسنظران جامعهگر از صاحميد ياريبس
تـر از فرا يريتـأث يو يتيو شلصـ يو ابعـاد درونـ نيسـتااا و يوجدان جمع، مانند ساختارها يميمفاه
 بر او دارندا  يع خارجيمفاه

ا ربلاـه عمـل او ، داندينم يبازشممهيتنها او را عروس  خنه، ار انسانيفشردن بر اخت ياسالم با پا
ده بر عهـ يفير تاليمجنون و صغ، رو در اسالمنيکندا از هميم يو انتلاب معرف يبر آزاد يو مبتن ياراد

 ستندايندارند و در خصو  افعال خود پاسلگو ن

نهـا و ت، ناظران کـنش يهاعامل است و نه برداشت يدرونت ين، عمل يگذارمالک ارزش، در اسالم
 يهاتحل مشال برداشـ يخداوند متعال است و برا، قت عمل و درون کنشگر راه دارديکه به حق يکس

 اسـالم بـه حمـل بـر صـحت، ملاطم در واکنش ياز سرگردان يريجلوگ ي  عمل و برايمتفاوت از 
رداشـت بکه مماـن اسـت از  ييد تا جايبا، ياسالم يناسشناظر کنش در جامعه يعنيداده استا  دستور
 ياجتمـاع دا واضح اسـت کـه آثـارکنل يد مثبت تحليو آن را با د بپرهي يد، يگرينسبت به عمل د يمنف

 پـذيراناار، ها  کـاهش کشـماشيناظر و ملاطم و ن، به عامل يبلشدگاه از جمله آرامشين ديمثبت ا
 مطالعات مستقل داردا يو البته خود جا نيست

 ت و هـدفيـن ني  بـيـتفا، يات غربـيز کنش در اسالم و نظرين نظريگر بي  دياز وجوه تما ياي
در  يد بـر هـدف مـاديـاستا تأک [کندآن عمل ميخاطر به منظور و غرض، و همان چي ي که کنشگر]

بـر ، ش از هدفيوجود داردا اما در اسالم ب يات غربياست که در رو  اکثر نظر ييگرادهيهمان فا، کنش
مرک  ثقل بحث کـنش بـر مـدار ، گرانيو د پارسون ، هومن ، وبر، پارتوز يشودا اگر در نظريد ميت تأکين

، گـردديم يکـنش تلقـ يريدر تارارپذ يرفتارپسا ياز عوامل اصل يايبه هدف  يابيهدف است و دست
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ت اعمـال يـفين کيـيت مـالک تعيـن، شود و بـر عاـسينم ريپافشادن به هدف يرستأثير  بر، در اسالم
کـه منـتج بـه هـدف نشـده  ياحتمال تارار کنش يات غربين است که در نظريچننيشودا ايمحسوب م
، بشـود چـه نشـود منجـر جـه و هـدفيچه به نت، کنش، ز اسالميدر نظر يول، شوديم يابياست کع ارز
 گرددايم يگذارارزش، ت عامليمتناسم با ن

 يمبـاد، يحـند از: کنشگر )با توجه به ساختار رواعبارت يارکان کنش انسان، اسالم يز کنشيدر نظر
 امااناتا، فرصت، يآزاد، ت(ي ه )نيانگ، (يو جسمان يروان

 گذردايها از نظر مها و شباهتخالصز تفاوت، مذکورات ياز نظر يبا ارائز جدول، انيدر پا
 موضوع 

 هينظر
 بستر فهل فاعل فهلمحرک  انواع فهل

ت يوضه
 فاعل

صاحبنظر 
 براسته

 ييگرافيتکل عامل ، سائق، شاکله يسه، صنع، عمل، فهل اسالم
مختار 
 مسئول

امه علّ
 يئطباطبا

 مارکس کامالً مجبور کشمکش طبقه يبرآوردن منافع ماد سيپرکس تضاد
 ميدورک مجبور يت ااتماعيواقه گروه اامهه ن(ي)روت يراهرفت امه ييکارکردگرا
 پارسونز منفهل ينۀ ااتماعيزم کنشگر يازيالت نيتما، ينظام ااتماع کنش ييکارکردگرا

 ييرگرايتفس
)هدف و  يانواع کنش عقالن، رفتار

 يکنش عاطف، يکنش سنت، ارزش(
 يهاسنت )الزام، رسم، عرف

 شانس، (يساختار-يفرهنگ
 وبر نسبتاً مجبور يذهن يمهان يکنشگر فرد

 يزيغر يهاسائق رفتار ، ار(يار و هشي)ناهش يذهن يهاکنش يکاوروان
، کينوروت

 بهنجار
ناخودآگاه و  يروهاين

 عواطف سرکوفته 
ناآگاه و 
 نسبتاً آزاد

 ديفرو

 هومنز نسبتاً مجبور يشناختعوامل روان يکيفاعل مکان افته(يميتهم، يپاداش )ماد رفتار ييرفتارگرا

 ساختارها سيپرکت يستينومارکس
عروسک 

 يشب بازمهيخ
 آلتوسر کامالً مجبور ت(يته )ذهنيويسوبژکت

 يخيات تاريمقتض فاعل آزاد نهيزم، يساختمان ذهن کردار)عملکرد( يابيساخت
نه مجبور نه 

 مختار
 ويبورد

 يات غربيۀ کنش اسالم و نظريسۀ نظريمقاادول 
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