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  هموست حقيقت كه حقّ نام به
  

  

  لي او كلمه    

  

 استاد هاي ديدگاه) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار (داريد دست در آن چه
 از برگرفته غالبا كه مجموعه، اين. دهد مي بازتاب را ازغدي پور رحيم حسن

 محصول باشد، مي شاگردان برخي دانشجويي تقريرات يا و ايشان هاي سخنراني
 سال از بررسي و نقد هاي حلقه و ها مصاحبه و ها  همايش آموزشي، يا آزاد هاي نشست

  .است امروز تا 63
 يا شنيداري و ديداري هاي رسانه ي ازشمار تر در پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . يابد بار انتشار مي نخستين  براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر نوشتاري،
 برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد مالحظه چنان كه مباحث، سلسله اين

 ممفاهي ملتقاي از وسيعي ي عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف كه است
 تاريخ، شناسي، روان شناسي، جامعه وتربيت، تعليم حقوق، اقتصاد، سياست، (انساني علومِ
 علوم و اسالمي معارف با - كلمه جديد مفهوم به - مضاف هاي فلسفه و) ادبيات و هنر

 كه است علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه، كالم، اصول، فقه،(حوزوي
 موضوع اصلي گرايش خواننده، انتخاب حقّ به احترام و ثمباح تر آسان تفكيك  براي
  . است شده ثبت آن جلد روي بر مجلد، هر

  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مجموعه مباحث
 و اساتيد جمع در كه است هايي  همايش و ها سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1

 با و معرفتي متنوع موضوعات رد علميه هاي حوزه فضالي و ها دانشگاه دانشجويان
  . است شده ايراد اسالمي ي انديشه محوريت

 در عمدتا كه است كشور از خارج هاي  همايش محصول نيز بخشي ـ2
  .است شده برگزار گوناگون هاي دانشگاه
 هاي جمع و »بررسي و نقد هاي حلقه «در نيز تري تخصصي هاي بحث ـ3

 هاي كالس يا و دانشجويي پژوهش هاي گروه يا گران پژوهش و اساتيد از محدودتري
 يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها، آن از بخشي و داشته جريان درس
البته  انتشارات از سلسله اين در. گردد مي منتشر تدريج به اينك بوده، خاصي كتاب
 الغاي و شده ذفح ـ االمكان حتي خاص ـ هاي كتاب يا افراد آن نام شود مي سعي



  

 بر آن عمومي و معرفتي كفّة و نيابد موردي يا شخصي جنبه ها بحث تا شود خصوصيت
   .بچربد اش شخصي جنبه

 هاي مناسبت و تر عمومي محافل در هايي سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4
  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسالمي و انقالبي
 و قلمي كار محصول شد، خواهد تصريح ها آن ي مقدمه در كه نيز هايي نمونه ـ5

  .است نوشتاري
 ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري متفاوت هاي نمونه ـ6
 محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و ها يادداشت در واقع، بلكه نيست
 توان مي را ها آن و است ايشان  باوگو گفت و و پاسخ پرسش  جلسات ي شده بندي جمع

 انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها ديدگاه با مرتبط غيرمستقيم،
  .است شده فراهم نيز ها آن

 بدون غالبا و گوناگون مجالت و ها كتاب مجازي، هاي پايگاه از برخي در تر پيش
 با بار اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني ها ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري هيچ

 كند مي ها آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي مؤسسه مولف محترم، اطالع
 سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب از توضيح اين البتّه با
 و ويژه اريويراست و شود مي پرداخته منبع ذكر به آن در كه شده، تأليف هاي كتاب
 است هايي سخنراني متن غالباً بلكه نبوده است؛ دارد، مكتوب كار مناسب و نسقي نظم 
 ساختار تبديل حد در خوانان، نمونه توسط مختصري بسيار ويراستاري با و شده پياده كه

 شود؛ مي منتشر ها، فاعل و فعل برخي جايي جابه و كتبي عبارات به شفاهي جمالت
  .باشد حد اين در بايد نيز محترم ي خواننده ي مطالبه كه است يمنطق بنابراين،
 سطح به ها آن ارتقاي و مباحث اين دقيق و مفصل بازنگري كه است طبيعي   
 و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر زمان رسمي،كاري مقاالت

 چنين آينده، در آن كه اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه همين انتشار به
  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر دقيق ويراستاري و بازنگري براي مجالي
 تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي مؤسسه   

 كه است اميدوار و دارد مي اعالم نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود آمادگي و
 و هاي تفكّر شعله كردن گرم و اسالم نظري مفاهيم گسترش جهت در كوچك گامي

  . باشد برداشته عمومي افكار ارتقاي
  

  شما همياري باد گرامي
فردا براي طرحي« ي سهمؤس«  
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  اشاره
» اسالم و توسعه«المللي  اي است كه در سمينار بين چه در دست داريد، مقاله آن
جديد چاپ شد و سپس  در دانشگاه شهيد بهشتي ارائه و در دو نوبت، ت1375در سال 

اينك چاپ جديد مقالة مزبور، . به شكل كتابي مستقل، دو نوبت ديگر منتشر گشت
  .گردد عرضه مي» طرح فردا«براي نخستين بار در نشر 

  
  

      تعقالني  

  
  مقدمه

در اختيار ) شناخت، علم و تمتّع(نيروي محدودي كه براي زيستن 
بايد در باب  توان يا مي يا ميآ! ماست، بهتر است صرف چه اموري شود؟

گيري  تصميم«هاي رفتار اجتماعي، به تفسيري صوري از يك  بايستگي
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تصميم پرداخت و آن را مورد نقادي » ماده«آنكه به  پسنده كرد بي» عقالني
عمل «و در اين بررسي آيا به اميال بالفعل در بدو بيدار شدن قوة ! قرار داد؟
توان يك كنش را منطقي  آيا مي! تر بينديشيم؟اكتفاء كنيم يا دور» اجتماعي

آنكه همه عناصر دخيل در ماهيت آن كنش، واقعاً منطقي باشند و  دانست بي
 و - مادي» سود«آيا عقالني بودن يك فعل، در عطف آن فعل، صرفاً به 

را » عقالنيت«توان   قابل احراز است و مي- تر تر و كمي هرچه عقل شخصي
 عقالنيتآنكه از  ، دنبال كرد بي»هدف و وسيله«يان تنها در نوع نسبت م

رابطه ! ، كه سر اصلي اين نسبت است، پرسشي به ميان آورد؟»هدف«
شناختي  هاي جامعه و چرا در كليه تحليل! ها كدام است؟ با ارزش» عقالنيت«

و نه (» هنجارهاي رواشناختي جمعي«به » ها ارزش«غرب متأخر، از 
تنزل و تعبير ) گيرند وع معرفت و آگاهي ما قرار ميهايي كه موض »اُبژه«

اند و در نقطه مقابل تفسير  شده و به انتزاعيات محض ارجاع داده شده
  !؟...و چرا ! شود؟ رئاليست قرار داده مي

هايي از اين قبيل، بس مهم بوده و در صدد فهرست گفتگوهاي  پرسش
همواره نسبتي با » يساز تمدن«قرار دارند، زيرا » شناسي توسعه جامعه«
شك راهي ديگر،  ، بي»اصالت لذت«دارد و تمدن مبتني بر » عقالنيت«

از . رود، خودهد رفت مي» تمدن مبتني بر اصالت كمال«سواي آنچه 
كند و هم اين  ايفاء مي» معرفت«ها را در اين افتراق، همانا  ترين نقش اصلي

وان متعرّض مقولة ت توسعه، نمي» نظري«است كه در هيچ يك از مباحث 
نشد؟ اما اين، چه عقلي است و ذخائر استداللي و راهيابي » عقالنيت«مهم 

تالش انساني، در ! آورد؟ هاي خود را از كجا مي خود و مشروعيت داوري
حدود، ! شود؟ ساحت فرد يا جمع، چه وقت، نه تنها معقول، بلكه عقالني مي
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 مقدمات آمپريستي در تعريف، مباني، شرايط و توجيه آن چيست؟ چه
  ! مفروض گرفته شده است؟عقالنيتتفسير اين 

، بر اساس »توسعه«در واقع، چنانچه گفتيم، بسته به اينكه تئوري 
چيده شده باشد، صورت مسئله و نيز » اصالت لذت«يا » اصالت كمال«

اصالت «هاي  تر از تئوريسين به مراتب بيشتر و دقيق. كند پاسخ، تفاوت مي
 فراخوانده و عقالنيتهستند كه از عقل گفته و به » ع«ين انبياء، ا»لذت

دهند كه مدعي تنظيم  ارائه مي» عقالنيت«تر از  تري و جامع تفسيري عميق
نمايد كه حيات  عقالني كلية رفتارهاي فردي و جمعي بشر است و چنان مي

تن و بدون در نظر گرف» معاد«و » مبدأ«بشر، بدون مالحظه شدن در پروسة 
  .تواند به تمام معني، عقالني باشد هرگز نمي» كمال«مفهوم 

غربي » عقالنيت«فشار اصلي اين رساله، متوجه آن است كه نشان دهد 
و تمدن كنوني مغرب زمين، نهادينه شده، »  بورژوا- ليبرال «كه در نظام 

است كه به شدت ناقص، ناتوان از » عقالنيت«مبتني بر برداشتي شتابزده از 
ترين مقاطع زندگي و مهمترين نيازهاي آدمي، و قابل يك  فسير اصليت

ي بود كه كلية مزاياي عقالنيتو بايد به دنبال . محاكمه تمام عيار علمي است
را مد نظر بدارد اما بدان اكتفاء نكرده و به » صوري«و »  ابزاريعقالنيت«

زندگي و  «تر بيانديشد، زيرا وقتي پروژة تر و شامل حدودي بس جامع
به همان » عقالنيت«تر بنگريم، مفهوم  تر و دقيق را با تأملي جدي» انسان

شود و چه بسا رفتاري كه در  تر شده بلكه پاك عوض مي نسبت، دقيق
تلقي » عقالني«شناسي غير الهي،  در يك انسان»  فائده- هزينه«دستگاه 

شناسي اسالمي،  تر، كه انسان جامع» فائده –هزينه «شود، در دستگاه  مي
مدعي آن است، غير مقرون به صرفه و كامالً غير عقالني از آب درآيد و به 

  .عكس
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در مطالعات تاريخي، اجتماعي حول فرهنگ انسان، اگر تنها به 
به ويژه كه حتي اين ابعاد هم به (اجتماع و تاريخ اكتفا شود » ماتريال«

ونه توضيحات، حتي هرگ) درستي و منصفانه، موضوع مطالعه نبوده باشد
  !!علمي و استقرائي نيز نخواهد بود جه رسد به فلسفي و كالن

من در اين گفتگو، مطلقاً مترصد آن نيستم كه از اسالم، يك چهره 
هاي  فرض پروتستاني پرداخته و با برخورد گزينشي و بر اساس پيش

هي ليبرال، كه عليرغم برخي نكات مثبت، همواره از نگا» اندويدوآليستي«
برد، اسالم را به قدري كوچك كنم تا از  مادي و بسته و محدود رنج مي

تر پايين برود و با  داري راحت هاي دلباخته به جهان سرمايه حلقوم مدرنيست
  .اين رويكرد، از اساس مخالفم

، گرچه مشتركات »تمدن معطوف به كمال«با » تمدن معطوف به لذت«
دارند اما رو به دو قبله دارند و ) ي ابزارعقالنيتبه ويژه در (بسياري 

معيارها و . مفروضات، ملزومات، و پست و بلندشان متفاوت است
... و » سود«و منافع ملي و » مصلحت«هايي دوگانه دارند، تعريف  آرمان

ممكن است در . در اين تمدن، دوتاست» انسان و حيات«بلكه تعريف 
 تزاحم و تضادهاي غير قابل ها اتفاق نظر باشد اما ها و توصيه برخي روش

. سازد كتمان نيز چندان در كار است كه ماهيت آن دو را به كلي متغاير مي
گرانة  حساب«هاي  سازي اسالمي، ممكن است از روش در جامعه

توسعه و از كليه تجربيات عام و » سوسياليستي«هاي  و با شيوه» داري سرمايه
واليت مطلقه «و » اجتهاد«نصر مشترك عملي بشر نيز، بهره گرفته شود و ع

ها  ، راه هرگونه تصلب و جمود در روش را بر بندد اما همة اين روش»فقيه
 عقالنيت«در جهتي متفاوت و با هدف و ماهيتي ديگرگون و در پروسه 

 كه انسان را در ابديت و به مثابة موجودي متكامل، مسئول، - »تر شامل
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ايمان اسالمي، در مراتب . گيرد  مي قرار- كند شريف و جاودانه، مطالعه مي
هاي او،  كه انگيزه(گرفته » مؤمن استاندارد«بندي شده و از  گوناگون، درجه

» خودمحورانه و سودپرستانه«حتي در عمل اقتصادي و توليدي فعال و منظم، 
هاي اقتصادي وي  هاي غير آرماني، كه فعاليت تا مسلمان در اندازه) نيست

شود،  ، به رسميت شناخته مي)اما مباح( شخصي و مادي هاي كامالً با انگيزه
 كه - اي  و جامعه- كند، اما انساني توسعه و توليد ثروت، فضاسازي مي«براي 

اسالم بايد بسازد، گرچه بسياري از لذائذ و منافع خصوصي را به رسميت 
است نه شادخواري و التذاذ، به » كمال«شناسد اما در اصول، معطوف به  مي

  !!متهر قي
* * *  
كنم، بررسي ميزان دقتي است كه  فرمولي كه من در اين بحث دنبال مي

به ( اقتصادي - در رفتار اجتماعي» كنش منطقي«و » عقالنيت«در مفهوم 
به . به كار رفته است) »داري توسعه سرمايه«عنوان يكي از اصول موضوعه 

قرن بيستم، باب كه در آغاز » داري  سرمايهعقالنيت«پرداز مهم  دو نظريه
گشودند و بيش از سايرين، مستقيماً » توسعه«شناسي غربي  مهمي در جامعه
، سخن گفتند، اشاره خواهم كرد و يك تن »رفتار اجتماعي«در باب منطق 

توضيحات . از آن دو به ويژه موضوع اين مطالعه انتقادي مختصر قرار دارد
در اين موضوع، » ماكس وبر «و» تو ويلفر دو پاره«پرداز، يعني  هر دو نظريه

شناسان و  غير دقيق و ناكافي است اما از آنجا كه بيش از سايرين جامعه
پرداخته و در اين باب، فرمول »  رفتاريعقالنيت«تر از آنان به مسئله  مفصل

گرفتند، در اين مقاله به ماكس  اند، بايد موضوع بررسي قرار مي ارائه كرده
كنش « جوهر اصلي تئوري او با نظريه اوالًزيرا وبر تفصيالً نپرداختيم 

يكي است و ثانياً ) شود تا آنجا كه به بحث من مربوط مي(تو  پاره» منطقي
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غالباً معقول بوده » تو پاره«اند و  گفته و نوشته» وبر«پيش از اين هم راجع به 
  .است

شناختي مغرب زمين را در  كنت، مطالعات جامعه از وقتي كه اگوست
هاي  را دستكاري و از ريشه» عقالنيت« پوزيتويزم انداخت و مفهوم بستر

او خود مستقيماً به . بريد، زاوية انحراف باز شد)  ديني و فلسفيعقالنيت(
اي جهت نحوه  هاي رفتار منطقي نپرداخت ولي بسترسازي عمده شاخصه

  .بندي رفتار اجتماعي براي پس از خود، صورت داد طبقه
چندان متفاوتي ارائه » شناسي انسان«رسد او نيز  كه مينوبت به ماركس 

كارل ماركس، مفهوم مستقلي براي . كند هايش تفاوت مي حل نداده و تنها راه
هاي  قائل نيست زيرا اساساً معرفت و ذهنيت را انعكاس سازه» عقالنيت«

و اقتصاد سياسي » اندويدوآليزم«او گرچه بر ضد . داند  معيشتي مي- طبقاتي
موضع گرفت ) »اصالت فائده«به عنوان تجسم مكتب (سيك انگليسي كال

ندارد بلكه تنها »  معطوف به نفععقالنيت«اما از بن، تفسير متغايري از 
» پول«در فرآيند خدا شدن ) كلّكتويستي(گرايانه  طرفدار رويكرد جمع
، نظرياتي در باب نحوه تكوين »شناسي معرفت جامعه«اشاره كرده و نيز در 

 ارائه داده است كه شايد نتوان آن را عقالنيتايدئولوژي و نسبت آن با 
هاي رفتار عقالني، محسوب  بحث مستقل و مفصلي در باب توضيح شاخصه

  .داشت
و ساختارها، الزاماً به نوعي نظم » كاركردها«نيز در بحث » اسپنسر«

عي از شناسي اجتما شود و در سنخ رفتار عقالني و تقسيم كار، متعرض مي
تمايزات جامعه صنعتي و جامعه جنگجو و از فراگرد تكامل تك خطّي 

)Unilinwar ( بحث كرده است كه به نحوي به عقالني بودن يا نبودن
چنانچه در بررسي نقش خرافات در تكامل . رفتار اجتماعي، راجع است



  

  شناسي توسعه   در جامعه» عقالنيت«                                                                       

 

21  
 

نيز به نحوي به اين بحث ... اجتماعي و يا نقش اجبارهاي نهادينه شده و
  .يك شده استنزد

ناپذير و  دوركيم در بحث از ضرورت نظارت بر انسان سيري و اما اميل
و از تفكيك حريم ) ماشين خداساز= جامعه(هاي اجتماعي  سازي آيين
به ويژه مسئله (ها   عرفي و در بحث از هنجارها و ناهنجاري- قدسي

و فرآيند تقسيم كار اجتماعي، بارها به نحو تقريبي در ) »خودكشي«
  .هايي ارائه كرده است موضوع رفتار عقالني، شاخص

خود، ) Formal Sociology(» شناسي صوري جامعه«نيز در » زيمل«
ريزي رفتار بشري، تلويحاً نسبت به  هاي متقابل و در قالب در بحث از كنش

شناسي اجتماعي و  ، وضع گرفته و همچنين در بحث تيپ»عقالنيت«مسئله 
هاي اجتماعي با نوسان، به  و كميت در زندگي گروهدر بررسي اهميت اعداد 

نيز وقتي به صفت » فلسفه پول«شود و در كتابش به نام  موضوع نزديك مي
» رفتار عقالني«كند، در واقع وارد بررسي  بودن پول اشاره مي» گير اندازه«

  .شود مي
تر و   واضح- ناميده شده است» داري ماركس سرمايه« كه - »ماكس وبر«
دست زده و » رفتار عقالني«پردازي در باب  تر از سايرين به تئوري ممستقي

... زدايي و هاي اجتماعي، ديوانساالري، افسون در بحث از انواع اقتدار، منزلت
گفتگو كرده است و ما در اين مقاله، در » رفتار عقالني«دائماً حول و حوش 
.  اشاراتي خواهيم داشتتو، به برخي از ابعاد تئوري او نيز حاشيه نظريات پاره

اند و در اين مقاله  شده» منطق رفتار«سايرين نيز به نحوي متعرض بحث 
  .مجالي براي بررسي آنها نخواهيم داشت

انگيز  در اين رساله من به طور خاص، خواهم كوشيد بر برخي نقاط سؤال
ممكن است در اين ارزيابي اشتباه كرده . انگشت بگذارم» تو پاره«در نظريه 
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كه نقطه عزيمت خوبي «باشم، اما اميدوارم در تعريض راه مطالعات انتقادي 
است و بايد از سوي محققان دانشگاهي » خودي كردن علوم اجتماعي«براي 

مسلمان ما تعقيب شود، سهمي هرچند ناچيز داشته باشم، زيرا عميقاً معتقدم 
 تا به عصر بايد عبور كرد» ترجمه و تقليد«سازي، از عصر  كه براي تمدن

همچنين فرض من در اين بحث، اين است كه . گام نهاد» اجتهاد و تفكر«
آشنايي » تو ويلفر دوپاره«و » ماكس وبر«هاي  مخاطب محترم، با ديدگاه

قلبي دارد و الزم نيست كه در اين رساله، نيرويي را صرف توضيح مبادي 
نم بدون بحثي در توا بنابراين مي. تصوريه و تصديقية اين دو تئوري كنيم

  .الفاظ و مقدمات، مستقيماً وارد بحث انتقادي شوم
  
  :»عمل«و » اخالق«، »معرفت« غربي در حوزة عقالنيت - 1

هاي اقتصاد  شناسي توسعه، در فرمول در مباحث جامعه» عقالنيت«مفهوم 
اما در اغلب يا كنش . داري و در فلسفه سياسي، قابل پيگيري است سرمايه

درآمدهاي  شده است، نوعي به توجهي مفرط به پيش» تو هپار«منطقي 
نقصاني كه در تعريف . معرفت شناختي اين مفاهيم صورت گرفته است

بينيم، ريشه در خطاي بزرگي دارد كه  غربي مي» عقالنيت«شناختي  جامعه
پيش آمده » اخالق«و » معرفت«در قلمروي » عقالنيتعقل و «در تعريف 
و »  حِكميعقالنيت«شناختي از ملزومات   جامعهتعقالنيشك  بود و بي

و اين نخستين نكته مهمي است كه مايلم پژوهشگران . متناسب با آن است
با » ها ارزش«را با »  وبريعقالنيت«توان رابطة  نمي. را بدان توجه دهم

و يا » اهداف«و مفهوم غير قابل عقالني شدن »  و كاريزماسنّت«با » سود«
هاي  و نيز تعريف كنش Wertrational» ر معطوف به ارزشنسبيت رفتا«

ها يا  بازمانده«با  Derivations »مشتقات«غير منطقي، تفاوت 
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را و نيز حساسيت شديد معرفتي اغلب  Residus توئي پاره» هاي نشست ته
را به درستي » ها متافيزيك، اخالق و ارزش«شناسان توسعه، عليه  جامعه

داري،   سرمايه- مبادي اپيستمولوژيك تفكر ليبرالدرك كرد مگر آنكه به 
مثالً ماكس وبر، عليرغم آنكه علناً تحت تأثير مكتب نوكانتي بوده . نقبي زد

و در مباحثي چون تفكيك متدولوژي علوم اجتماعي از علوم طبعي، 
دانشمند «گرايشات غير پوزيتويستي دارد و معتقد به گزينشگر بودن 

شناس يا مورخ را   است و هر انتخاب يك جامعهدر تبيين تاريخ» فرهنگ
داند، در عين حال حتي در همين مورد  مي» ارزشي«متضمن نوعي تفسير 

نتوانسته از پوزيتويزم فاصله جدي بگيرد و نظام ارزشي را كامالً ناشي از 
  .دهد واقعيت تاريخي و شرايط دانسته و به نگاهي مكانيكي عودت مي

هاي اجتماعي ماكياولي و پوزيتويزم  از ديدگاهصريحاً » تو پاره«و يا 
شناختي خود را به  هاي جامعه كرد و به حدي تئوري اگوست كنت دفاع مي

هايي از داروينيزم اجتماعي، مبتني و نزديك كرده به حدي كه او را  صورت
ها و از حيث فلسفه اجتماعي، به گرايشات فاشيستي،  از نظر معرفتي به ليبرال

  .اند تهنزديك دانس
تو، چه در متدولوژي بحث و چه در برخي  ماكس وبر و پاره

» نظريه اخالق«كانت و » نظريه معرفت«هاي خود، تحت تأثير  فرض پيش
» اصالت سود«، اخالق »معرفت آمپريستي«. باشند هيوم مي

ها، امتناع  ، جدايي دانش از ارزش و ساختگي دانستن ارزش)يوتيليتاريانيستي(
همچون خون ... و) اعم از عقالني وحياني(فت مابعدالطبيعي از پذيرش معر

» كنش منطقي«ماكس وبر و نظريه »  ابزاريعقالنيت«در پيكرة نظريه 
بندي  ساز در صورت  جدي و سرنوشتكامالًتو، جاري است و تأثيرات  پاره

باعث » تجربه«و » لذت«، »ميل«اصالت دادن به . اند اين مفاهيم گذارنده
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اسي خالص ليبرالي و از اركان تمدن بورژوائي است و در عين حال، شن انسان
» عقالنيت«است كه » اخالق«و » معرف«مسبوق به ديدگاهي در باب 

  .داري را جز در آن راستا نبايد مالحظه كرد سرمايه
ياوه و «رويكرد استغناء از متافيزيك و ضد علمي دانستن آن كه تا 

» فونكسيون«از » معني«فت و به جاي دانستن آن نيز پيش ر» معني بي
هاي ديني و اخالقي و فلسفي و عرفاني سخن گفت  اجتماعي و رواني گزاره

 دانست، )Non-Cognitive(» معرفت كاذب«و معرفت غير تجربي را 
كه » اندويدوآليزم«. ، مؤثر بودعقالنيتهمه در تعبيرهاي وبر و پاتو از 

ته شده و عمالً قابل انطباق با اگوئيزم داري جديد دانس موتور فلسفي سرمايه
در اينجا من . غربي است»  جديدعقالنيت«است از عناصر اصلي » هيومي«

هاي كانت و هيوم و گرايشات متفرع بر آنها  مجال براي بررسي ديدگاه
خاصي كه بر » نظريه اخالق«و » نظريه معرفت«بينم اما بايد به  نمي

  . يافت، التفات داشتحاكميتزم مدرنيته شناسي توسعه و راسيونالي جامعه
شناختي كه در  اخالقي و انسان –اينك تنها به يكي دو نكته معرفتي 

شود و در  سروصدا، مفروض گرفته مي شناس، بي تئوري اين دو جامعه
دخالت دارد، اشاره » توسعه معطوف به لذت«و » رفتار عقالني«ماهيت 

  .كنم مي
از جمله منشأ بسياري از » عقل نظري«از » عقل عملي« انقطاع )1/1
 ليبرالي است و كمتر كسي در حد  هاي انساني در تئوري توسعة بحران

  .در تلقين اين فاصله، مؤثر بوده است» هيوم«
توان  مي» هيوم«اوج آمپريزم بدوي در مكتب تجربي را در آراء صريح 

ه هر نوع هيوم، چيزي را در اخالق و معرفت، تئوريزه كرد ك. سراغ گرفت
، اعم از ديني وغير ديني را رد )و غير مسبوق به حس( غير حسي عقالنيت
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خواست نيوتني و مكانيكي كند و به مرگ آن  كرد و فلسفه را هم مي مي
انديشيد و ديدگاه افراطي او، تأثيراتي مهم و خطرناك در روند تفكر پس  مي

 عمدي و اختياري را تئوريزه و حتي» شكاكيت«او . از خود به جاي گذارد
روند . منتقل نمود» روانشناسي«به » معرفت«يعني آن را از قلمروي . كرد

در تئوري او متوقف و ) حتي تجربي(استالل و استنتاج در امور غير تجربي 
تمايزي كه او ميان انطباعات . تلقي شد »محال«گرايي به  نوعي احالة تجربه

)impressions ( و تصور و ايده)ideas (يل شد و منشأ معرفت را ميان قا
» نوميناليستي«حس و تخيل ناشي از حس، محدود نمود، تشدي گرايشات 

 و Belief، نگاهي كه او به باور »عقلي«و » كلي«در برخورد با مفاهيم 
و رابطة آن با اميال و غرايز دارد، تفكيك ميان » عقيده«نحوه تكوين 

نكار واقعيات غير تجربي هاي واقعي كه به ا هاي منطقي و نسبت نسبت
منجر » مواالت و مجاورت«و ارجاع آن به مفاهيمي چون » عليت«همچون 

 انسان و هويت او كه تقريباً شخصيتشد، ديدگاه جزمي و مادي او راجع به 
 عقالني براي آدمي قايل نيست و آن را صرفاً مقداري غرائز و شخصيت

هاي حسي و  ري دركخواهانه شخصي و مقدا تمايالت و عاليق لذت
داند كه حتي قادر به تصور و انطباعي از نفس  هاي پراكنده شخصي مي تجربه

نيز نيست، ادراك را صرفاً نوعي هندسه دادن به محسوسات از سر » خود«
» تمايالت«دانستن كه از نقطه عزيمت » سودپرستي«و » طلبي منفعت«

كه ) زش از دانشو ار(» است«بايد از » گيرد و عاقبت تفكيك صورت مي
 همه و همه در مفهوم دادن به  بود،» اخالق«بند اصلي تئوري او در  ترجيع

از ملزومات هر دو . ، سهم دارند»تو پاره«و كنش منطقي » وبري «عقالنيت
و حاكي ) Descriptive(تئوري، آن است كه قضاياي اخالقي را توصيفي 
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بخش، قراردادي و نسبي و ها، معرفت نا ندانند و ارزش) Factual(از واقع 
  .لذا غير عقالني تلقّي شوند

كانت داشته و » نظريه معرفت« همچنين هر دو تئوري، ريشه در )2/1
هاي غير تجربي و  بويژه شناخت» شناخت«دچار بدبيني افراطي نسبت به 

 با عقالنيتباشند و قطع رابطة  ماوراء طبيعي، اعم از عقلي و شهودي مي
» اما نوئل كانت«. بوق به چنين مفروضاتي استاز جمله مس» هدف«

راسيوناليستي بود كه توسط آمپريستها، راهزني شد و به گفته خودش، خواب 
كانت و نقادي . ، پاره شد»هيوم«هاي  او توسط تشكيك» جزم عقالني«

عقل نظري او، نقطه عطف مهمي در تفكر جديد مغرب زمين به شمار 
. اند شناختي از آن تأثير پذيرفته جامعهرود و غالب مكاتب فلسفي و  مي

بندي  هايي در صورت ، ترميم20 و اوايل قرن 19ها در اواخر قرن  نوكانتي
 19هايي كه در قرن  به عمل آورده و پس از چالش» كانت«نظريه معرفت 

با نظريات كانت شده بود، با تغييراتي نه چندان اصولي، بخش مهمي از 
 عقالنيت. در غرب، نهادينه و تثبيت كردندنظريات او در عالم معرفت 

شناسي توسعه نيز مقدار زيادي از تعريف خود را مدوين  غربي، در جامعه
امروز هيچ مدعي جدي در عالم معرفت در . هاي كانتي است نظريه
و » ذهن«زمين نيست كه در برابر گسستگي مهمي كه او ميان   مغرب

مطابقت با «و » معرفت«ه و از تقرير نمود، مخالفت اصولي كرد» عين«
شود تنها به لوازمي  اگر اعتراضي مي. در معرفت، سخن جدي بگويد» واقع

نظرية او در باب قضاياي . است» واقعيت«نظري و عملي اين انقطاع از 
آناليتيك و سنتتيك، احكام پسيني و پيشيني و مقوالت فاهمه، همچنين 

رفين در مقوالت ماوراءالطبيعه و هاي جدلي الط  او در باب استدالل نظرية
و مداخالت فعالي كه » فهم ما از واقعيت«و » واقعيت«تفكيك جدي ميان 
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كند و از تماشاگر به بازيگر، تغيير حالت  ايفاء مي» شناخت«ذهن ما در مقام 
اين . كند واقعيت را از آدمي سلب مي» شناخت«دهد، عمالً امكان  مي

 ويژه در امور غير تجربي و متافيزيك به به» معرفت«صعوبت بلكه امتناع 
شود  به كلي مسدود مي» معرفت مابعدالطبيعه«رسد، به حدي كه باب  اوج مي

كمترين لطمه اين رويكرد، كنار . گردد به كلي ممتنع مي »شناخت«و 
 غير عقالنيتو » فلسفه«بود كه تقريباً به تعطيل » حكمت نظري«گذاردن 

» استدالل«در قلمروي اخالق نيز، باب . ميدتجربي و فلسفي معهود انجا
و اخالق عملي » فطريات عقل عملي«مسدود شد ؛ لذا او مجبور به طرح 

گشت كه معلوم نيست » تكليف قابل تعميم«و حس » وجدان«معطوف به 
  .ها برآيد در واقع از پس دفاع از اخالقيات و ارزش

هاي  داللو در است» عقل محض«كانت در مفاهيم متعالي  دكترين
را از » عقالنيت«، سطحي مؤثر و نوع مهمي از )ديالكتيكي(الطرفين  جدلي

، تنها با »عقل محض«مفاهيم . حوزه تفكر معاصر غرب، خارج كرد
آيند و  شوند و در قالب هيچ دادة تجربي در نمي حاصل مي» استنتاج«
. سه معناي غير تجربي در عقل محض است» خداوند«و » جهان«، »نفس«
كند كه به نظر او هرگز قابل حل نيست و  پس مغالطاتي را طرح ميس

به نظر او . الطرفين خواهند بود ها در اين موارد همگي جدلي استدالل
باشد و لذا  مابعدالطبيعه، قادر به افزودن اطالعات ما از واقعيت هستي نمي

يعني خدا، » مابعدالطبيعه«و معرفت، نيست و مسائل عمدة » علم«نوعي 
ها از راه  اختيار و نفس، قابل معرفت نيست و لذا راه ايمان و اخالق و ارزش

هايي چون  كانت، برخالف آمپريست. و آگاهي و علم، جداست» معرفت«
داند اما مĤالً در برخي   همه مفاهيم را ناشي از درك حسي نمي الك و هيوم،

» يات عقل نظريفطر«تر از آنان،  شود و حتي افراطي نتايج با آنها همسو مي
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فطريات عقل «كند و به جاي آن به عنوان جايگزين،  دكارتي را رد مي
دهد كه البته از سوي فرهنگ جديد غربي تقريباً پس  را پيشنهاد مي» عملي

كانت، مفاهيم پيشيني و غير تجربي را مبتني بر ساختمان . زده شده است
. اند عدالطبيعي قرار گرفتههاي ماب داند كه اشتباهاً سنگ بنا نظام خود ذهن مي

اما به عقيده . خورند نمي» تجربه«اين اصول عقلي، به درد فراتر رفتن از 
كانت، ذهن ما تمايل و عادت به ساختن مابعدالطبيعه دارد و اين كار را 

، »مابعدالطبيعه«لذا . كند ولي اين، نوعي آگاهي از واقع نبايد به شمار آيد مي
 و  هاي توصيفي اخالقي راجع به ارزش فته تا گزارهاز اثبات خدا و معاد گر

با » عقالنيت«ضدارزش، هيچ يك قابل اثبات نيست و بنابراين ميان 
  .اي جبران ناشدني افتاد مهمترين مسائل حيات بشري، فاصله

كند  البته كانت، مسئله خود را با خداوند و اخالق، از راه ديگري حل مي
، او ما »حكمت عملي« به  »مت نظريحك«و به جاي عزيمت منطقي از 

گيرد و ظاهراً  بعدالطبيعه و اخالق خود را مستقيماً از عقل عملي خودش مي
هايي  كند اما گرة كوري كه تحت تأثير آمپريست مشكل خود را حل مي

به راستي راه را بر بسياري از . چون هيوم، بر سر راه معرفت ايجاد كرد
بيعه و اخالق و ارزشها بست و متأسفانه ها به ويژه در مابعدالط شناخت

» حكمت نظري«او هم چندان محكم نبود كه خالء » فطريات عقل عملي«
زمين جبران كند و تفكر غربي متأخر، تنها تا  را بتواند در فرهنگ مغرب

شد، با وي آمد و  ، مربوط مي»معرفت«نيمه راه و تا آنجا كه به نفي و امتناع 
» ها ارزش«ن برگزيد كه به تعليق و نسبيت كامل در  چنا باقي راه را خود،

  .انجاميد
و نيز » عقالنيتوبري « كليد مهم ديگري كه براي درك مفهوم )3/1

تو بايد در اختيار داشت، توجه به هسته اخالق  پاره» كنش منطقي«
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است » سود« يا اصالت Utiliarnism(» يوتيليتاريانيزم«داري يعني  سرمايه
با اين تفاوت كه در دكترين . ( مسلط بر نظرية توسعه استكه ايدئولوژي

داري، جنبة  تر و در دكترين سرمايه تر و دولتي سوسياليستي، جنبه اجتماعي
تر گرفته است و چنانچه قبالً نيز گفتيم مĤل  تر و خودخواهانه فردي

  ).است» اگوئيزم«ها، همانا خودمحوري و  ليبرالي» اندويدوآليزم«
هاي   نظريه، موتور واقعي كليه تحركات تاريخي و فعاليتبر اساس اين

ترين كنش، همين است  اجتماعي، جز تمايالت خودمحورانه نيست و منطقي
زند، نه  پردازي مي ، سپس دست به نظريه»خواهد مي«انسان، ابتدا . و بس

به عبارت !!! آنكه ابتدا فكر كند و سپس تصميم گرفته و دست به عمل بزند
. گيرد داف، عقالني نيست و موضوع داوري عقالني هم قرار نميديگر، اه

.  سخن گفتعقالنيتها از  توان در مورد آن اند كه مي حداكثر، اين وسائل
در باب اهداف . همين است» كنش منطقي«يا »  ابزاريعقالنيت«ماهيت 

ها هر محتوايي كه دارند و از  نيديشم اين اهداف، هرچه هست، ارزش
هم غير . گرفته شوند، همه در يك حد، فاقد اعتبار نظري استهركجا كه 

رواني يا » فايده«حداكثر از كاركرد و .  و فاقد پشتوانه معرفتي است عقالني
  .توان سخن گفت ها مي اجتماعي آن

به عبارت ديگر رفتار عقالني، رفتاري نيست كه اهداف عقالني دارد، 
وسايل نيل «ترين  ترين و راحت الوصول بلكه رفتاري است كه بر اساس سهل

هيچ ارتباطي » عقالنيت«در اين منظر، . ، طراحي شود و پيش رود»به اهداف
به تشخيص هويت و جهت يك عمل و ارزيابي شاكلة حيات و محتواي 

تنها بايد سعي كنيم كه با . به هر سوي كه رفتيم، رفتيم. يك تمدن ندارد
همواره بايد در . يش برويمهزينة هرچه كمتر و سرعت هرچه بيشتر پ

وضعيت . جستجوي منابع هرچه بيشتر براي مصرف و تأمين فردي بود
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» بايد و نبايد«هيچ . آل از حيث ارزشي، همين وضعيت طبيعي است ايده
هاي ما  گرايانة عقلي يا وحياني كه براي تمايالت و انگيزه اصول

 چيزي يا را ايجاب كند و عليرغم ميل ما تحقق» هاي جديد ضرورت«
  .وضعيتي را بطلبد، قابل قبول نيست

، افعال انسان را ناشي از انرژي طبيعي اميال »مفهوم ليبرالي ماهيت انسان«
افتد و دست به  داند كه فرد براي ارضاء اين اميال، به راه مي نفساني او مي

در اين صورت، عملي عقالني است كه اين اميال را . زند عمل اجتماعي مي
فصل مقوم «و لذا (هويت آدمي . تر و بيشتر ارضاء كند جويانه رفهبهتر و ص

جويانه است كه  در اين تفكر، همانا اين تمايالت غريزي و لذت) »آدمي
آدمي نشأت » عقل«هيچ عملي از . غير قابل مقاومت و اجتناب ناپذيرند

 آيد و بلكه عقل، در خدمت اين اميال در مي) نه فرداً نه جمعاً(گيرد  نمي
. زند دست به مهندسي و مضبوط كردن محسوسات در خدمت تمايالت مي

ندارد و پاي » عقل«ماست و هيچ ارتباطي با  »تمايالت«انتخاب هدف با 
، پس از شروع حركت و صرفاً در ابزاريابي و محاسبات بين راه عقالنيت

ا زندگي ر«وقتي هابز، . شوند هاي اجتماعي باز مي است كه به معركة فعاليت
ترك «مقداري حركت عضالني ناشي از تمايالت و شهوات داسنته و 

، پس در واقع، در »داند را به هر درجه، نامطلوب بلكه ناممكن مي» نفسانيت
و غرائز است » اميال«همانا  آنچه اصيل است،» عقل، خُلق، ميل و فعل«مربع 

خدمت آن كه عقل و اخالق و افعال، همگي خود را با آن تطبيق داده و در 
 –از هيوم تا بنتام و استوارت ميل و تا امروز، دنياي ليبرال . آيند در مي
ها و  شناختي راجع به اخالق و ارزش داري، بر پايه چنين انسان سرمايه

هر رفتاري كه اين اميال را .  و فعل اجتماعي، سخن گفته استعقالنيت
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ارضاء ( جداي از اين قبله است و!! تر ر و نيز اخالقيعقالنيتتر كند،  برآورده
  !»اخالق«، مفهومي دارد و نه »عقالنيت«نه ) طلبي اميال و لذت

اميال، همه به يك اندازه مشروع است و همگي در خارج از حوزه 
گيرند يعني نبايد درستي يا نادرستي آنها را با عقل يا   نيز قرار ميعقالنيت

به تنظيم اميال زد مگر آن اخالق سنجيد و بر اساس معيارهاي اصولي، دست 
شود كه اين اميال  هيچ پرسيده نمي. قرار گيرد» سود بيشتر«كه در خدمت 

آيند؟ چرا بايد لزوماً مجاب شوند و آيا در حد و حدود كيفيت  از كجا مي
ظاهراً اينجا منطقة مقدسات !! توان بحث كرد يا خير؟ ارضاء اين اميال مي

هاي  اخالق اپيكوري و تئوري. زير سؤال بردتوان  را نمي» تابو«است و اين 
» ويليام اكامي«آريسيتپ در قرون باستان كه در قرون وسطي توسط امثال 

داري  هاي سرمايه حراست شد پس از انقالب صنعتي به دست ايدئولوژيك
  .بازسازي شد» اصالت فايده«صنعتي به صورت مكتب 

ود بيشتر، لذت كسب س«غير قابل بحث اعالم شده، چيزي جز » هدف«
ماند نحوه و ابزار  نيست، باقي مي» تر با هزينه كمتر و سرعت بيشتر افزون

  !! را معلوم كندعقالنيتنيل به اين آرمان بزرگ كه ضريب 
 بخواهد در عقالنيتنتيجه آن است كه اگر كسي به نام دين يا اخالق يا 

ضولي و با دخالت كند، به نوعي ف» هدف«تعيين يا تغيير و اصالح اين 
خود «يا » نيابت اجباري و مبتذل«، نوعي »آيزابرلين«اصطالح 
دست زده است و ) Monstrous Impersonation(» سازي جايگزين

زيرا عقل در . شود تجاوز به حريم خصوصي انسان آزاد و جامعه باز تلقي مي
كاري ندارد مگر تا جايي » منطق انديشيدن«داري، ديگر به  جامعه سرمايه

مازاد . و يا درك و تعقل فلسفي بيانجامد» االهي  جامععقالنيت« به نفي كه
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» وسايل«، تنها مطالعه بر روي عقالنيتبر آن ربطي به عقل ندارد زيرا حوزه 
  !!كار است و بس

  
  ):1848- 1920(» تو ويلفردو پاره«نظريه كنش منطقي   - 2

 ماكس نيتعقال«اين نظريه، نقاط مشترك و نيز اختالفاتي با نظرية 
  :ايم دارد و ما با نقادي آن در واقع، دو كار انجام داده» وبر

ماكس وبر را نيز مورد سؤال » عقالنيتنظريه «محورهايي مهم از  )الف
به ويژه كه ركن اصلي هر دو نظريه، به حدي متقارب است كه . ايم قرار داده

ني معطوف به رفتار عقال«را بايد تعبير ديگري از » تو كنش منطقي پاره«
شايد هيچ كس به » توسعه«شناسان  ماكس وبر دانست و ميان جامعه» هدف

قدر اين دو تن، به تفصيل و مستقالض در اين موضوع بحث نكرده است و 
در غرب، مديون » شناختي  جامعهعقالنيت«در واقع، مدخل مباحث جديد 

را كه در » تو پاره«و » وبر«اينك متعرض نقاط اختالف ميان . اين دو است
است، » ماكس وبر«تر  هاي افزون هاي اضافي و انعطاف واقع مربوط به دقت

  . شويم نمي
 از عقالنيتو اركان نظريه » وبر«نگارنده در تحقيق مستقلي، متدولوژي 

 ارزشي و بوروكراسي در عقالنيتنيز ... و» نوع خالص«و » تفهم«قبيل 
ساب آن را از اين رساله جدا نموده تئوري او را مورد بررسي قرار داده و ح

پردازد زيرا تاكنون كمتر تأمل مستقلي،  مي» تو پاره«است و در اينجا غالباً به 
الزم به يادآوري نيست كه در . شده است» تو پاره«صرف بررسي آراء 

و نيز كنش ) عقل ابزاري(» وسايل با اهداف«ضرورت تنظيم عقالني 
هاي عيني و  با عليت» عامل«ذهني صورت مطابقت محاسبات (منطقي 
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مگر در آنچه در مقدمه (اختالف نظري » تو پاره«و » وبر«ما با ) اجتماعي
  .نداريم) گفته شد
شود به معني عدم سازگاري   كه رد مي »تو پاره«هايي از نظرية  پاره )ب

هاي  بنابراين جرح و تعديل.  در ديدگاه اسالمي استعقالنيتآنها با نظريه 
»  اسالميعقالنيت«در عين حال، تالش در جهت نزديك شدن به آتي 

اينك به قصد تقريب به چنان » تو پاره«گردد و بررسي انتقادي  محسوب مي
 اسالمي در عقالنيت«گيرد كه در آن، طرح نظرية  فضايي صورت مي

  .تر باشد تر و مفهوم سهل» شناسي توسعه جامعه
) 20(بخش اصلي و ) 5(ا در تو، ر پاره» كنش منطقي«اينك نظريه 

دهم و خواهم كوشيد با وضوح و ايجازي   موضوع نقد قرار مي فصل فرعي،
  : اسالمي بگشاييمعقالنيتكه مخل به مراد نباشد، راهي به سوي 

 نخستين پرسش آن است كه آيا با الگوي مكانيكي و بر اساس )1/2
هاي انساني را  نشتوان ك مي» داري سرمايه«هاي پوزيتويستي در منطق  دگم
تحت تأثير شايعه عصر خود، دالّ بر امكان تفسير » تو پاره«! دار كرد؟ معني

با الگوي مكانيك «جامع جهان با متدولوژي آمپريستي، آرزو كرده بود كه 
اش نيز جزئي از آن  شناسي نجومي، نظامي معرفتي بسازد كه نظرية جامعه

  » .باشد
 بود كه به 19هاي قرن  پوزيتويست همان دگم مقدس شدة  اين شايعه،

منطق . شد هاي جدي از درون و برون مواجه مي تدريج با مقاومت
كرد بعدها توسط جريان  مي» دار معني«ها را  داري كه كنش سرمايه

به شدت مورد ... ها و ها، مذهبي ها، سوسياليست مدرن رمانتيسيزم، پست
  .اعتراض قرار گرفت
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استوارت «طرف بود، اما در واقع به تعبير  بيظاهراً علمي و » منطق«اين 
تمام عيار و مالكي براي سنجش » واژه ارزشي«به جز يك (» همپشر
داري نبايد به شمار آيد، نه در نظر و   سرمايه–ها توسط متفكران ليبرال  كنش

مثالً با الهام از (خواهد بر اساس قوانين طبيعي  تو مي وقتي پاره). نه در عمل
شناختي خود را باال  بناي مطالعات جامعه) آقاي گيبز» ديناميكترمو«كتاب 

رود كه  اي را مي برد و به رفتارشناسي انسان بپردازد عمالً راه طي شده
  . گروهي از همگنان او در حال بازگشت از آن بودند

، دخالت »عمل منطقي«كه در تفسير او از » تو پاره«اين ديدگاه جزمي 
و نظرية او در » ماكس وبر« اعتراض مشرب نئوكانتي نام دارد، دقيقاً مورد

» توئي پاره« را از قرائت عقالنيت» وبري«است كه راه مفهوم » تفهم«باب 
جزمي و مكانيكي بودن » عقالنيت«نخستين مشكل تئوري . كند آن جدا مي

بودن، مسبوق و مصبوغ به !! و غير ارزشي» علمي«آن است و عليرغم ادعاي 
  . ارزشي پوزيتويستي و مادي استهاي فرض پيش
توان درجة  ، مي»مرد سوداگر« آيا در تعريف رفتار عقالني )2/2

را در » كنش منطقي«را مسكوت گذارد و فرمول » هدف «عقالنيت
توان محاسبة منطق  آيا مي! منحصر كرد؟» وسيله هدف«محدودة نسبت ميان 

تو  پاره! آغاز كرد؟» ملع«يك رفتار انساني را، تها از نيمة و بدنة محسوس 
ارجا داده و تعريفي مشابه » رفتار سوداگرانه«براي فهم يك كنش منطقي، به 

از كنش منطقي خود ) »رفتار عقالني معطوف به هدف«از (» وبر«
)Action Logique(رعايت تناسب منطقي ميان وسيله « دهد كه   ارائه مي

  .است» هدف «، بدون هيچ تأملي در باب منطقي بودن خود»و هدف
او به جز رفتار اقتصادي يك سوداگر، كه نوعي مهندسي مصالح 
اقتصادي براي سود بيشتر فردي و بدون هيچ شرط اخالقي و عقلي است، 
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  داند و اساساً دايرة هاي غير منطقي مي ساير رفتارهاي بشري را كنش
 اجتماعي، سامان» رفتارهاي غير منطقي«شناسي خود را حول مركز  جامعه

) شناختي و نه جامعه(داده است و بحث از عمل منطقي را بحثي اقتصادي 
به عبارت ديگر، در باب . دانسته و در اثر اقتصادي خود بدان پرداخته است

  .هاي بزرگ هستيم انگاري ها، شاهد سهل در اين تئوري» هدفگذاري عاقالنه«
سب آن تنا«به راستي اگر منطقي بودن يك كنش، صرفاً منوط به درجه 

گذاري بايد تعقيب  باشد اما در باب منطقي كه در هدف» با هدف خاص
مسدود » تناسب«گردد، سكوت شود، اساساً راه داوري در مورد كيفيت اين 

اكتفا نشده و دامنه توجه كنشگر به » اهداف واسطه«است، به ويژه كه به 
و قابل كه معموالً در دسترس متد حسي محض و لذا كمي (تر  اهدف نهايي

  .، بسط يابد)توزين مادي نيست
فرض شود و هيچ شاخصة لوژيكال براي ارزيابي » مطلق«وقتي هدف، 

در دست نداشته باشيم در واقع، فاقد اطالعات مفيد » هدف«درجه اهميت 
» هدف«اگر ندانيم . در رفتار خود هستيم» پذيري ريسك«درباره ميزان حق 

يل گوناگون و احتماالت موجود را، توان وسا ارزد، چگونه مي به چند مي
توان مطمئن بود بهايي كه براي نيل به يك  بندي كرد و چگونه مي طبقه

ايم، بهايي منطقي  پرداخته) بلكه غير قابل ارزيابي(ارزيابي نشده » هدف«
  !بوده است؟

را » فاعل«كه معلوم نيست چه مبلغي از منافع واقعي » هدف نامشروط«
دارد، » فاعل«تر  تر و كالن سبتي با اهداف نهاييكند و چه ن تأمين مي

سازد  انديش و متأمل بلكه قماربازي مي جامع» گري محاسبه«الواقع از او نه  في
آورد  بازد و چه چيز به دست مي داند با هر تصميم، چه چيز مي كه دقيقاً نمي
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 و» تو پاره« غربي در قرائت مشهور عقالنيتو اين، از مهمترين اشكاالت 
  .است» وبري«

در مورد صحت محاسبات ذهني » تضمين پيشيني« آيا شرط )3/2
هاي  شرط»  وسيله- هدف«در مورد تناسب » تصديق عام«كنشگر و شرط 

تو دو شرط ديگر نيز دارد، يكي درست  كنش منطقي پاره! بينانه است؟ واقع
از آب درآمدن محاسبه ذهني كنشگر است و ديگري تصديق تناسب 

شرط نخست كه مطابقت تناسب . باشد توسط سايرين مي» لههدف و سي«
است، عمالً توسط بازيگران اجتماعي » واقع«با ) Acteur(ذهني بازيگر 

. نيز كرده است» وبر«شود و اين دقيقاً تصريحي است كه  ملغي و حذف مي
طي » فاعل«مطالبة تضمين قطعي پيشيني در مورد صحت كليه محاسبات 

اي شاعرانه است و مفهومي جز عدم لحاظ  يباً مطالبهاعمال روزمره، تقر
توان گفت عملي، منطقي است كه  مي. فاعل عاقل ندارد» خطاپذيري«

باشد اما اگر » هدف و وسيله«و سنجش نسبت ميان » محاسبه«مسبوق به 
هايي براي  شديم، بايد توأماً شاخص» محاسبه ذهني«وارد بررسي كيفيت 

در اختيار قرار دهيم كه » عامل بازيگر «بندي ضريب خطاپذيري درجه
» تو ويلفردو پاره«بيني در تئوري  بينانه نيز باشد، حال آنكه از چنين واقع واقع

  .خبري نيست
شناختي تفهمي  جامعه. تر است سازي شبيه شرط دوم نيز به نوعي كليشه

وضعيت «از اين باب كه . رسد تر به نظر مي در اين موضوع،  منطقي» وبري«
دهد اما به نظر  را عيناً به سايرين تعميم نمي» سوداگر«عامل » مطلوب

محاسبه «پذيري  تو به ضرورت تعميم رسد كه بر خورد مكانيكي پاره مي
ماند و دقيقاً به علت آمرانه بودن اين  به نظر بخشنامه مي» فاعل سوداگر
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كثر است كه اين بخش از نظريه، مقبول ا» ذهنيت عامل«رويكرد نسبت به 
  .شناسان قرار نگرفت جامعه

هايش  ها و محاسبه ها، ترجيح گيري  فرد كه در تصميمشخصيتنه 
ها سنجيد  دخالت دارد، يك كليشه است كه بتوان آن را با ساير اشياء و اراده

و نه كلية محاسبات از قبيل چرتكه انداختن تاجر در بازار اقتصادي است، 
هاي درست يا غلط خود كه  يد يا دلبستگيدر انبوه عقا» فاعل انساني«بلكه 

معذلك و با . باشد دهد، بسيار متنوع مي همه را در محاسبه دخالت مي
خالص به ويژه در مراودات و مبادالت » كنش عقالني«، »تو پاره«معيارهاي 

اجتماعي بسيار نادر بلكه معدوم است، زيرا اگرچه محاسبة كمي و عددي، 
م تصميم انساني است كه تماماً كمي و عاري از قابل آزمون است، اما كدا

گير باشد؟ نتيجه آنكه با آزمون تجربي، از  افق فكري و نوع نگاه فرد تصميم
  .توان برآمد پس كلية محاسبات رفتار انساني نمي

هاي عقالني معطوف به اهداف ماوراء طبيعي را به جرم   آيا كنش)4/2
و اصوالً متد استقراء حسي، چه ! ند؟توان غير منطقي خوا ناپذيري مي آزمون

دانيم كه در بررسي  مي! رفتارها دارد؟» منطقي كردن«نقش محوري در 
به تسامح »  غربيعقالنيت«طيف رفتارهاي غير عقالني، تئوري پردازان، 

تو به جهار نوع  پاره. دقتي، به اوج رسيده است اند و در مواردي بي گذرانده
) 154شناختي عمومي، بند  رساله جامعه. (ت، قائل اس» غربيعقالنيت«

نخستين نوع كه تقريباً صورت خارجي ندارد، آن است كه عامل دست به 
عملي بزند كه نه در محاسبات او و نه در واقع، تناسبي با هدف مورد نظر 

داري و  رسد كه در اين صورت بايد در اصل هدف اما به نظر مي. وي ندارد
دانم كه اساساً چنين رفتار  ديد كرد و من بعيد مييا قدرت محاسبة فاعل تر

و اما نوع دوم از عمل غير منطقي كه به . اختياري از انسان متعادل سر زند
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» هدف«براي نيل به » فاعل« رايج است، مواردي است كه كامالًتو  نظر پاره
رود كه هيچ ارتباط و تناسبي با آن ندارد حال آنكه  به سراغ وسائلي مي

  .اي داشته است  چنين گمان و عقيده»فاعل«
هايي از جمله شامل برخي رفتارهاي مذهبي و مناسكي  چنين كنش

كنند،  اي ميان آنها با اهداف خود، تخيل مي ها، رابطه دانسته شده كه مذهبي
زيرا او ارتباط ميان اين دو پديده را . خوانند تا باران ببارد مثالً نماز باران مي

  .داند خيالي مي
داند كه در واقع، متناسب با   نوع سوم از رفتار غير منطقي را افعالي ميوي

اند اما فاعل هيچ تصوري از اين تناسب نداشته است، مثل افعال  هدف بوده
كه بدون ) ها سرفه كردن در هنگام ورود غذا به شش(طبيعي و بازتابي 

  .يابد ارتباط ذهني كنشگر، يك ارتباط عيني تحقق مي
ارتباط و غير مسانخ  م، اعمالي كه نوعاض با اهداف خود بيو نوع چهار

نيستند و قابليت وصول به اهداف را دارند اما در اثر اشتباه بازيگر در محاسبه 
او به خطاي لنين در . آيند و درك رابطه، غير منطقي و غلط از آب درمي

!! تماعياندازي انقالب براي نيل به اصالح اج  ايدئولوژيك خود و راه محاسبة
  .زند مثال مي

به نيابت از » ريمون آرون«و (تو  هايي است كه پاره اين موارد و مثال
نوع . گذريم، زيرا تقريباً تحقق خارجي ندارد  مياولاز نوع . آورده است) او

را نبايد وارد » فعل غير ارادي«كنم زيرا  سوم را نيز من از صحنه خارج مي
ارادي «، فرع بر »عمل«ن يا نبودن تقسيمات منطقي كرد و منطقي بود

 غربي، در نوع دوم عقالنيتپرداز  بنابراين بحث ما با تئوري. آن است» بودن
تفاوت اين دو قسم آن . شود هاي غير منطقي متمركز مي و چهارم از كنش

توانند  هايي است كه اساساً نمي قسم دوم، كنش» تو پاره«است كه به عقيده 
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نيست بلكه » اشتباه ما در محاسبه«نبودنشان، مستند به منطقي باشند و منطقي 
باشد  بدان علت است كه از اساس هيچ گونه ارتباطي در اين ميان، ممكن نمي

توانسته منطقي باشد اما خطايي در محاسبه رخ  و قسم چهارم آن است كه مي
  ).از باب عدم و ملكه. (هاي عيني مالحظه نشده است داده و ارتباط

   : اينهاستتوانم بگويم يآنچه من م
هاي معطوف به اهداف ماوراء  كنش«تو در باب  قضاوت پاره )اوالً
، )هاي غير منطقي نوع چهارم دانسته شده كه بشخي از كنش(» طبيعي

 ارزشي و عقيدتي از كامالًبرخالف ادعاهاي شبه پوزيتويستي او، قضاوتي 
 به عنوان تنها متد ) آزمون–منطقي «تو كه از متد  پاره. جانب او است

برد، با چه استداللي حكم به  داوري در باب منطقي بودن يك كنش، نام مي
كند، جز آنحه منظور او از  مي» هاي ماوراء استقرا حوزه«نفي عالنيت از 

) عمدتاً حسي(با محك تجربه » پذير بودن آزمون« همانا   بودن، »منطقي«
  .است

. توان از اساس، تجديدنظر كرد آن مي در اين روش ور در مؤداي )ثانياً
باشند  هاي خاص خود مي هاي درستي، اما در حوزه آزمون و استقراء محك

پذير و قابل استقراء و  كه آزمون(كه صرف نظر كردن از آنها در اين حوزه 
، البته علمي نيست اما تسرّي دادن متد استقراء حسي به )پذيرند تعميم
  .مراتب بيشتر، غير علمي و غير منطقي استهاي عقلي و شهودي به  حوزه

شك يك كنش فردي يا اجتماعي براي منطقي بودن، بايد حاوي  بي
بوده باشد اما كشف اين » هدف«و » وسيله«مناسب قابل فهمي ميان 

هاي علّي در عالم حقائق، چرا به آزمون  ها، و كشف مناط ارتباط مناسبت
مگر ) تناسب هدف و وسيله(علّي هاي  كليه ارتباط! شود؟ حسي محدود مي

ها  ها و نسبت بسا ارتباط!  حسي ماست؟- همواره در دسترس تجربه شخصي
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باشد، اما از قضاء، عدم التفات به آنها در  كه اساساً قلمروي درك حسي نمي
و آموزة االهي و اسالمي، » ع«انبياء. كند حين عمل، رفتار را غير منطقي مي

اند، اما افق نگاه   را رفتار منطقي تلقي نكرده »هدفرفتار نامناسب با «شك  بي
هاي بستة پوزيتويستي و فضاي  هاي ما را از جرم يابي را بازتر كرده و نسبت

  .سازد محاسبات حسي، رها مي) و الزم اما غير كافي(محدود 
  :كنيم اره مي پرا دو» تو پاره«اين معيار 
نطقي ه مبا هدف ك) لو وساي(ضرورت مناسب ميان رفتار  :پاره نخست

  .است
ي و تجربي اين مناسبت، كه نوعي پذيري حس  ضرورت آزمون:پاره دوم

  .گرايي است و شديداً مورد انكار ماست جزم
هاي به  معذلك با اين تفصيل، من در صدد منطقي جلوه دادن كلية كنش

نيستم ...) پرستي و شامل خرافات و مناسك تابوئي و توتم(اصطالح ماذهبي 
است، اما چنانچه كليبت » نسبت«غير از كشف » نسبت«شك توهم  بيو 

كنيم، به سالبة كليه نيز قائل  اين تئوري در شق دوم را به نحو ايجابي ادعا نمي
 كامالًهاي علّي و  دهيم كه راه را بر كشف مناسبت نيستيم بلكه توجه مي

 .نديمواقعي كه از قلمروي محاسبات كمي و حسي ما خارج است نيز نب
بايد » تو پاره«همچنين در باب چهارمين نوع كنش غير منطقي از ديدگاه 

گفت گرچه در كليات، تئوري كما بيش قابل قبولي طرح شده است، اما 
توان از قبل،  نمي» رفتار« چنانچهع گفتيم در مقام منطقي بودن يك اوالً

 مگر را جزء ماهيت منطقي بودن لحاظ كرد،» مطابقت با واقع«ضمانت 
  .فاعل منطقي را انكار نمود» خطاپذيري«آنكه اصل 

در محاسبات اجتماعي، در اين » خطا « به مقولة» تو پاره« نگاه ثانياًو 
او به عنوان مدافع . موضوع، دقيقاً يك نگاه ايدئولوژيك و جانبدارانه است
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 -  ليبرال غرب، تالش اجتماعي انقالبيون ضد ليبرال- داري نظام سرمايه
داند و استدالل وي آن است كه اين  را كنش غير منطقي مي» داري هسرماي

شود  منجر نمي» صالح و سعادت جامعه«به هدف ) رفتار اجتماعي(مبارزات 
انجامد و اتفاقي كه در خارج  مي) Autoritaire(هاي آمرانه  بلكه به نظام

 و وصول به ناكجاآباد«و » اعمال انقالبي«ربط بودن  افتد، عالمت بي مي
گيري افراطي به دفاع از  موضع» تو پاره«اين تفسير !! است» مدينه فاضله
طلب و تالش  عليه نظريات و رويكردهاي انقالبي اصالح» ليبرال«ايدئولوژي 

گرا، مدينة  جامعه منهاي هدف و غير اصول(داري  جهت توجيه نظام سرمايه
و خيالي » يائييوتوپ«طلبي تحت عنوان افكار  و تحقير عدالت) غير فاضله

  .است
هاي جامعه  پردازي، مگر روش سازي و جامعه و الّا در مقام نظام

رفاه عمومي، حق خالقيت، (داري، به اهداف از قبل اعالم شده  سرمايه
انجاميده و يا حتي نزديك شده ) رعايت حقوق افراد، تأمين آزادي همگاني

را » يكتاتوري پولد«جامعه باز و » توتاليتريزم اقتصادي«امروزه ! است؟
  .داريم كه جاي ناكجاآبادگرائي انقالبي را گرفته است

داري و غير منطقي  تو براي منطقي خواندن روال جامعة سرمايه معيار پاره
داوري   آزموني، بلكه يك پيش–ناميدن نظريات آلترناتيو، نه روش منطقي 

يه ليبراليزم عل!! ريشة برخورد ايدئولوژيك. محض است» ليبرالي«
پردازي كل  گرايي و آرمان هرگونه اصول. دقيقاً همين جاست» ايدئولوژي«

سازي در اين تفكر، زير  سؤال است و هر جامعة  گرايانه جهت جامعه
كه بخواهد اعمال ضابطه كند و در مسير خاصي، ) از جمله ديني(گرا  اصول

تر و توتالي. برود) Utility(» ليتي يوتي«به سوي اهداف خاصي، بيش از 
! بنابراين غير عقالني است و اما جامعة توسعه يافته و عقالني كدام است؟
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ها و با  ترين شيوه اي كه به روش غير ارزشي اداره شود و با تجربي جامعه
) يوتيليتي(كمي و قابل محاسبه » سود«مهندسي گام به گام، معطوف به 

. ني استمع ديگر صحبت از تهذيب و اصالح و هدايت كردن بي. باشد
داري را توجيه كند   سرمايهحاكميتتفكر ليبرال، بايد نظام موجود جهاني و 

 گرفته است  داري اخالقي و انقالبي شكل و لذا آلياژ اين تفكر، بر ضد آرمان
از اتين منظر، . داند را مطلقاً غير عقالني و غلط مي» گرايانه انقالب اصول«و 

اني را كه دنبال اخالق و عدالت و پردازي است و بايد كس اتوپيا، خيال
» عقالنيت«هستند شير فهم كرد كه ) گرچه به تدريج(اصالح جامعة بشري 

اينجا از مواردي است . در تحمل وضع موجود جهاني و همكاري با آن است
آيد و معلوم  هاي ضد انساني ليبراليزم از تاريكي بيرون مي كم جنبه كه كم

انقالب به قصد «ايدئولوژيك و مخالفت با شود مخالفت با مبارزات  مي
شناسي  در تيپ. گيرد با چه هدفي صورت مي» اصالح ساختارهاي اجتماعي

داري  شمارند كه براي اقتصاد بازار و نظام سرمايه توتاليتر، عواملي را بر مي
هاي گوناگون حيات  ايدئولوژي رسمي كه بخواهد جنبه. خطرناك است

، پوشش بدهد و به جامعة نهائي به روال »مالك«انسان را با تأكيد بر 
اي يا  آميز توده ادعاهايي شبيه ظهور مجدد مسيح توجه دهد، بسيج شوق

كنترل و نظارت مركزي بر اقتصاد، و تولّي و تبراي عقيدتي را تحقير 
انساني كه حاضر شود جان و مال خود را فداي اصول ارزشي كند . كنند مي

هاي موفق  گيرد و رهبري فته و غير خردمند نام ميدر اين قاموس، توسعه نيا
ها و فرهنگ پدرساالري  انقالبي به كاريزماي شخصي او و جهل توده

  .شود نسبت داده مي) پاتريموناليستي(
هاي   و ديدگاه19 تا 17پردازان ليبرال از قرن  اصوالً در آثار نظريه

غيير جهت واضح هاي اخير در باب فلسفة سياسي، نوعي ت ليبرالي در دهه
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هاي آرمانشهر ماترياليستي ليبرال، خود را  ين طاليهاولكنيم، وقتي  مالحظه مي
، فاصله دارد و اساساً عقالنيتنشان داد و معلوم شد تا چه حد با انسانيت و 

به . اي از انسان و از عقل انساني است پا افتاده هاي پيش مبتني بر چه تعريف
هاي واقعي خود را رو كردند به  ة غربي، برگپردازان توسع تدريج نظريه

 سال اخير، نوع بحث و زيان آن را تغيير داده و اصوالً مدينه 70ويژه در 
فاضله و شعارهايي همچون عدالت و فضيلت و اخالق را ناشي از اساطير 

گري دانستند و نه تنها مسيح بلكه افالطون، و نه تنها  مذهبي و نيز ارسطويي
ه خود از محصوالت عصر جديد است، از اين حيث كه به او بلكه هگل ك

) مذهبي يا غير مذهبي(سازي تاريخي بر اساس اصول پيشيني  نوعي جامعه
اند،  اند و عطش كاذبي به وجود آورده هايي در اين مورد داده قائلند و وعده

  .زير سؤال هستند
ها آن را با نام  آن عطش كاذب، همان چيزي است كه ليبرال

كوبند و در عين حال كه خود، مردم را به ايدئولوژي ليبرال  مي» ئولوژيايد«
گويند،  سخن مي» داري  سرمايه–ليبرال «خوانند و از مدينه فاضلة  فرا مي

 تا كنون، 1920 و 30هاي  هاي تبليغاتي ايشان، از سال يكي از دستمايه
زشي در ريزي ار داري و برنامه گرايي و آرمان مضحكه كردن مفهوم اصول

  .ساختار اجتماع و اقتصادي بوده است
» عقالنيت«كنند از   حسي فكر مي- آنان كه در چارچوب تفكر تجربي

، »معرفت«كنند و در باب  چيزي ماوراي تجربه و ادراكات حسي اراده نمي
قائل به مفاهيم عقلي و نيز اخالقي نيستند و جز بخشي از مفاهيم ماهوي، ساير 

بنابراين . كنند را انكار مي) اعم از منطقي و فلسفي(نيه ي و ثااولمعقوالت 
كه مبنا و معيغار براي » اصول عقالني يا اخالقي«اساساً چيزي به نام 
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سازي و نظام سازي باشد، در ديدگاه قديم و جديد ليبرالي زير سؤال  جامعه
  .است

اي ارزشي  كه ساختار راسيوناليستي دارد و مقوله» ايدئولوژي«مفهوم 
 به كار رفته - هاي تجربي مسلك  و نه ليبرال- گراها ست، بيشتر از سوي عقلا

كردند،  گرچه مطلقاً ديني فكر نمي) ها به ويژه ماركسيست(ها  است و هگلي
خواستند پر !) به اصطالح(هاي عقالني  سازي اما جاي خالي دين را با نظام

هاي بدلي از   نسخه،19هاي قرن  كنند و لذا غلط نيست اگر بگوييم ايدئولوژي
بودند با اين تفاوت كه دين و شريعت آسماني از آن » آرمانشهر مسيحي«

شهر «آرمانشهر ايدئولوژيك غير ديني، تقليد راسيوناليستي از . منها شده بود
ها دل پري از فلسفه سياسي هگلي دارند و  ها بود و لذا ليبرال قديس» خداي
زه به صراحت بايد گفت كه كوبند گرچه امرو هاي چپ را مي هگلي

ليبرالي » پايان تاريخ«با » فوكوياما«پرداز تمدن غربي نظير  آخرين نظريه
» گري فقر تاريخي«پوپر نيز در . است» راست«خود، يك هگلي تمام عيار 

به مقايسة هگل با افالطون و تمسخر مفاهيم عقالني ناظر » جامعه باز«و در 
دهند، صرفاً  االخره آنچه آقايان پيشنهاد ميبه فلسفه سياسي پرداخته است و ب

است كه چيزي جز نفي فلسفة سياسي را افاده !! پيشنهادهايي تا اطالع ثانوي
بنابراين امروزه جامعه توسعه يافته، نه تنها فلسفه سياسي ندارد بلكه . كند نمي

» جامعه منهاي هدف«دانيم كه  مي. اي براي سياست است اصوالً منكر فلسفي
هاي تكنوكراسي است  فرض جزء پيش» زندگي منهاي فضيلت و آرمان«و 

طرفدار . هستند» مدينة فاضلة عاري از فضيلت«ها، معماران  و تكنوكرات
به نظر آنان . هاي جدا از سودپرستي قائل نيستند وضع موجودند، و به آرمان

هيچ قاعدة اخالقي يا ايدئولوژيك نبايد دربارة تاريخ و حيات بشري در 
اي ريخته يا تصميمي گرفته  گذشته يا آينده لحاظ شود و بر اساس آن، برنامه



  

  شناسي توسعه   در جامعه» عقالنيت«                                                                       

 

45  
 

جامعه «توان از سازماندهي گام به گام و مهندسي يك  شود حداكثر مي
ي و استقالل درك و شخصيتو جوهر » فرد«سخن گفت، حتي » اداري شده

حق تصميم و آزاديهاي او كه روزي جزء اركان ليبراليزم، تحت عنوان 
هاي امپراطوري  الي چرخ آمد، البه به شمار مي) اصالت فرد(» اندويدوآليزم«

شود و اين اتفاقاً اعتراضي است كه  ها و بوروكراسي آنها له مي كمپاني
در اين » ماكس وبر«چون »  صنعتيعقالنيت«هاي  گروهي از تئوريسين

 و محصول آن را» قفس آهنين«اند و هندسه اين چنيني را  مورد كرده
  .اند  و فاقد تحليل و تصميم ناميدهشخصيت روح و بي هاي مصرفي و بي انسان

در موازين توسعة ليبرالي، تنها روش درست، مديريت غير آرماني است 
و لذت بوده و همه چيز در آن با اين محك سنجيده » سود«كه معطوف به 

 و شود و هركس از حقيقت و اصول و آرمان و اخالق و عدالت و تقوي مي
فضيلت و هدايت بگويد، نظر شخصي خود را گفته و ارزاني خود او خواهد 

است و در » علمي«بود و به عبارت ديگر، امري خصوصي و فاقد معيارهاي 
  .گيرد  جديد قرار نميعقالنيتحريم 
» هدف«در باب معيار سنجش منطقي بودن خود » تو پاره«تئوري ) 5/2

» توسعه«شناسان   ساير جامعههمچون» گذاري منطق هدف«و در باب 
  . ساكت است

» توسعه«نه تنها غير عقالني بودن، بلكه غير قابل عقالني شدن اهداف 
» عقالنيت«و بلكه از نقاط كور » ليبرال«هاي  همواره از نقاط ضعف نظريه

كلية .تو نيست دوپاره اين، تنها مشكل ويلفر. شود غرب متأخر، محسوب مي
يبرالي، گرفتار اين ندانم كاري و بحران بزرگ در شناسان توسعه ل جامعه

اي است كه  وبر در واقع، مرثيه» قفس آهنين«. باشند ناحية اهداف توسعه مي
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سروده و امكان انتخاب »  ماديعقالنيت«او در باب نتيجة غير قابل مهار 
  .كند را منتفي اعالم مي» هدف«و حتي امكان گفتگو بر سر » هدف«

نيز استدالل كساني چون ماركئزه » مكتب فرانكفورت «در حلقه انتقادي
. سازي غرب جديد است و هابرماس متوجه همين نقصان شديد در جامعه

كه از » تئوريكال «عقالنيتبا » پراكتيكال «عقالنيتاساساً تفكيك ميان 
عقل نظري و عقل «يا انقطاع ميان » ارزش از دانش«اهم فروع تفكيك 

دار در  ي دارد كه از جملة آنها، همين سكوت معنياست، ملزومات» عملي
 غربي، در تفسير انسان و عقالنيتبست مهم در  بن. باشد مي» اهداف«باب 

دهد و جز مقداري محاسبة ناقص و  حيات، اينجاست كه خود را بروز مي
  .دهد از خود بجا نمي» زده عمل«پشتوانه و  بي

آنچه .  وِبِري)Formal(ي و صور) Substantive( ذاتي عقالنيتميان 
تعبير . به شمار آمده، همانا دومي است» عقالنيت«در وراء الفاظ، واقعاً 

شود، در قرائت  در مورد نخست كه به نظام ارزشي مربوط مي» عقالني«
در غير اين صورت چگونه . تنها يك مجازگويي و تعارف است» وبري«

باشند، » عقالني«يك اندازه هاي ارزشي و عقيدتي به  شود كه كلية نظام مي
ها به يك اندازه  الواقع اين باشد كه كلية نظام مگر آنكه منظور آقايان في

نيز يك تفكيك » عقالني«و » معقول«تفكيك ميان . اند» غير عقالاني«
 عقالني خرافي را –هاي ارزشي  توان نظام شاعرانه است كه بر اساس آن مي

و » تو پاره«در اين مورد، اختالف ميان . ستدان!! هم عقالني و البته نامعقول
  . وجود دارد كه فرصت پرداختن بدان نيست» ماركس وبر«

و » وبري«غربي در قرائت » عقالنيت«اما كاستي بزرگي كه در تئوري 
ها  نشيني اين تئوري غير قابل حل مانده است، عقب» توئي پاره«چه در مفهوم 

و در مقام » توسعه«ي گيري اصول در موقع گفتگو بر سر جهت
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توان فلش يك تئوري را صرفاً تا يكي دو  آيا مي. هاست گذاري هدف
هاي اصلي در  گسترش داد اما براي پرسش) هدف واسطه(» مقصد بالعرض«

جدا كردن ! يك تمدن و رفتار جمعي، پاسخي نداشت؟» عقالنيت«باب 
 مغالطة در اينجا در واقع، به! عمل از نظر، اساساً آيا ممكن است؟

پردازان توسعة غربي  خواهم اشاره كنم كه اغلب تئوري سروصدايي مي بي
  .اند مرتكب شده

» اهداف« صوري يا كنش منطقي، كاري به عقالنيتادعا اين است كه 
  .دهد را موضوع مطالعه قرار مي» وسيله با هدف«ندارد و صرفاً ميزان تناسب 

به ويژه (وارد، چنين امكاني اما واقعيت اين است كه نه تنها در اغلب م
وجود ندارد، بلكه اساساً چنين ) » سود- هزينه» در ترازوي محاسبه در دستگاه

  .هم نيفتاده است» ليبرالي«اتفاقي در مغرب زمين و در تجربة توسعة 
بسياري از عقائد نظري كه براي رفتار و عمل فردي يا اجتماعي، بستر 

 - » ناظر« و حتي - » عامل« بمانند و سازد محال است كه بتوانند مسكوت مي
» محاسبه«نسبت به آنها قادر به ) موافقت يا انكار(» موضع«بدون داشتن 

اگر مكتبي ، االهيات ديني و حتي متافيزيك عقلي را كنار گذارد، اگر . باشد
هاي اخالقي را انكار كند و اگر به  ماوراء طبيعت و نيز ريشة معرتفي ارزش

تواند  اي حيات و انسان و هستي، دست نيابد، چگونه ميمعقولي بر» معناي«
انساني دست يابد جز آنكه با انكار » كنش«معقولي براي يك » معناي«به 

حقايق ماوراء مادي، عمالً به تفسير مادي از همه چيز دست زده و هدف 
! بشمارد؟» لذت طبيعي و يوتيليتاريانيزم«غير قابل بحث و عمومي را 

كه نه براي متافيزيك و نه براي اخالق و نه براي » ال ليبرعقالنيت«
» كاركردي«شأن معرفتي قائل نيست و حداكثر از منزلت » وحي«
را » هدف«گويد، آيا به راستي  آنها سخن مي) شناختي يا روانشناختي جامعه(
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طرف مانده است يا آنكه   داوري قرار داده و بي مسكوت و خارج از حوزة
هاي االهي و غايات متعالي براي  هاي عليه ارزش اوريترين د مرتكب صريح

  !!حيات بشري شده است؟
توان با  واقعيت اين است كه از كنار مسائل مهم حيات بشري، نمي

» وبر«نه . گيري است سكوت، نوعي موضع. تفاوت عبور كرد سكوت و بي
ند ادعا توان  و توسعه در غرب نميعقالنيتپرداز  و نه هيچ تئوري» تو پاره«نه 

انساني، » عمل«كنند كه تفسير االهي و تفسير مادي از هستي و حيات و 
گيري در اين باب، مشغول بحث از  السويه بوده و بدون موضع نزد آنها علي

چنين چيزي نه ممكن است و نه . اند درجه منطقي بودن رفتارهاي بشري شده
  .اتفاق افتاده است

تر از  بسيار مؤدبانه» وف به ارزش، معطعقالنيت«گرچه در باب » وبر«
هاي چندان متفاوتي نسبت به معقول  سخن گفته است اما داوري» تو پاره«

  .ندارد) ها ارزش(نبودن خود هدف 
بنياد نظري سكوالريزم در ظاهر، تفكيك دانش از ارزش است اما در 

كه موضوع معرفت و » واقعيت« به عنوان نوعي - » ها ارزش«واقع، انكار 
باشد، حتي اگر با پز دمكراتيك   مي- دالل عقلي و شهودي ما قرار گيرنداست

زيرا . ها قائل شوند و شعارهاي پلوراليستي، احترام صوري و لفظي براي ارزش
در اين عالم » حقائقي«به آن است كه مبين » ها ارزش«اساساً ارزش بودن 

حال . ندباشند، نه صرف اعتبارات كه باعث خوشĤمد شخصي يا قومي گرد
هاست  ها، مترادف با غير واقعي و نامعقول دين ارزش آنكه نسبيت در ارزش

 است و نه سكوت و -  و عليه آنها- ها و اين دقيقاً نوعي داوري در حق ارزش
ها و اهداف و اكتفاء به بررسي مقدار مناسبت وسائل  عبور تسامحي از ارزش

  !!!با اهداف
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كه مورد » اهداف«گري در باب  باحيو ا» ها ارزش«و اما عقالني نديدن 
 در غرب كنوني است، اتفاقاً جزء ماهيت عقالنيتهاي  اتفاق اغلب تئورسين

داري، به راستي اقتضايي  اخالق سرمايه. داري در غرب بوده است نظام سرمايه
توانست داشته  ها و اصول، نمي گري و تسامح در باب ارزش جز همين اباحي

، ما با شديدترين »تسامح«كنم كه وراء شعار  يمجدداً تكرار م. باشد
داري مواجه  ها، اصول و اخالقيات در توسعة سرمايه ها عليه ارزش مخالفت

 بودن  »عقالنيتخارج از حريم «شود  هستيم و اينجاست كه روشن مي
اهداف در واقع، مكانيزمي جهت بستن راه بر اهداف غير مادي و بر 

  .داري، قابل جمع نيست مايهاخالقيات است كه با روح سر
ترين وسيله براي  استعمال مناسب( ابزاري، به مفهوم عقالنيتوقتي 

باشد اما مطلوبيت هدف، صرفاً به طلب غريزي ) ترين هدف مطلوب
واگذاشته شود و قابل بررسي عقالني نباشد، عمالً حكم شده است كه توسعة 

، ترجيح دارد و »ت كمالاصال«بر توسعة مبتني بر » اصالت لذت«مبتني بر 
  تواند ادعا كند كه اين، يك قضاوت ارزشي تمام عيار نيست؟ چه كسي مي

... مفهوم ارزش و ضدارزش، حق و تكليف، حريم عمومي و خصوصي و
هاي صوري،  در اين دو تمدن و دو رويكرد توسعه، عليرغم مشابهت

 - تعريف ماديداري، بايد   سرمايه- تمدن ليبرال. هاي ماهوي دارند مغايرت
داد تا راه خود به سوي  ارائه مي» عقالنيت«بورژوايي خاص خود را از 

. گسترش كمي را بگشايد و اين دقيقاً كاري است كه انجام گرفت
جديد در غرب، براي به وجود آمدن و رشد كردن، احتياج » داري سرمايه«

 داشت و اين ...ها و اخالقيات و عدالت و گري نسبت به ارزش به نوعي اباحه
طلبي،  هايش، تنوع بورژوازي كه شاخصه. كرد احتياج را ليبراليزم برآورده مي

خواهي، اقتصاد باز و توسعه ربا بود، صحبت  پرستي، حرص و زيادت مصرف
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اينجا بود . يافت از عدالت، اخالق و اصول انساني و ديني را مزاحم خود مي
ها، همگي  ن و اخالق و ارزشدي: كه به سكوالريزم، حاجت افتاد تا بگويد

مسائل شخصي و مربوط به قلمروي امر خصوصي و ذوقي است و حساب 
از ) Public(جامعه و اقتصاد و حكومت و سياست و دولت و امور عمومي 

مالك عام » حق و باطل«حساب ديانت و اصول اخالق، جداست و 
 حوزة  مقدسات از حوزة. ندارد و كامالً شخصي است» االذهاني بين«
» دين از دولت و سياست«جداست و اين دقيقاً تئوري تفكيك » عرفيات«

اصول به آن احتياج داشتند  داران نوكيسه و بي بود و همان چيزي كه سرمايه
  .را در اقتصاد و حقوق بشر بزنند و زدند» واجب و حرام«تا قيد 

كنند و  كند و براي پول زندگي مي اي كه با پول زندگي مي طبقه
است و جز آن، هرچه هست براي او موهوم و » خوشباشي«اش،  لسفهف

خرافه و نامعقول است و فرهنگ چهارپولي و دلّالي دارد كه انسان را يك 
بيني مادي و  بيني و جهان كند و جان تعريف مي» حيوان اقتصادي«

كند و با  مي» سود«را قرباني » ارزش«سودپرست دارد و طبعي است كه 
احكام ديني و استانداردهاي وحي و اصول اخالقي مخالفت روح مذهبي و 

فرهنگ . اي باشد  همواره فاصلهحاكميتخواهد ميان آنها با  كند و مي مي
دهد زيرا دين به  ها نمي  دين و ارزشحاكميتداري هرگز تن به  سرمايه

دهد و زندگي را نه بر لذّت و  انسان، كرامتي معنوي و جوهري خدايي مي
كند و  بي و رفاه، بلكه بر حقيقت و زيبايي و خير و كمال بنا ميطل افزون

انسان را نه به تالش براي خوردن و له كردن ديگران بلكه به تالش انساني 
خواند و با اين احساب،  توأم با تفكر و تذكر و پرستش و اصول ارزشي مي

جوهر ضدبورژوايي دارد چون بورژوازي، كيش پول و اخالق و انسان را 
كند، همه چيز حتي آسايش را در راه كسب آسايش مادي تباه  فداي پول مي
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كند، لطف و معني و  ها را بازاري و سودجويانه مي كند، همه رابطه مي
كند،   بيرون ميحاكميتصداقت و قداست را از زندگي اجتماعي و ساختار 

ج كند و اينها همان مو گير مي و مصرف و خوشگذراني را همه» پول«صرع 
غير مذهبي كردن حكومت و جامعه و آموزش و اخالق و زندگي و اقتصاد 

كنار گذاشتن . همان كفر عملي است كه با كفر نظري مالزمت دارد. است
» ابزار«در قلمروي » عقالنيت«و محدود كردن » اهداف«وسواس در مورد 

  .است
داري جديد بود كه همه اصول و  ، ايدئولوژي سرمايه»ليبراليزم«

كند و معتقد است كه  مي» سود«هاي اخالقي و احكام ديني را قرباني  زشار
هاي باالتر از  مسئوليت در برابر يك ناظر مقدس، موهوم است و ارزش

خوشي و لذت، نيست و نيازي به ماوراء غريزه نداريم و هر چيز كه پارسايي 
شتابي   و بياي كه انسان را به تقوا كند و هر فلسفه و ايثار، از آدمي طلب مي

خواند، واهي است و خرافات مرده ريگ عصر  در جهت كامروايي فرا مي
ارزش و ضد ارزش ! حق و باطل كدام است؟. كهن و قرون وسطي است

گرايي و همه  واجب و حرام و اصول! عدالت و اخالق يعني چه؟! يعني چه؟
ست د» ايمان«نگذار . اي شخصي است اخالق، مسئله. اينها، حرف مفت است

آزاد باش، همه چيز نسبي است و هيچ چيز معلومي نيست، . و پايت را بندد
  .قطعي نيست، واضح نيست

اسكوالستيك جديد، با شعار علم و مديريت علمي، به ميدان آمد اما علم 
  .ها نشاند ها را به جاي پاپ را جايگزين خرافات كليسايي نكرد بلكه كمپاني

 را عقالنيترسد، او نيز  اركس وبر كه ميتو بلكه نوبت به م نه تنها پاره
ها  داند و لذا حريم ارزش مي) نه ارزش(و يك روش ) نه ماده(يك صورت 

  .شمارد  را غير ارزشي ميعقالنيترا به كلي ناعقالني، و حريم 
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» رفتار عقالني«در تعريف ) وبري» نمونه انتزاعي«يا (» نوع خالص«
ادعاي او نوعي قضاوت ارزشي نوعي تفسير خيالي و فرضي است و به 

انتخاب » وبر«تواند نوعي قضاوت ارزشي نباشد و  نيست اما در بن نمي
  .دخالت داده است» عقالنيتتعريف «ارزشي و تمايالت و عقائد خود را در 

است و بنابراين  »سلطه بر اطراف«رفتار عقالني وبري، رفتار معطوف به 
. شي براي تئوري اوستفرض ارز يك پيش» اصالت تمتع«دست كم 

هاي نئوكانتي است و  و مسبوق به ديدگاه» تفهمي«شناسي وبر، گرچه  جامعه
هاي پوزيتويستي است كه  از اين بابت يك گام به پيش، جهت غلبه بر جزم

به نحو شديدتري دچار آن بود، اما پاسخي به پرسش از درجة » تو پاره«
 يك رفتار، عقالنيترجة براي بررسي د. دهد ، به دست نمي»هدف«صحت 

در تاريخ و جامعه بگذاريم و » فاعل«خود را جاي » وبر«ما بايد به توصيه 
ضروري است زيرا » تفاهم«براي » تفهم«را از درون ببينيم و » عمل«

با وجود فراستي » وبر«اما . هم يك واقعيت است )Subjectivity(ذهنيت 
دهد، چند گام جلوتر   نشان مي»فعل انساني«از » فعل طبيعي«كه در تفكيك 

هاي علّي  را به روش» تفهم«غلتد زيرا حتي  دوباره به دامچالة پوزيتويزم در مي
نگرد و دقيقاً در  مي» عمل«كند و از منظر مكانيكي به  و مادي مسبوق مي

 عقالنيت» نوع خالص«او همين كه از » تفهم «دهد  اينجاست كه نشان مي
 ارزشي عقالنيتعبور كرده و به حريم  )Zwekrational( ابزاري

)Wertrational(ت و معني «لنگد و  گذارد، چگونه پايش مي  پا ميني
كند  تأويل مي) ناظر(را با ذهنيت شخصي خود » فاعل«عمل نزد » دروني

. كنشگر نفوذ كند» فعل«بدون آنكه واقعاً و با رعايت امانت، به درون 
طرفانه نگريست  را بي» فاعل انساني«اعتقاد هاي مورد  توان ارزش چگونه مي

توان اصول غايي و  چگونه مي! و در عين حال با او وارد تفهم و تفاهم شد؟
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!! »همذات پنداري«اهداف غير مادي را ناعقالني دانست و كوشيد به روش 
  !دست زد؟» عمل«به تفسير 

ه شود و به مسئل نفي مي» رفتار«وقتي درك انتزاعي و مكانيكي از 
رود، در واقع، تعريف  و تصور شخصي فاعل از فعل خود اشاره مي» معني«
نسبت «ذات پندارنه ارجاع شده و  به يك تجربة زنده و درك هم» فعل«

وقتي غير عقالني بودن . شود نيز دچار عدم قطعيت مي» ميان وسيله و هدف
حريم به ) بخواهد يا نخواهد» وبر«(اهداف، مجاز شد، اين اجازه و تسامح 

تواند  مي» رابطه«زيرا وقتي يك طرف . كند اسباب و ابزار نيز سرايت مي
تواند تماماً عقالني باشد؟  مي» عمل«پذير نباشد، چگونه  عقالني و محاسبه

انداز او بدون   و حال و چشمنفوذ به درون فاعل و درك مستقيم حس
ن بلكه ، آسا»فاعل«ها و منظر عقيدتي شخص  فرض  پيشعقالنيتپذيرش 

اين صورت مسئله يك بعد رواني و يك بعد معرفتي دارد كه . ممكن نيست
هريك براي كامل كردن ديگري الزم است و هيچ يك بدون ديگري 

» هاي فرضي تحليل«اي است كه روش  اين هزينه. كافي نيست
)Hypotnetical ( بايد بپردازد» عامل«براي درك .  

 انتزاعي  يا نمونة» نوع خالص«دومين عنصر متدلوژي ماكس وبر نيز 
)ideal typus( ها، مسبوق  در جدايي از ارزش» وبر« است، عليرغم اصرار

چگونه به نوعي خالص از . هاي ارزشي غلط است داوري به بسياري پيش
، اساساً »توسعه«گري ليبرالي  آيا با نسبي! توان دست يافت؟ رفتار عقالني مي

دست يافت مگر آنكه مرتكب » نينوع خالص رفتار عقال«توان به  مي
تصميم » عالم اجتماعي«كنيم يك  فرض مي! هاي ارزشي شد؟ قضاوت

بسازد تا نقش يك » غير واقعيتي«گرفته است كه طبق تعريف نوع خالص، 
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غير دقيق و ناپايدار » واقعيت«اما دقيق براي تسهيل درك » نماد انتزاعي«
  .خارجي را بازي كند

چنين نمادسازي، ممكن !! آرماني» عقالنيت«از اما آيا بدون تعريفي 
داري و  آيا ماكس وبر بدون آن كه مصاديقي چون روحية سرمايه! است؟

سازي و  و آرماني فرض كند به نمونه» مطلوب باالصاله«را ... بوروكراسي و
آيا قالب ذهني ! دست زده است؟) خود» نوع خالص«جهت (نمادپروري 

در نزد او » از پيش، مطلوب«هاي  داراي ويژگي» وبر«در نظر » عقالنيت«
وبر آيا واقعاً علمي و استقرائي » نمونه خالص«و بنابراين، ! نبوده است؟

داوري  آيا توأم با پيش! محض است يا در عين حال، ارزشي و آرماني است؟
بندي و  ايدئولوژيك او نيست؟ آيا توأم با نوعي تركيب و تفسير و اولويت

اعتنايي به بعضي امور و در واقع، نوعي گزينش   امور و كمتأكيد بر بعضي
» وبر«در اين ركن از متدولوژي » دور مضمر«نيست؟ و آيا ما با يك 

از سنخ انتزاعات كلي » نوع خالص«از » وبر« كه مراد  بويژه!مواجه نيستيم؟
و » استقراء«و عقلي افالطوني يا هگلي نيست بلكه نوع خالص او دقيقاً از راه 

» عقالنيت«آيد و هدف آن، وضوح مفهوم  از اطالعات عيني به دست مي
كند و سپس  شروع مي» داري  سرمايهعقالنيت«به عبارت ديگر او از . است

نوع آرماني «به مفهوم ) توأم با نوعي داوري ارزشي غير مصرّح(» تعميم«با 
سپكتيو و بنابراين نوع خالص، يك مفهوم تجسمي و پر. رسد مي!! عقالنيتو 

  .است» معيارسازي«نوعي 
 عقالنيت«بار ديگر به سؤال نخست خود بازگرديم كه چرا رابطة 

»  جامععقالنيت«مراد ما از ! قطع شده است؟»  جامععقالنيت«با » وبري
است كه ناظر به مفاهيم » ي عقالنيتحكمت و «لزوماً فلسفه نيست بلكه 

 را ناقص، صوري عقالنيتمفهوم » برو«چرا . تر حيات بشري نيز باشد بنيادي
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مدت، ممكن  حال آنكه يك رفتار در يك پروژة كوتاه! كند؟ و سطحي مي
تر، همان  تر و جدي به نظر برسد اما در يك پروسة طوالني» عقالني«است 

و لذا دعاوي ديني و ) سعادت و كمال(دف 8عمل به شدت نامتناسب با ه
 عقالنيتز اين حيث بايد گفت كه گذارد و ا حِكمي را از بحث كنار مي

  :وبري، هم طوالً و هم عرضاً ناقص است
  .گيرد چون پروسة حيات جاويد بشر را در نظر نمي :طوالً
كند   چون از ابعاد گوناگون حيات دنيوي، تنها به برخي اكتفا مي:عرضاً
  .شود بردار مي  او، تبعيضعقالنيتو عمالً 

ر اين تفكر صرفاً به مفهوم انتلكتوئلي تعقلي بودن روند معيشت و تمدن د
پذيري كمي   است و حداكثر به محاسبه)Intellectualization(شدن آن 

  !ها نظر دارد و نه به محتوي و جهت آن و شكلي انديشه
 عقالنيتشدن انديشه نيز، كه ركن ديگر » انسترومنتالي«ابزاري و 

آن ندارد و صرفاً از  مؤكد و دقيقي به محتواي  است هيچ اشارة» وبري«
كنش «سازي ابزار جهت حركت از وضع موجود به وضع مطلوب،  بهينه

اخالقيات هم » راسيونال كردنِ«وقتي از . را مد نظر دارد» بوروكراتيك
گويد باز مربوط به گزينش غير عقالني ميان اهداف ارزشي غير  سخن مي

هداف اخالقي، همه زيرا وسيله، ممكن است عقالني باشد اما ا. عقالني است
به چشم » تو پاره«اين مشكل به طرز مؤكدتري در نظرية . اند غير عقالني

  .خورد مي
هاي ماوراء  كنش(» كنش غير منطقي«آيا رفتاري مشمول ) 6/2

گويد، اغلب رفتارهاي بشري را تشكيل  چنانچه تئوري ليبرال مي!) بازاري
جربي بودن آن است؟ معادل ت» عمل«دهد؟ و آيا استداللي بودن يك  مي

هاي غير  جز رفتار اقتصادي، ساير رفتارها را مشمول كنش» تو پاره«تئوري 
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در تضاد با » اقتصاد«شناسي را در مقام استناد به  داند و اساساً جامعه منطقي مي
هاي غير منطقي  شناسي را كنش وي موضوع جامعه. كند آن تعريف مي

هاي  درس«اش يعني  آثار اقتصاديداند و بحث از رفتار منطقي را در  مي
خودآموز « و يا )Cours d,economie Politique(» اقتصادي سياسي
 منحصر كرده )Manuel d,economie Politique(» اقتصادت سياسي

در اين ! پذير به عنوان تنها هدف منطقي كمي و آزمون» سود«است، زيرا 
 عقالنيتد و معيارهاي شو يافت مي» بازار«متد تنها و به طور برجسته در 

غربي، ظرفيت كافي را براي تحليل ابعاد يك كنش منطقي در ماوراء بازار، 
ها و رفتارهاي غير بازاري به همين علت، در مقياس او  فاقد است و انگيزه
  .رسد نامنطقي به نظر مي

حال آنكه رفتارهاي معطوف به تأثيرات عقلي و سلوكي و تربيتي و 
شناختي و  ر تأثيرات رواني يا اجتماعي قابل آزمون جامعهكه عالوه ب(مذهبي 
تر در حيات بشري و در  تر و واقعي به عالوه منشأ تأثيرات جدي) آماري

 عقالنيت«تر از آنند كه به زير چاقوي جرّاحي  همه فراخ سعادت او است، 
. نيست!! »هاي نظم يافته فريب«سخن از نمادهاي مقدس و . درآيند» ليبرال
هاي واقعي و عيني، اما ماوراء ماده و حيات بشري است كه   از عليتسخن

. شود هاي خيالي و غير منطقي رانده مي در اين نظريه، همه به قلمروي تناسب
اين مالك، . بودن انتخاب فاعل است» استداللي«شاخص مهم رفتار منطقي، 

ثير بايد تحت تأ»  هدف–وسيله «شك رابطة ذهني  بي. قابل قبول است
تكوين يابد و باز البته اصل »  هدف- وسيله«استدالل و مطابق با رابطة عيني 

يك كنش، قولي صواب » منطقي بودن«در ماهيت » استدالل«ضرورت 
به استقرائات » استدالل « ماند محدود نكردن حوزة اي كه مي نكته. است

 محرّك ترديدي نيست كه. باشد ها مي حسي است كه نزاع اصلي ما با ليبرال
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  است اما دايرة» استدالل«ضرورتاً سطحي از » كنشگر عاقل«يك 
تر گرفت و ديگران را به تالش براي ايجاد  هاي منطقي را بايد فراخ كنش

تو در  كاري كه پاره. (متهم نكرد» اعمال غير منطقي«براي » ظاهر منطقي«
  .بارها مرتكب شده است) خود» شناسي عمومي رساله جامعه«

كجاست و هريك چه نقشي در عقالني »  فائده- حقيقت«مرز  /)7/2
تو  آزموني پاره - و تلقّي منطقي! كردن يك كنش اجتماعي دارند؟

)Logico experimentate( رفتار « آيا راه حل روشني براي نحوه بررسي
  .ارائه كرده است» غير منطقي

 - »حقيقت« نه - » فائده«رفتار غير منطقي را معطوف به » تو پاره«
از » فائده«كند، اما معلوم نيست واقعاً چه مالكي براي تفكيك  توصيف مي

رفتار «كسي كه ! وجود دارد؟» تو پاره«گراي  در تئوري فايده» حقيقت«
كند، از تعبير  تعقيب مي» سوداگر«را تنها در بازار و در مرد » منطقي

ترين وجه  عريان! ؟»فايده«تواند داشته باشد جز  ، چه منظوري مي»حقيقت«
هاي  پردازي مگر در كليه نظريه»  ليبرالعقالنيت«پراگماتيزم در ماهيت 

» حقيقت«ها  شود؟ در چشم يوتيليتاريانيست مفروض گرفته نمي» توسعه«
ترين حقيقتي  نيست و اصوالً جامعه مدني ليبرال، جدي» فايده«چيزي جز 

يا موتور جامعه و آ! است و الغير» فايده«شناسد، همانا  كه به رسميت مي
حرص به «است يا » عشق به حقيقت«، »اقتصاد باز«داري و رفتار  سرمايه

هايي كه هرچه بيشتر فونكسيوناليستي شده و عمالً  آيا ديدگاه! ؟»سود
پرواترين  ترين و بي داند و غليظ را محك حقيقت مي» كاركرد«و » فايده«

نتيجه داده است، را در جوامع ليبرال » زدگي عمل«و » سودمحوري«نوع 
  !گرايي دارد؟ اي از حقيقت بهره
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بايد حمل كرد، آن » واقعيت«را بر » حقيقت«ظاهراً منظور آقايان از 
هاي تجربي ماندگار  كه در تور آزمون» واقعيت«ترين سطح  هم قشري

  .نظر كرد بايد صرف» واقعيت«هاي  شود و از ساير حصه مي
 دقيقاً با روش ابزارنگارانه )Science(اساساً رويكرد جديد به علم 

)Instromentalism ( مقدرت و «و تقدم » حقيقت«بر » فائده«و با تقد
  .آغاز شد» حكمت و تعلّم«بر » تمتّع

» معني بودن بي«و » مهمل بودن«كند كه وقتي از  تو تصريح مي پاره
بخش بودن آن مسلك  گويد، منظور او زيان يك هدف و رفتار سخن مي

اشاره دارد كه تعدادشان در ساختار حيات !! »هاي مفيد مهمل«به نيست بلكه 
هاي اجتماعي را  بشري، اندك نيست و بخش مهمي از محتواي كنش

بود كه » حلقه وين«اين . اين تعابير، دقيقاً پوزيتويستي است. دهد تشكيل مي
 به صراحت، كليه عبارات ديني، اخالقي، مابعدالطبيعي و فلسفي را 19در قرن 

) شبه قضايا!! (معني و مهمل و رفتارهاي مبتني بر چنين قضاياي غير علمي بي
را غير منطقي دانست و تنها راهي كه براي گفتگو باز گذاشت، بحث كردن 

يك نظريه، «چنين شد كه . از فوائد و كاركردهاي مادي چنين مضاميني بود
نگاه فوائد آزمون، مردود باشد ولي از » واقعيت«توانست از ديدگاه  مي

  !»اجتماعي، مقبول
مفاهيم غير »  ليبرالعقالنيت«هاي  تو به تبع ساير تئوريسن بنابراين پاره

شمارد  داند و رفتارهاي مبتني بر اين مفاهيم را نامنطقي مي تجربي را ياوه مي
هاي معرفتي  را دقيقاً حذف اين قبيل مؤلفه  » آزموني- منطقي«و وظيفة علم 

) Extra – ou meta- empirique(عقيدة او مفاهيم ماورائي داند زيرا به  مي
هاي  اي كه مستند به پديده و در مورد كلمه!! نيستند» مفاهيم«در واقع، 

بكار برد زيرا از سنخ مفاهيم » مفهوم«نامحسوس باشد، نبايد تعبير 



  

  شناسي توسعه   در جامعه» عقالنيت«                                                                       

 

59  
 

انديش و ماهوي  و مفاهيم ذات. هاي واقعي نيست و پديده »فنومنال«
)Concepts d,essence( معاني«است و اساساً !! »ضد علمي«، مفاهيمي «

از نگاه » قضيه«دار بودن يك  معيار معني. هايي پيش نيستند لفظ» كليات«و 
اي كه با  قضيه«: گفت حداكثر همان است كه پوزيتويزم مي » تو پاره«

  !!»تجربه، اثبات نشود، قضيه نيست
اي كه  قضيه«: كرد و حداقل، آن است كه لئون برونشويگ تعبير مي

  !!»غلط بودنش را نتوان با تجربه اثبات كرد، قصه نيست
در (هايي چون كارل پوپر  هاي نئوپوزيتويست اين نظريه كه در ديدگاه

تر و  واضح) »ها ها و ابطال حدس«پذيري در كتاب  قالب تئوري ابطال
و (تر شد، در واقع حريم ادراك تجربي را همچنان و با كمي تخفيف  منظم

تنها حريم اصيل ) پذيري تجربي پذيري تجربي به ابطال تنزل از اثبات
شمارد و خروج از اين حريم را مترادف با ابهام، عدم تمايز و  مي» معرفت«
از (تنها كاركردهايي » مفاد مفهوم«داند كه به جاي يك  مي » داري نامعني«

ديگر، عاري دارد و به عبارت ...) قبيل تحريك احساسات و ارضاء خاطر و
  .هاي علمي است از خصلت

تجربي و هيومي » عليت«و » ضرورت«توان در باب  چگونه مي) 8/2
انديشيد و در عين حال در متد آزمون پوزيتويستي، منطقي بودن رفتار 

عجيب است ! منوط كرد؟»  وسيله- هدف«را به كشف رابطه عيني » عامل«
كه ) Uniformites exprimentales(هاي منظم آزموني  كه مناسبت

براي تشخيص منطقي بودن يك » تو پاره« كار بست متد  دستاورد عمدة
كنش است، به تصريح وي، حتي نوعي ارتباط علّي و ضروري هم نيستند و 

 .برد را پاك زير سؤال مي  » هدف- وسيله «اين، ديگر مفهوم تناسب 
شف آن، كه منطقي بودن كنش، به ك(را »  هدف- وسيله«توان رابطة  نمي
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كه همه، » دوام«و » كليت«(و » ضرورت«در كنار نفي ) منوط شده است
كنم كه اساساً قابل فهم   فهميد و گمان نمي )اند مفاهيمي غير پوزيتويستي

  .باشد زيرا حاوي تناقض محض است
 ليبرال، از يكسو از عقالنيتسازان  تو و بسياري ديگر از نظريه چرا پاره

اقعي ميان وسيله و هدف، سخن گفته و حتي كشف دقيق يك رابطة و
را ضروري و شرط عقالني بودن »  هدف- وسيله«رعايت تطابق رابطة ذهني 

در باب » هيوم«دانند و از سوي ديگر خود را از اخالف   مي »عامل«رفتار 
شكلي و  شمارند كه هم مي) همچون علّيت(مفاهيم پيشيني و غير تجربي 

را ضروري و علّي و » هدف و وسيله«و ميان » عالاشياء و اف«ها ميان  تناسب
دانند؟ چنين نظرية  نمي) Consecution(» ضرورت ذاتي پيامدي«شامل 

هاي علّي و  آمپريستي افراطي، در واقع هيچ مفهومي جز انكار ارتباط
ها  ها و نظم هاي ضروري ندارد و مايه تعجب است كساني كه تناسب تناسب

دانند چگونه غالباً دعوت به كشف  ضروري ميو نه » محمتل«را حداكثر 
كنند و  و رعايت عملي آنها در حين كنش ارادي مي» ها نظم«نظري اين 

توان  اساساً وقتي هيچ اتصال ضروري ميان وسيله و هدف نيست، چگونه مي
تو در  يعني شروطي كه پاره(از يك منطق مضبوط و ثابت و همگاني 

 ديگر عقالنيتسخن گفت؟ و اصوالً ) آورده بود» كنش منطقي«تعريف 
در كنار » شكلي و تناسب هم«مالحظة ! چه محلّي از اعراب خواهد داشت؟

جواب در اين  از سؤاالت بي! چگونه قابل فهم است؟» ضرورت«نفي 
  .تئوري، يكي همين است

تو  براستي متد قابل  قبولي براي تفكيكي   آيا قواعد دهگا نه پا ره)9/2
اش،  ها ما در رساله تئوريسين! دهد؟ بدست مي» ير منطقي غ- منطقي«كنش 

متد «اي براي تبيين  گانه قواعد ده) 69شناسي عمومي، بند  رسالة جامعه(
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 ليبرال، تقريباً در اين عقالنيت» شناسي روش«خويش ارائه كرده و » آزموني
  .قواعد تكرار شده است

ماوراء طبيعي يا به هاي   نخست آن، تصريح به عدم اعتبار عليت اعدةق
آنكه استدالل شود   است، بي)Intrinseque(» حقائق درون ذاتي«تو  تعبير پاره

هاي غير  هاي حسي، وجود اسباب و علل و نظم كه چرا بايد در ماوراء آزمون
محصور در » منطق« معرفت، حذف كرد و چرا قلمروي  مادي را از حوزة

هايي چون تجربه دروني  به نامها را  اين حوزه! شود؟ مشاهدات كمي مي
)Experience intime (تجربه مسيحائي )Experience chretienne  (

هاي  نامند و آنها را صرفاً زائده مي) Auto-observation(و درونگرايي 
قاعده دوم در بند . (كنند روانشناختي متعلق به مابعدالطّبعيان قديم، قلمداد مي

 بسته در تفكر مادي حسي ليبرال را قبالً ما ريشة اين افق)  از رساله69
 از 4قاعده !! (در جاي ديگري از اين مرامنامة ايدئولوژيك .بررسي كرديم

» طبايع و ذوات«هايي كه از اساس، نفي  به تبع پوزيتويست) 69بند 
شناسد و  نمي» ذات اشياء«چيزي به نام : گويد كه تو صريحاً مي اند، پاره كرده
براي اشياء است و صرفاً به » ماهيت«است، زيرا منكر » ضد تعريف«اساساً 
بلكه » معطوف به حقيقت يا واقعيت«هاي موقّت، قائل است كه نه  تئوري

. است» ها دانش ما به پديده«جويي در  و باعث صرفه! و سودمند! »مفيد«
  ).اين تعبير نيز از سر تسامح است(

) در علوم اجتماعي(ان چنين نگاه تحصلي مشرب، به انسان و رفتار انس
و » رفتارگرايي«هم تسرّي يافت و بنيان مكاتب مفصلي چون 

عمل «را گذارد كه تنها به مطالعات مكانيكي بيروني در باب » گرايي عمل«
ها نيز در اين جهت، دقيقاً موضوع را  ماركسيست. (اند اكتفاء كرده» انساني

معني قسري ديدن همه به » طبيعت«انكار ) اند پوزيتويستي بررسي كرده
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ها و بلكه انكار فلسفه و فطرت حاكم بر هستي است و البته  اتفاقات و پديده
انكار ذوات و طبايع، به نسبي كردن و محتمل كردن همه چيز و قلع مادة 

» تو پاره«انجامد و با اين وجود، معلوم نيست چرا  مي» معرفت«و » يقين«
كند و  تعبيه مي»  هدف- وسيله«بطه را در را» همگاني و هميشگي بودن«قيد 

  !شمارد؟ مي» كنش منطق«آن را شرط صدق 
» قوانين«همه چيز، همانا نگاه ابزاري به كليه » قسري ديدن«اثر ديگر 

ها تابع  كند كه پديده تصريح مي» تو پاره«. حتي در عالم طبيعت است
ديگر، صورت به عبارت  .ها هستند تابع پديده» قوانين«نيستند بلكه » قوانين«

ها تابع قوانين نباشد، در واقع  كند، زيرا اگر پديده مسئله را غلط طرح مي
در عبارت نخست، به قانون تكويني، و در » قانون«قانونمند و منظم نيستند و 

ما از قوانين » كشفيات«به ) ها هستند تابع پديده» قوانوين«كه (عبارت دوم 
قانون اگر ضروري نباشد، اساساً قانون  .ردها اشاره دا حاكم بر رفتارها و پديده

را از چشم » سببيت«و » عليت«نيست و به راستي معلوم نيست كساني كه 
بودن رفتارها سخن » منطقي«كنند، چگونه از  هيوم نگريسته و انكار مي

از ! است؟» قانونمند بودن«گويند حال آنكه منطقي بودن، نوعي از  مي
در مورد آن » عمومي بودن قضاوت«طقي، طرفي، اگر خصيصة رفتار من

   !هاي افراد عاقل در موقعيت واحد تا اين حد متفاوت است؟ است چرا تصميم
از رساله، در توضيح شاخصة ) 7 و 6 و 5( سه قاعده ديگر )10/2

» ارزش از دانش«بر تفكيك » جامعه توسعه يافته از توسعه نيافته«تفكيك 
 مبتني  »ها ارزش«ريشه خواندن كليه  يو به عبارت ديگر، غير واقعي و ب

هاي افراطي، كليه اخالقيات و حقائق  اين ميراث شوم آمپريست. است
متعالي، فطريات و بديهيات عقلي را يكجا از اعتبار انداخته و نام همة آنها را 

  .گذارد مي» تمايالت غريزيِ تغيير شكل يافته«و » احساسات شخصي«
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است كه » ماتريال«يان، كمابيش مترادف با در نظر آقا» واقعيت علمي«
موضوع درك حسي قرار گيرد و علم و دانش نيز محدود به علوم تجربي 

هاي غير  ضرورت«هاي اخالقي كه تعبيري از  ها و بايستني ارزش. شود
دانسته شده و » توهم«است، همگي ) ضرورت بالقياس(» تجربي اما واقعي

بازي نخواهد » فاعل عاقل«هاي  دن كنشبنابراين هيچ نقشي در منطقي كر
  .كرد

حيات ملحق » شبه منطقي«ها، حداكثر به مراتب  چنانچه گفتيم ارزش
. شود ها تلقّي مي ربط با واقعيت شده و كامالً نسبي، اعتباري، ساختگي و بي
انگيزند و  در هر كس بر مي!! صرفاً احساساتي كه اشياء واقعي و مادي

اي از واقعيت  اند اما خود بهره  آدميشخصيت در انعكاس تأثيرهاي واقعي
حسن و قبح، ذاتي نيست، بلكه . هيچ چيز واقعاً خوب يا بد نيست. ندارند

داري، اساساً   سرمايه–تفكر ليبرال . افكندني و فرضي و قراردادي است
اخالق و فضيلت و رذيلت را مفاهيمي شاعرانه و اصطالحاتي كه معاني آنها 

صرفاً . داند  نيست، و مصاديق آنها نيز ذوقي و ساختگي است ميدقيقاً معلوم
است كه ) Evidence interne(هاي ادعايي  يا بداهت» هاي عاطفي توافق«

اما هيچ چيز را اثبات يا ابطال  شود،  منشأ وجدان اخالقي و ارزشگذاري مي
  !!كند نمي

» روش«نيز، حداكثر در » وبري«در مقياس » كنش معطوف به ارزش«
 عقالنيتاي از  در آن، بهره) ارزش(تواند حسابگرانه باشد اما هدف  مي

  !!ندارد
به » توئي پاره«واقعيت اين است كه كنش منطقي با مختصات ) 11/2

مرد «اعتراف خود وي هم بسيار ناياب است و حتي بازار اقتصادي نيز 
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بر اساس همانقدر كه بخرد است، نابخرد است و بشر غالباً » سوداگر منطقي
  .كند و نه منطق و محاسبه احساسات و غرائز خود عمل مي

دهد كه معذلك  او سپس ادامه مي. تو همين است مشهور پاره» بر نهاد«
اند به  شناسان، به غلط، همواره تمايل داشته و كوشيده هم مردم و هم جامعه

» التعد«در توسعه غربي، نه  .اين رفتارهاي غير عقالني، ظاهر عقالني بدهد
هيچ يك مفهوم علمي ندارند و » عبوديت«و » كمال«و » سعادت«نه 
سازي و توسعه تعقيب شوند زيرا چنانچه  توانند به عنوان راهبرد جامعه نمي

با چنين . اند عقالنيتگفته شد كه كلية اهداف، غير عقالني و خارج از حوزة 
خويش را » ي ليبرال- هيومي«تو طرح مشهور  هايي است كه پاره فرض پيش

  .دهد كه در عين حال يك نظريه اخالق پيكوري است، ارائه مي
  

  

 C=  عقائد � B=  رفتار � A= اميال
  

  
  

در تئوري توسعه غربي است و شاكلة اصلي » انسان« اين، تصوير 
ها و  پرستي ها، سودطلبي و لذت او، همين تمايالت و نفسانيت» شخصيت«

هر دو در آن واحد، مخلوق اغراض » نظريه«و » عمل«. هاست خودخواهي
را بازي ) B(نقش توجيه ديگري ) C(آيد كه يكي  آدمي، بشمار مي

  .به عبارت ديگر، انسان، موجودي غير منطقي است. كند مي
انسان طبيعي را مالحظه كرده است، اما شايد روند   »تو پاره«بايد گفت 

دهيم،  شنهاد ميتصميم و عمل در انسان فطري را در جدولي كه اينك پي
        :بهتر بتوان شناخت

B 

A C 
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آنكه تمايالت،   ديني، چنين انساني است، بيعقالنيت انسان منطقي، در 
    .كم گرفته شود احساسات و نيازهاي طبيعي او دست

C            A             B  
  

» حقائق فوق حسي«واقعيت دارد كه انسان تربيت نشده، انسان كافر به 
كند كه غالباً در جهت توجيه  هايي مي پردازي ، نظريه)مبدأ و معادبه ويژه (

به معناي اصيل » ايدئولوژي«افتد و  ها او به كار مي ها و خودمحوري نفسانيت
خود نيز دچار آن » تو پاره«، همين است و از قضاء )آگاهي كاذب(كلمه 
  .است

صادر » نسانا«بما هو » انسان«اما اين فرمولي نيست كه بتوان در مورد 
را » انسان مؤمن به خدا و معاد«كرد و دقيقاً به همين دليل است كه رفتار 
عالم، تلقي ) مادي و غير مادي(بايد رفتاري كامالً منطقي و ناظر به واقعيات 

و » بين نبودن واقع«اند، از آن رو كه به معني  اساساً كفر را كفر خوانده. كرد
با اين حساب، .  حقائق حيات انسان استالپوشاني بخشي مهم از واقعيات و

هايي غير منطقي  تر، سرتاسر، كنش بسياري از رفتار كافران با تأملي كالن
شود و اين نكته را بايد به حساب اعترافي  نمايش داده مي» منطقي«است كه 

در آغاز قرن گذارد كه » داري  سرمايه- غربي«شناسي توسعة  مهم از جامعه
را تابع نفسانيت و تمايالت خودخواهانه انسان » يهنظر«و هم » عمل«هم 

  .داند داري و جامعه ليبرال مي سرمايه
معتقد است كه نسبت پيشنهادي او را تنها با تلقين و تمرين، » تو پاره«

هاي  توان منعكس نمود اما در پديده مي) و نه در واقع(الظاهر  آن هم علي
ثيري بر رفتار نداشته، بلكه تاريع تقريباً هيچ تأ) Doctrines(خارجي، عقائد 

گيرد و لذا   قرار ميعقالنيتاند كه مطلقاً خارج از حوزة  رفتارها و اهدافي
داري توسعه يافته، مزاحي بيش  طلبي در جامعة سرمايه گرايي و عدالت اصول
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تو با افزودن مناسك مذهبي به مثلث پيشين، منظور خود را در  پاره .نيست
  :دهد بيشتر تفصيل ميباب رفتار مذهبي 

   A= تمايالت 
  B= كنش و رفتار

  C= عقيده و نظريه خداشناسي 
  D= آداب و مناسك مذهبي 

با (از اين منظر، كلية آداب و مناسك مذهبي، مستقيم و يا غير مستقيم 
تجلي تمايالت ) اند»تمايالت«كه هر دو مولد » نظريه«يا » كنش«وساطت 
  .اي از حقيقت ندارند و خودبخود بهرههاي جامعه بشري است  و خواسته

كرد،  توان پيشنهاد مي  و اما نموداري كه دربارة فرد يا جامعه ايماني مي
  :بدين شرح است

  
  
  
  
  
  
  

اما به راستي . داند را استثنايي مي» رفتار«بر » عقائد«تو، تأثير مستقيم  پاره
آمده و نهضت » دهقاع«به » استثناء« براي تبديل اين )ع(اگر انبياء ابراهيمي

 تربيتي آنان در جهت منطقي و عقالني كردن كلية رفتار، - عظيم تعليمي
» نظر و عمل«و اتصال » عقيده به فعل«بلكه حيات بشري و تصحيح سير از 

هاي طبيعي و ماوراء طبيعي  و تنظيم رفتار و معيشت بشري بر اساس آگاهي

C 

D 

B 

A 

B  

D  C  

A 
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تواند  ني، نميو در راستاي توحيد، آمده باشند، ديگر دكترين دي
پردازي به شمار آيد بلكه مناسك عبادي، كامالً حكيمانه تشريع  اسطوره

  .اند شده
را ) B(با عمل اجتماعي ) D(تو، رابطة مستقيم مناسك مذهبي  پاره

 و  ،)A(» اميال خودخواهانه«داند مگر در صورتي كه  معدوم، بلكه مهمل مي
و به خصوص ) B(ي بر رفتار هم تأثير جد) C(الهيات و عقايد . ساطت كند

  .ندارند) A(تمايالت 
ها آن است كه الهيات مذهبي و  همة منظور او از اين تصويرسازي

اخالقيات ارزشي را مهمل و معرفت نابخش معرفي كند زيرا به نظر او، 
برآورد ارزش اجتماعي دين، با اتّكاء به ارزش منطقي و معقول الهيات آن، 

  !!اشتباهي خطرناك است
  
  )Residus(ها » ته نشست« از )Derivations(»مشتقات« تفكيك - 3

  :هاي غير عقالني در تشخيص كنش
مندرج در نهاد » احساسات«تو، تظاهر  در تعبير پاره» ها نشست ته «)1/3

هاي نظري است كه  ، توجيه»مشتقات«باشند و  بشري است كه ثابت مي
.  و همواره مسبوق به آنهاينددهند متعاقباً به اميال بشري، پوشش تئوريك مي

هاي فكري متغير از طريق قضاياي غير منطقي، به  و به عبارتي دستگاه
ظاهري ) ها و اميال غريزي نشست ناشي از ته(رفتارهاي غير عقالني 

زيرا بشر به عقيدة او، موجودي نابخرد و . پوشانند  ميعقالنيتمصنوعي از 
 ندرت رفتار منطقي دارد اما همواره گر است كه به غير منطقي، اما استدالل

» سوداگر«مايل است وانمود كند كه رفتار او منطقي است و جز در مورد 
)Speculaur(گر  دار محاسبه  و سرمايه) توسعه «جامعة » مرد آرماني«كه
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» كنش منطقي«هيچ فعاليت ديگري، صالحيت آنكه ) است» يافته
)Action-Logique (فرد اقتصادي«را نمونه كامل ناميده شود، ندارند، زي «

خريد (كار خئود » وسائل«دارد و ميان ) كسب پول(كه هدف روشن 
» هدف مطلوب«با ) اي كه قيمت پايين است ها در لحظه كاالها، ارزش

منحصر به فرد در تئوري » هدف منطقي«افزايش سرمايه، كه ظاهراً (
كند،  نطقي برقرار مينسبتي م) است»  غربيعقالنيت«پردازان توسعه و  نظريه

هموست كه هيچ ارزشي با االهيات و اخالقياتي را نيز در محاسبات علمي 
نباشند ) Illogioue(» منطق بي«ساير اعمال حتي اگر . دهد خود دخالت نمي

تو و سايري  پاره !!و فوائدي داشته باشند، اما يقيناً غير منطقي هستند
هاي  نشست ته«ضر نيستند در بحث از  غربي، حاعقالنيت  پردازان عمدة نظريه

انسان را مستثني كنند، چنانچه » فطريات استكمالي و االهي«، »غير منطقي
هاي  از مشتقات و ايدئولوژي» عقايد حقّة توحيدي«مايل به تفكيك 

باشند و هريك از اين  توجيهي و كاذب سكوالريستي و خودمحورانه نمي
  .شوند حده محسوب مي ها، نقطه ضعفي علي جزم
 طبقه تقسيم كرده و عاقبت 6را به ) ها نشست ته(ها   او بازمانده)2/3

  :دهد همگي را به دو دسته ارجاع مي
  )Instinct des Combinaisons(غريزة تدبيري - 1
  )Persistance des agregats(غريزة بقاء - 2

از اين منظر، يكي به سكون مكانيكي و بقاء و ديگري به تحول و تغيير 
تعادل اين دو گرايش است » نقطه«خوانند و حيات بشري، مديون  ا ميفر

اي توجيه و  شوند و هر بار به گونه كه هركدام هم به اقسامي تقسيم مي
ميل «تو در توضيح اين اقسام، از جمله در باب  پاره. گردند تئوريزه مي
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 هرگونه فداكاري، ايثار، گذشت) 1152در بند (، به صراحت »پذيري جامعه
شمارد زيرا طبق  و مظهر يك كنش غير عقالني مي» غير منطقي«و انفاق را 

آنها به قصد رسيدن به حد » فاعل«اند كه  هايي منطقي تعريف او، تنها كنش
آميز  و كامالً سودمدارانه و غرض» رضايت و لذت شخصي«اعالء 

در غير اين صورت در افعال به اصطالح اخالقي، . صورت گيرد) دار هدف(
  .اند شوند، غير منطقي گيري مي همه چيزهايي كه هدف

كنشگر « اهداف عقالنيتاما عليرغم آنكه در مقام تعيين ضريب 
هاي ليبرال، اجماع دارند كه نبايد در باب اهداف، به دنبال  تئوريسين» منطقي

رسد، وسايل نيل  مي» كنشر اخالقي« گشت، وقتي نوبت به اهداف عقالنيت
چه هم دقيق گزينش شده باشد، باز هم غير منطقي بودن به اين هدف، هر

آنان عامل فداكاري، گذشت و خيرخواهي را . شود مسلّم گرفته مي» هدف«
دانند درك كنند كه اين  دانند زيرا نمي احساسات ناشناخته و نامعقول مي

، )وقتي اعتدال و حكمت در آنها رعايت شود«و انساني، » اعمال صالح«
  .خواهد بود» فاعل سودطلب«داف، حتي به حال سودمندترين اه

هاي  در بيان نوع ديگري از خصوصيات بازمانده) 1133در بند (همچنين 
شود كه احساس ترحم به  پذيري به صراحت گفته مي مربوط به جامعه

ديگران و بيزاري از رنج آنان نيز، مطلقاً غير مستدلّ بوده و نوعي روحية 
  .انگيزد لوحي، در آدمي برمي ادل سادهمع) Indulgence(زودبخشي 

 ليبرال، صفات فاضلة اخالقي را تنها در حدي كه در كار عقالنيتدر 
مفيد ) توسعه غربي(و حفظ امنيت و پيشرفت اقتصادي » تعادل اجتماعي«

  .كنند و بس افتد، امضاء مي
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و رياضت و پرهيز از برخي لذائذ ) Ascetisme(» زهد«در اين منطق، 
. شود ناد به اصول اخالقي و عقلي نيز، به شدت غير عاقالنه محسوب ميبا است

  )1163بند (
اي بيمارگونه از  كه آن را زائده(» زهد«تو براي توجيه  تنها راهي كه پاره

پذيرفته، اقتداء به روش دوركيم است ) داند مي» انضباط دادن به اميال«حس 
كند و   شهروند، تحميل مينظم خود را بر رفتار رواني»  اجتماع- خدا«كه 
ها  چيزي نيست مگر آنكه گروه» خودداري«و صفت » قبول رنج«اين 

بخشي از اميال خود را، به علت كمبود يا فقدان وسائل و منابع كافي جهت 
  !! آنها كنار بگذارند ارضاء همة

طلبانة ديگري از اين قبيل  هاي اخالقي يا پرهيزگرانه و حق موارد اقدام
هاي  نوعي كلبي مسلكي و از سنخ نقش» تو پاره«شناسي مادي  عههم در جام

جامعه خوانده » هاي ابقائي نشست ته«كارانه و ملحق به  اجتماعي محافظه
زيرا در !! اند شك غير عاقالنه اما بي!! شود كه همگي رفتارهايي احياناً مفيد مي

جهت كسب حد اعالء سود و لذت شخصي و ناشي از طبع غريزي و 
  .دپرستانه نيستندخو

تو پاسخ روشني داده  پاره! شوند؟ پس اغراض عقالني چگونه تأمين مي
هاي  تحت تأثير ثروت و قدرت اجتماعي و جز اين امور، كنش: است

  !توانند داشته باشند منطقي، تقريباً خاستگاه ديگري نمي
تويي، ادعاي نوعي خودفريبي و اغواء  پاره» مشتقات« همچنين )3/3
جمعي بشري در طول تاريخ و كمال بدبيني به شعور و  ه و دستآگاهان

است كه به » هاي توجيهي نظريه«صداقت انسان است زييرا اين مشتقات، 
عقايد و «ايدئولوژي نه به معني . قابل بيان است» ايدئولوژي«اصطالح 

، بلكه به معناي ماركسيستي آن كه »بيني و دستورهاي متناسب با آن جهان
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هاي لفظي و شبه ذهني براي  و ايجاد محمل» توجيه وضع موجود «عبارت از
  .است!! منطقي جلوه داده تمايالت و رفتارهاي غير منطقي

شناسي توسعه غربي، پر  هاي اعتباري در جامعه سازي كاركرد اين آيين
از جهان » عامالن اجتماعي«اي است كه ميان تصور ساختگي  كردن فاصله

  .وجود دارد» ، چنانكه هستواقعيت جهان«واقع، با 
هاي اخالقي،  كليه عقائد متافيزيك، اطالعات فوق حسي از جهان، گزاره

مبتني » بايد و نبايدهاي«اند و نيز   شهودي كه فراتجربه- هاي عقلي دكترين
در » پسيني«بر آن حقايق، همه و همه، ناشي از يك جنبة ذهني، اختراعي 

يرويي اقناعي و به قصد اغواء بشر به شود كه به مثابة ن بشريت دانسته مي
كند تا جامعه، قادر به متقاعد كردن خويش براي  دست خود عمل مي

شناسي  در جامعه» مشتقات«نظرية . باشد!! رفتارهاي غير منطقي ولي مفيد
دانستن حقيقت » نفساني« بورژوا، تأكيد بر خودخواهانه بلكه - توسعة ليبرال

  . كمال بدبيني در حق انسان استهمه رفتارهاي بشري است و اين
را بدون تفصيل ميان » چون و چرا هاي بي تصديق«تو،   پاره)4/3

نخستين مصاديق و از انواع » فطريات و بديهيات« با  »عادات و تلقينات«
در » فطرت«يا » بداهت«شمارد چون استناد به  مي) نظرية فريب(مشتقات 

 كه استناد به يك خرافه يا است!! رويكرد ليبرال، همانقدر غير منطقي
  !مشهورات زمانه
را بدون آنكه استدالل بطلبد و ميل به چون و » قباحت ظلم«اگر كسي 

، »مشتقات«چرا داشته باشد، تصديق كند، به عقيدة او وارد حريم 
  .زده است» خود اقناعي«ايدئولوژيك شده و دست به 

يلي، جزئي از نيز بدون هيچ تفص» حجيت« در اين نظريه، عنصر )5/3
هاي تصنّعي و  زيرا دومين نوع از محمل. ماهيت يك كنش غير منطقي است
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در . است) حجيت(تو، همانا آتوريتي  ، به نظر پاره)مشتقات(شبه منطقي 
و (هايي كه اساس عقالني دارند  هاي خرافي با حجيت اينجا نيز او ميان حجت

اتر از حريم ادراك عقلي عقالني بودن فروع آنها را كه فر» اساس«همين 
  .فهمد تفاوت نمي) كند استداللي ماست، توجيه مي

اقتداري ذاتاً «يا استناد به ) Philosophusdizit(» حكيم فرموده«
تو،  ها باشد، در نظر پاره بلكه منشأ حجيت» حجيت«مشروع كه نه محتاج به 

ن، از اين گر رفتار غير منطقي است و شارحي و توجيه» نما منطقي«مطلقاً 
اند كه چيزي معادل  ياد كرده) Pere Fouettard(آتوريتي با الفاظي شبيه 

  .ماست» لولو خورد خورة«
در عصر جديد در غرب، از » تابوئي«هاي  دانيم حريم حال آنكه ما مي

» منافع«به قلمروي » عقايد«بين نرفته بلكه تنها جابجا گشته و از قلمروي 
هاي نفساني و  هاي متافيزيك به اتوريتي اتوريتيمنتقل شده است و در واقع، 

  .اند متبذل، تنزّل يافته
رسد  ها مي ها و آرمان بايد پرسيد كه چرا هرگاه نوبت به ارزيابي ايده

زنند و  هاي دبستاني مي گويي آقايان، تأمل را الزم دانسته و دست به كلي
  !هاي دقيق نيست؟ بندي و ارزيابي خبري از طبقه

استدالل «دهد كه، نقطه عزيمت يك  نيز هرگز توضيح نميتو  پاره
  !كجاست؟» عقالني

اگر اين نقطه عزيمت، بداهت عقالني يا فطريات عقل عملي بود، ) الف
  !بندد؟ چرا راه آن را مي

كه اساسي (» حجيت نقلي«و اگر حركت منطقي، از استناد به يك ) ب
  !كند؟ نفي ميشود، چرا اين يك را نيز  آغاز مي) عقالني دارد
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خواهيم ديد كه در شمارش مشتقات نوع سوم و چهارم هم، باقي 
بنابراين روشن است كه تنها نقطه عزيمت . شود احتماالت كنار گذارده مي

. پرستي افراطي خود محورانه خواهد بود و لذت» اگوئيزم«باقيمانده همان 
وجه و ناموجه، است كه همه چيز را به عقالني و غير عقالني، به م» ميل من«

  !كند تقسيم مي
هاي مابعدالطبيعي   رويكردهاي اخالقي، آرمانگرايي و موجوديت)6/3

كنند، نوع سوم از  را در مؤمنين بيدار مي» عمل«كه احساس و ميل به 
» منافع جاري«قضاياي ساختگي و پيشنهاد شده جهت توجيه و تأمين 

 - گرا و آرماني  هدفتو، كليه رفتارهاي پاره. آدميان شمارده شده است
گرايي را به  و هر اصول» محوري حقيقت«، »طلبي عدالت«اخالقي از قبيل 

توانند نتيجة  صراحت، غير منطقي محسوب كرده است؛ زيرا به هيچ وجه نمي
شناسان توسعه  محاسبة بازاري باشند و معيار منطقي در نظر جامعه

  .بازاري است» مرد سوداگر«داري، همانا  سرمايه
 عقلي در اين نگاه، وجهي از حجيت و هدايت - هاي قياسي  استدالل)7/3
و » استدالل لفظي«خوانده و به ) Preuves Verbales(تو  آنچه پاره. ندارد
اما (منطقي  تراشي، ترجمه شده، به نظر او چهارمين نوع توجيهات شبه برهان

  ).»شناسي اي در جامعه رساله« از 1543بند . (باشد مي) غير منطقي
البته محصول فلسفه تحليلي » استدالل«اين نگاه افراطي و بدبينانه عليه 

»  و منطقعقالنيت«است كه عليرغم شعارهاي پرطمطراق » لينگويستيك«
صاحبان اين گرايش، مراد ! باشد گرايش شديد ضد عقلي بر آن حاكم مي

هر عبارات عقلي و متافيزيك و . دارند» عقل«و » منطق«خاصي از كمله 
استداللي كه به مقدمات غير تجربي مستند شود، در نظر آقايان لفاظّي و 

است و تنها آن استداللي، استدالل است كه متكي به تجربه » نما برهان«
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 باشد، در غير اين صورت مقداري اصطالحات -  و نه عقليات- شخصي
 پردازي نامفهوم و نامعين مبهم و غير مطابق با واقع و خياالت و عبارت

  !!است
اند و  معرفت بر اين مبني، قضاياي عقلي و براهين، پارادوكسيكال و شبه

تو، آنها و  پاره. كنند تر هم نمي تر نكنند، روشن اشياء و وقايع را اگر تاريك
نگويد، مقوالتي لفظي در حد » نفع محسوس و كمي«هرچه را از 

رار، ممكن است داند كه صرفاً بر اساس تكرار و تك هاي سياسي مي سخنراني
  .كه منطقي به نظر برسند

داند و توقع  اما او اين خصلت غير منطقي را مفيد و حتي ضروري مي
به روال يك كنش ) بلكه اكثريت آنها(ندارد كه كليه رفتارهاي اجتماعي 

گرانه و معطوف به   آزموني، صورت گرفته و خصلت دقيق محاسبه- منطقي
ين رفتار خالصي را نه تنها غير ممكن، او چن. سود مادي شخصي داشته باشد

منطقي «هاي بشري را اصوالً غير قابل  داند و اغلب كنش بلكه غير مفيد مي
كند فرمولي كه براي تنظيم رفتار اجتماعي ارائه  داند و اعتراف مي مي» شدن

» .باشد كرده، نه عام و نه عملي است و حتي به اعتقاد او قابل صرفنظر مي
  )1749بند (

هاي  بندي از سير تكوين چنين فريب رسد كه در يك جمع  نظر ميبه
 Principes( پذير يك پديدة آزمون: چنين بتوان گفت!! ايدئولوژيك

Pseudo Experimentaus(هاي مابعدالطبيعي   فرضيات شبه آزموني انتزاع
  .هاي عوامانه تشخّص بخشي به انتزاعيات در قالب

) »تو پاره«به اصطالح (هايي  مان كلي بافيايجاد انتزاعات مابعدالطبيعي، ه
سازان هر جامعه، آنها را مبناي  ها و ارزش است كه ايدئولوگ

الظاهر اين چهارمين  علي. دهند هاي اخالقي و عقيدتي قرار مي گيري نتيجه
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شود بلكه بسته به سطح و نوع  اي طي نمي مرحله، لزوماً در هر جامعه
تنها برخي از آنها به فازهاي سوم يا چهارم هاي اجتماعي،  ها و تمدن فرهنگ

ها و حتي تعبيرات،  بندي بينيم بر كليه اين تقسيم چنانچه مي. رسند مي
  .هاي دگم پوزيستويستي عميقاً سايه افكنده است فرض پيش

ها و  شناختي تكوين عقايد مابعدالطبيعي و آرمان دقيقاً به سير معرفت
با يك تفسير مادي و خشك، توجيه اخالقيات اجتماعي ناظر است كه جز 

  .شود نمي
. گريزي افراطي در اين نظريات، مستلزم چنين نگاهي نيز هست غايت

را غير مهم و فاقد ضابطه و متدولوژي دانسته و » هدف«وقتي آقايان، انتخاب 
) Etats Psychiques(آن را حتي به روانشناسي افراد و احوال روحي آنان 

پردازان  را در نگاه نظريه» انسان«و » حيات«هميت دهند، درجه ا ارجاع مي
طلبانه و معطوف  حتي مبارزات سياسي اصالح. توان حدس زد توسعه غربي مي

» پندارها«به عدالت اجتماعي در نظر آنان، فاقد منطق و مستندد به 
)Illusions (باشد مي.  

متي اه فرق صوري و بي» منطقي بي«و » غير منطقي«تو ميان  البته پاره
» ماهيت يك عمل انساني«نهاده كه چيزي از مشكل بزرگ تفسير 

. منطق نباشد هدفگذاري، با اين تعبير غير منطقي است، گرچه بي. كاهد نمي
جز اشاره به » غير منطقي بودن«و در عين حال، » منطق داشتن«اما به راستي 

ها  را هدفباشند زي ندارد كه به هيچ وجه مستدل نمي» هاي غير منطقي فايده«
شوند و به عبارت ديگر در  هرگز منطقي نمي) به ويژه هدف اصل زندگي(

دانيم چرا بايد زيست و چرا بايد به توسعه دست  تئوري توسعه غربي، ما نمي
دست يافت و مهم نيست كه » توسعه«دانيم كه چگونه بايد به  فقط مي. يافت

يم و چه دستاوردهايي پرداز چه قيمت اخالقي، حقوقي و تربيتي براي آن مي
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هدف، تمتّع هرچه بيشتر است و هيج توضيح . از اين ابعاد خواهيم داشت
و اين آن آتوريتي و تابلوي عصر جديد است كه قبالً !! ديگري الزم نيست

بت (بدان اشاره شد و جاي خدا و اصول و هر متافيزيكي را گرفته است 
  ).عصر جديد

 هدف با - نسبت سنجي ميان وسيلهنكته بديع ديگر آن است كه در  -  4
 و  »كند هدف، وسيله را توجيه مي«داري، به راستي   سرمايه- معيارهاي ليبرال

  .ماكياوليزم با عيار بااليي در جوهر اين تفكر حضور دارد
رفتارهاي ملهم از پندار و رؤياپروري و «: گويد تو صريحاً مي پاره
. ظات و ريشخندآميز استپردازي در صحنه سياسي، در معرض مالح آرمان

دهند خود  اگر رهبران سياسي كه هدف آرماني را به پيروان خود، وعده مي
و عقالني است اما » منطقي«به آيين خويش معتقد نباشند، رفتارشان، رفتاري 

رياكار، . ها معتقد باشند، ديگر رفتارشان منطقي نيست اگر خود نيز به آن
رهبر سياسي . ؤمن رفتارش منطقي نيسترفتاري منطقي دارد، در حالي كه م

باشد به قصد كسب قدرت است و ) زيست زاهد و ساده(اگر كلبي مسلك 
چه در واقع هست، بداند  كند با آن اگر فرق ميان آنچه به پيروانش عرضه مي

شك، منطقي است زيرا متناسب با هدفي است كه در  وي بي) منافقانه(رفتار 
اما اگر خود او . غيير وضعيت به نفع خودشسر دارد، يعني كسب قدرت و ت

و خود نيز به (كوشد به ديگران القاء كند  هم قرباني پندارهايي باشد كه مي
  ».بايد گفت كه رفتارش غيرمنطقي است) آن شعارها ايمان داشته باشد

را » داري توسعه يافته سرمايه«در جامعة » معادله قوا«تو، در مواردي  پاره
شود كه سرنوشت اقتدار  كند و معتقد مي زم اجتماعي، بنا ميبر اساس دارويني

دست نامرئي (» انتخاب طبيعي«اجتماعي، راه خود را بر مبناي تنازع بقاء و 
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خواهد گشود و پيش خواهد رفت و نبرد طبقات به نفع !) »آدام اسميت«
  .يابد فيصله مي!) »عقالني«داري  سرمايه(طبقة برتر 

اي جز  ، در واقع نتيجه»تو پاره«) Synthese(شناختي  جامعه» سنتز«
اجتماعي و »  ماكياوليزم- داروينيزم«همين احترام به انتخاب طبيعي و 

زيرا تفكر و تمدني كه به صراحت از امتناع بررسي استداللي . اقتصادي ندارد
و در حد » وسايل ارضاء« را در حريم انتخاب عقالنيتگويد و  مي» اهداف«

هرچه پيش «اي جز تن دادن به  كند، عمالً چاره  منحصر مي»ابزار«مهندسي 
در تفكر و . ندارد» اصول اخالقي و ديني و ارزشي«و تن زدن از » آيد

راجع به حيات بشر، بسيار كمياب است و دايرة » ها داده«تمدني كه 
رفتارهاي شخصي «است و محدود به » نفسانيت«همان دايرة » عقالنيت«

گيرد، باشد؛ البته بسياري از  صورت مي! و منظم! شده ابكه حس »خودخواهانه
!! هاي اخالقي و االهي، غير عقالني و غير منطقي رفتارهاي انساني و تصميم

  .خواهند بود
دانستيم، عمالً به » غير منطقي«را رها و داراي ماهيت » هدف«وقتي 

يط مح«ايم كه در  ها و اقطاب اقتصادي اجازه داده جامعه و به مديريت
دانند، هرچه خود  به هر روشي كه مي» تنازع بقا«بر اساس » طبيعي

ها را مهندسي كنند وگام به گام به سوي منافع خويش، به »داده«تر،  خواهانه
  !!جز اين نيست» كنش منطقي«پيش روند و ! هر قيمتي

، معنايي جز رضا دادن به اهدافي كه غريزه و نفسانيت، »هدف«عدم تعيين 
اختصاص دادن «ين كرده است، نخواهد داشت و هدف غريزي از قبل تعي

است و اين امر كه از ابتدا مورد » هرچه بيشتر مواهب مادي و لذائذ به خود
، كمي »مالتوس«داري بوده، در آراء كساني چون  تصريح متفكران سرمايه
حداكثر «گيري  دهد، وقتي معيار كنش منطقي، هدف شده و خود را بروز مي
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مادي براي خويش با كسب حداكثر قدرت اجتماعي و افتخار » ذتسود و ل
 نيز همانا »هاي منطقي آدم«باشد، معيار » رقابت اجتماعي«در گرماگرم 

طلبان سياسي  و قدرت) Sujest Economiques(موجودات اقتصادي 
)Sujest Politiques (خالصة آنچه گفتيم اين است كه . خواهند بود

ز به هي اصول عقلي يا اخالقي، در كمال آزادي، انتخاب هدف، بدون نيا
هايي كه قرار است تعيين  ارزش. توسط خود كنشگر بايد صورت گيرد

اند و هر كس، خود،  معيار و غير منطقي هدف كنند، كامالً نسبي، شخصي، بي
الرّعايه نيست و اهداف  الزم» بايد و نبايدي«داور منافع خويش است و هيچ 

هاي اجتماعي  مالك، رضايت شخصي و توافق. واسته دارندخ كامالً جنبه دل
بلكه غير (به يك اندازه، عقالني ) االهي و مادي( اهداف  همة. است

اند و حريم خصوصي و حريم عمومي، هريك، مقتضيات خاص )عقالني
ي  عقالنيتخود را خواهند داشت و اينها همه از نتايج مستقيم مشعشع چنين 

  .است
  
5 -چه تعريف علمي و مورد» منفعت«و ! چيست؟» دسو«ا  و ام  

  !اجماعي دارد؟           
اين پرسش مهمي است كه حتي در اين حد نيز از سوي تئوري پردازان 

سازي  ماند، هدفي كه به عقيده آقايان، در جامعه بالجواب مي» ليبرالي«توسعه 
ن است، شد» عقالني«و توسعه، نبايد مورد سؤال قرار گيرد و فراتر از 

با كدام » سود«كند و اما  ها را توجيه مي باشد كه همة وسيله مي» سودطلبي«
معياري وجود ندارد مگر » توسعه غربي«در تئوري ! گردد؟ معيار تبيين مي
  !!احساس لذّت
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اهداف و «بندي عقالني   بدان دليل كه آقايان معياري براي درجهاوالً
عقالني و غير قابل عقالني شدن ها را غير  ندارند و كلية هدف» اميال
  .دانند مي

، جز با دخالت دادن مفاهيم »منفعت« زيرا رفع ابهام از مفهوم نهايي ثانياً
و جز به ضميمة مالحظات فوق حسي، ) بلكه وحياني(عقلي و شهودي 

هاي  سازي چنين را همانا ارزش امكان ندارد و تفكر ليبرال، مفاهيم اين
  .دانند مي» منطق« از حريم اعتباري و دلخواه و خارج

هم مفهوم معين و مستدلي ندارد و » منفعت و سود«اين است كه 
تاكنون، » بنتام«و » استوارت ميل«منازعات مفهومي و مصداقي از زمان 

همچنان ميان متفكران ليبرال، ادامه يافته است و پيش از آنكه از نحوه 
يا روش (توئي  وني پاره آزم– به نحو منطقي  »منفعت اجتماعي«رسيدن به 

... توافق كرد و» منفت«بحث كنيم، بايد دربارة مالك ) »وبري«عقالني 
شناس به  هايي كه يك جامعه ، مبتني است بر مالك»منفعت«تعريف (

كند و همگني و اجماع راجع به مسئله نيست و هركس،  انتخاب مي!! دلخواه
  )2137بند !!) (هدتواند ارائه د مشتقه توجيهي براي انتخاب خود مي

ها، استدالل ناپذير و لذا  تو؛ اهداف و ارزش به عبارت ديگر در نظرية پاره
 سنّتها،  است و در باب تمايز نخبگان از توده) Heterogebeite(ناهمگن 

  . درستي استسنّتماكياولي، 
» روباهان«و » شيران« ماكياولي، همان تقسيم اقشار اجتماعي به سنّت

ها سخن گفتن،   از حق و عدالت و از صالحيتنّتساست و در اين 
گويد كه پول و زور و افتخار براي  اين منطق مي. هايي بيش نيست مضحكه

ها هم وجود ندارد،  امكان توزيع برابر اين موهبت! همه، به اندازة كافي نيست
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طرفدار (هستند » شير«كنند، يا  پس نخبگان سياسي كه جامعه را رهبري مي
  ).طرفدار ديپلماسي فريب و دغل(يا روياه ) و قدرتاعمال قهر 

دموكراسي، تبادل قدرت ميان آنان را تضمين كند يا نكند، در هرحال 
ها، كاري جز اظهار  ها و ورشكسته افتد و براي ضعيف اين اتفاق به تناوب مي

  .آيد تأسف رياكارانه، از ناظران، بر نمي
اند، يك  منتقدان هم گفتهتو، در عين حال چنانكه  اينهاست كه پاره

رسد و بايد گفت كه اين دو مسلك، عليرغم  به نظر مي»  فاشيست- ليبرال«
شناختي و  تفاوت در روش و استراتژي، اتحاد نظر واضحي در باب انسان

بشري » سعادت«و » اخالق«، »حق«، »عدالت«هاي متافيزيك عليه  داوري
مايالت خود به رويكردهاي پرداز ليبرال ما، ت اين است كه نظريه. دارند

كند و در نوعي تلفيق  علني مي) Gerarchia(فاشيستي را طي دو مقاله در 
باطن اين دو مشرب را فراتر از اختالفات » ليبراليزم و فاشيزم«عريان از 

» آزادي رقابت«بيند زيرا  صوري و استراتژيك به شدت نزديك به هم مي
ويژه كه كنش منطقي همواره معطوف در فضاي نابرابر و خالي از ارزش، به 

  .ندارد» زور و زر«شخصي باشد، هيچ مفهوم و مĤلي جز اصالت » سود«به 

  
   

  » اسالميعقالنيت«) ب

  :» در سه سطحعقالنيتهاي اسالمي در باب  نگاهي به آموزه نيم«
تو، در امتداد  پاره. در منطق ليبرال را شناختيم» يافته انسان توسعه« )1

و تابع » وجودي غير منطقي«االصول  هيوم، انسان را علي» اختيشن انسان«
تنها و حداكثر، در مهندسي » عقالنيت«ديد كه  اميال و منافع مادي خود مي
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به هر قيمت اخالقي و (» سود و شادي«ابزار و تنظيم وسايل براي نيل به 
يافت، در عين  تحقق مي) تنها مضبوط به ضوابط قانون مدني و نه ارزشي

كه مثال اعالي (در محاسبات بازار نيز » مرد اقتصادي«حال، حتي كنش 
هاي غير منطقي بود  به مقدار زيادي، آغشته به شائبه) او بود» كنش منطقي«

شناسان  در تئوري جامعه!! و او نيز همانقدر كه بخرد است، نابخرد است
 ديديم كه از جمله چنين) »لذّت«تمدن معطوف به (» توسعه ليبرال«

  :برقرار بود»  عمل-  ارزش- عقل«مناسباتي ميان انسان با 
و » مهندسي ابزار«، بسيار محدود و تنها مختص به عقالنيتحريم ) الف

  .تنظيم وسايل براي نيل به مطلوب اقتصادي و شخصي بود
، به ويژه در مقياس كلي »اهداف«عقل، مطلقاً قدرت مانور در حوزة ) ب

 چرا در مباني را نداشت و تعيين هدف، به حيات و مدنيت، و حق چون و
  .اميال و به هنجارهاي شخصي يا ملّي بستگي داشت

ها را نيز فاقد بود زيرا حوزة عقل،  عقل، قدرت داوري در باب ارزش) ج
ها، غير عقالني و غير عملي است و دانش از   ارزش غير ارزشي و حوزة

  .ارزش جداست
» شادي و رفاه«اي نيل به عقل در مورد بهاي اخالقي كه بر) د

  .پردازيم، نيز حق اظهار نظر نداشت مي
، »عقل«آمد و  االصول موجودي غير منطقي به شمار مي انسان، علي) هـ

اي در خدمت غرائز و اميال او بوده و صالحيت فرماندهي  تنها قوة محاسبه
  .نداشت
يل عقل، حداكثر نظم دهنده به تجربيات ما بوده و عملياتي از قب) و

غالباً )  شهودي- عقلي(تجريد، انتزاع در كليات و ادراك حقايق غير حسي 
  ).نوميناليزم(تصوراتي شاعرانه و لفاظي است، 
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ها، تجربه ذهني  ارزيابي شده و ساير آگاهي» science«در حد » علم«) ز
  !»علم«و شخصي، تلقي گشت و نه نوعي 

رط پوزيتويستي، آن عقل و علم، با اين همه محدوديت و قيد و ش) ح
معذلك در برابر حقائق متعالي و فراتر از خود، متواضع نبود و از جمله 

هاي شهودي و وحياني و پيام پيامبران را بدون هيچ حجت علمي و  ادراك«
عقلي، از درجه اعتبار معرفتي، ساقط دانسته و آنها را حداكثر، مقداري مواجيد 

  .شمارد مي) غير منطقيو » معرفت كاذب«اما !! (شاعرانه و مفيد
 وسيع، محترم و  در فرهنگ اسالمي، حوزة»  و علمعقالنيت«و اما 

 و عقالنيتكنيم ما مبحث  اي از آن را مرور مي موجهي دارد كه اينك شمه
  :هايي ذكر كنيم  فصل تقسيم و براي هريك نمونه3علم را به 

حساس و شناخت فلسفة حيات و موقعيت ( در مقياس كلي عقالنيت - 1
در تنظيم رابطة انسان با جهان » عقل«استثنايي انسان در آن و شأن و جاللت 

  )و با خدا متعال
در تنظيم رابطة انسان و معماري » عقل«شأن (ها   و ارزشعقالنيت - 2

  ).اخالقيات
بيني و نقش  گيري و نظم و پيش مهندسي و اندازه( ابزاري عقالنيت - 3

  ) نيل به اقتصادي شكوفا و تمدني آباد و مرفّهعقل در محاسبات معيشتي جهت
* * *  

 غربي از عقالنيتمعلوم شد كه » وبر«و » تو پاره«در بررسي نظريات 
سه حوزه فوق، تنها به سومي اكتفاء كرده و دقيقاً به همين علت بود كه ما 

  .آن را ناقص و ناتوان از تفسير جهان و انسان و حيات دانستيم
، اما در يك مواالت و ترتيب منطقي، ابتدا در يك  اسالميعقالنيت

بناي  پرسد و وقتي سنگ پرسش اصلي و كالن، از انسان و حيات مي
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را گذارد و مختصات و اهداف و مباني آن را معلوم كرد به » عقالنيت«
ها  نشيند و عاقبت به روش مي) در راستاي عقائد و فرهنگ(تنظيم اخالقيات 

  .پردازد مادي و معنوي بشريت ميو ابزار تأمين اهداف 
 ابزاري و كنش منطقي عقالنيتو در همين واپسين مرحله است كه به 

هاي محاسباتي مورد  افتد و كلية دقت ، حاجت مي»وسيله با هدف«در تنظيم 
  :كند  غربي را در اين مرحله لحاظ ميعقالنيتادعاي 
  
  :در اسالم» عقالنيتعقل و «اهميت، حريم و حرمت ) 2
  . در اسالم، انسانيت به عقل اوست* 

  .اَالِنسانُ ِبعقله
  .ها همواره، عقل آدمي است و مالك ارزشگذاري* 

  مِالك اآلمرِ، اَلعقلُ
  نقطه عزيمت آفرينش انساني، عقل است* 

  .اولُ ما خََلقَ اهللا، اَْلعقلُ
  .توان رسيد ها در ساية عقل، مي به همة خيرات و بايسته* 

  رك الْخيرُ ُكلّه ِباْلعقلاِّنما يد
  .توان دست يافت ها با عقل مي به ژرفاي انديشه* 

  .ِبالعقل، اُسُتخرج ُغور الِْحكمة
  . استعقالنيتهويت و قوام بشريت به *

  دِعامةُ االنسان، اَْلعقل
  .زيبايي و جمال انسانيت، همانا عقل اوست*

قُلهلِ عزينَةُ الرَّج  
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  . آدمي، نقش منبع نور در خانه استشخصيتدر » عقل«نقش *
تيطِ اْلبسراجِ في وَثلِ السْقلِ فِي اْلقَلْبِ َكمَثلُ اْلعم.  

  .اصالت آدمي به ظرفيت عقلي اوست*
  اَصلُ اإلِنسانِ، لبه

  . امور است ، مصلح اعجازگر همة»عقل«*
  .اَْلعْقلُ، مصلِح ُكلِّ اَمرٍ

خداي متعال در اختيار آدمي نهاد تا بخشي است كه  عقل، عنصر نجات*
  .عاقبت او را از ميان اين همه سؤال و ابهام و مشكالت و تضادها رهايي بخشد

  .ما استَودع اهللاُ اَمرء عقالً اّلا استَْنَقذَه به يوماً
  .توان غلبه كرد برمشكالت روزگار، جز با عقل نمي*

هرِ اِّلا ِباْلعلَي الدستعانُ عقْلالي  
  .گر و منجي بزرگ است  هدايت عقل،*

  اَْلعْقلُ يهدي و ينجي
  .عقل، باالترين است و برترين عنصر هستي* 

  اَْلعْقلُ، اَْفَضلُ موجودٍ
  . كليد قفل زندگي است عقل،*

  اَْلعْقلُ ِمفْتاح اَمرِ االِنسانِ
  .به آدمي نداد» عقل«خداي متعال چيزي برتر از *

  لِْلعبادِ شَيئاً اَْفَضلُ مِنَ اْلعقلما َقسم اهللا 
كشد،  ترين بهرة آدمي از حيات، عقل است ذليل را بر مي فزون*

نمايد و به سخن و  گيرد، گمگشته را راه مي شكست خورده را دست مي
  .بخشد كلمه، قوام مي
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َفعه، وَقطَ راِنْ س و زَّهاِنْ ذَلَّ اَع قُلهلِ، عظِّ الرَّجه اَْفَضلُ حَشداِنْ َضلَّ اَر 
  و اِنَّ َتكَلَّم سدده

  .عقل، فرستادة خداست و پيامبر دروني شما*
  اَْلعقلُ، رسولُ الْحقِّ

فقدان عقل، فقدان زندگي است و آدمي، بدون عقل، در حكم مردگان *
  .است

  َفْقد اْلعْقلِ، َفْقد الْحياةِ و اليقاس اِّلا باالمواتِ
  .عقلي يا به كار نبستن عقل نداريم ر از بيمصيبتي بزرگت*

  المصيبةَ َكعدمِ اْلعْقلِ
  .اند هاي االهي ها، موهبت عقل*

واِهبقولُ ماَْلع  
  .آورد عقل، در غربت هم منزلت مي*

  اَْلعقلُ فِي اْلغُربةِ، قُربةٌ
  .كند عقل در آدمي، به منزلة امام در ميان مردم است كه رهبري مي* 
  لُ فِي اْلجسدِ َكاالمامِ فِي النَّاسِاَْلعق
  .بخشد و تولّد مجدد اوست  جديد انسان را شكل ميشخصيتعقل، *

  اَْلعقلُ، و الدةٌ
  .دوست راستين هركس، عقل اوست*

  صديقُ كل امرءٍ عقُله
گيرد مگر آنكه محتاج  هيچ اقدامي توسط عامل بشري صورت نمي*

  . باشدعقالنيتشناخت و 
   حرَكَةٍ اِّلا و اَنْت فيها محتاج اِلي معرَفةٍما مِن
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نيز در باب علم،  (…و صدها آيه و هزاران حديث ديگر از اين دست *
 سنّت در قرآن كريم و …معرفت، فهم، تفكر، تفقّه، بصيرت و عبرت و

 چندين هزار توصيه يا توصيف مكتوب و مستند از اولياء دين، )ع(معصوم
  ).گردد مجال، مانع تبرك جستن و اشاره بدانها ميمضبوط است كه ضيق 

 عقالنيتاينك به برخي از روايات و تعاليم اولياء اسالم در سه سطح از * 
  :كنيم اشاره مي) و علم(

  
  ):عقالنيتسطح نخست و اصولي (» حكمت«و »  بنيادينعقالنيت«) 3

سپس با تر بايد پرسيد و  ، ابتدا از سؤاالت اساسي»عقالنيت«در بحث 
پيش از آنكه . ترتيب منطقي به كنش عقالني در سطح بازار يا سياست رسيد

به هدف يا چگونگي مهندسي ابزار و  »تر نحوه وصول سريع«نوبت به بررسي 
» هدف«و از » عامل«برسد، مطلقاً بايد از خود » مناسبت با هدف«وسائل 
 برابر پرسش از  در صورتي شامل و جامع است كه ابتدا درعقالنيت. پرسيد

و راز آن و جايگاه آدمي در آن بپرسد و تنها وقتي كه به تفسيري » هستي«
از هستي جهان و آدمي نائل شد، وارد ) »وحي«با كمك (كننده  مجاب

  .بررسي جزئيات يك كنش منطقي شود
عقل ابزاري، در طول عقل بنيادين است و به نحو اعالم شده يا اعالم 

بدون يك تفسير معقول و . كند ي آن تغذيه مينشده، از محتويات نظر
  .توان منطقي زيست و فلسفة آن نمي» زندگي«روشن از 

 ابزاري، مسبوق و مصبوغ به عقالنيتدر توسعة و تمدن اسالمي، 
حتي اقتصادي و (هاي  ها و كنش است و كلية تصميم»  بنيادينعقالنيت«

  . نيز توجيه داشته باشد بنيادينعقالنيتآدمي، بايد به نحوي در ) سياسي
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بسياري از آيات و روايات در باب عقل، علم، تفكّر، تفقّه، فهم؛ شعور، 
 دارند و ايمان اسالم را ناشي از عقالنيتاشاره به همين هسته ... معرفت و

برخالف تفكر كليسايي و نيز تعريف (دانند،   ميعقالنيتمعرفت و توأم با 
» عقل و علم و معرفت«از » مان و ديناي«ليبرالي كه هر دو در جدايي 

  .)اتفاق نظر دارند
نيز تعبير شده است كه البته باالتر از سطح » حكمت«، به عقالنيتاز اين 

تجربه و علوم حسي است و عمدتاً به معارف عقلي و شهودي مستند است 
. نيز تفاوت دارد» فلسفه مصطلح«اما با ) برد گرچه از تجربيات نيز بهره مي(
شناختي  بيني، االهيات و انسان  به ويژه بر موضوعاتي چون جهانعقالنيتن اي
 و در واقع، عقالنيتسازترين سطح  متمركز است و مهمترين و سرنوشت... و

  .بايد باشد) از جمله عقل ابزاري(شروع و بستر هرگونه تفكر ديگر 
وي و  ماهعقالنيتهايي كه به  اينك به چند نمونه از تعاليم و توصيه

تر   و عقائد اهداف كنشگر در تصويري جامعشخصيتبنيادين در اصالح 
  :كنيم پردازد، اشاره مي مي

هاي  در آفرينش آسمانها و زمين، درآمد و رفت و روز و شب، نشانه* 
اند كه خداي را در حال  عاقالن كساني. مهمي براي صاحبان عقل، نهفته است

آنان در آفرينش هستي فكر . پهلوهايشانكنند و بر  ايستاده و نشسته ياد مي
اي خدا هستي را بيهودي نيافريدي، پس : گويند كنند و به زبان تفكر مي مي

  )190/آل عمران(ما را از عذاب برهان 
خواهند  هاي بسيار براي كساني است كه مي نشانه) بر در ديوار هستي*(

  )10/نحل(. فكر كنند
براي شما تسخير كرده و در آنچه در زمين و آسمان است، خداوند *

  )13/جاثيه(. يابند ها را مي اهل فكر، اين نشانه. اختيار شما نهاده است
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گويد، بدان  هاي پيشين را مي  سرگذشت انبياء و تمدن)ص(پيامبر اكرم*
. بينديشد» حيات«اميد كه بشريت به فكر فرو رود و در مسئله مهم 

  )176/اعراف(
ه كنند در آفرينش آسمان و زمين، در اگر مردم از عقل خود استفاد*

اختالف شب و روز، در حركت كشتي بر آب درياها، در باراني كه 
كند، در وزيدن بادها و حركت ابرها و در  ريزد و زمين مرده را زنده مي مي

  )164/بقره. (يابند همه چيز، خداي را مي
و به انداختيم  اگر عقل خود را به كار مي:  خواهند گفت اهل جهنم،*

  )10/ملك. (داديم، امروز در آتش نبوديم نداي عقل و پيامبران گوش فرا مي
  )19/  و فاطر50/انعام! (آيا كور و بينا مساويند؟*
  )16/رعد! (آيا نور و تاريكي مساوي است؟*
  )9/زمر! (داند، مساوي است؟ داند با آنكه نمي آيا آنكه مي*
الزم با ايمان دانسته و كفر شمار ديگري كه عقل و علم را م و آيات بي *

  .شمارد  ميعقالنيتو ضاللت و شرك را ناشي از جهل و سفاهت و از آثار 
 جهان و انسان و از فلسفه مرگ و حيات، و از  آگاهي از مبدأ و معاد،

جزء ... ارزند و كه به زيستن مي» اهدافي«جايگاه انسان در جهان و از 
شماري ناظر به اين  ن روايات بيهمچني.  استعقالنيتدستاوردهاي اين 

ها  كه بسيار مهم و تعيين كننده و مادر همة عقل» عقالنيت«سطح از 
  :باشد، رسيده است از قبيل مي

  .آورد ، به خداي خويش آگاه است و خردورزي، خداشناسي مي»عاقل«انسان *
  .َفإذا كانَ اْلعبد عاقِالً كانَ عاِلماً بِرَبه

شود و ايمان صحيح،  ، درست نميعقالنيتجز با عقل و دين و ايمان آدمي *
  .گردد گيرد و اصالح نمي ورزي پا نمي محصول عقل است زيرا دين، جز با عقل
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  .اَلدينُ اليصلحِه اِّلا اْلعْقلُ
  .ورزي است دين، نتيجة عقل*

  .اَلدينُ، نتيجةُ اْلعقلِ
  .، ايمان به خداي متعال استعقالنيتباالترين سطح *

  .االيمانُ ِباهللاِ... رأس اْلعْقلِ 
  .ديني است عقلي، بي دوري از عقل، دوري از دين است و بي*

  .الدينَ ِلمن ال عقلَ لَه
توان عبادت كرد و بهترين راه  نمي» عقل«خداي را با هيچ چيز چون *

  .پرسيد» عقل«را بايد از » بندگي«
  .ما عِبداهللاُ ِبمِْثلِ اْلعْقلِ

هاي خالص، تنها و تنها  هاي خالص است و نيت به انگيزه داري،قوام دين*
  .محصول عق و معرفت است

  .اليقوم الدينُ اِّلا ِبالنّيةِ الصادِقِهِ و التثبت النّيةُ الصادِقَه اِّلا ِباْلعقلِ
  .دهد عقل، آن است كه راه عبوديت خداوند را و راه بهشت را نشان مي*

ِبدقلُ ما عبِهِ اْلجِنانُاَْلع اكُْتِسببِهِ الرَّحمنُ و   
ترين آنان به خدا و خواست خدا،  ترين مردم و آگاه شناس دين*

  .خردمندترين آنان است
  .اَعَلم اْلِعباد ِباَمرِاهللاِ اَحسنُهم عقالً

آگاهي عقل است و نه تنها راه ايمان از عقل جدا نيست بلكه  ، »ايمان«*
  . جز عقل و آگاهي نيستراهي به سوي ايمان،

  .اَاليمانُ عِرفانٌ ِباْلعقولِ
  .، در شناخت خداي متعال و اطاعت اوستعقالنيتاوج *
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  .اَال و اِنَّ اَعَقلَ الّناسِ عبد عرَف ربه َفاطاعه
ها، آنانند كه معارف دين را دروني كرده و با آن، يكي  ترين عاقل*
  .ز ديگرانندتر ا اند و نسبت به حق، تابع شده

  .اَعقَُلُكم، اَطْوعُكم
  .راه روشن كند ، آن است كه راه رشد را از بيعقالنيتآل  سطح ايده*

شدِكمِن ر كلَ غَيبس َلك ما اَوضَح قِْلكمِن ع َكفاك.  
  .است» حق«، آن است كه آدمي همواره در ركاب »عقل « ميوة*

  .َثمرَةُ اْلعُقلِ، ُلزوم الْحقِّ
  .گيرد ها در دسترس قرار مي با عقل است كه عمق انديشه*

  ِباْلعْقلِ استُخرِج غُور الِْحكمة
و به درك » عقل نظري«و هزاران آيه و حديث ديگر كه همگي به *

  . اشاره دارد »معرفت خداي متعال«حقايق عالم و حيات و در رأس آن به 
ر عصر جديد، به د»  غربيعقالنيت«قبالً توضيح داديم كه چگونه 

هاي  خصوص پس از هيوم و كانت و باالخص پس از موج جزميت
محروم شده است و امروزه، » عقالنيتسطح مهم «پوزيتويستي، از اين 

اند كه راه دين و  زمين پذيرفته األسف، حتي متدينين و متأهلين مغرب مع
ايمان از راه عقل و معرفت جدا است و باب عقل نظري بسته است و 

و عقل مابعدالطبيعه و ممتنع است و به عبارت ديگر درك  »مابعدالطبيعه«
و » ايمان كور«توان از يك  عقلي از مبدأ و معاد، محال است و حداكثر مي

  . سخن گفت–!!  اما گاه مفيد–غير مستدل 
  
  :» و اخالقياتعقالنيت«سطح دوم  )4
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 غربي، راه تعقالنيداري و در   سرمايهـديديم كه در تفكر ليبرال 
  جداست و حوزة عقل، غير ارزشي و حوزة» عقل«نيز از راه » ها ارزش«

به » ارزش از دانش«ها، غير عقالني است و توضيح داديم كه جدايي  ارزش
اي كه به بشريت وارد آورد، از ارزش  كمترين لطمه» هيوم«ويژه قرائت 

  .بود» اخالق«پشتوانه ساختن  و بي» ها ارزش«انداختن 
ريشه، نسبي، شخصي و  ها، حقيقت نداشته و قراردادي و بي تي ارزشوق

، »اخالق«بهره باشد، ديگر  ذهني باشد و از خاستگاه عيني و واقعي، بي
  .اي بيش نيست شوخي

، جايگزين »اميال«بازدد و  رنگ مي» لذّت«فضيلت و رذيلت در جنب 
  .گردد مي» اخالق«

معيار همه چيز، » سودمحور«در اخالق يوتيليتاريانيستي و 
خوانديم كه » تو پاره«و از قول . ها و نفسانيت فردي است خواست ارضاء

طلبي و ساير  زهد، ايثار، تقوي، انفاق، خيرخواهي براي ديگران، عدالت
هاي ايدئولوژيك و اصطالحات  هاي اخالقي، مشتقات و فريب ارزش

هاي  روي كنشمحتوايي است كه بر  ظاهر اما بي هاي خوش ساختگي و نام
است كه » مرد سوداگر«شود و تنها عمل عقالني، مرد  غير منطقي نهاده مي

  .در محاسباتش هيچ چيز جز منافع مادي شخصي را اصالتاً دخالت ندهد
 نيز مواجهيم كه ضمن عقالنيتاما در اسالم، ما با سطح ديگري از 

 مالحظات رسميت دادن به لذائذ و منافع آدمي، دعوت به نوعي تعادل در
توجه » سود«و » خود«تري از  نموده و به ابعاد وسيع»  آخرت- دنيا«ناظر به 

توجه  خواهد كه به سود خود و به منافع خود بي اسالم از انسان نمي. دهد مي
بوده يا خود را فداي لذائذ ديگران كند و يا از لذائذ و نعمات الهي محروم 

 انسان و لذا - »خود«ر آن، تعريف كند كه د بماند اما دعوت به عقالنيبت مي
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» سود«به ... كند آنگاه انفاق و تقوي و تغيير مي» سود و ضرر«تعريف 
 - هزينه«به عبارت ديگر دستگاه . آدمي و لذا رفتاري كامالً عاقالنه است

تر  تر و جامع تر، كالن به قوت خود باقي است با اين تفاوت كه دقيق» سود
كه داراي روح االهي » موجود جاودانه«يك » سود و ضرر«گردد، زيرا  مي

مادي و بدن طبيعي » فنومن«و اختيار و مسئوليت باشد با سود و ضرر يك 
اي حداكثر به مقدار چند دهه  كه كليه محاسباتش را بايد معطوف به دوره

  .كند، لزوماً و همواره يكي نيست بلكه احتماالً متضاد نيز خواهند بود
ر انسان االهي، دقيقاً يك عنصر عقالني است در منظ» مسئوليت«عنصر 

و سعادت و كمال، به حدي نزد وي حقيقي و جدي و به قدري عيني است 
آنچه (» ها ارزش«توجهي به آنها عين سفاهت و جنون خواهد بود و  كه بي

 و عناصري واقعي و عقالنيتدر باالترين درجة ) مقدمه كمال انسان است
  .ند بودالرعايه خواه جدي و الزم

آنجا كه به » عقالنيت«اينك به چند نمونه از تعاليم اسالمي در باب 
در تنظيم » عقل«كنيم تا شأن  شود، اشاره مي ها مربوط مي اخالق و ارزش

  :روشن گردد» اميال و غرائز«و در تنظيم » انسان با انسان«رابطة 
كه ) ع(به نقل از امام صادق» جنود عقل و جهل«روايت مفصل *

شمارد  ياري از فضائل اخالقي را از بركات عقل و از نيروهاي رحماني ميبس
يعني اصالت دادن لذائذ مادي » حب دنيا«و در رأس همه، (و رذائل اخالقي 

و از ) جهل(» فقدان عقل«را از آثار ) خويش بدون مالحظاتي اخالقي
  :شمارد و مواردي ديگر از قبيل نيروهاي شيطاني مي

اگر بكار گرفته شود، جلوي طغيان و نيز خطا و فساد را نيروي عقالني *
  .گيرد مي
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منِ اسَتعملَ عْقلَه اليخَْطأ و :  فرمودند)ص(در شب معراج به پيامبر اكرم(
  )اليْطغي
ها باز  خواند و از منكرات و زشتي عقل، به سوي اعمال ارزشي فرا مي*

  .دارد مي
  .ر و آمِرُ ِباْلمعروفِاَْلعقلُ مَنزَّةٌ عنِ اْلمْنَك

  .كند عقل، طرز تفكر و محاسبات رفتار بشريت را اصالح مي*
  .اَْلعقلُ يصلِح الرَّوِية

  .كند گيري بر دشمن و مدارا با دوستان مي عقل دعوت به آسان*
  .اَْلعقلُ مداراةُ االَصدِقاء و مداهنةُ االَعدآء

  . انسانهاستاساس رفتار عقالني در معاشرت نيكو با*
  .رأس اْلعْقلِ، معاَشرَةُ الّناسِ ِباْلجميلِ

دوست داشتن بشريت، مهمترين عالمت عقل، پس از ايمان به *
  .خداست

  .رأس اْلعْقلِ بعد االيمانِ ِباهللا، الَتودد اِلي الّناسِ
عقل بدون خيرات و با وجود شرائر، محال است و انسان شرور، *
ها از  است كه خوبي» باشد و از عالئم كنشگر عاقل، همانا آتواند عاقل  نمي

  .ها در مورد او محتمل نيست رود و بدي او انتظار مي
  .اَلَْخيرُ ِمنه مأمولُ و الشَّرُّ ِمنه مأمونٌ... اليكونُ اْلمؤمِنُ عاقالً حتِّي 

داري و صبر در مقابل  عاقالن بايد زكات عقل خويش را با خويشتن*
  .ادب بپردازند ن تندخو و بيجاهال

  .زكاةُ اْلعقل، اِحتمالُ الجهالِ
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پروتستاني كه » زهد دنيوي«زهد رفتاري كامالً عقالني است، نه تنها *
از سر محاسبة اقتصادي صورت گيرد بلكه همان زهد اخالقي كه همه 

  .شناسيم مي
  .اَلزُّهد رأس اْلعقلِ

  .تسازگار اس) نه حرص(عقل با قناعت *
  .من عِقلَ َقنَع

  .است» عمل شهواني«در قطب مخالف »  عقالنيعمل«*
  .من َكملَ عْقلُه، اِستَهانَ ِبالشَّهواتِ

كاهد و باعث  هر چه عقل آدمي، ارتقاء يابد از خودپسندي او مي*
هاي بزرگ  هاي كوچك ديگران را بزرگ بشمارد و خوبي شود خوبي مي

  .خويش را كوچك بداند
تّي يكونَ ما َتمرءٍ حعقلُ ام  ... عروفِ مِن َغيرهِ وسَتكْثِرَ قَليلَ اْلمي

  .يستِقلَّ كَثير اْلمعروف مِن َنفسه
) به هر قيمت(كنشگر عاقل، آن است كه تبعيت از شهوت و لت *
  .نكند

تَهورَ شَهجنْ هاَْلعاِقلُ م.  
كند كه  ميخدا كه بخواهد به كسي لطف كند، قدرت عقالني وي عطا *

  .از پس هواي نفس وي برآيد
  .عقلٌ يكفيهِ مؤونَة هواه: منْ اَكْرَمه اهللا ِبثَالثٍ َفَقد لَُطف َله

  .، مخالفت با اميال پست و غير انساني خويش استعقالنيتباالترين *
  .العقلَ َكمخاَلفَةِ الْهوي
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 مهار عقل كامل، آن است كه گرايشات زشت مادي را زمين زده و*
  .كند

  .اَْلعْقلُ اْلكاِملُ قاهر الطَّبعِ السوء
هاي خويش را در امر  بر عاقالن است كه نقائص، كمبودها و زشتي*

دين خود، در انديشه و عقايد خود، در اخالق و آداب خود، بر شمارده و به 
خاطر سپرده يا يادداشت كند و توان خويش را در اصالح آن بكار بندد، در 

  .ورت عاقل نيستندغير اين ص
 الرَّأيِ و ينِ ولي َنفسهِ مساويها ِفي الدحصي عَلي اْلعاِقل اَن يع
  .األخالقِ و االَدبِ فَيجمع ذِلك في صدرِهِ اَو في كِتابٍ و يعملَ في اِزالتها

  .خالص براي خدا صورت گيرد» عمل« آن است كه عقالنيت*
  .صاَْلعاِقلُ اِذا عِملَ اَخَْل

آن است كه » عقل«ترين ايشان از عنصر  بهره ترين مردم و بي عقل كم*
  .به انسانها ستم كند و حقوق ايشان را ضايع كند

  .اَْنَقص الّناسِ عقالً من ظََلم دونَه
را در گروي رعايت » عقالنيت«و هزاران آيه و حديث ديگر كه  *

دانند و به بخشي از  نها ميهاي االهي و نه در ناديده گرفتن آ اخالق و ارزش
  .مربوط است» عقل عملي«قلمروي 
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  : ابزاري و عقل معيشتعقالنيت) 5
باشد قشر   كه البته مهم مي– عقالنيتترين سطح  و اما سومين و عادي

» اقتصاد ملي« تا  »معيشت خانوادگي«است كه از » عقل عملي«ديگري از 
  .گيرد ميرا فرا ) و سياست مدن(و نيز مسئله مديريت 
عقل و «از » توسعه«پردازان  شناسان غربي و تئوري مراد اصلي جامعه

اند  تعبير كرده... و» صوري«يا »  ابزاريعقالنيت«به  كه از آن» عقالنيت
  .شك الزم اما غير كافي است صرفاً همين سطح از عقل عملي است كه بي

 نيتعقاليافتگي به همين سطح از  هاي توسعه سهم مهمي از شاخص
، آن را در معارف اسالمي به رسميت »عقل معاش«مربوط است كه ما به نام 

  .شناسيم مي
آوري اطالعات كافي، استنتاج  ، دقت، جمععقالنيتاز ملزومات اين 

بيني، سازماندهي،  گيري، نظم، پيش صحيح، تجربه و استقراء محاسبه، اندازه
يك تصميم، بررسي بررسي احتماالت، مشورت و مطالعة جوانب مختلف 

بيني عواقب احتمالي  بندي صحيح و پيش زمان» وسيله با اهداف«مناسبت 
يك كنش اقتصادي يا اجتماعي، رفتار و مديريت علمي و سنجيده، تقسيم 

پذيري اجتماعي، ميل به كار و تالش، احترام به مالكيت  كار، مسئوليت
 صدها آيه و تك اين عناوين، شخصي و حق ابتكار فردي است، براي تك
ترين تأمالت در  شك به دقيق حديث در منابع اسالمي موجود است كه بي

  .هايي برانگيخته است چنين زمينه
آنانند كه اقتصاد ) عقالنيتدر اين سطح از (ترين مردم  عاقل *
تر داشته و در امر معاش، محاسبه و اندازه را بيش از ديگران اعمال  يافته سامان

  .كنند مي
  . الّناسِ عقالً، اَحسنُهم َتقدِيراً ِلمعاشِهِاَْفَضلُ



  

  شناسي توسعه   در جامعه» عقالنيت«                                                                       

 

97  
 

 در آن است كه الگوي مصرف جامعه، متعادل باشد و از عقالنيت*
  اسراف بپرهيزد و اقتصادي و سنجيده، عمل شودو

  .اَْلعقلُ اَنَّك َتْقِصد فَال ُتسرِف
هاي نخست در  ريزي امور معيشت، گام اساساً در طراحي و برنامه *

ها، و رشد و پيشرفت كارها و استواري و استحكام مديريت، نقش  امهبرن
وري از كاالها و  است و اساساً انتفاع و بهره» عقل«نخست و محوري با 

  .، بستگي داردعقالنيتاشياء به درجة 
ه، اِنَّ اَولَ اْلاُمورِ و مبدءها و قُوتَها و ِعمارتَها الَّتي الينتفع ِبشَيءٍ اِّلا ِب

  .اْلعْقلُ
 عقل كلي - در سطح محاسبات ابزاري - »عقل«و مراد از اين  *

كه (است » پرداز معيشت«گر  مابعدالطبيعي نيست بلكه عقل جزئي محاسبه
و اساساً جايگاه آن، ) البته منقطع با عقل نظري و مابعدالطبيعي هم نيست

  :همين مغز است
  .موِضع اْلعقلِ اَلدماغُ

توان زد مگر  نبايد و نمي...  اقتصادي و اجتماعي و- اقدامدست به هيچ *
  .آنكه به شناخت و مطالعه و آگاهي مسبوق باشد

  .ما مِن حرَكَةٍ اِّلا و اَنت محتاج فيها الي معرَِفةِ
هاي جديد و  آوري آگاهي هرگز از آموزش از نبايد آموزش و جمع *

آموختن شود اين عطش به تجربيات نو دست كشيد و هيچ چيز نبايد مانع 
  .آگاهي، تا پايان عمر، الينقطع بايد تداوم داشته باشد

  .الَيسأَم مِن َطلَبِ اْلعِلمِ طولَ عمره... اليكونُ اْلمؤمنُ عاقالً حتّي 
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شود و بينش علمي، پيشرو  تغذيه مي» علوم«اين عقل دقيقاً از طريق * 
  .است» عقل«اين 

  .لِاَْلعِلم اِمام اْلعق
» علم«و جداي از » علوم«گيري از   بدون بهرهعقالنيتو اين سطح از *

  .يابد تحقق نمي
  .اَلعقلُ و اْلعِْلم مقرونانِ في قرنٍ اليفَتَرقانِ و اليَتباينانِ

طلب باشد و لحظات خاص را دريابد و  عقل معاش، دقيقاً بايد فرصت *
  .از دست ندهد و كوئاهي نكند

  .تَّفريط عِند اِمكانِ اْلُفرصةِاِياك و ال
ناپذير انسان عاقل، آن است كه همواره در فكر اصالح  وظيفة اجتناب *

  .اقتصادي و مرمت معاش خود و جامعه باشد
  .مرمةٍ َلمعاشٍ... الينبغي لِْلعاِقل اَنْ يكونَ ظاعِناً اِّلا في 

خارج از حد گرايي بدون محاسبه و اندازة نگهداري و  عطش مصرف *
  .اعتدال، عملي غير عقالني است

  .عِْند اْلَقصدِ و ِعند الرَّغَبِ... تُخَْتبرُ عقولُ الّناسِ 
وري كامل و دقيق و صحيح از مال و ثروت و استفاده از  بهره *

  .هاي مالي نوعي فضيلت است سرمايه
  .اِستِثمار اْلمالِ َتمام اْلمروةِ

د در دست كارشناسان و دانايان باشد كه بدانند با مديريت اقتصادي باي *
ها و اموال چه كند و در هر مورد وظيفه چيست و اين  ثروت و سرمايه

مسئله به قدري مهم است كه بقاء يا زوال اسالم و مسلمين به نحوة مديريت 
  .در جامعه مربوط است...) توليدي و تجاري و(ريزي اقتصادي  و برنامه
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 اْلمسلمينَ و بقاءِ االِسالمِ، اَن تصيرَ االَموالُ عِند من يعرِف اِنَّ ِمن بقاءِ
عروفبِها اْلم نَعصي قَّ وفيها الْح.  

  .شود بارور مي» تجربه« با عقالنيتاين *
  .اَْلعْقلُ غَريزةٌ َتزيد ِباْلعلمِ و التَّجاربِ

گدار به آب  و بي عواقب يك تصميم يا رفتار و حزم و احتياط  محاسبة*
  .محاسبه، وارد عمل نشدن، از لزوم يك عمل عقالني است نزدن و بي

  .اِنَّ اْلعقلَ فِي النَّظَرِ فِي اْلعواقبِ و األَخذِ بالجزمِ
ترين  ترين زندگي و مطلوب اقتصاد خودكفا و غير مصرفي، شيرين *

  .آورد اقتصاد را فراهم مي
  .اَْلقِناعةُ اَهناء عيشٍ

 بااليي از  ريزي و مطالعة همه جانبه، مرتبة ريت و تدبير در برنامهمدي *
  . استعقالنيت

  .العْقلَ َكالتَّدبيرِ
گيري و باروري  ريزي بايست و تدبير، بهترين دليل بر فزون برنامهب*

  .عقل است
  .اَدلُّ شَيءٍ علي َفرازةِ اْلعقلِ، حسنُ التَّدبير

و » علم«طلوب، بدون بكارگيري دون آگاهي و بينش عقالني مب *
  .نبايد دست به هيچ عملي و اقدامي زد» عقل«

يا ابنَ مسعودٍ اِذا عمِلْت عمالً َفاعملَ ِبعلمٍ و عقلٍ و اياك و اَنْ َتعمل 
  .عمالً ِبغَير تدبيرٍ و عِلمٍ

 استعدادهاي عقالني و نيروهاي بالقوه جامعه بايد بيدار شود و مطلقاً *
  .عقلي است تضييع قواي عقلي جامعه، خود، از كم. نبايد تضييع گردند
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  .من ضَيع عاقِالً دلَّ علي َضعفِ عقلِه
ها  گيري از شكست تر و نتيجه گيري افزون قدرت عقالني باعث عبرت *

  .هاي ديگران است و پيروزي
  .من قَوِي عقُله كَثُر اعتباره

، جمع شود، توفيقات حاكميتدر » عدالت«و » عقالنيت«وقتي  *
  .كند گير مي فرستد و دشمنان را زمين رسد و خداوند نصرت مي بزرگ مي

اِذا بنِي اْلملك علَي اْلعدلِ و دعم ِبدعاِئمِ اْلعقلِ، َنصراهللاُ موالِيةُ و َخذَلَ 
  .معادِيةُ
ر عمل  معادل ارتقاء سطح كار و تالش است و خردمند، دعقالنيت *

  .كوشاست
  .اَْلعاِقلُ يجتَِهد في عملِهِ

و كيفيت رفتار، عالمت كميت عقل و ميزان » عمل«چگونگي  *
 يك فرد يا جامعه را از روي رفتارشان عقالنيتگرايي است و سطح  عقل
  .توان شناخت مي

  .كيفيةُ اْلعملِ َتدلُّ علي َكميةِ اْلعْقلِ
  .كوشد مي) هر دو(و آخرت خويش انسان عاقل، براي دنيا  *

  .و عاِقلٌ يعملُ ِلدنياه و آخِرَتِهِ
تر شود،  كامل) در جامعه يا فرد (عقالنيتهرچه خودپيشگي و  *

  .كيفيت كار او بهتر شود
لُهمنَ عسح قلُهلَ عنْ َكمم.  

اي از امكانات خود را صرف اموري كه  اي از عمر و ذره عاقل، لحظه *
  .كند ندارد، نمي) دنيوي يا اخروي(» ايدهف«
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هْنَفعفيما الي لَه َنفْس عضَين الياَْلعاِقلُ م.  
  .كند عقل را فزونخواهي، ضايع مي *

  .ضِياع اْلعقولِ في َطلَبِ اْلُفضولِ
را از آنان دريغ كند خداوند او را در » علم مفيد به حال مردم«هركس  *

  .زند قيامت با آتش، افسار مي
  .من كََتم عِْلماً ناِفعاً، اَْلجمه اهللاُ يوم اْلقِيامةَ بِِلجامٍ مِن نارٍ

بايسته است آدمي در مسير دانش از هيچ خطر جاني و مشكالتي  *
  .علم را بجوييد حتي در قعر درياها. نترسد

  . اْلمهجِاُطِْلبوا اْلعِلم و َلو ِبخَوضِ اللُّججِ و َشقِّ المهجِ و سْفكِ
  .يا بايد استاد بود و يا شاگرد، هيچ راهي جز آموزش نيست *

  .اُغْد عالِماً اَو متَعلِّماً
پژوهي خسته نشوند، به اقتصادي  فرد و جامعه كه در مسير دانش *

  .يابند سامان يافته و پربركت دست مي
  .بورِك لَه في معيَشتِه... من َغدا في َطلَبِ اْلعلمِ 

  .فكر كردن در اموري كه نفعي براي جامعه ندارد، هوس است *
سوةِ هاَْلِفكرُ في غَير الِْحكم.  

  .غايت عقل، اعتراف به جهل است*
  .غايةُ اْلعْقلِ، اَالِعِتراف ِباْلجهلِ

و هزاران آيه و حديث كه دعوت به مطالعة حسي و استقراء و نظر و  *
 عدم استبداد رأي، به بررسي تجربيات سير، به نظم و انضباط، به مشورت

ريزي، به  بندي و برنامه گيري، به زمان تاريخي، به محاسبه و اندازه
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پذيري و كار و توليد باال و مصرف متعادل و ابتكار و خالقيت و  مسئوليت
  .خواند فرا مي... حقوق فردي و

نام در پايان اين عريضه خداي را به نام اولياء و بندگان خاص او، به 
خوانيم كه به نسل  پيامبران و به ويژه خاتم آنان و اهل بيت معصوم او، مي

و » سازي تمدن«هاي اصلي  دانشگاهي مسلمان ما توفيق دهد تا پرسش
و تعاليم پيامبر » وحي شريف«معاصر را با الهام از » پردازي جامعه«

بناي پرداز ايشان پاسخ دهند و  ساز و انسان و فرزندان جامعه) ص(اكرم
  ...شاءا ان. را به نام خدا باال ببرند» مدينه ديني«
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