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  شناسي در اقتصاد متعارف و علم اقتصادانسان
  سيد سعيد موسوي ثمرين

  
شناسي در رويكرد متعارف داراي انسان اقتصادي به مثابه روايت اصلي انسان

هاي اقتصادي است. دهي به ساير مفاهيم و عرصهي شكلتبعات زيادي در عرصه
ي تحليل در اين مقاله درصدد بررسي مفهومي اين انگاره و تبعات آن در عرصه

   اقتصادي هستيم.
 

  

 شناسي اقتصاد متعارفانسان .1

شناسيِ اقتصاد متعارف بر رويكرد انسان
همگان روشن و واضح است. اين رويكرد به 
قدري فراگير و مبرهن شده است كه دانشجويان 
سال اول اقتصاد نيز بعد از گذراندن واحد 

به چيستي و معناي آن پي » اقتصاد كليات علم«
برند. تفسير اساسي اين رويكرد همانا در مي

قالب كليدواژه انسان اقتصادي خالصه شده است. 
بنابراين فهم انسان اقتصادي مترادف است با فهم 

شناختي اقتصاد متعارف. اما قبل از رويكرد انسان
ورود به اين بحث الزم است نكاتي در مورد اين 

  عنوان شود:مفهوم 

همه رويكردهايي كه درون  باًيتقر -
شوند، از اقتصاد متعارف تعريف مي

ها گرفته تا نهادگرايان جديد، نئوكالسيك
پذيرند، به نوعي مفهوم انسان اقتصادي را مي

در سخن، نواقص منطوي در  بعضاًالبته اگرچه 
چنان در تحليل به هر پذيرند، اما همآن را مي

هايي بهره از تئوري -رار اعم از اضط-دليلي
برند كه فرض انسان اقتصادي در دل آن مي

ها خوابيده است. فراگيريِ اين مفهوم تئوري
چنان است كه رويكردهاي رقيبي كه در 

النعل اند، اگرچه طابقتمدن غرب ظهور كرده
-بالنعل اين مفهوم را به عنوان نماد انسان

از  يفيتعراند، در ارائه شناختي خود نپذيرفته
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چنان بر ماديت محض انسان و ماهيت وي هم
اند، مثل رويكرد ماركسيستي و تاكيد كرده

البته الزم به ذكر  .يا رويكرد نهادگرايي قديم
اند است رويكردهاي ديگري نيز ظهور كرده

ديگرخواهي نهفته در ذات آدمي «كه بر نوعي 
اذعان » كه خواه منشائي مادي يا معنوي دارد

 اساساًا به داليلي اين رويكردها دارند، ام
اند خود را در نقش يك رقيب نتوانسته

 قدرتمند براي جريان متعارف تعريف كنند. 

انسان اقتصادي نقطه ثقل شبكه  -
معنايي و استداللي هسته اوليه يا هسته 

اي سخت اقتصاد كالسيك است؛ همان هسته
از -هاي بعدي علم اقتصاد، متاخركه اليه

گيرند. در ز آن هسته شكل ميا -حيث رتبه
اي است كه اينجا منظور از نقطه ثقل، نقطه

اي از مفاهيم قادر بر بدون خلق آن، سلسله
 با توأميافتن محمل نبوده و الجرم در فضاي 

 كنند. زيست مي خأل

در بن اين مفهوم اما به مفاهيمي چون  -
 اطالعات ،عقالنيت، مطلوبيت و بهروزي

- كامل، نفع شخصي و نفع عمومي، بيشينه
اخالق و  تأثيرسازي، كنش اقتصادي، 
 خوريم.برمي ايدئولوژي بر كنش انساني

انسان اقتصادي مفهومي است كه به  -
مثابه يك سالح پيشرفته مجموعه اين 
مفاهيم را براي آوردگاه تحليل اقتصادي 
آماده كرده و برآيند نيروهاي اين مفاهيم را 

                                                              

. البته ناگفته نماند كه ممكن است يك ابزار مفهومي مثل نفع شخصي به طور همزمان در چند سالح تعبيه شده 1
 باشد.

توان قدرت تحليل واقع مي در. نمايدتجهيز مي
اقتصادي متعارف را در چند سالح پيشرفته 

ها به از اين سنخ خالصه نمود. همه اين سالح
سان مفهوم انسان اقتصادي، تركيبي هستند از 
مفاهيم جزئي كه با ورود به ساختار اين 

اي را در متون به ذهن سالح معناي ويژه
الح تحليلي كنند. هر سخوانند القا مي

 پيشِ«اي است از ابزارآالت مفهوميِ مجموعه
كه به وسيله يك مهندسيِ پيشرو » پا اُفتاده

 ١اند.در نظامي قدرتمند سرِهم شده

به عبارت ديگر انسان اقتصادي  -
يك «براي ارائه  اساساًمفهومي است كه 

از مباني تمدن جديد ساخته » چكيده ناب
اهيم زيادي شده است؛ با فهم اين مفهوم، مف

- نشين شده و همدر هاضمه و طبع محقق ته
چنين متناظر با اين فرآيند بسياري از مفاهيم 

 شوند.از اين هاضمه دفع مي

انسان اقتصادي يك مفهوم ذوبطون و  -
ذووجوه است؛ انسان اقتصادي مفهومي است 
كه مواجهه با آن سهل و ممتنع است؛ اين 

ز ابهام مفهوم اگرچه بسيار روشن و به دور ا
-شود، سرتاسر از مفاهيمي ظنيمطرح مي

 . شده است تشكيل الدالله، مبهم، قابل مناقشه

در اينجا با مروري بر خود مفهوم انسان  اما    
 بند اينكنيم شبكه مفاهيم همقتصادي، سعي ميا

 مفهوم را رونمايي كنيم.    
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هاي اساسي انسان اقتصادي يكي از انگاره
اولين اصل «از نظر اجورث علم اقتصاد است. 

اقتصاد آن است كه هر عامل اقتصادي تحت تاثير 
 ,Edgeworth)» افتد.نفع شخصي به كار مي

1881, p. 16)  ِعلم اقتصاد با تصويرسازي
موجودي خيالي به اسم انسان اقتصادي، نفع 

 -كه يكي از مفاد انگيزه آدمي است–شخصي را 
يش و تجديد ترين تمهيد براي پاالبه عنوان اصلي

، ص 1385(چپرا،  مطرح نمود. اقتصاد ساختار
52(  

تعريفي كه از  نيترمدرنشايد بهترين و 
 2انسان اقتصادي شده است به وسيله گري بكر

يكي از ابتكارات بكر اين صورت يافته است. 
را  Well-beingاست كه در اينجا مفهوم 

  نموده است. Welfareيا  Utilityجايگزين 

                                                              

2. Homo economicus or economic man is a model of human agency in which the 
individual actor maximizes his own well-being given the constraints he faces. This 
approach has become the prevalent approach to human behaviour among 
economists, and has permeated other social sciences as well through so-called 
‘rational choice theory’. For instance, rational choice theory has been used to analyse 
crime, voting behaviour and educational choices (Becker, 1992). 
3. The birth of homo economicus as we understand the concept nowadays is found 
in the work of John Stuart Mill. The concept was developed in his Essays on Some 
Unsettled Questions of Political Economy (1848) and full-fledged in his Principles 
of Political Economy (1848). In his Essays, Mill wrote: 
 [Political economy] does not treat of the whole of man’s nature as modified by the 
social state, nor of the whole conduct of man in society. It is concerned with him 
solely as a being who desires to possess wealth, and who is capable of judging of the 
comparative efficacy of means for obtaining that end. It predicts only such of the 
phenomena of the social state as take place in consequence of the pursuit of wealth. 
It makes entire abstraction of every other human passion or motive; except those 
which may be regarded as perpetually antagonizing principles to the desire of wealth, 
namely, aversion to labour, and desire of the present enjoyment of costly indulgences 
(John Stuart Mill 1844, Essay V, Ch. 3). 
 CARLOS RODRIGUEZ-SICKERT, 2008, p. 1 

اي را در مورد اين الزم است نكتهدر اينجا 
لد تودانيم جايگزيني بيان كنيم. همانطور كه مي

اين مفهوم در شكل منقح آن به وسيله جان 
  3استوارت ميل صورت گرفت:

استوارت ميل به عنصر انتزاع در نيل به اين 
كند. در واقع او هر مفهوم به خوبي اشاره مي

- ميل ثروت به تواندميعنصري را كه به نحوي 
شود، در زمره عناصر مرتبط  متصل اندوزيِ وي

با انسان اقتصادي دانسته و هر عنصر انسانيِ 
-ديگري را به اتكاي ماهيت انتزاع، به كناري مي

  نهد.
مفهومي است كه در  Well-beingمفهوم 

اواسط قرن بيستم از سوي برخي از اقتصاددانان 
اين  باوري مطرح شد. هدف از طرحمنتقد فايده

عرض مفهوم بازي دادن به ساير مفاهيم هم
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تا ظرايف وجودي  بود مطلوبيت يا فايده، رفاه
منطوي در اين جنس از مفاهيم نيز مجال طرح 
يابند. مفاهيمي كه از بند ديكتاتوريِ مفاهيمي 
مثل مطلوبيت و رفاه كه مدلوالتي يكسره روشن، 

سويه و غيرپلوراليستي را ارائه دار، يكجهت
كنند رها باشند. الزم به ذكر است اين مفاهيم يم

در قرن نوزدهم منقح شدند و ظهور اين مفاهيم، 
از تمايزبنديِ محض ميان علوم در قرن  متأثر

نوزدهم ميالدي بوده است. بنابراين مفاهيم 
اي گيرييادشده در ابتدا بسا روحيه و جهت

دانيم چنانچه مي اما ،خواهانه نداشتندتماميت
ها در قرن بيستم ابتدا به طور كالسيكنئو

پنهاني و سپس به طور عيان به رهبري بكر، 
مفهوم انسان اقتصادي را به ساير شئون اجتماع 
نيز تسري دادند. بنابراين اگرچه مفهوم انسان 

يك انسان «اقتصادي در قرن نوزدهم حاكي از 
براي اهداف خاص » سازيايزوله شده توام با ساده

 از متأثرصادي بود، در قرن بيستم تحليل اقت
-اي از يك سو و ذات تماميتانقالب بين رشته

خواه اقتصاددانان از سوي ديگر، يك مفهوم 
جانبه شد. بنابراين ظهور غيرايزوله و همه

يا بهروزي در اين  Well-beingمفهومي مثل 
الذكر بوده راستا براي كاهش قدرت مفاهيم فوق

تصاد متعارف تمايل دارد كه اقاست. اما عجب اين
اين مفهوم را نيز در درون خود هضم كند و اين 
  در واقع رمز موفقيت و پوياييِ اين پارادايم است. 
از نظر بكر با تكامل علم اقتصاد، انسان 
اقتصادي امروزه عالوه بر تسلط بر حوزه خرد، 
در قالب تئوري انتخاب عقاليي به نوعي خود را 

هاي علم اقتصاد نيز حوزه در حوزه كالن و ساير

بسط داده است. نشان به اين نشان كه در اقتصاد 
ي ما گاه تلقرفاه سنتي يا اقتصاد كالن سنتي، هيچ

- مداران اين نبوده كه ايشان موجوداتي نفعدولت
  طلب هستند.

بدين ترتيب در اقتصاد رفاه سنتي، 
-هاي سياستيِ سياستاقتصاددانان همواره بسته

ا توجه به منافع جامعه مورد نقد و گذاران را ب
دادند، اما در نيمه دوم قرن بيستم ارزيابي قرار مي

و در اقتصاد رفاه جديد و مكتب انتخاب عمومي، 
 همگي هاگذاران، مديران عامل سازمانسياست

موجوداتي هستند كه ابتدا به ساكن به دنبال 
منافع شخصي خود هستند. بنابراين هنر  تأمين

اي باشد كه در هادي جامعه بايد به گونهطراحان ن
نهايت نفع همگان حداكثر شود. اينجاست كه 

زني پديد آمده اقتصاد هاي چانهانواع و اقسام مدل
اقتصادي و ناظر به  منشأسياسي به معناي بررسي 

ها مورد توجه قرار گذاريمنفعت مادي سياست
گرفت. البته رويكردهايي هستند كه دامنه اين 

ت را از ماده محض به سمت منفعت روحي منفع
اين  اوالًدهند اما مي گسترش مثل محبوبيت

منافع هميشه در مرحله بعدي مورد توجه قرار 
 اساساًصحبتي از منافع اخروي  ثانياًگيرند و مي

  شود. مطرح نمي
    

  شناسي اقتصاديتبعات پذيرش انسان .2
الزم به ذكر است اين مفهوم يك سير  

تقريبا مشخصي را طي كرده است؛ تعاريف 
سرراستي دارد؛ منتقدين مشخصي دارد. به همين 
دليل ما در اينجا با گذار از بسط ماهوي اين 
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كنيم به تبعات پذيرش اين مفهوم، سعي مي
- پردازي اقتصادي و نظامشناسي در مفهومانسان

. پرواضح است كه اين سازي اجتماعي بپردازيم
امر مهم نيز در قالب يك نوشته نخواهد گنجيد 

كه بخواهيم آن را در بخشي از چه برسد به آن
اين نوشته جاي دهيم. بنابراين در اينجا نيز ما به 

  كنيم.ذكر كلياتي چند بسنده مي
به طور كلي مفهوم انسان مالت همگني 
 است كه مفاهيمي مثل سازمان و جامعه را شكل

بندي دهد. در اينجا الزم است يك تقسيممي
منطقي در مورد برخي از مفاهيم ارائه نماييم تا 

  دچار آشفتگي نشويم. 
برخي از مفاهيم مثل رقابت، ناظر بر يك 

يابند؛ اين مفاهيم مالت يا فرآيند معنا مي
پذيرد؛ اين مفاهيم محتواي خاصي به خود نمي

مابين سرتاسر صوري هستند. البته رقابت 
هاي جهادگر، آثار هاي اقتصادي يا انسانانسان

دهند؛ رقابت عادالنه متفاوتي از خود بروز مي
نسبت به رقابت ناعادالنه آثاري ديگرگون از 

گذارد، اما بايد توجه داشت كه خود بر جاي مي
اين آثار متفاوت، نه ناشي از خود فرآيند رقابت 

وتي كه ناشي از روحيات وجودشناختيِ متفا
-است كه در خالل اين فرآيند به منصه ظهور مي

رسند. بنابراين اگرچه رقابت از جنس عادالنه بر 
رقابت از جنس ناعادالنه مرجح است، اما 
رقابت، رقابت است و موصوف شدن آن به 

 تأثيريعادالنه يا ناعادالنه و يا هر صفت ديگري 
گذارد. از اين بنيادين بر ماهيت و چيستي آن نمي

نظر رقابت يك مكانيسم است؛ كاركردهاي م
اي دارد. اين دسته از مشخصي دارد؛ ماهيت ويژه

ها مفاهيم نسبت به ساير مفاهيم كمتر از ارزش
هاي شوند. به همين دليل برداشتبار ميگران

 كامالًماهيتشان  كاراييبازآمده از رقابت مثل 
صوري و متناظر با تعريف است. اين دسته از 

به سان پارامترهاي سيستم هستند. هر مفاهيم 
سيستمي براي كار كردن نيازمند اين دسته از 

  پارامترهاي مفهومي است. 
 اما برخي از مفاهيم مثل سازمان، عقالنيت

كه چه مالت و هستند كه بسته به اين مفاهيمي
ها ساري و جاري شود، نه تنها محتوايي در آن

ند، بلكه گذارآثار متفاوتي از خود به جاي مي
دهند و كاركردهاي متفاوتي نيز از خود بروز مي

يابند. ماهيتي ديگرگون مي اساساًباالتر از همه 
اين مفاهيم بر خالف مفاهيم دسته اول ماهيتي 
مكانيستي ندارند و خود حامل معنا و مدلوالت 
سيستم هستند. اين مفاهيم هميشه منفعل هستند 

سر و شكلي و در برابر مالت و محتواهاي خاص 
  يابند.متناسب مي

 اساساًاما برخي از مفاهيم هستند كه خود 
مالت و محتوا هستند. مفاهيمي از جنس انسان 

باوري باوري و فايدهاقتصادي، نفع شخصي، لذت
مفاهيمي هستند كه با ورود خود به سيستم ساير 

سازند. گفتني است مي متأثرمفاهيم را نيز 
ز همه در معرض اين مفاهيم دسته دوم بيشتر ا

مفاهيم هستند. با ورود انسان اقتصادي به تئوري، 
 اساساًها ديگر خيل زيادي از سازمان اساساً

سازمان نيستند، چون تبعات اين مالت و محتوا 
توانند كرد. البته اين مفاهيم با را تضمين نمي

توجه به پراكندن معاني خود در تئوري تا حدي 
قرار دهند  تأثيرا هم تحت توانند پارامترها رمي
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اما به هر ترتيب اين حاالت و اوصاف مختلف 
گرفتن از مالت اوليه بر  تأثيرهستند كه با 

شوند. براي مثال وقتي مفاهيم دسته اول بار مي
يكي از تبعات اجتماعي در نظر گرفتن انسان 

هايي مثل انصاف، اقتصادي، رها كردن فضيلت
، خوب اين باشد گيري از ديگران، عدالتدست

شوند، حاالت و اوصاف بر پارامترها هم بار مي
اما اين به معناي آن نيست كه اين مفاهيم به طور 
-كامل از ماهيت مفروض و صوري خود خالي مي

روند شوند. بنابراين مفاهيم هر چه به پايين مي
از صورت و كاركرد به سمت محتوا و معاني 

  كنند. سير مي
را  بندي اوليهاين تقسيم اگر توانسته باشيم

، روشن خواهد بود كه مفهوم انسان بيندازيمجا 
اقتصادي به مثابه يك مالت اساسي شكل و 
معناي خاصي از مفاهيم را در طول خود به بار 

جنس كه خود خواهد نشاند. ابتدا مفاهيمي هم
شوند، مثل نفع نوعي مالت و محتوا محسوب مي

دئيسم الهياتي، شناختي، شخصي، فردگرايي روش
بسط و  امكان باوري اخالقيباوري و فايدهلذت

كنند و سپس مفاهيمي مثل سازمان، طرح پيدا مي
عقالنيت، مطلوبيت، رفاه، بهروزي (در طبقه 
مفاهيم دسته دوم) به سمت معانيِ خاصي سوق 

هايي ترين سطح اما مكانيسميابند. در پايينمي
د زيادي تا ح نيز مثل رقابت، حداكثرسازي

نمايند. و بويي متناسب را اختيار مي رنگ
بنابراين انسان اقتصادي به عنوان مفهوم كانونيِ 

                                                              

. براي جا افتادن گزاره الزم است بحثي اساسي در مورد نسبت نظر و عمل صورت گيرد. اما متاسفانه اين نوشته 4
كند، اما بايد متذكر شد كه مفروض نويسنده همگام با آخرين تحوالت صورت مجالي براي اين كار فراهم نمي

وار تئوريِ متعارف اقتصادي، به طور سلسله
گيري از خود در بطن و متن تئوري چشم تأثيرات

گذارد. انسان اقتصادي به اقتصادي به جاي مي
 جنس خود فلسفه كنشهمراه همه مفاهيم هم

آدمي را معنا كرده و اين فلسفه كنش آدمي، خود 
را در ماهيت، كاركردها، ابزارها مفهومي مثل 

سازد. در نهايت با روشن بودن سازمان نمايان مي
-هاي انسانمفاهيم عميق و گرانبار از ارزش

 ثرمتأشناختي، فرآيندهاي مكانيستي صوري نيز 
  دهند. شده و شكل محدودتري را از خود بروز مي
جنس ما در اينجا بحث مفاهيمي كه هم

مفهوم انسان اقتصادي هستند و به محض قبول 
كنيم. گفتني است آيند را بحث نميآن، پديد مي

جنس انسان يا تقدم انواع مفاهيم هم تأخرنسبت 
اقتصادي نسبت بدان بحث بلندبااليي است ولي 

توان به طور كلي اين نكته را عنوان كرد كه مي
و  ترسان اقتصادي نسبت به همه ايشان كانونيان

متقدم است. در واقع همه مفاهيم نفع شخصي، 
هايي است بافيفلسفه همگي باوري اخالقيقايده

كه براي توجيه و بسط حواشي مفهوم انسان 
اقتصادي پديد آمده است. بحث اصلي اين بود كه 

خواست آزاد انسان جديد بعد از رنسانس مي
راه رشد مادي خود با هيچ مانعي باشد و در 

روبرو نباشد. از اين رو همانطور كه گفته شد، 
بندي علمي و منقح اين مفهوم به اگرچه صورت

اين مفهوم  اوالًدست ميل انجام شده است، ولي 
حتي  4ثانياًفراگير شده بود و  اصوالًبعد از هابز 
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قبل از هابز اين مفهوم در زندگي اجتماعي مردم 
ته و به يك مشي عمومي بدل شده بود. شكل گرف

فقط به عنوان تذكر يك نكته بايد به طور گذرا 
عنوان كنيم كه شبكه قدرتمندي مابين اين 

با قبول  كه طوريجنس وجود دارد، به مفاهيم هم
هستيم تا ديگري را  مجبورهر يك تا حد زيادي 

  نيز قبول كنيم.
-در مفاهيم سطح دوم اول به سازمان مي

يم. سازمان يك نهاد اقتصادي است كه با پرداز
انقالب نهادگرايي، به مثابه يك واحد تحليليِ 
-جديد در عرض بازار و به مثابه يك سازمان

دهنده مورد توجه اقتصاددانان و دهنده يا تطبيق
- همان. هاي اجتماعي قرار گرفتساير تئوريسين

دانيم تا پيش از انقالب نهادگرايي طور كه مي
ر مهم و اساسي جامعه از سوي اقتصاددان تكفل ام

در دو نهاد بازار و دولت منحصر بود. اما كوز 
-نشان داد كه سازمان نيز در اين زمينه نهادي هم

عرض است. اما فارغ از اين بحث يكي از مقوالتي 
كه هر سازمان براي سازماندهي بدان نيازمند 
است فلسفه عمل سازمان است كه اين مبنا در 

- ري طولي با فلسفه كنش آدمي است. اينپيوستا
كه انسان چرا و چگونه بايد فعاليت اقتصادي 
كند؟ چه ابزارآالتي در راه هدف وي مشروع و 

پرواضح است كه با ريشه دوانيدن  ؟مطلوب است
جنسش به انسان اقتصادي و ساير مفاهيم هم

 بطن تئوري در مثابه محتواي فلسفه كنش آدمي
تصادي به سمت فلسفه خاصي اقتصادي، سازمان اق

                                                              

شود ولي اين سازي ميه به طور كلي اين عمل است كه منجر به تئوريگرفته در ادبيات اين بحث، اين است ك
  العملي مابين اين دو حوزه نيست.منافاتي با در نظر گرفتن يك رابطه عكس

از كنش سازماني سوق خواهد يافت. سازمان بر 
از مبناي اساسي فلسفه كنش  متأثراين مبنا 

آدمي، فقط و فقط به نفع مجموعه سازمان خواهد 
انديشيد و الغير. در وهله بعد سازمان با استفاده 
از مفاهيم مكانيستي سطح اول بايد در خالل 

تحقق يك وضعيت  رقابتي كه منجر به«يك 
بدون  اساساً. سود را حداكثر كند» كارآ شود

ي نتيجه، سازگاريِ درونيِ گونهبنديِ اينصورت
خواهد بود. نهايت  سؤالتحليل اقتصادي زير 

مداران براي امري كه در اين عرصه از سوي اخالق
 شود،كاهش خشونت تحليل اقتصادي سفارش مي

ي مكانيستي تر كردن فرآيندهاتالش براي سالم
 .است يعني مقوالتي مانند رقابت، حداكثرسازي

-چنين از سوي دولت و جامعه مدني مسئوليتهم
هاي ها به عنوان مسئوليتهايي براي اين سازمان

امري است كه  اين. اجتماعي تعريف شده است
ها، طرفداران تمدن غرب امروزه بعد از سال

ت ا عدالكنند كه ما نه تنهنسبت به آن افتخار مي
كه از جانب قدما –پيشافرايندي و پسافرآيندي 

فرآيندي را -كه عدالت حينِ -نيز مطمح نظر بود
ايم. بنابراين از اين نيز وارد تئوري اقتصادي كرده

منظر مفاهيم دسته دوم يعني سازمان اقتصادي و 
به طريق اولي مفاهيم دسته سوم يعني انسان 

از گزند هر نوع حك و اصالحي  بايستي اقتصادي
  در امان باشند.

البته بايد متذكر شد كه محتويات سازمان 
 بهتر كه نه فقط از طريق مفاهيم سطح عميق
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عرض مانند عقالنيت نيز مفاهيم هم وسيله
 رمتأثكه عقالنيت شود. بر اساس اينگرانبار مي

تر از خود چه مايه و محتوايي از مفاهيم عميق
پيوستاري منظم با سازمان و ساير  بيابد، در

عرض، آثار خود را بر روي اين دسته مفاهيم هم
توان از مفاهيم نيز خواهد گذارد. بنابراين مي

براي تكميل اين بحث و به عنوان نمونه دوم به 
  عقالنيت پرداخت.

  
  شناسي اقتصادي   عقالنيت و انسان .3

-امروزه روشن شده است كه يكي از مهم
مفاهيم دنياي مدرن عقالنيت است. اما ترين 

هاي متعددي دارد و بدين عقالنيت از اساس اليه
ترتيب بسته به اين كه هر يك از جوامع از كدام 

خاصي را پيدا  تمدن اليه و محتوا برخوردار شود
خواهد كرد. الزم به ذكر است در ميان متفكرين 
مدرن اولين فردي كه نشان داد عقالنيت فقط 

در عقالنيت ابزاري و صوريِ دوره مدرن منحصر 
نيست، ماكس وبر بود. از ميان معاني گسترده 

توان به عقالنيت ابزاري، عقل عقل مي
 11در حدود ( متافيزيكي، عقل نظري، عقل عملي

عقل ابزاري از جهت  اما. معني) اشاره كرد
گيري اهميتش در اينجا مورد توجه ماست. جهت

لط آدمي بر طبيعت اصلي عقالنيت ابزاري تس
گفت كه دانايي  ارغنون نواست. بيكن در كتاب 

توانايي است؛ وبر رفتارهاي انسان غربي را كه 
هاي از غلبه عقالنيت ابزاري است كنش متأثر

داند؛ يعني رفتارهايي عقالني معطوف به هدف مي
                                                              

  . اين منبع براي پوشش امر عقالنيت در سطح ابتدايي مكفي است.5

است.  دسترسقابلهاي دنيويِ كه متوجه هدف
بنابراين 5)60-55، صص 1390(پارسانيا، 

مشخص است كه عقالنيت متعارفي كه مدنظر 
از همان مبادي اوليه، در  متأثراقتصاددانان است 

يك چارچوب گفتمانيِ خاص متولد شده و بدين 
جنس خود يعني ترتيب با ساير مفاهيم هم

راستاي عملي شدن مبادي اوليه  در سازمان
هماهنگ هستند. بنابراين هم سازمان به افزايش 

وريك اين معناي خاص از عقالنيت عمق تئ
كند و هم عقالنيت دايرمدار كليه امور كمك مي

هاي يك سازمان چه در مربوط به سازماندهي
درون و چه در ارتباط با ساير نهادهاي جامعه 

. هر معنايي از عقالنيت وابسته به مبادي است
اوليه يعني فلسفه كنش آدمي است و اين معنا 

يك سازمان به نحو  خود موجد سوق يافتگي
خاصي از سازماندهي و فلسفه عمل سازماني 
است. پس اين امكان از اساس معدوم است كه 
بتوان از يك مبنا، رويكردهايي متعارض نسبت 

جنس سازمان و عقالنيت اتخاذ به دو مفهوم هم
از مبادي  متأثركرد؛ اگر فلسفه كنش انسان 

م نيز مطرح شده باشد، الجرم اين دسته از مفاهي
خواهند بود. بنابراين بايد به اين نكته  متأثر

جنس دسته دوم اساسي متذكر شد كه مفاهيم هم
در ضمن يك شبكه تنومندي از  باهمهمگي 
اهداف و  ،ها، كاركردها، ابزارها، اهدافداللت

كنند. بديهي است مبادي خاصي را نمايندگي مي
 هوقتي بر اساس اين مبادي و از طريق اين شبكه ب

هم پيوسته، سازماندهي امور از طريق نهاد 
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سازمان پيگيري شود، شكل خاصي از مناسبات 
دنياي  در رفتاري، اجتماعي، اقتصادي، سياسي

خارج ظهور خواهد كرد و خود اين مناسبات 
خواهد  متأثرواقعي دنياي نظر و مفاهيم را 

ساخت. نكته اساسي اينجاست كه به هر ترتيب 
واقعي به وسيله اين شبكه  اگر مناسبات دنياي

بيني و در نهايت مفاهيم به خوبي تبيين، پيش
سازماندهي نشود، مجبور است خود را تعديل 

هايي كند. بديهي است در اين فضا ظهور سازمان
ر ، ب»فلسفه كنش ديگري از انسان«از  متأثركه 

 ايفاي» فلسفه كنش سازماني رقيب«اساس يك 
اي پوشالي مفاهيم را نقش كنند، استحكام اين دني

سست خواهند كرد. بدين ترتيب هيچ بعيد 
نيست آثار اين ناسازگاري به صورت تغييرات 
  بنيادين در مبادي و مفاهيم تبعي خودنمايي كند. 
در اينجا الزم است براي تكميل اين قسمت 
به مفاهيم رونما يا همان مفاهيم سطح اول كه تا 

ر را از حد زيادي صوري هستند و كمترين اث
. كنيماشارهكنند مفاهيم بنيادي دريافت مي

مفاهيمي كه ناظر به فرآيندهاي صوري 
سازماندهي و چرخش نظام اقتصادي يك جامعه 

به ميزان خود از مفاهيم  نيز هستند مانند رقابت
لي شوند ومي متأثرتر تر و محتواييبنيادين عميق

 وجه صوري اين مفاهيم به نحوي است كه طبيعتاً
هر نظامي كه طالب «از يك سو مورد نياز 

باشد و از سويي كمتر مي» كارآيي و پويايي است
در پرتو خدمت » تغييرات اساسي« خوشدست

 »نظامات محتوايي و معنايي متنافر و متفاوت«به 
شوند. اگرچه هدف از رقابت، تعاملِ شده و مي

-چارچوب مباني مختلف انسان در باهمرقبا 
- ت هستند ولي ماهيت رقابت همشناختي متفاو

چنان داراي يك صورت و ماهيت يكسان است. 
خودنمايي  باألخرهاما نبايد ناگفته بماند كه 

مباني در مفاهيم دسته دوم به قدري عميق و 
فرآيندهاي مكانيستي  عمالًكننده است كه تعيين

و صوريِ نظام اجتماعي نيز به هر ترتيب به 
  .شوندنتايجي همسو منتج مي

بنابراين آنچه كه در اين قسمت روشن شد 
-اقتصادي پايه انسان انسان اوالًاين است كه 

شناختي اقتصاد متعارف است كه امروزه به 
افزار ترين نرمكنندهترين و تعيينعنوان مهم

سازماندهي نتايج روشن و مبرهني را از خود به 
جا گذاشته است. از نظر ما اين نتايج روشن در 

شناختي اقتصاد له معنادار از عمق انسانيك سلس
خيزد. اين مباني خود را در قالب متعارف برمي

مفاهيم اساسيِ سازماندهي مثل سازمان، 
كرده و بنابراين سازماندهيِ  متجلي عقالنيت

كند. در اين خاصي را در يك جامعه اقتضا مي
 آيي كارميان مفاهيمي كه ملزومات پويايي و 

ستند به كمك اين فرآيند نظامات اجتماعي ه
شتافته و بدين ترتيب اين حلقه را به سرمقصد 

رسانند. در اين جامعه بر مبناي اين منظور مي
-ها كه متشكل از انسانشناسي، سازمانانسان

قالب بازار، متكي بر  در ،هاي اقتصادي هستند
مفهوم اساسي عقالنيت به حداكثر كردن سود 

. در اين راستا مصرف با اندمشغولخويش 
-از لذت متأثرابزارهايي مثل تبليغات كه باز هم 

كنند، باوري رشد و نمو ميباوري اخالقي و فايده
موتور محركه اين نظام تلقي شده و به نوعي 
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در كسب سود را ميسر  بنگاهناپذير عطش سيري
هايي مثل پديده گاهي چندسازند. البته هر از مي

- رسد تا هم بازار نهادهنظام ميداد اين  به جنگ
هاي اين نظام تقويت شود و هم بازار مصرف اين 

از مباني  متأثرها در اين فضا ها. سازمانسازمان
انسان اقتصادي، هم فضايل اجتماعيِ متناسب 

مراتب شود و هم فرمول و سلسلهتعريف مي
شود. اين فضايل خاصي براي نيل آن تعبيه مي

قدرت ماليِ فزاينده، مصرف  اجتماعي همانا در
  شوند.مي خالصه بيشتر

هاي بسيار گفتني است هم جنبش
قدرتمندي براي اصالح اين نظام براي ساليان 

هاي متعددي اند و هم انقالبمتمادي تالش نموده
به نتيجه  كدامهيچصورت گرفته است، ولي 

هر حركتي آثاري  باألخرهنرسيده است، اگرچه 
مثال  براي. به جاي گذاشته شدولو اندك از خود 

اشاره نمود  استريتوالتوان به همين جنبش مي
نمايد. هايشان بيشتر به شوخي ميكه خواسته

! آيا تعطيلي اين استريتوالبراي مثال تعطيليِ 
نهاد اساسي در اقتصاد آمريكا ممكن است؟ 

هاي اين تعطيلي چقدر خواهد بود؟ آيا نظام هزينه
ها را دارد؟ متحمل شدن اين هزينهامريكا توانايي 

هاي يا افزايش نرخ مالياتي مگر در طول دوره
مختلف افزايش نيافته است؟ افزايش نرخ مالياتي 

هاي راديكال اين تواند خواستهتا چه ميزان مي
واقع از منظر بعضي از  در ؟كند تأمينجنبش را 

                                                              

محدود  روال شرعي به مدتي عمدتاً. سنخ جديدي از نظام خانوادگي در غرب است كه در طي آن زوجين بدون طي 6
كنند . جالب اين است شوند، با همديگر به عنوان شريك تجاري زندگي ميزيند، صاحب فرزند ميدر كنار هم مي

  پردازند.هاي شرعي ماليات كمتري ميها نسبت به خانوادهكه از حيث قانوني اين خانواده

امكانات اين نظام به منتهاي خود  اساساًفالسفه 
و اين مباني ديگر آن قدرت زايش خود در رسيده 

قرن هفدهم به بعد ندارند. كار اين نظام به جايي 
رسيده است كه حتي متفكرين مدافع اين نظام 

 6Partnershipنظير آنتوني گيدنز، بروز پديده 
را در نظام خانوادگي غرب به نوعي به فال نيك 

كند. اين در گرفته و به طور ضمني از آن دفاع مي
- شناس يك جامعهالي است كه اين جامعهح

مدرن نيست كه بتوان افكار وي را شناس پست
  به انحرافات منطوي در اين جريان نسبت داد.

       
 

  


