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چکیده

با توجه به نقش و اهمیت تبیین کنش انسانی در نظریههای علوم انسانی در تعیین و تحلیل مسائل فرد

و جامعه و نیز دخالت پیشفرضهای متافیزیکی در این عرصه ،پیدایش چنین نظریهای را میتوان جزو
نخستین گامهای تولید علم در حیطه علوم انسانی دانست .دراینمیان با توجه به اهتمام جدی استاد
مطهری به مسائل علوم انسانی و اجتماعی و نقد آثار بزرگان اندیشه در عصر خویش ،مؤلف این مقاله
میکوشد نظریه تبیینی وی در باب کنش انسان را عرضه کند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که از منظر
استاد ،نقص جدی اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی معاصر ،غفلت از اصل مهمیبه نام فطرت و
ویژگیهای آن ـ که در نوع بشر یکسان است ـ در ذیل سلطه تفکر مادی و شناخت پوزیتیو بوده است.
او ضمن پذیرش آثار محیط اجتماعی و طبیعی در اعمال محدودیت برای تحقق کنش ،توانمندیهایی
مانند شناخت و تعقل و نیز نیروی اراده و ابتکار در فطرت انسانی را معرفی میکند که این توانمندیها
را عامل تحقق اراده بشر ،با وجود محدودیتها در شکلگیری کنش میداند .او همچنین وجود سرمایه
شناخت و گسترش آن را در باالرفتن توان گریز از جبرهای محیطی و اجتماعی ،الزامی معرفی میکند.
کلیدواژهها :مطهری ،جبر اجتماعی ،فطرت ،کنش.

 . 1تاریخ دریافت مقاله 96/7/17 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/8/15 :

 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه hdehghanian@rihu.ac.ir

 .3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی نراق و عضو انجمن مطالعات اجتماعی حوزه hassan.khairi@gmail.com
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بیان مسئله
غلبه نگاه مادی در جهانبینی و همچنین روش تجربی در معرفتشناسی عصر روشنگری در غرب
بر فضای علمی ،و استخراج نظریههایی درباره طبیعت ،انسان و جامعه بر این مبنا ،پیامدهایی
داشته که حذف غایتمندی از جهان و انسان ،نمونهای از آثار آن است (جمعی از نویسندگان.)1390 ،
مهمتر آنکه امتداد این غلبه تا دوران معاصر ،بهخصوص در فضای دانشگاهی و علمیدنیا ،تبیین
هایی از مسائل فردی و اجتماعی کرده که بیانکننده همه واقعیت نیست و آسیبهای جدی را به
عرصه علم وارد کرده که در آثار منتقدان و فیلسوفان علم مدرن ،فراوان دیده میشود .فضای علمی
جامعه معاصر ایران نیز در برخورد با این اندیشهها ،نهتنها بدون جنبش و تالطم نبوده ،بلکه به
واسطه تعارضهای متعدد این نوع نظریهها با مبانی نظری دانش دینی از اندیشمندان مسلمان
در مورد فرد و جامعه و تعامالت بینابینی آنها ،جنبشهای متنوعی داشته است .این فضای علمی
در ایران معاصر ،با اشاعه روشنفکری غربزده 1ایجاد شد ،اما دیری نپایید که متفکران مسلمان
درصدد برپا کردن بیشتر با رویکرد اصالحی و تهذیبی ،به این جنبش پیوستند و برای حفظ میراث
ُ
علمی و پیراستن شبهه از چهره آن کوشیدند 2.دراینمیان پیدایش تفکر اجتماعی با تکیه بر مبانی
دینی شیعی و نیز فلسفه صدرایی در آثار کسانی مانند عالمه طباطبایی و شاگردان او ،مانند آیتالله
بهشتی ،آیتالله مصباح ،شهید مفتح و بهخصوص استاد شهید مطهری ،جلوهای خاص به خود
گرفته است؛ بهگونهای که بهجرئت میتوان گفت هم از لحاظ کثرت موضوعی و هم عمق و ّقوت
رویارویی ،این جریان در ایران معاصر بینظیر بوده است .یکی از اندیشمندان این مکتب که بهطور
ّ
جد در زمینه دانش علوم انسانی و معطوف به رویارویی علمیبا نظریههای جدید غرب معاصر،
صاحبنظر است ،استاد مطهری است .این واقعیتی است که آن را با مطالعه سرفصل آثار او و
مشاهده موضوعهای انسانشناختی و جامعهشناختی مطرحشده توسط وی ،آشکارا میتوان اثبات
کرد .یکی از موضوعهـایـی کـه استــاد ـ البتـه نـه بهطـور منسجم و مشخص ـ بلکه در البهالی
آثار ،بدان پرداخته است ،موضوع کنش انسانی به همراه طرح مبانی و اصول موضوعه آن است.
طرح نظریه کنش توسط اندیشمندان علوم رفتاری و اجتماعی ،پیشینه طوالنی در تاریخ علم دارد.
اینکه انسان چگونه دست به اقدام (کنش) میزند ،همواره پرسش مهمیبوده که اندیشمندان در پی
پاسخ بدان ،نظریههای فراوان مطرح کردهاند .این موضوع به سبب نقش مهمیکه در برنامهریزی یا
 .1رجوع به آثار روشنفکرانی مانند ملکمخان ،تقیزاده ،سپهساالر و ...مؤید این مطلب میباشد.
 .2برای آشنایی با این اقدامات و اشخاص ،ر.ک  :احیای تفکر اسالمی ،اثر استاد مطهری.
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مهندسی اجتماعی داشته که غایت علوم اجتماعی جدید است ،همواره یکی از ارکان و مبانی علوم
انسانی و جوالنگاه کشمکش رشتههای علمی مانند روانشناسی ،جامعهشناسی ،انسانشناسی
و مردمشناسی از یک سو و خود اندیشمندان درونرشتهای ،از سوی دیگر بوده است .نکته مهم،
راهیابی مبانی هستیشناسی ،انسانشناسی و پیرو آن معرفتشناسی و نیز تأثیر شرایط اجتماعی و
تاریخی عصر نظریهپرداز در طرح این نظریههاست که میتوان آن را منشأ پیدایش اختالف این
نظریهها دانست (اسپرینگر .)1391 ،مؤلف این مقاله میکوشد ضمن بیان ارزیابی و نقدهای استاد از
نظریههای طرحشده در موضوع کنش انسانی ،نظریه استاد مطهری را در این باب به همراه اصول
موضوعه آن معرفی کند.
مرور مفاهیم
ما پیوسته کنشگر اجتماعی هستیم؛ بر دیگران اثر میگذاریم؛ با دیگران ارتباط برقرار میکنیم؛ از
دیگران میگریزیم؛ دیگران را میفریبیم؛ در دیگران نفوذ میکنیم؛ محبت خود را به دیگران نشان
ً
میدهیم؛ برای دیگران هنرآفرینی میکنیم و  . ...تقریبا هر کاری کهما میکنیم ،عنصر اجتماعی
در بر دارد؛ چراکه دیگران را در نظر میگیرد و به حساب میآورد .ما با همکاریکردن ،بازیکردن،
عشقورزیدن ،ستیزهجویی ،استداللکردن و ...همواره در کنش اجتماعی هستیم (شارون63 :1379 ،

و .)64مفهوم کنش را میتوان بهجرئت هسته اصلی تبیینهای علوم اجتماعی ،بهخصوص در میان
جامعهشناسان دانست .اگر در یک تقسیمبندی رایج ،سه رویکرد اصلی در تبیین جامعهشناختی
کنش را بهترتیب ،ساختارگرایان ،عاملگرایان و رویکرد تلفیقی عاملیت ـ ساختار بدانیم ،میتوانیم
اندیشمندانی مانند مارکس و دورکیم و پارسونز را در رویکرد ساختارگراها؛ وبر ،مید ،بلومر و هومنز
را در دسته عاملگراها؛ و کسانی مانند بوردیو و گیدنز را منتسب به رویکرد تلفیقی بنامیم .در ادامه،
به معرفی هریک از این نظریات و طرح اصول موضوعه آنها درباره مفهوم کنش میپردازیم تا به
ی برسیم.
درک مناسبتری از دیدگاه استاد در مقام رویارویی علم 
کارل مارکس

مارکس در پیشگفتار کتاب سرمایه نوشته بود« :در اینجا با افراد ،تنها به عنوان تشخص مقولههای
اقتصادی و تجسم روابط و منافع ویژه طبقاتی سروکار پیدا میکنیم» .مارکس در این اظهارنظرها،
عملکرد متغیرهای دیگر را انکار نمیکند ،بلکه بر نقش طبقاتی ب ه عنوان نقش تعیینکننده تأکید
میکند .مکانهای گوناگونی که انسانها در طیف طبقاتی اشغال میکنند ،به منافع طبقاتی گوناگونی
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هم میانجامد .این منافع گوناگون ،از آگاهی طبقاتی یا نبود آن در میان افراد برنمیخیزند ،بلکه
از جایگاههای عینیشان بر فراگرد تولید ،مایه میگیرند .انسانها ممکن است به منافع طبقاتیشان
آگاه نباشند ،اما باز همین منافع ،گویی که از پشت سرشان آنها را سوق میدهند.
مارکس همانند کنت و دورکیم ،یک فیلسوف جامعهگراست .از نظر او این جامعه است که به
انسانها شکل میبخشد .نکته بنیادی در نظرهای مارکس ،این است که انسانها در جامعه زاده
میشوند و جامعه ،روابط مالکیت را پیش از زادهشدن آنها تعیین میکند .این روابط مالکیت نیز
به پیدایش طبقههای گوناگون اجتماعی منجر میشود .همچنان که انسان نمیتواند خود ،پدر
خویش را برگزیند ،در گزینش طبقهاش نیز اختیاری ندارد (تحرک اجتماعی گرچه در نظریات مارکس باز

شناخته شده بود ،در تحلیل او نقش چندانی ندارد) .همین که یک انسان بر حسب تولدش ،به طبقه ویژهای
وابسته میشود و بهمحض آنکه او یک ارباب فئودال یا یک کارگر صنعتی یا سرمایهدار میگردد،
شیوه رفتار ویژهای نیز به او اختصاص داده میشود .همین نقش طبقاتی ،ماهیت انسان را بهگونه
مؤثری مشخص میسازد.
«تکوین و پذیرش افکار ،بستگی به چیزی دارد که خود از جنس اندیشه نیست .افکار ،محرک
نخستین نیستند ،بلکه واکنش مستقیم یا تصعیدیافته منافع مادیاند که انسانها را به معامله با هم
وامیدارند» (کوزر.)77 :1389 ،
مارکس ،برخالف کنت و هگل که تکامل نوع بشر را برآمده از تکامل افکار یا روح انسان می
دانستند ،تکامل اوضاع مادی بشر را موضوع کارش قرار داد و کشمکش را نیز موتور این تکامل
معرفی کرد .بر این اساس« ،نیروی برانگیزاننده تاریخ ،همان شیوه ارتباط انسانها در رهگذر
کشمکشهایشان برای بهدست آوردن زیستمایه از چنگ طبیعت است ....هرگاه نیازهای اصلی
او برآورده شوند ،نیازهای تازهای پدید میآیند و همین تولید نوبهنو نیازها ،خود ،نخستین عمل
تاریخی است» (همان75 :و.)76
آنچه در تبیینهای کارل مارکس از آگاهی و کنش انسانی ،بسیار به چشم میخورد ،تأثیر زیربنای
اقتصادی در شکلگیری طبقههای اجتماعی و ّ
تعین انسان و کنش او توسط طبقه اجتماعی خود است.
دورکیم

از نظر دورکیم ،کنش اجتماعی شامل چگونگی عمل ،تفکر و احساس است که خارج از فرد
هستند و اجبار و الزام دارند کهبه برکت آن ،خود را بر فرد تحمیل میکنند .دورکیم دو معیار عینی
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برای کنش اجتماعی مطرح میکند .1 :بیرونیبودن حاالت محل فکر واحساس درباره اشخاص؛
 .2جبر و فشاری که اشخاص تحمل میکنند (دورکیم.)29 :1387 ،
شناخت مفاهیمی مانند «وجدان جمعی» و نیز «واقعیت اجتماعی» به عنوان موضوع جامعه
شناسی ،بهمنظور درک نظریه کنش از دیدگاه دورکیم امری ضروری است .او برای وجدان جمعی،
شخصیتی متمایز برای افراد جامعه قائل است« :وجدان جمعی ،نوع روحی جامعه است؛ نوعی
که درست مانند انواع فردی ،هرچند بهشیوهای دیگر ،دارای خواص ،شرایط هستی و شیوه خاص
خویش است» (آرون .)365 :1387 ،مفهوم دوم ،واقعیت اجتماعی یا پدیده اجتماعی ،همان چیزی
است که دریافت دورکیم از جامعهشناسی ،مبتنی بر آن است« .پدیده اجتماعی ،هر نوع شیوه
عملی است که میتواند اجباری خارجی بر فرد وارد کند .پدیده اجتماعی را از طریق اجباری که
بر فرد وارد میکند ،بازمیشناسیم .دورکیم یک رشته مثال بسیار متفاوت میآورد که نشاندهنده
تعدد معانی اصطالح «اجبار» در اندیشه اوست» (همان .)412 :دورکیم الزامهای رفتاری در یک
گروه ،مثل همراهی با دیگران در یک واکنش جمعی ،مانند خنده دستهجمعی در یک نشست
عمومی« ،مد» مانند پوشیدن لباسهایی معین در یک دوره زمانی به سبکی که همگان میپوشند،
جریانهای عقیده که موجب ازدواج ،خودکشی و باروری میشوند و سرانجام ،نهادهای تربیت،
حقوق و اعتقادها را دارای خصلت اجباری بودن و استقالل از افراد جامعه و به بیان روشن
تر ،نمودهایی از واقعیت اجتماعی معرفی میکند .این واقعیتهای اجتماعی «از چنان قدرت
وادارندهای برخوردارند که بر فرد و اراده فردی تحمیل میگردند» (کوزر .)187 :1389 ،بهعبارت دیگر،
او تأکید میکند که عامل اصلی انگیزاننده کنش در افراد جامعه ،بیش از هرچیز دیگر ،همانا
«واقعیت اجتماعی» است .بر این اساس ،دورکیم در همه آثارش ضمن رد دیگر تبیینها همچون
ً
تبیین ایدئالیستی و روانشناختی و تاریخی« ،بهجای تعبیرهای ردشده ،به تبیینی اساسا جامعه
شناختی میرسد» (آرون .)410 :1387 ،بدینترتیب دورکیم «تبیین را با مالک علت میشناساند .تبیین
یک نمود اجتماعی ،عبارت است از جستوجوی علت مؤثر آن؛ یعنی پیدا کردن نمودی قبلی که
ناگزیر به ایجاد نمود مورد بحث میانجامد ...علل نمودهای اجتماعی باید در محیط اجتماعی
جستوجو شود .ساخت جامعه مورد نظر همانا علت نمودهایی است که جامعهشناسی قصد
شناساندن آنها را دارد» (همان .)418 :دورکیم ضمن مخالفت با تبیین تاریخی« ،حتی تا آن حد پیش
میرود که میگوید اگر محیط اجتماعی ،دالیل کافی برای تبیین نمودهایی ارائه ندهد که در لحظه
ّ
معینی از تاریخ مشاهده میشوند ،شناخت علی آنها بههیچوجه ممکن نخواهد بود» (همان.)419 :
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بنابراین دورکیم با تأکید بر اهمیت جامعه و قرار دادن آن در حد باالترین مفهوم هستی ،بر این نکته
صحه میگذارد که از نظر او ،محرک کنشهای بشری ،تنها جامعه است.
ماکس وبر

منظور ماکس وبر از کنش ،رفتار معنادار و هدفمند است .مفهوم کنش از دیدگاه پارسونز ،همه رفتار
انسانی (یا هر کنشگر دیگری)است که انگیزه آن ،معانیای است که توجه او را جلب میکند« .کنش»،
تمام رفتارهای انسانی است که در آن ،فرد کنشگر ،معنای ذهنی به رفتارش نسبت میدهد .کنش
در این معنا ممکناست مشهود یا فقط درونی یا ذهنی باشد؛ ممکن است شامل مداخله مثبت در
یک موقعیت یا خودداری عمدی از چنین مداخلهای یاپذیرش منفعالنه وضعیت باشد (کرایب:1382 ،

 94 ،93و  .)98او با جدا خواندن رفتار از کنش ،وجه ممیز کنش را خودآگاه بودن آن میداند« :رفتار،
هنگامی کنش است که فاعل برای رفتار خویش ،معنایی میپذیرد» (آرون.)624 :1387 ،
هومنز

هومنز با تقلیل کنش انسانی به رفتار ،مبنای مبادله اجتماعی و یگانه محرک کنش را فایدهگرایی
دانسته و معتقد است« :واکنش یک فرد را ماهیت محرکهای بیرونی تعیین میکند» (ریتزر:1387 ،

 .)408قضایای بنیادی او نیز ناظر بر همین نگاه مکانیکی به انسان و رفتار اوست« .انسانها زمانی
دست به عمل میزنند که نتایج اعمالشان را پاداشدهنده بینگارند که این نیز به نوبه خود ،یک
قضیه روانشناختی است» (همان .)416 :او در تقابل با دورکیم ،ضمن نفی تأثیر واقعیت اجتماعی بر
رفتار فردی ،تأکید میکند« :من به این نتیجه رسیدهام ...که اصول تبیین در انسانشناسی و جامعه
شناسی و همچنین در تاریخ ،نه ساختی هستند و نه کارکردی ،بلکه آنها روانشناختی هستند .آنها
گزارههایی هستند در مورد رفتار آدمی» (توسلی .)388 :1388 ،بنابراین بهطور خالصه میتوان گفت
هومنز محرک کنش (یا دقیقتر بگوییم رفتار) را انگیزههای روانی ـ فردی ناخودآگاه ،مبتنی بر گرایش
به دریافت پاداش میداند.
پارسونز

پارسونز میکوشید نظریه کنش را از رفتارگرایی جدا سازد .او تأکید میکرد که برای آنکه نظریه
ای بتواند یک نظریهکنش باشد ،باید جنبه ذهنی فعالیت انسان را در آن در نظر گرفت .بهعبارت
دیگر ،کنش به عنوان رفتاری مشخص میگردد کهطی آن ،مجموعه پاسخهای عامل ،در موقعیت
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وجدان خود عامل ،هدایت میشود
معینی ،منشأ انگیزشی داشته باشد؛ درحالیکه رفتار ،توسط
ِ

(دیلینی.)394-392 :1388 ،

پارسونز مفهوم کنش را ابتدا در نظام اجتماعی میسنجد و سپس به نظاماقتصادی تعمیم میدهد
(حاجیآبادی .)107-94 :1382 ،وی در تشریح منظور خود از مفهوم کنش ،مالکهایی را برای آن بیان
میکند که عبارتاند از:
 .1کنش نیازمند وجود یک عامل ،یعنی یک «کنشگر» است؛  .2کنش نیازمند داشتن «هدف»
است ،مانند :گرفتن مدرک تحصیلی؛  .3کنش ،در «موقعیتی» انجام میشود که دو عنصر الزم
دارد :الف) چیزهایی که کنشگر نمیتواند بر آنها نظارت داشته باشد (شرایط)؛ ب) چیزهایی که
کنشگر میتواند بر آنها نظارت داشته باشد (وسایل) ،مانند :امکانات تحصیلی ،کامپیوتر شخصی؛
« .4هنجارها و ارزشها» ،در جهت تعیین گزینش وسایل دستیابی به هدفها نقش ایفا میکنند،
مانند :اجرای قوانین اداری (ریتزر.)527 :1374 ،
هابرماس

هابرماس نظریه کنش خود را بر مبنای ارتباط مطرح میکند .کنش ارتباطی ،نوعی کنش اجتماعی
معطوف به رسیدن به تفاهم است .بنا بر این نظریه ،کنشگران برای رسیدن به یک درک مشترک از
طریق استدالل ،وفاق و همکاری ،با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار میکنند (هابرماس.)389 :1374 ،
گیدنز

نظریه ساختاربندی گیدنز ،این پرسش را بررسی میکند که آیا «افراد» واقعیت اجتماعی را شکل
میدهند یا «نیروهای اجتماعی»؟ او از موضعگیری افراطی میپرهیزد و بر این باور است که مردم
در انتخاب کارهایشان بهکلی آزاد نیستند و دانش آنها محدود است ،اما آنها عامالنی هستند که
ساختار اجتماعی را بازتولید میکنند و تغییرات اجتماعی را به وجود میآورند.
ً
از نظر گیدنز «ساختارهای اجتماعی عبارتاند از مجموعه کلی و دفعتا ظاهرشوندهای از
قواعد ،نقشها و روابط و معانیای که افراد در درون آنها به دنبال آینده ،به کمک اندیشه و
عمل انسانها ،سازماندهی ،بازتولید و متحول میشوند» .این انسانها هستند که طی زمان،
ساختارها را خلق میکنند و مبتکر تحول در آنها میگردند ،نه خود جامعه؛ ولی فعالیتها و
نوآوریهای خالقانه آنها تابع محدودیتهای اجتماعی است .در بعد هستیشناسی ،ساخت
یابی ،مشروعیت قطببندی کنش و جامعه را قبول ندارد و بر آن است که کنش و جامعه را به
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عنوان شئون متداخل و اثرگذار بر هم ،مفهومپردازی کند (کسل.)178:1383 ،
کنش انسان ،بهویژه تابع محدودیتهای ساختاری است که نیروها و روابط تولیدی ،آن را به وجود
میآورند؛ اما بر اساس شیوهای تعیین نمیشود که آنچه را روی میدهد ،ناگزیر به صورت پیامد
این محدودیت درآورد (ریتزر.)487 :1988 ،
آنچه نقش نهادی دارد ،فرد نیست ،بلکه واحد زمان ـ فضا یا موقعیت حضوری است .آنچه مردم
میدانند ،این نیست که چگونه نقش بازی کنند ،بلکه این است که چگونه واکنش نشان دهند و
عمل کردن در یک موقعیت را یاد بگیرند .از دیدگاه گیدنز ،واحدهای پایهای ساختار اجتماعی،
برخالف آنچه ما آموختهایم ،نقش و منزلت یک فرد نیست ،بلکه موقعیتهایی با کردار تعریفشده
است که حرکت ما به درون و بیرون آن ،رفتار کنونی ما را شکل میدهد .موقعیتهای نهادی همراه
با ترکیبهای اخالقی و عملیشان موجب ایجاد تعهدات ،قدرت و فعالیتهای فرد میشود .بر
این اساس این موقعیتها اهمیت علمیدارند نه نقشها (کالرک و دیگران .)149 :1990 ،ساختار ،فقط
در کنش و به واسطه آن وجود دارد؛ درست همانگونه که ساختار زبان مادر ،گفتار و بهواسطه آن
وجود دارد .گیدنز چنین کنشی را کردارهای اجتماعی مینامد و جامعهشناسی فقط با در نظر گرفتن
کردارهای اجتماعی به عنوان موضوع مطالعه ،میتواند بر دوگانگی سنتی کنش و ساختار چیره
گردد (کرایب .)144 :1378 ،به اعتقاد گیدنز ،سه عنصر در عملکردهای اجتماعی نقش اساسی ایفا
میکنند .1 :توانایی ارتباط معنادار؛  .2اخالق؛  .3منابع قدرت .آنچه موجب «عملکرد» مطابق با
انتظار میشود ،بدون مهارت و خالقیت در ارتباط ،و نیز بدون توجه به هنجارهای اخالقی ،ممکن
نخواهد بود« .عامل» به کمک ذخایر معرفتی خود ،منظور عامل مقابل را درک ،و مطابق آن بر
ِ
اساس هنجارهای اخالقی عمل میکند .عنصر مهم دیگر نیز در عملکرد ،امکان عمل است؛ یعنی
توانایی انجامدادن کار؛ که البته آن میسر نمیشود ،مگر به کمک منابعی که به انسان ،قدرت انجام
دادن کار را میدهند .به نظر گیدنز ،عملکردها بر «قواعد و منابع» مبتنیاند و مفهوم «ساخت» در
معنای اصلیآن ،دستکم به همین قواعد و منابع مربوط میشود (گیدنز.)1382 ،
بوردیو

پیر بوردیو ،عالقهمند به موضعی است که در عین ساختارگرا بودن ،نقش عوامل انسانی را نیز
در نظر میگیرد .او بهدنبال غلبه بر ضدیت کاذب میان ذهنیتگرایی و عینیتگرایی یا به تعبیر
دیگر« ،ضدیت بیهوده میان فرد و جامعه» است .البته چنین رویکردی را از زوایای مختلف ،تا
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حدی در میان بیشتر جامعهشناسان اخیر که بهدنبال «تلفیق سطوح خرد و کالن»« ،فرانظریه
پردازی» و نیز «تلفیق عاملیت و ساختار» هستند ،میتوان دید؛ بهویژه که ناتوانی نظریههای
تکبعدی پیشین در تبیین موضوع کنش ،بهمرور به اثبات رسیده است .بوردیو با اشاره به دو
گروه ،یکی ساختارگرایانی مانند لوی اشتراوس و آلتوسر که کنشگران زندگی واقعی را از صحنه
خارج کردهاند؛ و دیگری ذهنیتگرایانی مثل شوتس و بلومر که تأثیر ساختارهای اجتماعی را از
قلم میاندازند ،بر رابطه دیالکتیکی میان ساختارهای عینی و ذهنی تأکید میکند .بااینحال در
ادامه به نظر میرسد که بوردیو در عین تالش در این جهت« ،کارش بیشتر به ساختارگرایی تمایل
مییابد .ساختگرایی بوردیو ،ذهنیت و نیتمندی را ندیده میگیرد» (ریتزر .)675 :1387 ،بوردیو
برای شرح نظریه خویش ،دو مفهوم ساختمان ذهنی (عادتواره یا منش) و زمینه (میدان) را در کانون
بررسی قرار میدهد« .ساختمان ذهنی ،ساختار ملکۀذهنشدهای است که اندیشه و گزینش
کنش را مقید میکند ،اما تعیینکننده جبری اندیشه و کنش نیست» (همان .)680 :البته ساختمان
ذهنی یا عادتواره از یک سو خودش تولیدشده جهان اجتماعی است و از سوی دیگر ،جهان
اجتماعی را از طریق عملکرد ،تولید میکند .بوردیو یادآور میشود که «ساختمان ذهنی ،یک
ساختار نامتغیر و ثابت نیست ،بلکه با افرادی که در برخورد با موقعیتهای متناقض زندگی
شان ،پیوسته تغییر میکنند ،انطباق دارد» (همان .)681 :زمینه ،شبکهای از روابط است که میان
جایگاههای عینی درون زمینه وجود دارد که اشغالکنندگان این جایگاهها ،افراد و نهادها هستند.
میزان نفوذ هر عامل اشغالکننده جایگاهها ،به میزان سرمایهاش بستگی دارد .وجه عمده کار
بوردیو ،توجه به رابطه متقابل میان ساختمان ذهنی و زمینه است« .از یک سو ،زمینه ،ساختمان
ذهنی را مشروط میسازد و از سوی دیگر ،ساختمان ذهنی ،زمینه را به عنوان چیز معنیداری
میسازد که منطق و ارزش دارد و به سرمایهگذاری انرژی میارزد» (همان .)684 :بنابراین میتوان
گفت که محرک کنش از دیدگاه بوردیو ،چیزی است متغیر که حاصل تعامل پویای ساختمان
ذهنی کنشگر و زمینه (مجموعه روابط متقابل جایگاههای اجتماعی) است .بوردیو براساس مفهوم منش و
تعامل آن با مفهوم میدان ،میکوشد اصول مولد رفتار انسانی را عرضه کند (چولی.)1389 ،
منش در واقع همان ساختهای اجتماعی ذهنیشدهای است که ابتدا از طریق تجربههای
نخستین فرد ،به ذهن او منتقل میشود و شکل میگیرد (نهادهای نخستین) و سپس تجربههای
بزرگسالی (نهادهای ثانوی) به آن اضافه میشود .به این ترتیب است که ساختارهای اجتماعی در
ذهن و در درون افراد ،از طریق درونی ساختن عناصر بیرونی حک میشوند و بهصورت منش
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درمیآیند (توسلی .)5 :1383 ،بوردیو ساختمان ذهنی را دیالکتیک ملکه ذهنشدن عوامل خارجی
و خارجیشدن عوامل درونی توصیف میکند (ریتزر.)713 :1387 ،
این مفهوم ،هسته اصلی تبیین وی برای کنشهای انسان را شکل میدهد .بوردیو میگوید« :من
ّ
میخواستم نشان دهم که فرد نهفقط به عنوان فرد ،بلکه به عنوان محصول ساختار و یک اصل مولد،
دستاندرکار است» (فاضلی.)39 :1382 ،
با بررسی آرای مهمترین جامعهشناسانی که درباره مکانیسم وقوع کنش از نظریه ایراد گرفته
اند ،آنچه بهصراحت درک میشود ،گذاری است که در توجه این اندیشمندان به نقش عاملیت و
همچنین ابعاد ذهنی و فرهنگی اتفاق افتاده است .هرچند تبیینهای صورتپذیرفته از کنش ،بیشتر
با شناخت پوزتیو و غلبه نگاه مادی بوده ،امروزه دیگر بر سر الزام صرف ساختارهای مادی و جبر
اجتماعی در تحقق کنش ،کمتر توافق شده است.
پرسشهای تحقیق
 .1کاستیهای نظریههای کنش که اندیشمندان صاحبنظر مطرح کردهاند ،از منظر استاد کداماند؟
 .2مکانیسم وقوع کنش ،بر اساس دیدگاه استاد چگونه است؟
 .3در تحقق کنش ،از منظر استاد چه عواملی دارای وزن بیشتری هستند؟
روششناسی تحقیق
محقق در این جستار میکوشد پاسخ استاد را به مسئله تحقیق ،از آثار مکتوب وی ،به روش
اسنادی وکتابخانهای با جمعآوری دادههایی از آثار وی بررسی کند؛ سپس با شرح و مطالعه دقیق
تر و نیز با طبقهبندیمفاهیم ،شکل منظمتری به مطالعه میدهد؛ در ادامهبا استفاده از تکنیکهایی
چون تحلیل محتوا ،نظر شهید مطهری را درباره موضوع استخراج میکند.
استاد مطهری در برخورد با نظریههای موجود در زمان خویش (بیشتر با تأثیر از نظریه مارکسیستی) ،با
توجه به مبانی هستیشناختی ،انسانشناختی ،معرفتشناختی و جامعهشناختی به نقد نظریهها
و طرح نظر خویش پرداخته است .آنچه نظریههای او را در این زمینه بااهمیت میسازد ،توجه
همزمان به ابعاد روانشناختی و جامعهشناختی کنش انسانی و فر و نیفتادن در دو سر این طیف
(ارادهگرایی ـ ساختارگرایی) و طرح نظریهای تلفیقی ،آن هم به مدد پیروی از مبانی دینی ،و ذکر مثالهای
عینی و تجربی است .در این پژوهش ،سعی شده مهمترین مبانی نظری وی در این زمینه طرح گردد
تا فهم مناسبی از نظریه به دست آید.
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مبانی انسانشناختی نظریه کنش با تأکید بر مفهوم فطرت
ّ
استاد مطهری با اشاره به پذیرفتهشدن اصل عمومیت و ضرورت علی در تحقق همه پدیدهها برای
نمونه کنشها و افعال انسانی توسط فیلسوفان مادی ،چگونگی توجیه اختیار و آزادی افراد را جزو
مسائل پیش روی ّ
مادیون میداند (مطهری .)378 :1389 ،وی ضمن اعتقاد بدین اصل و همچنین وجود
نظامهای تغییرناپذیر در جهان ،با تفکیک جنبه قابلی از جنبه فاعلی پدیدهها (همان ،ج ،)402 :1لزوم
جبر در کنش انسانی ،آن هم به واسطه ایجابها (قضا) و تعینات (قدر) را ناشی از فهم نادرست
انسانشناختی میداند که برای انسان ،اراده و اختیار قائل نمیشود و نقش مداخلهگر انسان در
کنش خویش را نادیده میگیرد .اعتقاد به قضا و قدر ،آنگاه مستلزم جبر است که خود بشر و اراده
او را دخیل در کار ندانیم و قضا و قدر را جانشین ّقوه ،نیرو و اراده بشر بدانیم (همان.)384 :
انسان در مسیر حرکت جوهری عمومی جهان ،با ُبعدی عالوه به جهان میآید و پایه اولی شخصیت

او را همان ُبعد میسازد و سپس تحت تأثیر محیط تکمیل میشود و پرورش مییابد .در واقع
فطرت به انسان ،شخصیت انسانی میدهد تا آنجا که حاکم بر تاریخ میشود و مسیر تاریخ را
تعیین میکند (همان :ج .)381 ،2در تبیینهای وی در مسائل علوم انسانی ،اعتقاد به حاکمیت و تقدم
واساسیبودن اصل فطرت را آشکارا میتوان تشخیص داد؛ خود نیز دراینباره چنین میگوید:
«اصل فطرت ،اصلی است که در معارف اسالمی آن را «ام المسائل» میخوانند .بنا بر اصل
فطرت،روانشناسی انسان بر جامعهشناسی آن تقدم دارد و جامعهشناسی انسان از روانشناسی
وی مایه میگیرد» (همان .)106 :وی با استناد به مبانی دینی و عقلی ،فطرت را نیروی درونی نوع
انسان میداند که به سمت هدفی مشخص در حرکت است .مطابق این نظریه که نظریه فطرت
است ،انسانیت ،یک طرح و یک الگو و یک برنامه دارد که انسان و انسانیت ،در درجه نخست
به حسب فطرت خودش به آن سو حرکت ،و با یک نیروى درونى دینامیکى ،به آن سو تالش
مىکند (مطهری15 :1389 ،و .)821
استاد مطهری و نقد تفکر تقدم وجود اجتماعی انسان
استاد مطهری در تقابل با اندیشه تقدم وجود اجتماعی انسان بر وجود فردی (تقدم جامعهشناسی انسان

بر روانشناسی آن) ،این نظر را ناشی از درک نکردن این اصل انسانشناسی (فطرت) میداند که پایه و
اساس شخصیت انسانی ،در متن خلقت انسان و با دست عوامل آفرینش ،نهاده شده است .در
واقع ،شخصیت انسانی از نظر استاد مطهری ،مبنای تفکرات او و گرایشهای متعالی اوست (همان،
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ج .)395 :2در باب وجود اجتماعی انسان نیز وی وجود استعدادهای غیرمتشابه و غیرهمسطح را
در نوعانسان ،اساس شکلگیری زندگی اجتماعی میداند که از آن به فطرت اجتماعی انسان یاد
میکند (مطهری ،1369 ،ج.)160 :1
استاد مطهری در توضیح شکلگیری وجود اجتماعی و مکانیسم روابط اجتماعی موجود در بطن
جامعه ،از مفهوم فطرت اجتماعی بشر یاد میکند و اجتماعیشدن انسان را نیز به سبب وجود این
ویژگی در نهاد انسان میداند.
این فطرت در شکلگیری نظام ارگانیک جامعه و برای پیشرفت و تکامل جامعه الزم است و
در واقع مجموعه استعدادهای الزم برای پیشرفت و تکامل جامعه انسانی را دارد و در میان
مجموع افراد بشر تقسیم شده است (همان .)92 :فطرت اجتماعی انسان اقتضا میکند که هریک
از انسانها به سوی رشتهای کشیده شوند؛ بهگونهای که افراد تا حدی حالت اعضای یک اندام
را پیدا میکنند (همان.)161 :
ّ
با این نگاه ،استاد به نقد تفکری میپردازد که وجود اجتماعی انسان را مقدم بر ویژگیهای فردی
میداندو انسان را همانند یک عنصر ساختهشده ِصرف و موجودی اثرپذیر از اجتماع میخواند.
ّ
مطابق نظریه مبنی بر تقدم جامعهشناسی انسان بر روانشناسی او ،انسان یک موجود پذیرنده
صرف است ،نه پوینده؛ یک مادهخام است که هر شکلی به او بدهند ،از نظر ذات او یکسان است
(همان .)396 :همچنین استاد مطهری بههیچوجه نافی تأثیر عمل و کنش انسان بر خویش نیست،
بلکه چنانکه در نقد نظریه مارکسیستی پراکسیس (اصل تقدم کار بر اندیشه انسان) ،ویژگیهای درونی
ً
انسان را زمینهساز چنین تأثیری میداند ،معتقد است انسان واقعا کار خویش را خلق میکند ،اما
ً
کار واقعا انسان را خلق نمیکند ،بلکه کار و تمرین و تکرار عمل ،زمینه خلق شدن انسان را از
درون فراهم میکند (مطهری :1389 ،ج .)395 ،2انسان ،سازندهو پدیدآورنده کار است و کار پدیدآورنده
انسان .نظر به اینکه انسان علت ایجابی و ایجادی کار است و کار، علت اعدادی و امکانی انسان،
پس انسان بر کار مقدم است ،نه کار بر انسان (همان).
فطرت و ویژگیهای آن
اکنون که استاد مطهری اذعان به وجود ویژگیای به نام فطرت در نوع انسان کرده ،این پرسش پیش
میآید که فطرت چه خصوصیاتی دارد که منحصر به نوع انسان است.
او از اختیار ،تعقل و شعور ،به عنوان ویژگیهای فطری انسان یاد میکند و بهواسطه این ذاتیات
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انسانی ،وی را دارای تکلیف و مسئولیت در برابر اعمال خود میداند .از این منظر ،اندیشه ،کار
و عمل انسان را عوامل تغییر در وجود انسان و محیط و جامعه انسانی معرفی میکند .وی عامل
تغییر ،نوآوری و ابداع در زندگی انسان را نشانه وجود نیرو و قدرت انسان در تصرف در خود،
محیط و جامعه میداند .برای نمونه ،در تبیین تفاوت میان زندگی اجتماعی انسان و بعضی از
جاندارها مانند زنبور عسل میگوید :تفاوت اساسی بین موجودیت اجتماعی انسان وموجودیت
اجتماعی آن جانداران ،این است که زندگی اجتماعی آن جانداران ،ثابت و یکنواخت است و
تحول وتطوری در نظام زندگی آنها و به تعبیر موریس مترلینگ در تمدن آنها ـ اگر این تعبیر درست
باشد ـ رخ نمیدهد؛ برخالف زندگی اجتماعی انسان که متحول و متطور است ،بلکه دارای شتاب
است (همان .)493 :اینکه مقتضیات زمان تغییر مىکند ،سخنی درست است .علت تغییر همبا طرز
خلقت انسان مربوط است .مقتضیات زمان براى حیوان عوض نمىشود ،ولى براى انسان عوض
مىشود (مطهری21 :1389 ،و .)37وی با بیان مثالهای مشابه تاریخی و انجا م دادن چنین مقایسههایی
میکوشد آثار حقیقتی به عنوان فطرت را در وجود نوع انسان ،نشان میدهد.
انسان از دو جهت ،سلسله تواناییهایی دارد که دیگر جاندارها ندارند:
اول اینکه در انسان یک سلسله میلها و جاذبههاى معنوى هست که در دیگر جاندارها نیست .این
جاذبهها به انسان امکان مىدهد که دایره فعالیتش را از حدود مادیات ،تا افق عالى معنویات توسعه
دهد؛ ولى دیگر جاندارها نمیتوانند از زندان مادیات خارج شوند؛
دوم از آن جهت که به نیروى «عقل» و «اراده» مجهز است؛ یعنی میتواند در مقابل میلها
مقاومت و ایستادگى کند و خود را از نفوذ جبرى آنها آزاد سازد و بر همه میلها «حکومت» کند.
انسان مىتواند همه میلها را به فرمان عقل درآورد و براى آنها جیرهبندى کند و به هیچ میلى بیش
از میزان تعیینشده پاسخ ندهد (مطهری :1389 ،ج.)283 ،2
غریزه و نقش نیروی عقل در تحقق ارادی کنش
استاد مطهری ضمن پذیرش تأثیر غرایز در طبع انسانی ،وجود این غرایز را مانع از کنش اختیاری
انسان نمیداند .انسان قادر است عملى راکه صددرصد با غریزه طبیعى و حیوانى او موافق است
و هیچ مانع خارجى وجود ندارد ،به حکمتشخیص و مصلحتاندیشى ترک کند و میتواند کارى
را که صددرصد مخالف طبیعت اوست و هیچگونه عامل اجبارکننده خارجى هم وجود ندارد ،به
حکم مصلحتاندیشى و نیروى خرد ،انجامدهد (همان ،ج.)394 :1
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البته او وجود این آزادی و اختیار در انسان را وابسته به داشتن قوه عقل و استدالل میداند که
موجب تشخیص و انتخاب کنش میگردد .استاد ،انسان را یک عامل مختار در ساختن زندگی
خود معرفی میکند و این اختیار را بسته به تحقق شرایط طبیعی انجام کنش میخواند .اینجاست
که تأثیر انسان در سرنوشت خود به عنوان یک عامل مختــار ـ عاملـى که پس از فراهم بودن
همه شرایط طبیعی ،در انتخاب فعل و ترک« ،آزاد» است ـ معلوم مىشود (همان .)395 :همچنین
وی داشتن گستره شناخت و اراده را برای تحقق مطلوبی که به واسطه این شناخت ،عارض
میگردد ،ممیزه انسان و مالک برتری او بر حیوان دانسته است .انسان نیز مانند دیگر جانداران
یک سلسله خواستهها و مطلوبهایی دارد که در پرتو آگاهیها و شناختهاى خویش ،براى
رسیدن به آنها در تالش است .تفاوت انسان با دیگر جانداران ،در شعاع و وسعت و گستردگى
آگاهیها و شناختها و از نظر تعالى سطح خواستهها و مطلوبهاست .در واقع همین امر به
انسان مزیت و تعالى میبخشد و او را از دیگر جانداران جدا میسازد (همان ،ج .)18 :2او ذیل
بحث تفاوتهای اساسی بین انسان و حیوان ،به سه ناحیه اشاره کرده است :ادراک و کشف خود
و جهان ،ناحیه جاذبههایى که بر انسان احاطه دارد ،و ناحیه چگونگی اثرپذیری از جاذبهها و
انتخاب آنها .وی در ناحیه نخست که حیطه شناختی را در بر میگیرد ،توانایی انسان در گذر از
الیههای سطحی شناخت و کشف روابط منطقی میان پدیدهها را وجه برتری وی معرفی می
کند .در بخش دوم ،گسترش افق جاذبهها به سوی معنویات ،و سرانجام در ناحیه سوم ،آزادی و
قدرت انتخاب را -البته با اتکا به نیروی عقل و اراده -در برخورد با این میلها و جاذبهها (نفوذ)

که کانونی خارج از انسان دارند ،بررسی میکند (همان.)283-276 :
انسان و فعلیتیافتن فطرت
ضمن تأکید استاد مطهری در موضوع اصالت داشتن فطرتانسانی ،این نکته را درمییابیم که وی
با توجه به تشخصیافتن فرد درجامعه در طول زمان ،برای آثار محیطی ،نقش مهمی در شکوفایی
فطرت انسانی قائل بوده است .اوبعضی از فطریات انسانی را در بدو تولد ،به صورت بالقوه دانسته
که در طول زمان و با تأثیر اعمال خود انسان،متناسب با دو ّقوه تعقل و اختیار فعلیت مییابد؛ البته
ایشان از سهم انسان در ایجاد کنش به نفع جامعه چشمپوشی نکرده و به اختیار انسانی در انجام
دادن کنش ،اصالت میبخشد.
باید توجه داشت که واژه فطرت در مفهوماسالمی آن ،برخالف مفهوم دکارتی و کانتی ،بدان معنا
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نیست که انسان از بدو تولد ،پارهای از نیازها ،توانمندیها ،ادراکات ،گرایشها یا خواستهها را
ً
بالفعل واجد است؛ زیرا چهبسا امری فطریباشد و درعینحال در هنگام والدت ،صرفا ّقوه محض
صرف باشد و فعلیت یافتن آن در نفس یا ذهن انسان ،در سنین باالتر روی دهد (همان .)313 :ما
دو انسان داریم :یکی انسان فطری که هرکسی بالفطره انسان متولد میشود؛ همراه با یک سلسله
ارزشهای عالی و متعالی بالقوه؛  ...انسان مکتسب هم داریم؛ انسانساختهشده با عمل خودش
(همان :ج .)492 ،13او وجود اختیار و اراده را در تحقق کنش نزدانسان ،همانند علل طبیعی حوادث،
طبیعی و قانون الهی معرفی کرده است (همان :ج.)142 ،1
ی
میانجیگری فطرت در تعامل عاملیت ـ ساختار در منظر استاد مطهر 
پیش از این گفتیم که استاد افزون بر اصالت دادن به کنش انسانی در ایجاد تغییرات ،به نقش
جامعه نیز اشاره کرده و به سهم آن در شکلگیری تغییرات اذعان داشته است .اکنون برای فهم
بیشتر این موضوع ،الزم است نظر استاد مطهری را درباره فرد و جامعه و چگونگی تأثیر میان
آنها بدانیم تا از این رهگذر به تبیین بهتری از شکلگیری تغییرات اجتماعی ،در اندیشه استاد
برسیم .استاد با تکیه بر نظر قرآن در خطاب قرار دادن جامعه ،سرنوشت مشترک داشتن،
توان اطاعت و عصیان ،و فهم و شعور ،به تحقق وجود عینی ،حیات و مرگ برای جامعه
اعتقاد دارد (مطهری .)30 :1385 ،بدیهی است تا چیستی جامعه و چگونگی مناسبات بین فرد و
جامعه مشخص و تبیین نگردد ،مکانیسم کنش توسط فرد عامل در جامعه روشن نمیگردد.
وی در پاسخ به مسئله چیستی جامعه ،ترکیب جبری سلسلهای از نیازها و نفوذ یک سلسله
عقیدهها و ایدهها و آرمانها را شکلدهنده جامعه میداند و در توصیف ماهیت اجتماعی
زندگی انسان ،برآورده شدن نیازها و بهرهمندیهای انسان را بسته به تقسیم کار و تقسیم بهره
میداند که تنها ذیل سلسلهای از نظامها و سنن میتواند تحقق یابد .از سوی دیگر ،وحدت
و یگانگی در جامعه را به سبب نوعى از اندیشهها ،ایدهها و خلق و خوهای حاکم بر عموم
معرفی میکند .پیدایش سرنوشت یگانه برای افراد جامعه به سبب پیوند با نیازهای مشترک،
یکی از آثار روابط اجتماعی موجود در جامعه است که استاد به آن اشاره میکند (مطهری،1389 ،

ج 330 :2ـ  .)334او برای جامعه ،هویتی فراتر از مجموع افراد جامعه و نیز وجود قوانین خاص
قائل است و نوع ترکیبی از افراد را که منجر به شکلگیری جامعه میشود ،از نوع حقیقی تلقی
میکند .استاد به موازات پذیرش اصالت جامعه، به اصالت فرد نیز معتقد است
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 .)339با توجه به نقش اختیار انسان در کنش او ،و نقش جامعه در تحقق این کنش ،وی انواع
ترکیبهای جوامع را از منظر صاحبنظران ،در چهار دسته قرار میدهد و مبانی ،مشخصه و
آثار هریک را نقد و بررسی میکند:
الف) ترکیب جامعه از افراد ،ترکیب اعتبارى است؛ یعنى در واقع ترکیبى صورت نگرفته است.
ترکیب واقعى آنگاه صورت مىگیرد که یک سلسله امور بر یکدیگر اثر بگذارند و از یکدیگر اثر
بپذیرند و به سبب آن تأثیرو تأثرها و فعل و انفعالها و پیدایش زمینه ،یک پدیده جدید با ویژگی
های خاص خود پدید آید؛ آنگونه که در ترکیبهاى شیمیایى مىبینیم؛
ب) جامعه مرکب حقیقى همانند مرکبات طبیعى نیست ،اما مرکب صناعى است؛ و مرکب صناعى
خود نوعى مرکب حقیقى است ،هرچند مرکب طبیعى نیست .برای مرکب صناعى میتوان یک
ماشین را مثال زد که یک دستگاه مرتبطاالجزاست .در مرکب طبیعى ،اجزا ،هم هویت خود را
از دست مىدهند و در «کل» حل مىشوند و هم بالتبع و بالجبر ،استقالل اثر خود را از دست
میدهند؛ اما در مرکب صناعى ،اجزا هویت خود را از دست نمىدهند ،ولىاستقالل اثر خود را
از دست مىدهند .در واقع در مرکب صناعی ،اجزا بهگونهاى خاص با یکدیگر مربوط مىشوند
و آثارشان نیز با یکدیگر پیوستگى مییابند و در نتیجه ،آثارى بروز مىکند که در عین پیوستگی
مجموع اثر ،اجزا استقالل ندارند؛
ج) جامعه ،مرکب حقیقى است از نوع مرکبات طبیعى؛ ولى ترکیب روحها ،اندیشهها ،عاطفهها،
خواستها ،و ارادهها؛ باالخره ترکیب فرهنگى داریم ،نه ترکیب تنها و اندامها؛ همچنان که عناصر
مادى به سبب تأثیر و تأثر با یکدیگر ،زمینه پیدایش یک پدیده جدید را فراهم میسازند و به
اصطالح فالسفه ،اجزای ماده پس از فعل و انفعال و کسر و انکسار ،در یکدیگر و از یکدیگر
استعداد صورت جدیدى مىیابند و به این ترتیب ،مرکب جدید حادث مىشود و اجزا با هویت
تازه به هستى خود ادامه مىدهند؛
د) جامعه ،مرکب حقیقى است ،باالتر از مرکبات طبیعى .در مرکبات طبیعى ،اجزا پیش از ترکیب،
از خودهویت و آثارى دارند؛ یعنی به سبب تأثیر و تأثر در یکدیگر و از یکدیگر ،زمینه یک پدیده
جدید پیدا مىشود؛ اماافراد انسان در مرحله پیش از وجود اجتماعى ،هیچ هویت انسانى ندارند و
در واقع ظرف خالى هستند که فقطاستعداد پذیرش روح جمعى را دارند (همان)340-338 :.

استاد مطهری دیدگاه اول را اصالةالفردی معرفی کرده که در این دیدگاه ،همه آثار در جامعه به
فرد منتسب میشود؛ زیرا بر اساس این نظریه ،جامعه نه وجود حقیقى دارد ،نه قانون و سنت ،نه
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سرنوشت و نه شناخت؛ بلکه تنها افرادند که وجود عینى دارند و موضوع شناخت قرار مىگیرند
و سرنوشت هر فرد ،مستقل از سرنوشت افراد دیگر است.

نظریه دوم نیز از دید استاد ،اصالةالفردى است .این دیدگاه براى جامعه به عنوان یک کل و براى
ترکیب افراد ،به عنوان یک ترکیب واقعى ،اصالت و عینیت قائل نیست؛ ولى رابطه افراد را نوعى
رابطه اصیل و عینى ،شبیه رابطه فیزیکى مىداند .بر اساس این نظریه ،جامعه وجود مستقل از
افراد ندارد و تنها افرادند که وجود عینى و حقیقى دارند؛ بااینحال نظر به اینکه افراد و اجزای
ّ
معلولى
جامعه مانند اجزای یک کارخانه و یک ماشین ،وابستهبه یکدیگرند و در یک رابطه على و
ِ
مکانیکى ،آثار و حرکاتشان به یکدیگر گره خورده است ،افراد،سرنوشت مشترک دارند و جامعه،
ّ
معلولى مکانیکى که میان اجزای آن
یعنى این مجموعه مرتبطاالجزا ،از نظر رابطه خاص على و
ِ
برقرار است ،شناختى مستقل از شناخت هریک از اجزا دارد.
به عقیده استاد ،نظریه سوم ،هم فرد را اصیل مىداند و هم جامعه را .از آن نظر که وجود مجموعه
اجزای جامعه (افراد) را در وجود جامعه ،حلشده نمىداند و براى جامعه ،وجودى یگانه مانند
مرکبات شیمیایى قائل نیست،اصالةالفردى است؛ اما از آن جهت که نوع ترکیب افراد را از نظر
مسائل روحى و فکرى و عاطفى ،از نوعترکیب شیمیایى مىداند که افراد در جامعه هویت جدید یا

همان هویت جامعه را مییابند ،هرچندجامعه هویت یگانه ندارد ،اصالةاالجتماعى است .بنا بر
این نظریه ،به سبب تأثیر و تأثر اجزا ،واقعیتی جدید وزنده پدید آمده است؛ روح جدید و شعور و
وجدان و اراده و خواست جدید پدید آمده است .افزون بر اینشعور ،وجدان ،اراده و اندیشه فردى
افراد ،بر شعور و وجدان افراد نیز غلبه دارد.

از نظر استاد نظریه چهارم ،اصالةاالجتماعى محض است .بر اساس این نظریه ،هرچه هست،
روح جمعى ،وجدان و شعور جمعى ،اراده و خواست جمعى و «من» جمعى است و شعور و
وجدان فردى ،مظهرى ازشعور و وجدان جمعى است و بس (همان .)341 :وی پذیرش نظریه اول را
مالزم با این امر میداند که برای جامعه ،وجود عینی قائل نباشیم و درنتیجه ،وجود قانون و سنن
مخصوص برای جامعه را نپذیریم .در صورت پذیرش نظریه دوم با وجود پذیرش قانون و سنت
ّ
برای جامعه ،باید آن را محدود به رابطهایعلی از نوع مکانیکی و بدون نیروی حیات بدانیم .نظریه
سوم ـ چون استاد مطهری آن را تأیید میکند ـنیاز به شرح بیشتری دارد .او مبنا و مناط تبیین خویش
را این نظریه قرار داده و بر اساس آن ،برای جامعه نوعی حرکت و حیاتی جدای از افراد تشکیل
دهنده آن قائل است .این نظریه بیان میکند:
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.1جامعه به حکم اینکه خود ،دارای نوعى حیات مستقل از حیات فردى است ـ هرچند این حیات
جمعى،وجود مستقل ندارد و در افراد ،پراکنده شده و حلول کرده است ـ قوانین و سننى مستقل از
افراد و اجزای خوددارد که باید شناخته شود؛
 .2اجزای جامعه که همان افراد انساناند ـ برخالف نظریه ماشینى ـ استقاللهویت خود را هرچند
بهطور نسبى از دست میدهند و حالت ارگانیزه مییابند ،درعینحال استقاللنسبى افراد محفوظ
است؛ زیرا حیات فردى و فطریات فردى و مکتسبات فرد از طبیعت ،بهکلى در حیاتجمعى حل
نمىگردد و در حقیقت بنا بر این نظریه ،انسان با دو حیات و دو روح و دو «من» زندگىمىکند:
حیات و روح و «من» فطرى انسانى که مولود حرکات جوهرى طبیعت است و دیگر ،حیات و روح
و«من» جمعى که مولود زندگى اجتماعى است و در «من» فردى حلول کرده است و بدینترتیب
بر انسان ،همقوانین روانشناسى و هم سنن جامعهشناسى حاکم است.
از دید استاد بر اساس نظریه چهارم ،تنها ،سنت و قوانین اجتماعی بر انسان حاکم است و فرد
هیچگونه استقالل هویتی نمییابد (همان.)346 :
استاد مطهری برای تبیین بیشتر موضوع استقالل و اصالت فرد و جامعه به صورت همزمان ،از
چگونگی شکلگیری انواع ترکیبات سخن میگوید .او با توجه به تفاوت موجود میان مرکبات در
سطوح پایین و باال در طبیعت ،شکلگیری استقالل فرد در برابر جامعه را بدینگونه شرح میدهد
و جامعه را کاملترین مرکبات میخواند« :در طبیعت ،مرکبات اینطورند که در درجات پایین که
هستند ،هویت جزء درهویت کل محو مىشود و هرچه باالتر مىآیند ،بااینکه کل از خود هویتى
ً
دارد و اجزا ،هویت صددرصدمستقل ندارند ،تدریجا اجزا استقالل بیشترى پیدا مىکنند» (همان :ج،15
 .)799او اینمسئله را وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت میداند (همان ،ج)345 :2 .بنابراین با
تقدم عقل و اراده در وجود فردی انسان ،ضمن استقالل نسبی افراد ،روح فردى در مقابلجامعه ،یعنى
روح جمعى ،مجبور و مسلوباالختیار نیست (همان) .استاد مطهری در کتاب قیام و انقالب مهدی
(عج) ،ذیل بحث «جبر تاریخ واجتماع» ،انسان را حاکم بر سرنوشت خویش ،و آزاد از هر نوع جبری،
اعم ازمحیط،طبیعت ،اجتماع و تاریخ معرفی میکند .استاد مطهری این آزادی را ناشی از فطرت
انسانی میداند؛ اما «بنابر تلقى فطرى از انسان ،انسان موجودى است داراى سرشت الهى ،مجهز
به فطرتى حقجو و حقطلب،حاکم بر خویشتن و آزاد از جبر طبیعت و جبر محیط و جبر سرشت
و جبر سرنوشت» (همان ،ج .)431 :24ایشان تأثیر جامعه و محیط را بر فرد پذیرفته ،ولی آن را یکطرفه
ندانسته و نقش آگاهی و ارادهانسانی را در ایجاد تغییر برجسته کرده است .بدونشک ،انسان از محیط
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و شرایط خود اثر میپذیرد؛ ولىاین تأثیر ،یکجانبه نیست؛ انسان نیز بر محیط خود اثر میگذارد.
نکته اصلى اینجاست که تأثیرانسان بر محیط ،بهصورت واکنشی جبرى و تخلفناپذیر نیست .انسان
به حکم اینکه موجودى آگاه ،آزاد ،و دارای حق انتخاب ،با اراده و مجهز به سرشتهاى متعالى
است ،گاه واکنشهایی نشانمىدهد ،برخالف آنچه یک حیوان ناآگاه و محکوم محیط انجام مىدهد
(همان .)234 :استاد مطهری در ادامه بررسی عوامل دیگر در این موضوع ،تأثیر ّ
جو اجتماعی فاسد در
تحقق این کنش را دنبال کرده؛ ولی تأثیر وجود این ّ
جو را بر تحقق این کنش ،مستقیم و بیواسطه
ندانسته ،بلکه از میانجیگری روح انسان دراینباره سخن میگوید .شکی نیست که ّ
جو اجتماعى نیز

باید مساعد باشد ،ولى تأثیر ّ
جو اجتماعى بر روی عقاید ،تأثیر مستقیم نیست ،تأثیر غیرمستقیم است.
جو روحى را فاسد مىکند و ّ
جو فاسد اجتماعىّ ،
ّ
جو فاسد روحى ،زمینه رشد اندیشههاى متعالى را
ضعیف ،و زمینه رشد اندیشههاى پست را تقویت مىکند (مطهری 567 :1389 ،و.)8

وی در بحث رابطه ایده و کنش انسانی هم ضمن دخیل دانستن بستر اجتماعی در تحقق ایده و
کنش ،این دو را دارای رابطه علت و معلولی متقابل میداند .به عبارت دیگر ،هریک هم علت

دیگرى واقع مىشوند و هم معلول آن (همان.)569 :
استاد دلیل رد جبراجتماعی برای افراد جامعه را داشتن قوه عقل ،اراده و اختیار میداند .نکته مهم
اینکه آزادی در انتخاب ،با گسترش شناخت و نیروی عقل انسان افزایش مییابد« .انسان آنجا که
به عقلو اراده متکى مىشود ،نیروهاى خویش را جمع و جور مىکند و نفوذهاى خارجى را قطع
مىنماید وخویشتن را «آزاد» مىسازد و بهصورت «جزیرهاى مستقل» درمىآید .انسان بهواسطه
عقل و اراده« ،مالک خویشتن» مىشود و شخصیتش استحکام مىیابد» (همان.)283 :2 ،
استاد مطهری در بررسی علل گرایش به مادیگری به عنوان یک کنش تاریخی در غرب ،به
نقش کلیسا و نارساییهای معرفتی آن و نیز خشونتهای بروزیافته از این نهاد اشاره میکند .به
عبارتی دیگر ،در این بیان ،هم نهادهای معرفتی و هم تجربه تاریخی را در تحقق چنین کنشی
مؤثر میداند (همان.)479 :
کنش ،میدان آزادى و اراده انسان
استاد مطهری درباره طبقهبندی محدودیتهای انسان در تحقق کنش مناسب با اراده ،در بحثی با
عنوان «میدان آزادى و اراده انسان» ،وجود عوامل وراثتی و زیستی ،طبیعی و جغرافیایی ،محیط
اجتماعی و تاریخ و عوامل زمانی را محدودکننده کنش انسانی معرفی میکند.

57

57

58

دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

سال اول ،شماره دوم؛ پاییز و زمستان 1396

محدودیتهاى انسان
محدودیتهاى انسان از چند ناحیه است:
ت
 .1وراث 

انسان با طبیعت انسانى به دنیا مىآید و چون پدر و مادرش انسان بودهاند ،او نیز قهری و جبری
مانند یک فرد انسان به دنیا مىآید .در ضمن ،پدر و مادرش یک سلسله صفات موروثى خود را در
فرزندشان به یادگار مىگذارند که اینها نیز قهری و جبری همراه این افراد است ،مانند :رنگ پوست،
رنگ چشم ،خصوصیتهاى جسمى که گاه از چند پشت به ارث مىرسد .انسان هیچیک از اینها
را براى خود «انتخاب» نکرده ،بلکه وراثت ،بهطوری جبری اینها را به او داده است.
 .2محیط طبیعى و جغرافیایى

محیط طبیعى و جغرافیایى انسان و منطقهاى که در آن رشد و نما مىکند ،خواهناخواه یک سلسله
آثار قهرى بر روى اندام و روحیه انسان مىگذارد .منطقههاى سردسیر ،گرمسیر و معتدل ،هریک
نوعى روحیه و اخالق را ایجاب مىکند؛ همچنین منطقه کوهستانى یا صحرایى و مانند آن.
 .3محیط اجتماع

محیط اجتماعى انسان ،در تکوین خصوصیات روحى و اخالقى انسان عامل مهمی است .زبان
انسان ،آداب عرفى و اجتماعى ،دین و مذهب ،بیشتر ،همان چیزى است که محیط اجتماعى بر
انسان تحمیل مىکند.
 .4تاریخ و عوامل زمانى

انسان از نظر محیط اجتماعى ،تنها متأثر از زمان حال نیست؛ زمان گذشته و رویدادهای گذشته
نیز در ساختن او تأثیر بهسزایى دارد .بهطور کلى ،میان گذشته و آینده هر موجودى ،رابطه قطعى و
ّ
مسلم برقرار است .گذشته و آینده مانند دو نقطه جدا از یکدیگر نیستند ،بلکه مانند دو قطعه از یک
جریان مداوماند .گذشته ،نطفه و هسته آینده است (مطهرى1 :1389 ،و .)2
وی با وجود برشمردن این محدودیتها ،باز هم با اتکا به نیروی اراده ،ایمان و تعقل انسانی ،با
طرح موضوع طغیان انسان بر ضد محدودیتها ،انسان را عامل تغییر در این محدودیتها و مالک
سرنوشت خویش میداند.

58

هطم داتسا هشیدنا رد یناسنا شنک هیرظن

انسان در عین اینکه نمىتواند رابطهاش را با وراثت ،محیط طبیعى ،محیط اجتماعى و تاریخ و
زمان بهکلى قطع کند ،مىتواند تا حدود زیادى علیه این محدودیتها طغیان کند و خود را از
قید حکومت این عوامل آزاد سازد .انسان به حکم نیروى عقل و علم از یک سو ،و نیروى اراده و

ایمان از سوی دیگر تغییراتى در این عوامل ایجاد میکند و آنها را با خواستهاى خویش هماهنگ
مىسازد و خود ،مالک سرنوشت خویش مىگردد (مطهرى ،1389 ،.)292 :2
پیدایش وجدان ،ذوق و قضاوت مشترک
با توجه به نفوذ عمیق تفکر مارکسیستی در جامعه علمی زمان استاد و ایجاد تبیینی درباره شکل
گیری معرفت و آگاهی انسان بر مبنای طبقات اجتماعی ،وی با طرح انواع خودآگاهی ،مانند
خودآگاهی فطری و انسانی ،به بررسی به این مسئله میپردازد.
بر اساس برخى نظریهها انسان ،ماوراى طبقهاى که در آن هست« ،خود»ى ندارد .خود هرکس،
«وجدان» اوست؛ مجموعه احساسها ،اندیشهها ،دردها و گرایشهاى اوست و اینها همه در
انسان نوعى ،بدون «خود» است؛ یک موجود
«طبقه» شکل مىگیرد .بنابراین به عقیده این گروهِ ،
َ
انتزاعى است نه عینى .موجود عینى ،در طبقه ّ
تعین مىیابد .انسان وجود ندارد؛ اشراف یا توده
وجود دارد .تنها در جامعه بىطبقه است که اگر واقعیت یابد ،انسان واقعیت پیدا مىکند .پس در
جامعه طبقاتى ،خودآگاهى اجتماعى ،منحصر است به خودآگاهى طبقاتى.
زندگى طبقاتى ،بینش طبقاتى مىدهد و بینش طبقاتى ،سبب مىشود که انسان ،به جهان و جامعه
از آن دریچه خاص و با عینک خاص بنگرد و آنها را از دیدگاه طبقاتى تفسیر کند .پس دردش خواه
ناخواه درد طبقاتى ،و تالش و جهتگیرى اجتماعىاش ،طبقاتى خواهد بود.
پاسخ استاد با استناد بر خودآگاهی فطری و انسانی ،بدینگونه است:
«انسان ،بالذات خودآگاه است؛ یعنى جوهر ذات انسان ،آگاهى است .اینچنین

نیست که اول« ،منِ » انسان تک ّون مىیابد و در مرحله بعد ،انسان به این «من»
آگاهى مىیابد .پیدایش «منِ » انسان ،عین پیدایش آگاهى به خود است .در آن
مرحله« ،آگاه»« ،آگاهى» و «به آگاهى درآمده» یکى است« .من» واقعیتى است

که عین آگاهى به خودش است .انسان در مراحل بعد ،یعنى پس از آنکه به اشیای

دیگر کم و بیش آگاه مىگردد ،به خود نیز به همان صورت که به اشیای دیگر
آگاه مىگردد ،آگاهى مىیابد؛ یعنى صورتى از خود در «ذهن» خویش تصویر
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مىکند و بهاصطالح ،به علم حصولى به خود ،آگاه مىگردد؛ البته پیش از آنکه
اینگونه به خود ،آگاه گردد ،بلکه پیش از آگاهى به هر چیز دیگر ،به خود ـ

بهگونهاى که اشاره شد ،یعنى به نحو علم حضورى ـ آگاه است».

وی در باب خودآگاهی انسانی ،چنین آورده است:
«خودآگاهى انسانى ،یعنى آگاهى به خود در رابطه با همه انسانها .خودآگاهى
انسانى ،بر این اصل و فلسفه استوار است که انسانها در مجموع ،یک واحد واقعى

بهشمار مىروند و از یک «وجدان مشترک انسانى» بهرهمندند؛  ...از اینجا روشن
مىشود که انسان زیستشناسى و انسان بیولوژیک ،مالک انسانیت نیست؛ انسان

زیستشناسى تنها زمینه انسان واقعى است و به تفسیر فالسفه ،حامل استعداد انسانیت
است ،نه خود انسانیت .همچنین روشن مىشود که بدون اصالت روح ،دم از انسانیت

زدن ،معنى و مفهوم ندارد .خودآگاهى انسانى بر این اصل استوار است که انسانها
به شمار مىروند و از یک وجدان مشترک انسانى،
مجموعاً یک «واحد» واقعى 

ماوراى وجدان طبقاتى ،مذهبى ،ملى و نژادى بهرهمندند.

اکنون مىگوییم این مطلب ،نیازمند به توضیح است که چه انسانهایى در مجموع ،یک «خود»
دارند و روح واحد بر آنها حکمفرماست؟ خودآگاهى انسانى ،در میان چه انسانهایی رشد مىیابد
و نمو مىکند و در آنها همدردى و همپیکرى ایجاد مىکند؟ تنها میان انسانهاى بهانسانیترسیده
که ارزشهاى انسانى و در حقیقت ،ماهیت واقعى انسانى در آنها به فعلیت رسیده و تحقق یافته
است» (همان.)320-309 :
نتیجهگیری
با توجه به نکاتی که در این پژوهش بدان پرداخته شد ،در مقام پاسخ به پرسش نخست تحقیق ،می

توان گفت که استاد مطهری تبیین مادی صرف از ساحت انسان و جامعه و د ر نظر نگرفتن ویژگی
اصیل نوع انسان به نام فطرت با ویژگیهایی مانند اختیار ،اراده و تعقل ،همچنین نداشتن درک مناسب
از هویت و وجود ترکیبی جامعه و آثار آن را کاستی مهم در تبیین کنشهای انسانی میداند .ایشان
ضمن پذیرش تأثیر جامعه و محیط اجتماعی در تحقق کنش ،با ذکر تواناییهایی مانند ادراک ،تعقل،
اراده و اختیار برای انسان ،او را در تحقق کنش ،ملزم به تسلیم در برابر جبر اجتماعی نمیداند؛ هرچند
که شکوفایی قوه شناختی را عامل اساسی در وجود این اختیار و آزادی میداند.
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در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر چگونگی مکانیسم تحقق کنش ،ایشان بهصراحت ضمن اذعان به
وجود نظامات تغییرناپذیر در عالم ،یا به تعبیری وجود سنن الهی که بسترساز تحقق کنش هستند،
برخالف نظر جبرگرایان ،وجود تواناییهای فرد در انتخاب و ترجیح کنش مطلوب خویش را ،از
زمره این نظامها دانسته است .او وجود اجتماعی انسان را ناشی از اصل فطرت انسانی میداند و
فطرت را میانجی کنش و واکنش انسان و جامعه ،و به نوعی پیدایش کنش متقابل میان فرد و جامعه
میخواند .به تعبیر دیگر ،انسان بهواسطه و با میانجیگری فطرت ،اقدام به کنش میکند و جامعه
نیز با همین واسطه ،در تحقق کنش مؤثر است.
در مقام پاسخ به پرسش سوم باید گفت که وی نافی تقدم وجود جامعهشناختی انسان بر وجود
روانشناختیاش است و در آثار او همواره به توانایی انسان در گریز از فشار و جبرهای محیطی و
اجتماعی اشاره شده است؛ چنانکه در بخش «کنش ،میدان آزادى و اراده انسان» ضمن برشمردن
محدودیتهای کنش اختیاری انسان ،در پایان بهصراحت اشاره کرده « :انسان به حکم نیروى عقل
و علم از یک سو ،و نیروى اراده و ایمان از سوی دیگر ،تغییراتى در این عوامل ایجاد مىکند و آنها
را با خواستهاى خویش منطبق مىسازد و خود ،مالک سرنوشت خویش مىگردد» (همان.)283 :
بنابراین وی ضمن پذیرش آثار جامعه بر کنش انسان ،آن را از جنس محدودیتهایی میداند که
میتوان به کمک نیروی شناختی و ارادی انسان ،از سد آن گذشت .نکته مهم دیگر آنکه استاد،
گسترش نیروی شناختی را عامل استقالل و رهایی از جبر محیطی و اجتماعی میداند و اذعان
میدارد :با گسترش شناخت و نیروی عقل انسان ،آزادی انتخاب او افزایش مییابد« .انسان آنجا که
به عقلو اراده متکى مىشود ،نیروهاى خویش را جمع و جور مىکند و نفوذهاى خارجى را قطع
مىنماید و خویشتن را «آزاد» مىسازد و به صورت «جزیرهاى مستقل» درمىآید (همان).
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چکیده

طالبانیسم ،یکی از جریانهای معاصر و بسیار اثرگذار افغانستان است که شعارها و مدعیات کالن

اسالمخواهی داشته و دارد .بااینحال رفتار عملی این گروه ،فاصله زیادی با آن شعارها و ادعاها دارد.
بررسی خاستگاه ،ساختار ،اهداف و عملکرد این جریان ،میتواند ماهیت واقعیاش را آشکار سازد.
طرح دعاوی و شعارهای دینی و التزام صوری به ظواهر شریعت ،همواره حجابی برای پنهانماندن
ماهیت واقعی این جریان بوده است .مسئله اصلی این نوشتار ،جایگاه دین در گفتمان طالبانیسم است
که میکوشد با استفاده از الگوی حصر منطقی در مناسبات دین و قدرت و رویکرد گفتمانی الکال
و موفه به عنوان چارچوب نظری ،به این مهم دست یابد .یافتههای تحقیق ،نشان از ماهیت قومی ـ
قبیلهای این گفتمان و اعتقاد به جایگاه برتر برای قبیله ،قدرت ،حاکمیت و ارزشهای آن ،نسبت به
دین و شریعت دارد.

کلیدواژهها :دین ،قدرت ،تعامل ،گفتمان ،جریان ،طالبانیسم ،افغانستان.

 . 1تاریخ دریافت مقاله 96/7/20 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/8/21 :

 .2دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزهsharaf@qabas.net :

 .3کارشناسیارشد جامعهشناسیhasani233@gmail.com :
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مقدمه
گفتمان طالبانیسم ،در ابتدا با شعار ایجاد امنیت و بعدها برپایی حکومت خدا در زمین خدا،
ِ
اجرای شریعت و خدمت به دین خدا ،وارد عرصه سیاسی افغانستان شد .تأثیر گفتمان طالبانیسم
بر تحوالت اخیر افغانستان ،ضرورت مطالعه این جریان مذهبی ـ سیاسی را نشان میدهد .ماهیت
گفتمان طالبانیسم که هم متضمن ُبعد قومی ـ مذهبی و هم مشتمل بر سازههای قدرت سیاسی
است ،میطلبد که از چارچوب تحلیلی بهرهگیری شود که ویژگیهای الزم برای تبیین این دو
عنصر را داشته باشد.
نظریه تحلیل گفتمان الکال و موفه ،از ظرفیت مناسبی برای تحلیل ماهیت سیاسی و قومی ـ
مذهبی طالبانیسم برخوردار است.
دستیابی به ماهیت واقعی این گفتمان و بررسی صحت و سقم مدعیات کالن اسالمخواهی آن ،بر
ک سو و پایبندی عملی به
اساس رفتار بیرونی و تعاملش با اقوام و گروههای مختلف جامعه از ی 
ارزشهای دینی و مذهبی از سوی دیگر ،اهدافی است که نویسندگان را به مطالعه و بررسی در این
عرصه واداشته است .درباره گفتمان طالبانیسم تاکنون بارها بحث شده ،اما هنوز کمبود پژوهشی
در این عرصه ،مشهود است .آنچه این تحقیق را از دیگر تحقیقهای انجامشده متمایز میسازد،
بررسی جایگاه دین در قالب الگوی تعامل دین و قدرت بر اساس چارچوب تحلیل گفتمان است؛
ً
ضمن آنکه مطالعات انجامشده با روش تحلیلگفتمان ،معموال به شیوه غلبه و استیالی یک گفتمان
و شکست گفتمان دیگر از راه مقایسه گفتمانها و چگونگی شکلگیری خصومت و غیریتسازی
میان آنها در عرصه جامعه است؛ اما در این مطالعه ،جایگاه پدیدهای برجسته همچون دین در یک
گفتمان ،سنجش و ارزیابی شده که کاری جدید است.
تبیین جایگاه دین در گفتمان طالبانیسم ،پاسخ و پرسش اصلی نوشتار حاضر است و این مهم
زمانی صورت میگیرد که پاسخ پرسشی دیگر ،یعنی الگوی تعامل این گفتمان با دین ،معلوم شده
باشد .مجموع ای ن یافتهها ،ماهیت واقعی گفتمان طالبانیسم را نیز روشن میسازد و این ،نیازمند
مروری کوتاه بر شیوه پیدایش این جریان ،ساختار تشکیالتی ،تعامل آن با دیگر اقوام و جریانهای
موجود در افغانستان و عملکرد آن است؛ زیرا شناخت گفتمان به عنوان یک نظام معنایی و عامل
اصلی کنشهای انسانی ،جهتگیریها و داوریهای فردی و گروهی ،تنها از این طریق ممکن
است .ازاینرو بررسی تعامل طالبان با اقوام و جریانهای موجود ،پرده از نظام معنایی حاکم بر
آن برمیدارد.
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