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 شناسي شوتستحليل قرآني نظرية پديدار
 ***محمد فوالدي/  ** سلطانيمهدي /  *عبدالحسين مشکاني

 چکيده
سي اجتماعي نظريه شنا شمار ميپديدار سيب اي نوپديد به  ست تا بدون آ صدد ا آيد و در 

شمه سرچ ساندن به  صول پديدارر سفي خود، ا سائل هاي فل سفي را در م سي فل شنا

شامل واقعيت اجتماعشناختي به کار بندد. خروجي گزارهجامعه صر هاي اين نظريه  ي، عنا

عاني و انهيزه ماعي و سااااةنده ج ان تياتي، روابا مايي، روابا آن ايي، م ها، کنش اجت

ها ما را به سااوي چ ارده گزاره انهيز اساات. تحليل و تيزيا اين گزارههاي بحثموقعيت

اند. هاي قرآني قرار گرفتهها برخي در تطبيق با گزارهساةد که اة بين اين گزارهرهنمون مي

اي است و سعي شده بدون تحميل معاني بر آيات، نظر قرآن را پژوهش تطبيق گزاره روش

ست آوريم. يافته شان ميدرباره اين نظريه به د دهد آيات قرآني، ناظر به هاي کلي تحقيق ن

 ها و رد يا تفصيل برخي ديهر است. اثبات برخي اة اين گزاره

سي اج: پديدارکليد واژگان شنا سي، پديدار سي، تماعي، جامعهشنا شنا سي پديدار شنا

 هاي قرآني، سنيش قرآني.فنومنولوژي، گزاره
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 مقدمه

سی اجتماعی از جمله نظريه شنا صة وجود پديدار ست که در چند دهة اخير پا به عر هايی ا

شناسی اطالق ترين سطح به آن جامعهشناسی در گستردهشناسی پديدارنهاده است. جامعه

سفی عمل میشود که بر پاية می سی میکند. اين گونه جامعهفنومنولوژي فل شد بی شنا کو
شناسی فلسفی را در اش برساند، اصول پديدارهاي اصيلکه آسيب چندانی به سرچشمهآن

ــوفانی چون هوســرل،مســا ل جامعه هانري  شــناختی به کار بندد. بنابراين، کارهاي فيلس

سرچشمهبرگسون، فرانتس برنتانو و موريس مرلوپونتی شوتس ،  هاي دور اين نظريه و کار 

شمة جامعهنزديک سرچ سی پديدارترين  شمار میشنا سی به  در اين کار تحقيقی  1آيند.شنا
هاي قرآنی را در مورد اين نظرية جامعه شــناختی، واکاوي و برآنيم تا نســ ت و نظر گزاره

 بررسی کنيم.

ــ   ــورم مش ــگ گزارهبه ص ــی اجتماعی پديدارهاي قرآنی در مورد تر، موض ــناس ش

 چيست؟

ـــز گزاره هايی که اين رويکرد در اختيار ها و ت يينهاي قرآنی به توصـــيت، تحليلپاس
 دهد چگونه است؟شناسی قرار میجامعه

براي رسيدن به جواب اين پرسش ابتدا مفهوم پديدارشناسی، پديدارشناسی اجتماعی و 

هاي قرآنی نظر به و در ادامه موضــگ گزاره ت يينی کلی اين نظريه از مســا ل اجتماعی، طر 

 اين ناظريه را بررسی خواهيم کرد.

 مفاهيم

 شناسيپديدار

 اند:دربارة معنا، مفهوم و پيشينة فنومنولوژي گفته
شناسي و فلسفي مقصود از واژة پديدارشناسي، مکتب و روشي است در اصطالح معرفت

سرل ) سط ادموند هو ـــ 1859که تو ست و در پي پژوهش و گذ( پايه1938 ـ شده ا اري 

آگاهي مستقيم نسبت به تجربيات و مشاهدات است ؛ به عبارت ديگر نسبت به پديدارهايي 

 شوند.واسطه در تجربة ما ظاهر مياست که بي

ست  سي در آن به کار رفته ا شنا صطالح پديدار ( اثر 1764)ارغنون جديداولين متني که ا

اند که کانت اين اصطالح را تحت تأثير المبر به ل دادهيوهان هنر المبر است. بعضي احتما
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بينيم. مي پديدارشناسي روحکار برده است. کاربرد اين واژه پس از کانت توسط هگل در 

 2پردازد.وح در تمام طول تاريخ ميهگل به مطالعه و شناسائي سير ر

 شناسي هوسرلپديدار
 پديدار واژة

اي اســـت به معناي شـــناســـی )فنومنولوژي(، واژهدارپديدار )فنومن(، ب ش اول کلمة پدي

چه از يک شــیپ پديدار فنومن در لغت به معناي نمود يا آن 3آشــکار شــدن يا ظاهر شــدن.

است. پسوند « نمودن»معادل فارسی آن  و appearمعادل انگليسی آن  4رود.کار میاست، به 

logy شناخت يا سرل به معناي  ست.نزد هو سی ا سی معادل که پديدارننتيجه اي 5شنا شنا
شدنیشناخت نمودنی شکار شناخت آ ست. واژة پديدارها يا  سی )فنومنولوژي( را ها شنا

سابقه و جديد به کار برد. تا هوسرل وضگ نکرده است، اما وي کلمة فنومن را به معنايی بی

 ذام و شد که براي شناختِزمان کانت، فنومن به معناي ش ح، ظاهر و نمود به کار برده می

ـــت ناليس که همچون فنوم يد از آن گذر کرد، مگر آن با قت چيزها  ثال هيوم و حقي هايی ام
هاي حســـی( درگذرد. اين ديگران بر آن باشـــيم که دانش ما نمی تواند از حد فنومن )داده

 6دهد. وجه بســم می تريناي اســت که کانت در نقد عقل محآ آن را به دقي همان نظريه

ــه»در مقابل « يدارپد»کانت با طر   ــیپ فی نفس ــطه تجربه چه بیخواهد بين آنمی« ش واس

آيد، جدايی افکند. به اين ترتيب چه در واقگ موجود است اما به تجربه در نمیشود و آنمی

شکاکانه منجر می سته به يک رهيافت نيمه  سفه را ظاهراً ناخوا شکل فل سرل، م شود. اما هو
داند؛ زيرا تمايز ميان پديدار)فنومن( و واقگ)نومن( ی میدر همين تمايز وجدايی و دوگانگ

کنيم. پس هوســرل برعکس کانت با درپرانتز وقتی اســت که ما به تجربيام خود شــک می

خواهد از راه شــناخت نهادن عامل واقگ)نومن( و به تع يري با مســکوم گذاشــتن آن می

 7پديدارها به يک يقين کامل و ترديدناپذير دست يابد.

سطه و بیدار نزد هوسرل يعنی آنچه بیپدي گردد. ال ته بايد درنگ در وجدان ظاهر میوا
شناختی نيست. محل ظهور پديدارها درنگ مفهوم روانواسطه و بیمتذکر شد که مفهوم بی

پديدار نام هر چيزي اســت که دربرابر آنها و به  8به هيچ وجه الية ناخودآگاه روان نيســت.

سيلة تجربه سطه ظاهر میهاي بیو شان از پديدهوا سی هاي بیشود. ليکن منظور سطه ح وا

 هم نيست.
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کوشــد تا ســاختارهاي ماهوي يا ذاتی اين پديدارها را توصــيت کند؛ پديدارشــناس می

شد تا خود را از پيشمی صيت پديدارها و ها و ت يينفرضکو شی براي تو ها آزاد کند و رو

خواهد با توصيت اين ساختارها به ک ب يند. هوسرل میاي براي شهود معانی ذاتی تدارشيوه

س ی ضگ ن سفه را از مو سد و فل ست بر شه در پی آن بوده ا سفه همي گرايانه و يقينی که فل

 9آلود فلسفة آلمانی برهاند.يأس
ست، ولی بر قلمرو رو  )علوم  سلطه عليت ا ست قلمرو ط يعت تحت  هوسرل معتقد ا

سلم دارد. م سانی( انگيزش، ت ست، بلکه به نظر ان صود وي طرد عليت از علوم روحی ني ق

ــتنهاي فرهوي، عليت براي فهم پديده ــی، معانی  10گی ناکافی اس ــناس با اينکه در پديدار ش

ـــرل عواطت، ت يل، )هنجارها، ارزش ها، باورها و نظاير آن( در کانون توجه اســـت، هوس

شــناســی و ن بر حوزة معرفتشــناســی افزوپديدار 11توهم و نظاير آن را نيز مدنظر داشــت.
شـناسـی نيز هايی مانند دين، اخالق، تاريز، نقد ادبی، حقوق، هنر و جامعهفلسـفه، درحوزه

شمندان معمواًل  ست. نکتة جالب توجه آنکه در علوم، به ويژه فيزيک، دان کاربرد پيدا کرده ا

ــان از اصــطال  پديدار ــی مقصــودش ــناس ــت توصــيفی»ش ــناخت و توضــيح « برداش و ش

 12ها.و بيان چرايی« برداشت ت يينی»هاست ؛ نه ونگیچگ

 13شناسي اجتماعي آلفرد شوتسپديدار
فرض اصلی پردازد و پيشهاي آگاهی بشر میشناسی منحصراً به ساختارها و فعاليتپديدار

ست که دنيايی که ما در آن زندگی می ضمنی آن اين ا هاي کنيم، در آگاهی يا در کلهو غال اً 

ش ست، بلکه دنياي خارج فقم از طري  ما خل   ست. اين به معناي نفی جهان خارج ني ده ا

سی جامعه 14يابد.آگاهی ما معنا می ضوع برر شوتس مو شيوهبه نظر  سی همان  ست شنا اي ا

هايی که آفرينند ؛ شــيوهســازند يا میها از طري  آن جهان زندگی روزانه را میکه انســان
ــگران با آنها موقعيت هاي کنند و همزمان هم خود و هم واقعيتقواعد را خل  میها و کنش

شــناســی اســت که بر شــوتس درصــدد پروراندن نوعی جامعه 15آفرينند.اجتماعيشــان را می

ها ذهن تفسيرهاي جهان اجتماعی از سوي کنشگران م تنی باشد. او تش ي  داد که انسان

ساخت اجتماعی واقعيت می ساختدارند و به  شان هايشان، حدود فعاليتيهاپردازند و 
سازند. شان جهان اجتماعی را میسازد.کنشگران اجتماعی با فعاليت آگاهانهرا مش   می

سازد. هاي ناشی از اين فعاليت به سهم خود فعاليت خالقانة بعدي را محدود میاما ساخت
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ــويري ديالکتيکی از واقعيت اجتماعی پيش رويمان می ــوتس تص آن از  گذارد که درپس ش

سان سوي ان سوي ديگر، آنها میهاي اجتماعیها تحت الزام نيروييک  توانند و اند، ولی از 

 ها را بردارند.ناچارند که اين الزام

ــت از کنشــگران اجتماعی که ذهن دارند و به  ــوتس پ ر اس جهان اجتماعی مورد نظر ش

شوتس واقعيت اجتماعی را داراي چهفعاليت خالقانه می ار قلمرو متمايز اجتماعی پردازند. 
 دانست :می

1 .Umweltبة مســـتقيمی که تجر ماعی  يت اجت ، Mitwelt. 2آز آن داريم؛ ، قلمرو واقع

نداريم؛  بة؛ مســـتقيمی  که تجر ماعی  يت اجت ، قلمرو اخالف Folgewelt. 3قملرو واقع

 ، قلمرو اسالف )گذشتگان(.Vorwelt. 4)آيندگان(؛ 

( و واقعيت اجتماعی م تنی بر Umweltربة مســـتقيم )قلمروهاي اجتماعی م تنی بر تج
 ترند.( در کار شوتس از قلمروهاي ديگر مهمMitweltتجربة غيرمستقيم )

ـــاخت اجتماعی واقعيت در چارچوب قلمرو تجربی بی ميانجی Umweltدر قلمرو  ، س

ار دهد. کنشـــگران در اين قلمرو به ميزان قابل توجهی از آزادي و خالقيت برخوردرخ می

ــان را ناپذيرند، به ويژه درکنش متقابل رو در رو با ديگران؛ افراد کنشبينیبوده و پيش هايش
سامان دهند يا تصور میبر پاية آنچه ديگران انجام می شود که قصد انجام دادنش را دارند، 

ميانجی واقعيت، به آگاهی کنشـــگر گر در محدودة قلمرو بیدهند. تحليل تجربة کنشمی

 کند.وي او را ايجاب میر در جامد و کنش متقابل روانمی

ها معموالً به جاي اي از جهان اجتماعی اســـت که در آن، انســـانجن ه ،Mitweltقلمرو 

شگران واقعی با نمونه سروکار دارند. هاي آدمکن سترده تر  ساختارهاي اجتماعی گ ها يا با 
هاي از آنجا که کنشـــگران به جاي آدمگيرند. ها يا ســـاختارها جاي میها در اين نمونهآدم

رو همواره در  در برخالف کنش متقابل رو رويند، دانش آنها از مردم،ها روبهواقعی با نمونه

پايدار از گيرد. از اين روي میمعرض تجديد نظر قرار نمی به نســـ ت  توان اين دانش را 

ــی قرار داد ونمونه ــل تجربه ذهنی، در کانون بررس از اين طري  آن فراگرد  هاي کلی حاص

 اي شناخت.شوند، تا اندازهرو میها از طري  آن با جهان اجتماعی روبهرا که آدم کلی
Mitwelt ترين ســطح اي اســت که ســطو  متفاوم آن، از پايينشــده جهان قشــربندي

ها در اين روابم شود. انسانناشناختگی تا باالترين سطح، با درجة ناشناختگی مش   می
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صرفاً با نمونه در يکديگر کنش متقابل رو با شناخته يا رو ندارند، بلکه  ش   و نا اي غيرم

سان سروکار دارند. از همين روي دانش آنها از يکديگر، وارهان هاي کلی محدود به نمونهها 

هاي کلی جهتگيري تار ـــاخ بة ذهنی )س ـــت. انواع از طري  تجر نه( اس ها گا هاي ذهنی آ

ها ضــمن هاي کنشــی هســتند که در کل فرهنگ وجود دارند و آدمها، نســ هســازينمونه

ـــدن، اين نســـ ه هاي گوناگون اي را در موقعيتها و انواع رفتارهاي نمونهاجتماعی ش
اي که در به وسيلة نمونه»گيرند. يک کنش معين ها فرا میاي و متناسب با آن موقعيتنمونه

ست شده ا ساخته  شين  ش   می« تجارب پي شی از ذخاير سازياين نمونه گردد.م ها ب 

 آيند.اجتماعی دانش به شمار می

صر،سازيبا وجود ث ام در نمونه هاي غال اً با موقعيت هاي فرهنگی متعل  به جهان معا

ــ هرو میغيرمعمولی روبه ــويم که نس ــت و آزمودة کنش، کار نمیش کنند. در اين اي درس
ش   واقعی روبه شوصورم اگر با يک  ناچار  کند،يم که برخالف انتظارمان رفتار میرو 

هايمان سازيشويم. در اين حالت گرچه در نمونههايمان میسازيبه تجديد نظر در نمونه

شت که نمونهتجديد نظر می ست ن ورده سازيکنيم، بايد به ياد دا هاي فرهنگی همچنان د

 مانند.باقی می

 فرهنگي هايپديدهجهان حياتي و تأثيرات الزامي
جهان حياتی، چارچوب فرهنگی و از پيش تعيين شــدة زندگی اجتماعی اســت که افکار و 

شگران را تحت تأثير قرار میکنش سازندة فرهنگ در هاي کن صر  شوتس عنا دهد. از نظر 

ـــت. چارچوب  ـــته و بعد از ما هم وجود خواهد داش جهان حياتی پيش از ما وجود داش

ساخت فردي و جاري واقعيت را دربر سان تحميل میفرهنگی اگرچه از بيرون بر ان شود، 

شگران و اعمال محدوديت ساخت کن صرفاً در جهت مقيد  هايی بر رفتار نمی گيرد ؛ بلکه 
 کند. روزانة آنها عمل می

ـــيلة تحميل هاي فرهنگی از پيش اين واقعيت که جهان اجتماعی تا حد زيادي به وس

چون و هاي فرهنگی اين جهان رويکردي بین همش   شده است و کنشگران نس ت به ج

کند. رويکرد چرا دارند، همان چيزي اســـت که هوســـرل از آن به رويکرد ط يعی تع ير می
هاي فرهنگی جهان حياتی به ط يعی ع ارم اســت از واقعی و بيرون از خود انگاشــتن جن ه
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سگونه شگر  ست. اين اي که گويا مانند هر پديدة ط يعی ديگر بدون دخالت کن امان گرفته ا

 کند.آور ساختارهاي فرهنگی حکايت میواقعيت از تأثيرام وادارنده و الزام

 عناصر سازندة جهان حياتي
صر برگرفته از آگاهی صر معمول دانش اين عنا ستندکه براي زندگی نياز داريم و عنا هايی ه

 شوند:شناخته می

ـــودمند؛ عملکردهايی 2رفتن؛ هايی از ق يل راه ها، مهارم. دانش به مهارم1 . دانش س
 هاي م تلت.هاي رفتار در موقعيتها، شيوه. دانش به دستورالعمل3چون رانندگی؛ 

ـــوتس معتقد اســـت همة عناصـــر قلمرو فرهنگی می توانند در مورد افراد گوناگون ش

سه با فردي ديگر تفاوم دارد ؛ به صی هر فرد در مقاي ش   متفاوم عمل کنند؛ زيرا تجربة 

دارد و از عنصــري خصــوصــی برخوردار « ايروال زندگی نامه»ع ارم ديگر ذخيرة دانش 

است ؛ اما بايد توجه داشت که اين عنصر خصوصی هم صرفاً ساختة خود کنشگر نيست، 
 سازد.بلکه توالی، عم  و نزديکی تجربه و زمان تجارب را جامعه معين می

 روابط مايي
ـــت که در آن، طرفين از يکديگر  همان و Umweltرابطه مايی ويژة جهان  رابطة رودروس

ستمر کنش متقابل رودرو، نمونه ستقيم دارند. در اين رابطه در فراگرد م هايی سازيآگاهی م

آوريم پيوسته تحت سنجش، بازنگري، تجديد نظر و تعديل است. که از ديگران به عمل می
ــازيکنشــگران در روابم مايی نمونه يرند که به آنها اجازة بقاي اجتماعی گهايی را ياد میس

ـــازي نياز دارند؛ چراکه ها برا ي زندگی اجتماعی به نمونهدهد. به ع ارم ديگر، آدممی س

ستورالعمل سل به د ستهها بايد براي هر موقعيت تازهبدون تو شاي اي را اختراع اي واکنش 

ـــيلة ها را طی جهان حياتی روزانه از طري  کنند و افراد اين نمونه ـــدن به وس اجتماعی ش

 گيرند.والدين، معلمان و غيره و عموماً از رهگذر روابم مايی فرا می

 روابط آنهايي

متقابل با معاصران غيرش صی مش   است و با کنش  mitweltرو روابطی که ويژگی قلم

 هاي ناشناخته است.سازيها در اين روابم تحت تسلم نمونهشود و کنشمی
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 اهمعاني و انگيزه

  ييک نيز دوگونة فرعی را تش ها تفاوم قا ل است و در هرشوتس ميان معانی و انگيزه

هاي کنند کدام يک از جن هاند که کنشـــگران چگونه تعيين میدهد. معانی به اين راجگمی

ست و به چه چيزي توجه می شان مهم ا شمارند. کنند و آن را مهم میجهان اجتماعی براي
ـــتی از جه ـــت. حال آنکه يک از جن هان اجتماعی دارند و کدامچه برداش هاي آن مهم اس

ها به اين راجعند که کنشــگران به چه داليلی کنشــهايشــان را انجام می دهند. يکی از انگيزه

ـــاخت ذهنی و ـــت. به اين معنا که ما از طري  س  گونه هاي معانی، بافت معنايی ذهنی اس

انگاريم. گونه دوم معنا، بافت معنايی با معنی می مستقل واقعيت، برخی از عناصر واقعيت را
ــترک جمگ  ــت که در کل فرهنگ وجود دارند و دارايی مش ــته از معانی اس عينی يا آن رش

ـــده  مايز قايل ش يان دو گونه از انگيزه نيز ت ـــوتس م ند. ش ـــمار می آي به ش کنشـــگران 

 «.براي آن که»هاي و انگيزه« تا آن که»هاي است.انگيزه

 انگيزهاي بحثعي و موقعيتکنش اجتما
س هانگيز میموقعيت زمانی بحث شده هاي عمل در موقعيتشود که ن هاي نوعاً تعيين 

شد. به ع ارم ديگر موقعيت بحث صد عملی، کافی ن ا ست براي تحق  مقا انگيز موقعيتی ا
 د.ها کفايت نکنناي و الگوهاي معمول رفتاري براي تسلم بر اين موقعيتکه دانش نمونه

 کنند:انگيز میشرايطی که موقعيت را بحث

ـــانی نتواند با نمونه موجود در ذخيره دانش تطاب  يابد؛ 1 . 2. يک تجربه عملی به آس

. کنشگر در ذخيرة 3براي تسلم بر موقعيت نمونة موجود به اندازة کافی تعين نداشته باشد؛ 

 دانش خود، به ناسازگاري ميان دو عنصر دانش آگاهی يابد.

سازد و به اي میر اين حاالم، کنشگر براي يافتن راه حلی براي اين مسئله، نمونة تازهد

ـــب ذخيرة دانش موجود چيز جديدي می افزايد؛ يعنی از رهگذر تدارک يک راه حل مناس

 شود.انگيز نمونة جديدي پديدار میبراي يک موقعيت بحث

به ب کند؛ يعنی در ات اذ يک کنش، ها کنشگر بايد رفتاري آگاهانه انت ادر اين موقعيت
کند و طی تصـــويب ها يا شـــقوق رفتاري متفاوم نياز پيدا میها، برنامهگزينش ميان طر 

ـــاخته و پرداخته و به ذخيرة دانش موجود  ـــده، تجارب جديدي س طر  کنش برگزيده ش

 گردد.اضافه می
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حل مناســب، نش راهانگيز جن ة اجتماعی داشــته باشــد، فرايند گزيهرگاه موقعيت بحث

هاي يک کنش اجتماعی اســت؛ يعنی کنشــی اســت که رو به ســوي ديگري دارد و پويايی

ميانجی، ادراکام رو در هر کنش متقابل بیآگاهی حاکم بر آن، پاية روابم مايی است. از اين

شــوند و به اي ســاخته میهاي تازهگيرند و نمونهجهان اجتماعی در معرض تعديل قرار می

 ب شند.رة دانش اجتماعی وسعت میذخي
له کام محوري و مقو يل ن يه و تحل يدگاه، میبا تجز فادة اين د ـــت بل اس قا توان هاي 

 هاي آن را به صورم زير طر  نمود:مؤلفه

ندگی می1 که در آن ز هانی  نا . ج ما خل  شــــده و مع گاهی  لة آ ـــي به وس کنيم فقم 

 يابد)پارادايم(.می

ـــ1 اند و هايی است که براي جهان پيرامون قا ل«معنا»: يکم . آگاهی افراد، متشکل از1ـ
 هايی که براي عمل دارند. «انگيزه»دوم 

 باشند. « فرهنگی )مشترک(»يا « م ت  به ذهن خود فرد»توانند . معانی می1ـ2

 باشند. « پسينی )تا آنکه(»يا « پيشينی )براي آنکه(»توانند ها( میها )نگرش«انگيزه. »1ـ3
ساختارهاي اجتماعی با آگاهی و کنشوقعيت. ميان م2 شگران، رابطة متقابل ها، قواعد و  کن

 و ديالکتيکی وجود دارد. 

. تأثير ساختارهاي اجتماعی بر آگاهی از طري  روابم مايی و روابم آنهايی صورم 2ـ1

 گيرد.می
 گذارند.. در روابم مايی ساختارهاي اجتماعی بر آگاهی اثر می2ـ1ـ1
ارچوب فرهنگی و از پيش تعيين شدة زندگی اجتماعی )جهان حياتی / . چ2ـــ1ـــ1ـــ1

شگران را تحت تأثير قرار میساختارها و قواعد آنها( افکار و کنش دهند و مقيد هاي کن

 سازند.می

اي منحصر نامه. عناصر فرهنگ در مورد افراد گوناگون در نوعی روال زندگی2ـ2ـ1ـ1

 کنند.به فرد، عمل می

 گذارند.روابم آنهايی نيز ساختارهاي اجتماعی بر آگاهی اثر می . در2ـ1ـ2
هاي کنش، رفتارهاي مثابة نس هاند که بههايی«نمونه»هاي اجتماعی، «ساختار. »2ـ1ـ1ـ2

 کنند.اي تعيين میهاي نمونهاي را در موقعيتنمونه
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ـــ2 ـــ1ـ ـــ2ـ  ها تحت سلطةهاي متقابل غيرش صی ]روابم آنهايی[ کنش. در کنش2ـ

 ساختارها هستند و تغييرناپذيرند.

 . تأثير آگاهی و کنش بر ساختارهاي اجتماعی در روابم مايی:2ـ2

ــ1 ــ2ـ شان را با آگاهی و ها، قواعد و ساختارهاي زندگی اجتماعیها موقعيت. انسان2ـ

 ب شند.کنند و معنا میشان خل  میهايکنش
هاي فراگرفته، وارد «نمونه»براساس  . در کنش متقابل رودرو ]روابم مايی[، افراد2ـ2ـ2

ــتی که در اين باره دارند(، موقعيت می ــوند و برپاية حاالم يا رفتار ديگران )يا برداش ش

ـــازند که به آنها را می هايی«نمونه»دهند و تلقی و کنش خود را دربارة آنها تغيير می س

 دهد.اجازة بقاي اجتماعی می

)که رفتار ديگران برخالف انتظار و دانش و « انگيزهاي بحثموقعيت». افراد در 3ـ2ـ2
ـــنجش، بازنگري و بازتعريت قرار «نمونه»اي، ناکارآمدند( الگوهاي نمونه ها را مورد س

 دهند.می

 گيرند.پذيري ياد میروابم مايی، طی فرآيند جامعهها را در نکته: افراد نمونه
کنند افراد با ديگرانی رابطه پيدا می(، Mitwelt. در ب شـــی از قلمروهاي جهان اجتماعی)3

 آيند. ندرم تحت تجربة مستقيم در میکه به

يکديگر )و کنش آنها که م تنی بر اين آگاهی است(،  . در اين قلمرو، آگاهی افراد از3ـ1

به  تأثر از «نمونه»محدود  ـــت که کلی، م تنی بر تجربة ذهنی، تغييرناپذير و م هايی اس

 د. انهاي اجتماعی«ساخت»

ــــ2 ســوي موجودام . اين قلمرو، توان بالقوة عظيمی براي تحليل ســوگيري افراد به3ـ
 ماورايی دارد. 

 تحليل قرآني
رســـد. در هاي اين نظريه نوبت به تط ي  آنها با آيام قرآن میپس از تحليل و تجزية گزاره

کريم و برخی از  گفته، نظر قرانهاي پيشاين مرحله با برسی آيام متناظر به برخی از مؤلفه

 شويم. مفسران را جويا می
 خل  و معنايابی جهان به وسيلة آگاهی ما )پارادايم(مؤلفه يکم: 
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 کاان واْ  مَّا ق ل وبهَِِم عالىا راانا بالْ کالاََّا»فرمايد: می 14خداوند کريم در ســـورة م ارکه مطففين آية 

ــِ  ون؛ چنين ــت ياکْس ــاناعمال بلکه پندارند،مى آنها که نيس ــانهايدل بر زنگارى چون ش  ش

 16«.است نشسته

 اند:دربارة اين آيه چنين نگاشته الميزانعالمه ط اط ايی در تفسير شريت 
 ها،دل بين گناهان شدن حائل از شد عبارت «آنان هاىدل روى بر گناهان بودن زنگ» اين

 :شودىم استفاده نکته سه شريفه آية اين از .هست که طور آن حق، تشخيص بين و

 در صورت آن به را آدمى نفس و دهد،مى نفس به صورتى و نقش زشت اعمال: اينکه اول

 .آوردمى

 درك را حقيقت و حق آدمى نفس که اسووت آن مانع هاصووورت و نقوش اين: اينکه دوم

 .شودمى حائل حق درك و آن ميان و کند،

 آن را حق آن داشتن با هک دارد جاليى و صفا اوليش طبع به حسب آدمى نفس: اينکه سوم

 17دهد.مى تميز شر از را خير نيز و باطل، از را آن و کند،مى درك هست که طور

 شناسي اسالمي بر نظرية شوتسنقد معرفت
ـــتن به واقگ و با به تعلي  درآوردن واقعيت  ـــی نداش ـــترس ـــرل بعد از پذيرفتن دس هوس

شد که واقگ را بايد به تعلي  برد و بر روي وجودهاي ذهنی متمرکز  خارجی)اپوخه(، معتقد 

ست، وي در اين فضاي هوسرلی پارادايم خود را  شاگرد هوسرل ا شد. از آنجا که شوتس 

ســاخته اســت. حال اينکه ط   بيان عالمه ذيل آية شــريفه، راه رســيدن به واقگ همواره باز 
سيدن به واقگ و حقيقت )يافتن حقيقت چنان ست. ال ته ر شرطی دارد و ا آن اين که هست( 

شد تا بتواند  سته خالی با شت نقش ب سم اعمال ز صورتی که تو ست که نفس آدمی از  ا

حقيقت را آن طور که هست درک کند وگرنه آن صورم نفسانی که از اعمال زشت فراهم 

 آمده، حا لی بين نفس و درک حقيقت پديد خواهد آورد.

 زندگی اجتماعی ها، قواعد و ساختارهاي: خل  و معنايابی موقعيتمولفة دوم
ست:  سورة رعد دربارة تغير و ت دل در اقوام چنين آمده ا شريفة يازدهم از   إِنَّ »در آية 

 (.11رعد: )«بِأانْف سِهِمْ... ما يغاير وا حاتَّى بِقاوْمٍ ما يغاير  ال اللَّها

 فرمايند:عالمه در تفسير اين آيه می
ضع که يافته جريان اين بر خدا سنت سازد دگرگون را قومى هيچ و شان آنکه مگر ن  خود

 يا نمايند، مبدل کفران به بودند شکرگزار اگر مثالً سازند. دگرگون را خود روحى حاالت
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صيان بودند مطيع اگر شتند، ايمان اگر يا بورزند، ع  خدا هنگام اين در بگرايند، شرك به دا

 18سازد.مى بدلم شقاوت به را سعادت و اضالل، به را هدايت و نقمت، به را نعمت هم

هاي خداوند از جمله بر اســاس اطالق آيه، تغييرام نفس انســانی، باعث دگرگونی نعمت
سازمان اجتماعی می شاهد دگرگونی در گردد و با تغيير اين نعمتشرايم و  ست که ما  ها

 اجتماع خواهيم بود.

ــت که از نظر قرا ــده در اين اس ــريفه ذکر ش ن کريم تفاوم نظريه با آنچه در اين آية ش

يت با دگرگونی افراد و اقوام دگرگون میموقع ند، ها  ـــو و دگرگونی افراد در دگرگونی ش

ــه نمیيها و کنشآگاه ــود ها خالص ــاس نظرية مورد نظر موقعيتش ــاس ها اما بر اس بر اس
 آيند.شوند و پديد میساخته میآگاهی کنش افراد 

 فرمايند:عالمه مص ا  يزدي نيز می
يامبران، از آني، هاي اجتماعپديده ند مخالفت مردم با پ اند، اي انسوووانيرو که پديدهمان

شمه مي سرچ صي  گيرند. بنابراين، هر حرکت اجتماعي که در ازعوامل ذهني و رواني خا

سته  شار آن صورت پذيرد، برخا شار يک جامعه و يا در ميان همه اق شر خاصي از اق ميان ق

 19ست.هاي رواني آن قشر يا جامعه ااز ويژگي

ــ ا  يزدي نيز بر اين باورند که ويژگی ــتاد مص ــرها يا در اينجا اس هاي روحی و روانی قش

هاي اجتماعی و رفتارهاي اجتماعی را به عنوان يک پديده به وجود تواند حرکتجامعه می

 آورد.

لفت کفار با ان يا را برخاسته از ويژگی هايی دانست که اتوان م بر اساس ايام قرآن می
ــاخته باشــد. در واقگ اين آيام نشــان هاي روانی و ذهنی اشــ ام میو پرداختة انگيزه س

 ها از اين قرارند:دهند رفتار م الفانه برآمده از انگيزة روانی است. برخی از اين ويژگیمی

ــردمداران م الفت با ان يا بر اثر موقعيت ممتاز اجتماعی خود، روحية  ــتک ار: س يکم اس

ر يافته بودند و اين حالت روانی، مانگ از آن بود که به ســـ ن پيام ران آکنده از تک ر و غرو

 توان به آيام زير اشاره کرد:گوش سپارند و پيرو آنان شوند. در اين زمينه می

 (.76)اعراف:  کَافِر ون بِهِ ءَامَنت م بِالَّذِى إِنَّا اسْتَکْبرَُ واْ الَّذِينَ قَالَ

 20.کافريم ايدآورده ايمان بدان شما بدانچه ام: گفتند کردند گردنکشى که آنان

 جَاءَه مْ  فَلَمَّا الْأ مَمِ إِحْدَى مِنْ أَهْدَى لَّيَک ون نَّ نَذِيرٌ جَاءَه مْ لَئنِ أَيْمَانهُِِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَم واْ ووو وَ

  (.43-42السَّيئِ...)فاطر:  مَکْرَ وَ الْأَرْضِ فىِ ن ف ورًا؛ اسْتِکْبَارًا إِلَّا زَادَه مْ مَّا نَذِيرٌ

 را آنان اگر که سوووگندها، ترينسووخت خوردند، سوووگند خدا به[ عرب مشوورکان] و



168    ،1389شماره سوم، تابستان ، سال اول 

شان اىدهندهبيم چون پس بود. خواهند امتى هر از تريافتهراه گمانبى بيايد اىدهندهبيم  بدي

شىبزرگ روى نيفزود. از[ حق از] دورى و رميدن جز را آنان آمد شىگرد و من  زمين در نک

 21نگيرد... . فرا را آن سازنده جز بد نيرنگ و. بد نيرنگ و

 کند :دوم. برتري جويی: قرآن حکايت حال قوم فرعون را چنين بيان می

َسلْنَا   ثم  سىَ أَرْ لْطَانٍ وَ بَُِايَاتِنَا هَار ونَ أَخَاه  وَ م و ْستَکْب مَلَايْهِ وَ فِرْعَوْنَ مُّبِينٍ؛ إِلىَ س   وَ  رَُ واْفَا

 (.46 - 45)مؤمنون:  عَالِين قَوْمًا کاَن واْ

سى سپس شانه با را هارون برادرش و مو شن حجتى و خود هاىن ستاديم؛ به رو  سوى فر

 22بودند. جوىبرترى گروهى و کردند گردنکشى پس او،[ قوم] مهتران و فرعون

ــتند در جامعه از ديگران برتر و منزلت اجتماعی بااينان می ــند و از خواس ــته باش التري داش

کرد، از ايمان به پيام ران آنجا که پذيرفتن دعوم ان يا اين مقام پوشــالی را از آنان ســلب می

 زدند.سرباز می

کار دعوم  مل ان عا نار برتري جويی، دو  يام قرآن، ظلم درک ـــوم. ظلم، در برخی آ س

 است:  پيام ران ذکرشده

 (. و14)نمل: الْم فِْسدِين  عَقِبَة  کاَنَ کَيْفَ فَانظ رْ ع ل وًّا وَ ظ لْمًا أَنف س ه مْ اْستَيْقَنَتْهَا وَ بهَُِا جَحَد واْ وَ

شى و ستم روى از را آنها شاندل که حالى در کردند، انکار سرک شت. يقين به آنها ها  دا

 23بود. چگونه تباهکاران سرانجام که بنگر پس

ما ظلم را به هريک از معانی بگيريم، ا24ســـه معنا براي ظلم ذکر کرده اســـت، تفســـير نمونه

ـــتفادة ما وارد نمی ـــانی، يکی از خللی در اس کند؛ زيرا ظلم به هر حال به عنوان ملکة نفس

 عوامل انکار ان يا بوده است.

يام چنين بر می هارم. هواي نفس: از برخی آ يام ران میچ چه پ که آن يد  با آ ند  گفت

ورزيدند و از اين رو در مقابل آن استک ار می هاي نفسانی م الفان هماهنگ ن ود وخواهش

 کردند.از ق ول آن خودداري می

ول  جَاءَک مْ فَکل َُُّمَا أَ س  ک م  تهَُْوَى لَا بِمَا رَ س  ْستَکْبرَُْت مْ أَنف  )بقره:  تَقْت ل ون فَرِيقًا وَ کَذَّبْت مْ فَفَرِيقًا ا

ستورهايى[ و چيزى ]احکام پيامبرى گاه هر (. آيا87 ست،نمى دلتان که آورد ايتانبر د  خوا

يد، گردنکشووى و منشووىبزرگ يد دروغگو را گروهى پس کرد  را گروهى و شوومرد

 25!کشتيد؟مى

سرزنش می سرا يل را  شريفه بنی ا شتن مفاد دعوم آية  کند که چرا به محآ مطابقت ندا

 شان، استک ار ورزيدند.بيام ران با مطالب دل واه
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پ اي از آيام نيز که احتجاج خداوند با اهل عذاب را در ارهپنجم. آلودگی به گناه: در 

 کاري، دو عامل م الفت آنان ذکر شده است:کند، استک ار و گناهقيامت حکايت می

تَکْبرَُْتم   عَلَيْکم  ت تْلىَ ءَايَاتىِ تَک نْ فَلَمْ أَ کَفَر واْ الَّذِينَ أَمَّا وَ )جاثيه:  مجُُّْرِمِين قَوْمًا ک نت مْ وَ  فَاسووْ

 خوانده شما بر من آيات که بود اين نه آيا:[ گويند آنها به] شدند کافر که کسانى اما ( و31

 26بوديد؟ بزهکارمردمى و کرديد گردنکشى شما پس شد؛مى

ستفاده می ست. اين از اين آيه ا شود که ارتکاب جرايم و گناهان مانگ پذيرش آيام الهی ا

سته از وجود رابطه سان به  واقعيت برخا ست. آلودگی ان سانی آدمی ا بين عمل و ملکام نف
شود که در نفس او ملکاتی پديد آيد که او را به گناه بر اساس يک رابطة تکوينی، س ب می

 اعراض از ح  سوق دهد.

نيازي: آدمی آنگاه که خويشــتن را از ديگران، به ويژه از راهنمايان شــشــم. احســاس بی

ند، آتش ک الهی بی ياز ب ي لهن ـــع ـــتک ار در وجودش ش گردد و در برابر ح  ور میر و اس

 27کند.گردنکشی می

َسانَ إِنَّ کالََُُّ ْستَغْنى  رَّءَاه  لَيَطْغَى؛ أَن الْان  توانگر و نيازبى را خود رو کهآن ( از7وووو6)علق: ا

 (.537،ص1توست )ترجمة قرآن مجتبوي، ج  پروردگار سوى به[ همه] بازگشت همانا .بيند

ــلتمذکور همگی بيانگر اين مطلب آيام هاي روانی افراد، موجب انکار دعوم اند که خص
ساختارهاي اجتماعی  سازنده و خال   شايد بتوان آگاهی افراد را  ست. بنابراين  شده ا ان يا 

 دانست.

ــازي افکار و کنش :مؤلفه سوووم ــگران با چارچوب فرهنگی و از تأثير و مقيدس هاي کنش

 اجتماعی )جهان حياتی / ساختارها و قواعد آنها( پيش تعيين شدة زندگی 
 فرمايد:شان میقرآن کريم دربارة تأثير اعتقادام پيشينی افراد در رفتار کنونی

يلَ إِذَا وَ َّه  أَنزَلَ مَا اتَّبِع واْ لَه م  قِ َال واْ الل َلْ ق َا مَا نَتَّبِع  ب ْهِ أَلْفَيْن َا عَلَي َاءَن َاؤ ه مْءَا کاَنَ لَوْ وَ أَ ءَاب  َلا ب

شرکان[ به چون ( و170)بقره: يَهْتَد ون  لَا وَ َشيًُْا يَعْقِل ونَ  خدا آنچه از که شود گفته آنها ]م

تاده فرو يد، پيروى فرسوو ند کن که: گوي چه از بل ته آن بر را خويش پدران آن  پيروى ايمياف

 رهيافته و هميدندفنمى چيزى پدرانشوووان که هرچند[ کنندمى پيروى آنها از] آيا کنيم.مى

 28نبودند؟

 من آباپانا عالايْهِ أالْفايْنا ما ناتَّ ِگ  بالْ»: ستا ام نوشتهبياندر تشريح اين اهلل سيدمحمدحسين فضل

کار يد و عادام و أف قال ـــاعر و للعالقام منهج و ت پدران  29المواقت؛ و للمش چه  که از آن بل
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ضگ، دايم، از افکار و عادام و تقليخويش را بر آن يافته شيوة ارت اط و تفکرام و موا ها و 

 کنيم.پيروي می

 فرمايند:اهلل جوادي آملی نيز در تفسير اين آيام میآيت
اند، نه اهل اهتداي نقلي و نه مقلد عاقالن مهتدي. کافران گمراه نه خود اهل تحقيق عقلي

آن؛ از اين اصوول نزد آنان روش پيشووينيان و لزوم پيروي از آن اسووت، نه حق و تبعيت از 

 30اند، هرچند آن گذشتگان نيز نه عاقل باشند و نه مهتدي.رو گذشتگاندنبالهرو

شرکان در مقابل دعوم به اطاعت از  ست؛ زيرا در آن، م ما »صدر آيه ناظر بر روابم مايی ا
 زنند.، با ت عيت از افکار و عادام گذشتگان، از دعوم پيام ر سرباز می«انزل اهلل

هاي آنها بر افکار و عادام کفار عصر پيام ر ي آبا شان)هنجارها( و ارزشالگوهاي رفتار

ـــته و آگاهی هاي آنها را جهت داده و مانگ از پذيرش باورهاي م تنی بر وحی و اثر گذاش

 عقل)ما انزل اهلل( شده است.

ست آية آية ديگري که می ستناد ج ست که  212توان در اين زمينه به آن ا سوره بقره ا
رَرُو َ وَ الدُّنْيَا الْحَيَوةُ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ زُيِّنَ»ايد: فرممی  فَوْقَهُمْ  اتَّقَوْاْ الَّذِينَ وَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ مِنَ يَسْْْ

براى کسانى که کافر شدند زندگى دنيا آرايش ؛ حِسَاب بِغَيرِِْ يَشَاءُ مَن يَرْزُقُ اللَّهُ وَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ

ــت و م ــتاخيز از آنان خند مىؤمنان را ريشيافته اس ــانى که پرهيزگارند روز رس کنند و کس

 «.دهدشمار روزى مىباالترند و خداوند هر که را خواهد بى
 خوانيم:می الميزاندر تفسير 

دارد تا از هواى نفس و زينت داد، او را وا مىکسووي وقتى شوويطان زندگى دنيا را در نظر 

هدف و همتش رسوويدن به  يگانهو حقيقت را از ياد ببرد، شووهواتش پيروى کند، و هر حق 

شود، و نيز به منظور  سر راهش حقوقى پايمال  شد، هرچند که بر  شهوات و جاه و مقام با

رسيدن  ةدين را هم وسيل. گيردرا به خدمت مىاز جمله دين رسيدن به آن هدف هر چيزى 

سيلهدهد در نتيجه دين به امتيازات و تعينات خود قرار مى شود براى تميز زعما و اى مىو

شود براى تقرب پيروان خورد و محکى مىرؤسا، و براى هر چيزى که به درد رياستشان مى

 بينيم، و قبالً وس، و تمايل رؤسا به ايشان، هم چنان که در امت امروز خود مىئو مقلدان مر

 31يم.اههم در بنى اسرائيل ديد

شت کفار آنان را وامی هاي حاکم بر حيام اجتماعیزشارفرهنگ دنيا پرستی و در اينجا  دا

ست که  شان دهنده آن ا س ر کنند. اين گونه برخوردها ن تا در مواجه با مؤمنان، آنان را تم

 هاي حاکم بر مشرکان در کنش آنها مؤثر بوده است.قواعد اجتماعی و ارزش
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لت آن چنين همچنين آية بيســت و چهارم ســورة نمل دربارة خورشــيدپرســتی و ع

کنند و او را و قومش را يافتم که به جاى خداى يکتا خورشـــيد را ســـجده مى»فرمايد: می

ستشيطان کارهاى ]باطل سته و آنها را از راه ]را شان بيارا پس به  ؛[ بگردانيده[ آنان را براي

 (.24نمل: «)راه راست نيستند

ـــجـده اينکـه  ـــيطـان س ــــاير د و نيز زينـت داده بو آنهـا را بر آفتـابکردن ش س
شــان زمينه بود براى جلوگيرى ايشــان از راه خدا، که همانا، پرســتش او به هايجويىتقرب

 32تنهايى است.

بر اساس اين آيه و برخی آيام ديگر، تزيين به شيطان نس ت داده شده است. بنابراين، 

است. بر  هاي غيرخدايیگيري همة فرهنگاز نگاه قرآن شيطان عاملی تعيين کننده در شکل

ـــاس مفاد آية  ـــيوه 137اس هاي فرهنگی و دخالت در محتواي انعام تزيين او از طري  ش
 گيرد.چارچوب فرهنگی صورم می

از ديگر آيام ناظر به اين مؤلفه آيام شريفة ششم و هفتم از سورة بقره است. خداوند 

 بيم که اســت نيکســا ايشــان بر شــدند کافر که کســانى»فرمايد: باريتعالی در اين آيام می

شان شاندل بر خداوند. آورندنمى ايمان ندهى، بيم يا دهي شانگوش بر و ها  و نهاده م هر ها
 33.«بزرگ است عذابى را آنها و است اىپرده ديدگانشان بر

 اند:در تفسير اين آيام چنين نگاشته
سانى اينان ستند ک شاندل در کفر که ه شه ها شان در ح  انکار و کرده، ري شته؛  گيرايج قلوب گ

 است معلوم است، يکسان ايشان بر نکردنت و کردنت انذار: فرمايدمى حالشان وصت در چون

ــى ــطحى جحودش و کفر که کس ــت، س ــت اندرز و انذار اثر بر اس  بر جحودش و کفر از دس

سى و دارد،می سان به حالش آن عدم و انذار که ک ست، يک ست معلوم ا  در جحود و کفر که ا

شه دلش ست دارري شته ا شاندل بر .. خدا.گ شم و هاگوش بر و مهر زده، ها  پرده شانهايچ

 34است.

توان آية بنابراين میآورند، صــدر آيه بيانگر آن اســت که کفار در هر صــورم ايمان نمی

ــريفه را ناظر بر روابطی دانســت که در مجراي روابم مايی جريان دارد؛ چرا که انذار در  ش
صور ستند که کفر می ممجراي روابم مايی  سانی ه گيرد نه در کانال روابم آنهايی. اينان ک

 در دلهاشان ريشه دوانده است، و اين خود ناشی از آثار چارچوب فرهنگی است.
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 نقد نظريه شوتس
 آيد:از آية شريفه دو نکته برمی

ست؛ و دوم اينکه مشرکان به رغم قرار گرفتن در ن ست اينکه آيه ناظر بر روابم مايی ا

 اند. ها را تعديل نکردهانگيز، نمونهموقعيت بحث

شکالی که در اينجا به نظر می شريفه میا ست که با توجه به آية  سد اين ا توان مالک ر

ــر» ــمگ و بص انگيز بودن موقعيت افزود. بر هاي بحثرا برمالک« مهر ن وردن بر قلب و س
هاي ق لی و بحث انگيز نمونه ها واساس اين مالک علت درک نکردن ناکارايی دستورالعمل

 نشدن موقعيت آنها، مهر خوردن بر قلب و سمگ و بصر آنها بوده است.

 آية شصت سورة شريفة اعراف نيز در اين زمينه قابل طر  است:
مهتران قومش گفتند: هر آينه تو را ( 60م بِينٍ)اعراف:  َضاللٍ فِي لَنَراكَ إِنَّا قَوْمِهِ مِنْ الْمَلَأ  قالَ

 35.بينيمگمراهى آشکار مى در

 نويسد:در تفسير اين آيه میالميزان صاحب 
شراف معناى به «مأل» کلمه ست، قوم بزرگان و ا  نظر اين از را اجتماع افراد از طبقه اين و ا

 با وقتى آنان کند... .مى پر را هاچشم شانجمال و زينت و ها،دل آنان هيبت که اندگفته مأل

 چه هر تأکيد با را او نموده، تعجب شوودندمي کرد، مواجها را رد ميهاي آنهکسووى که بت

 از مقصووود بينيم،مى گمراه را تو يقين به ما: اندگفته که هم اين خواندند.مي گمراه ترتمام

 36.گمراهى سخت تو که رسدمى چنين نظر به يعنى است؛ کردن حکم «ديدن»

را گمراه دانسته و س ن ح  او را نپذيرفتند  که مشرکان پيام رط   تفسير عالمه، علت اين
 تعلقاتشان به چارچوب فرهنگی حاکم بر جامعه بوده است.

هاي مثابة نس ههاي اجتماعی به «ساختار»اي توسم : تعيين رفتارهاي نمونهمؤلفه چهارم

 کنش
شريفه را می شمرد. در آية سه آيه از آيام  ام آمده سورة انع 137توان متناظر به اين مؤلفه 

 است:
نظر بسوويارى از مشوورکان کشووتن  در [يا خادمان بتخانه هابت] و همچنين شووريکان آنها

شان را ستند [عنوان قربانى براى خدايان به] فرزندان شان] تا آنان را هالك کنند بيارا  گمراه

سازند. و اگر خدا مى و [گردانند شيده  شفته و پو شان را بر آنها آ ست اين کار را دين خوا

آنان را با  پس [گرفت اما سنُّت الهى چنين نيستبه اجبار جلو آنان را مى يعنى] کردندىنم

 (.137)انعام: سازند واگذارها که مىآن دروغ
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 نويسند:درباره اين آيه نيز عالمه می
هاى با محبوبيت و واقعيتى که در دل ها وو بنا به اقوال ديگر، شياطين يا خدام بتکده هابت

سيارى از آنان زينت داده و تا آنجا در دلن دامشرک شتند فرزندکشى را در نظر ب هاى آنان ا

بانى  ها قر ها براى آن به آن به منظور تقرب  ندان خود را  که فرز ند  يدا کرده بود نفوذ پ

 37.کردندمى

صدد صدر آيه، ناظر به يک رفتار نمونه شريفه در  ست. در واقگ آية  شرکان ا اي در ميان م
ـــر بازبيان يک قاعد ـــت که به رغم س زدن برخی از تن دادن بدان،  ه در روابم آنهايی اس

سميه او  ست. )مثل اينکه پدر  همچنان بر جامعة جاهلی و روابم مايی آنها حکمفرما بوده ا

توان ادعا کرد که در اين قضيه، را نکشت با آن که پدرش از مشرکان ق ل از اسالم بود(. می

 کرد.اي مشرکان را تعيين میسان نس ة کنش، رفتارهاي نمونه به (قتل اوالد)عقايد جاهلی 

 أاهْدى ه وا بِمانْ أاعْلام  فارابُّک مْ شـــاکِلاتِهِ عالى يعْمال  ک لٌّ ق لْ»آية شـــريفة ديگر اين اســـت: 
 (.84إسراپ: «)سا ِيال

 بىطنا و چارپاست، پاى بستن معناى به که باشدمى شکل مادة از« شاکله»در آية شريفه 

 خوى معناى به «شاکله»و  گويند،مى( شين کسر به) «شکال»بندند مى را حيوان پاى آن با که

 را آدمى که اســت مناســ ت بدين اندخوانده شــاکله را خوى و خل  اگر و اســت، اخالق و
 به تا داردمی وا را او بلکه باشد، آزاد خواهدمى آنچه در گذاردنمى و کندمى مقيد و محدود

 38کند. رفتار اخالق آن ط   و مقتضا

 فرمايند:عالمه ط اط ايی نيز در تفسير آيه مزبور می
 باشوود هرچه عمل که معنا اين به دانسووته؛ او شوواکلة بر مترتب را انسووان عمل کريمه آية

 در که تراود برون همان کوزه از» اندگفته فارسى در کهچنان است، آدمى اخالق با مناسب

 اعمال و اعضا با بدن که است بدن در جارى روح نظير عمل، به تنسب شاکله پس «اوست

 39دهد.مى نشان را او معنويات و کندمي مجسم را آن خود

شاکله را  سران  صيت می« صورتی جديد و دومين»مف ش  دانند که تحت تأثير آداب و از 

ســازي آيد. اين اثرگذاري به صــورم زمينههاي محيم در فرد پديد میرســوم و بازداشــتن

نابراين میمی گار اســـت. ب ند ما ثارش  ما آ گذار بودن باشـــد، ا به اثر ناظر  يه را  توان آ

 هاي فرهنگی دانست. چارچوب
 سورة انعام است: 108مورد سوم آية شريفة 
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 نيز آنان که مدهيد دشونام خوانندمى يکتا خداى جاى به که را مشورکان[ خدايان آنها ]= و

 گروهى هر براى گونه اين. گويند دشوونام دانشووىبى و دشوومنى و سووتم روى از را خداى

 بدانچه را آنان پس است، پروردگارشان سوى به بازگشتشان سپس. ايمآراسته را کردارشان

 40.سازدمى آگاه کردندمى

 نويسند:استاد مص ا  يزدي در تفسير آيه شريفه می
ر و معيارهاي داوري و الاقل کند بر اينکه شعور، فهم، ادراك، طرز تفکآية شريفه داللت مي

ست. هرامت مذاق  صوص به همان امت ا درامور مربوط به عمل وووو هر امت، واحد و مخ

سا کارها در ديدة امتي زيباست حقوقي، اخالقي، و زيبايي شناختي خاص خود دارد. مثالً ب

 41پندارد.کند زيبا و خوب ميو به چشم امت ديگري زشت.... هر امتي آنچه را مي

 فرمايند:تفسير شريت الميزان نيز می صاحب
 مقدسوات احترام آن، رعايت با که سوازدمى خاطرنشوان را دينى هاىادب از يکى آيه اين

 معنا اين چون شود،نمى سخريه و ناسزا و اهانت دستخوش و ماندمي محفوظ دينى جامعة

 حريم به که کسووانى با نمايد و دفاع خود مقدسووات حريم از که اسووت انسووانى غريزة

 ناسزا دادن و فحش به را او خشم شدت بسا چه و برخيزد مقابله به کنند تجاوز مقدساتش

 42.دارد وا آنان مقدسات به

ــ ة کنش میاز اين بيان برمی ــدد ت يين يک نس ــد؛ بنابراين آية ناظر به آيد که آيه درص باش

ن را عامل دشنام خداي کند و آروابم مايی است. آيه، ابتدا از سبَّ خدايان مشرکان نهی می
شی از ارزشمتعال می سب، آن را نا سپس در مقام تعليل براي نهی از  هاي متفاوم داند و 

ــوم هر قوم میامت ــان زي ا جلوه میها و هنجارهاي م ص کند؛ زيرا هر داند که در نظرش

صورم ط يعی اعمال خود را زي اتر می سام خود دفاع میقوم به  د. کنبيند و از حريم مقد

ها را به نحوي تع ير نموده اســـت. يعنی خداوند متعال انســـان« زينا»آيه از اين حقيقت به 
 دانند.آفريده است که عمل خود را بهتر از ديگران می

 «انگيزهاي بحثموقعيت»ها توسم افراد در بازنگري و بازتعريت نمونه: مؤلفه پنجم

  فرمايد:کنيم. در آيه ن ست خداوند میمی اين مؤلفه را نيز با ارا ه به آيام قرآن بررسی
َّذِينَ وَ ْأَحْزَابِ مِنَ وَ إِلَيْکَ أ نزِلَ بِمَا يَفْرَح ونَ الْکِتَابَ ءَاتَيْنَاه م  ال  إِنَّمَا ق لْ بَعْضووَه  ي نکِر  مَن ال

رِكَ لَا وَ اللَّهَ أَعْب دَ أَنْ أ مِرْت   آنان به که کسووانى (؛ و36)رعد: َُابمَ إِلَيْهِ وَ أَدْع واْ إِلَيْهِ بِهِ أ شووْ

صارى يهود و]ايم داده کتاب ستاده تو بدانچه به [ن  ى] هاگروه از و اندشادمان شده فرو فر

سانى[ کتاب اهل ستند ک ست اين جز: بگو. کنندمى انکار را آن از برخى که ه  فرمان که ني
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ستم را خداى اميافته شت و خوانممى او سوى به. نيارم انباز او به و بپر  سوى به من بازگ

 .اوست

ـــدن اهل کتاب با آيام قرآن اســـت که ابتدا موقعيت بحث انگيزي را آيه ناظر به مواجه ش
شان ترسيم می شانهبراي هايی کند )مش صة رابطة مايی( سپس آنها موقعيت را هماهنگ با ن

ست دارند، می صميمت و همدلی میکه در د ساس  اي از آنها ذا عدهکنند. لبينند و با آن اح

بينند. ناگفته نماند در بين هاي جديد را میشوند؛ چون تناسب و کارآيی آموزهخوشحال می

ساس همدلی، به دليل منافگ فردي  سب و اح ستند که با وجود ديدن تنا سانی ه اينان نيز ک

 گيرند.را در پيش می« انکار و جحود»بينند و راه رد هاي جديد را ناکارآمد میدستورالعمل
 اعراف دومين مورد است: 125تا  119آيام 

ست آنجا در[ فرعونيان] و شتند زبون و خوار و خوردند شک  افکنده سجده به جادوگران و. گ

سى آورديم.خداوند ايمان جهانيان خداوند به: گفتند. شدند  از پيش: گفت فرعون. هارون و مو

 تا ايدانديشيده شهر اين در که است رفندىت اين آورديد؟ ايمان او به دهم رخصت را شما آنکه

ست خواهيد به زودى پس کنيد بيرون آنجا از را مردمش ست آينه هر. دان  را شما پاهاى و هاد

: گفتند. کشم دار بر را شما همة سپس ب  رم، چپ[ از يکى و راست از ]يکى يکديگر خالف به

 43گرديم.مى باز خويش پروردگار به ما

 :در اين باره آمده است ميزانال در تفسير شريت
 همة که عظيمى مجمع آن در اصووحابش و فرعون يعنى «صوواغِرِينَ انْقَلَب وا وَ ه نالِکَ فَغ لِب وا»

  شدند. مغلوب بودند آورده هجوم طرف هر از مردم

 معجزه عظمت وقتى «نَهار و وَ م وسى رَبِّ الْعالَمِينَ بِرَبِّ آمَنَّا قال وا ساجِدِينَ السَّحَرَة  أ لْقِيَ وَ»

 چه نفهميدند که به طورى آمدند، در سجده به اختياربى که کردند دهشت قدر آن ديدند را

سى . ديدند العالمين رب به ايمان از ناگزير را خود لذا آورد، در سجده حالت به را آنان ک

ست طابىخ جمله اين« ... لَک مْ آذَنَ أَنْ قَبْلَ بِهِ آمَنْت مْ فِرْعَوْن  قالَ» شم در از فرعون که ا  و خ

ستکبار ست اىجمله و کرده ساحران به ا  افاده را توبيخ و انکار مقام قرينة به که خبرى ا

 آنان «لَمَکْرٌ هذا إِنَّ»جملة  با و کرده انکار را سحره ايمان «به آمنتم» جملة با کند. فرعونمى

 مفسد را ساحران که زد جهت اين براى را تهمت اين و ساخت متهم خود عليه توطئه به را

 و کند مجازات وجهى شديدترين به را آنان بتواند دستاويز اين با و کند قلمداد مملکت در

  .ببرد بين از

 اين با و دادند فرعون به ساحران که است پاسخى جمله اين« ... م نْقَلِب ونَ رَبِّنا إِلى إِنَّا قال وا »

 44بستند. او بر طرف هر از را استدالل راه وکردند  ابطال را او حجت گفتار
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انگيز قرار گرفتند و ساحران بعد از ديدن عظمت معجزة حضرم موسی، در موقعيت بحث

ـــان، به بازتعريت موقعيت خويش هاي موجود در جهان حياتیبا ناکارآمد يافتن نمونه ش

شان را با آن تنظيم کردند. اين تغيير موقعيت به حدي سترگ بود برق پرداخته، رفتار سا و  آ

ـــی ـــاحران کافرکيش به خدا و آيين موس ايمان آوردند. ايمان چنان در قلوب آنها  که س

نايی نکردند و خالقانه در جواب تهديدام او  به تهديدام فرعون اعت ـــز گرديد که  راس
 «.  م نْقالِ  ونا رابِّنا إِلى إِنَّا»گفتند: 

ـــ2به گزينه توان ناظر از ديگر سوي، آية شريفه را می ـــ2ـ دانست؛ زيرا بيانگر اين  2ـ

حقيقت اســـت که ســـاحران ابتدا بر اســـاس اعتقادام و باورهاي خود در مقام تعارض با 

سی و  ضرم مو شدند، اما طی کنش متقابل با ح صحنة کنش متقابل  سی وارد  ضرم مو ح

ضرم، تلقی ضرم تغيير کرد و او را به پيام ري پذيرفتندديدن معجزة آن ح . اين شان از ح
هاي جديد و ســازيها کامالً بر خالف نظر شــوتس اســت؛ چراکه وي نمونهگونه برداشــت

کند، اما ســاحران با تغيير تلقی خود بقاي ها را ماية بقاي اجتماعی تلقی میتغيير يافتن تلقی

 اجتماعی خود را از دست دادند، پس اين قسمت نقضی بر نظرية شوتس است.

 گيرينتيجه
شو ست، اما آيام فراوانی از انکار می« واقعيت»تس در نظرية  شود و درک آن نيز ناممکن ا

سورة اعراف و  76سورة رعد و  11کنند. بر اساس آية قرآن واقعيت و درک آن را ثابت می

يام قرآن، افراد موقعيت با آگاهی و ديگر آ ماعی خود را  ـــاختارهاي زندگی اجت ها و س

ـــان خل  میکنش اي تأثير چارچوب فرهنگی را بر آيام قرآن به گونه کنند. همچنينهايش

شگران میکنش ست. آية هاي کن ستثنا سورة انعام  137پذيرد. اما در برخی موارد قا ل به ا

س ه ساختارهاي اجتماعی به مثابة ن شاره به اين دارد که  اي را هاي کنش، رفتارهاي نمونها
 دهد.سامان می

ـــعار ب ـــير آن، اش انگيز، هاي بحثه اين دارند که افراد در موقعيتبرخی آيام و تفاس

 کنند.شان را بازنگري و باز تعريت میهاي رفتارينمونه

کند و برخی هاي نظرية شوتس را به کلی ردَّ میبه طور کلی، آيام قرآن برخی از مؤلفه
 پذيرد و در برخی نيز قا ل به تفصيل است.را به اجمال می
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