
 

  
  
  
  
  

  علوم انسانی اسالمی به مثابه كاشف عقالنيت اسالمی

  حسن سبحانى
   عطاء اهللا رفيعى آتانى

  دهيچک
نـشان داده » عقالنيت علمی و شناختی«از » عقالنيت عملی«در اين مقاله با تفكيک 

وط به فاعل شناخت و عالم علـوم انـسانی اسـت كـه می شود كه عقالنيت شناختی، م
اما عقالنيت عمل كـه . گيرد علم میٔههای فلسفاز اعتبار عقالنيت پارادايماعتبار خود را 

وط اسـت، اعتبـار خـود را وامـدار فلـسفه و نظـام » موضوع شناخت«به  علوم انسانی م
 عقالنيت شناختی در قلمرو علوم انـسانی، فهـم روشـمند ٔهبه عالوه وظيف. اخالقی است

آورند كـه ها رفتاری را به عمل مىهت كه انسانهای آدمی است و از آن جرفتارها و كنش
 شـناخت ٔهدانند، فرضيات در علـوم انـسانی ـ كـه روايتـی اوليـه درشـار درست میًاخالقا
ها و رفتارهای آدمـی اسـت ـ دارای ماهيـت اخالقـی اسـت؛ چـون نـشانگر نظـام كنش

يی علمـی، نمـاهـای واقـعاما اثبات فرضيات، با روش. ها استعقالنيت در عمل انسان
ـاتی اسـت كـه در صـدد . پذير اسـتامكان ًعلـوم متعـارف انـسانی عمومـا حـاوی نظ

ی است بر فـرض تأييـد چنـين . شناساندن دستگاه عقالنيت در عمل مردمان جوامع غ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران. 

  العالمية |المصطفىعضو هيأت علمى جامعة.  
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در اين مقاله نشان .  اخالق زندگی خود پايبندندٔهها به فلسف كه آن يابيم دستگاهى، درمى
توانـد رفتـار است كه مـی» عقالنيت فازی« اسالمی عمل، يک شود كه عقالنيتداده می

تر از علـوم متعـارف بنابراين، علوم انسانی اسالمی، جهانی. ها را توضيح دهد انسانٔههم
شود كه اسالم در ايـن مقالـه، بـرای عقالنيـت و علـوم انـسانی، يادآور می. انسانی است

 .ی ـ  استشناختی و فرهنگقيدی شناختی ـ و نه قيدی جامعه

عقالنيت شناختی، عقالنيت عمل، فلسفه اخالق، عقالنيـت اسـالمی، : ها كليدواژه
  .علوم انسانی اسالمی
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  مقدمه

و » تبيـين« اسـت كـه رسـالت علـوم انـسانی، مبتنـىاين مقاله بر اين فرض اساسـی 
ت پديدهبينی متعاقب آن، پيش  نهما اساس بر انسانی، واقعيات و ها  و نيز كنترل و مدي

 ٔهاردرشـ »هـا چگـونگی« و »هـا یيـچرا« تبيـين در پاسـخ بـه سـؤال از ١ .است »ها    تبيين«
 هـا يـیچرا بـه پاسـخ بـا تبيـين كـه آنگاه و ،)۶، ص۱۳۷۳ليتـل، ( پذيرد می صورت واقعيات،

ت فراهم میبينی، ، پيشزمينه و امكان پذيرفت، صورت  ،عـالوه بـه. شـود  كنترل و مدي
ا يـک قـانون عـام و يـ نظـری ارچوبهـچ يک در واقعيت يک ازیجاس و ارجاع با تبيين

يی و چگونگی واقعيات با ارجـاع بـه چرا يعنی ؛)۸،ص ۱۳۷۳ليتل،( پذيرد فراگير، صورت می
 اسـالمی منظـر از هـا  واقعيات زندگی انسانی و انساناما. گيرد ىارچوب، پاسخ مهآن چ

  شود؟ چگونه تبيين می) اسالم به عنوان منبع شناخت(

  يارچوب نظرهچ
 و فهم برای آدمی »های استدالل« منطقی بندی  صورتمحصول »دانش« هر گمان  بی
 منطقـی های ، مجموعه استداللطبيعی علوم بنابراين. است آن موضوع »واقعيت« كشف

 های  استداللٔهمجموع نيز انسانی علوم و ،طبيعی های و روشمند آدمی برای فهم واقعيت
، اسـاس »لاسـتدال«. اسـت انـسانی هـای رای فهـم واقعيـتمنطقی و روشمند آدمـی بـ

 همان پاسـخی ً دقيقا، شناختی استٔه، و در اين عرصه كه يک عرصسازد عقالنيت را می
  .دهد می» چرا در اين مورد خاص اين باور را دايصد؟«سؤال به است كه مخاطب 

ست، حكم به در صورت نخ. »مفاد كان ناقصه« است يا »مفاد كان تامه«هر باوری يا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه: نوشته است) ۵۹ص : ۱۳۷۹(چنان كه پيصر  .١ ايم تا آنچـه را كـه  هايی است كه ما گسترده ها دام نظ
و ) explain (تبيـين كـردن، )rationalize (نبـا عقالنـی كـرد: شود، صيد كنـيم ناميده می» جهان«

  .)to master(مستولی شدن 
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 ميـان) اسـت(=   حكم به ثبوت يک نسبت،آن است و در صورت دوم) هست(= موجوديت 
  :استدالل برای هر باور در قلمرو علوم طبيعی، دارای يک وجه اساسی است. دو واقعيت

عالم علوم طبيعی در مقابل اين سؤال كه چرا به جوشيدن آب در حرارت صـد درجـه 
ـه«أييد ت مورد چون كه است اين شپاسخ االصول باور دارد، علی بنـابراين . اسـت» تج

ی استوی های استدالل ی جان و جوهر و اسـاس علـوم طبيعـی . ، تج عقالنيت تج
  .جديد است

 مشهور است كه در دوران جديد علوم انسانی ـ كه پيـشرفت آن مرهـون تقليـد روش 
 بـا ، چرايـی باورهـای خـودٔهبـار علوم طبيعی در ٔهاستدالل از علوم طبيعی است ـ به گون

ه  در قلمـرو علـوم شـناختی عقالنيـت بنـابراين. نـدنك  استدالل می،اتكا و ارجاع به تج
 و طبيعـی هـای واقعيـت ٔهاردرش باورهايش نوع برای آدمی های  به معنای استدالل،انسانی

 شـناخت طبيعــت و انــسان در ِفاعــل عنـوان بــه انـسان عقالنيــت البتـه. اســت انـسانی
 ، اساسـیٔه خواهد داشت؛ اما نكتـمتفاوتی های ، گونهشناختی  روشمختلف های ايمپاراد

 ،دهـد آن است كه از موضوع شناخت عالم علوم طبيعی در مقابل عملی كـه انجـام مـی
 فقط در حـرارت صـد چرا كه پرسند ب نمیآ از گاه  هيچًمثال. شود نمیخواسته استداللی 

، از طبيعـت طبيعـت عمـل بـرای بنـابراين آيد؟  میدرجه ـ و نه كمتر يا بيشتر ـ به جوش
  .شود نمیخواسته استدالل 

 چرايی اعمـال و رفتـاری كـه از او ٔهار درش)انسان(اما از موضوع شناخت علوم انسانی 
به عنوان فاعل شناخت كـه  ـ دانبنابراين اگر از اقتصاد. خواهند ى استدالل مزند، ىسر م

ه  ، پرسيده شود كه چـرا بـه عنـوان دانـشمندـ كند می دازیپر در پارادايم پويستىصستی نظ
، مـصرف خـود را افـزايش يابـد مـی كـاهش هـا باور دارد كه مردم ايران آنگاه كـه قيمـت

ی، استدالل می؛دهند می  مردم ايـران بـه عنـوان از اگر اما. كند  به مشاهدات واقعی تج
يده شود كـه چـرا چنـين ، پرسدهند موضوع شناخت كه رفتار خاص مصرفی را انجام می

 پاســخ ، چونــان طبيعــت، ســؤال را بــیدهنــد رفتــار يــا عملكــردی را از خــود نــشان مــی
  . كنند می» استدالل«؛ بلكه برای رفتار خىصش گذارند نمی
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 عقالنيـت« را آن تـوان  استدالل برای عمل است كه به درستی مـیل،اين نوع استدال
: رو هـستيم ه ما بـا دو نـوع عقالنيـت ريشـ،نیبنابراين در قلمرو زندگی انسا .ناميد »عمل

 اسـت كـه  امـر عقالنيـت شـناختی، بـه ايـن١.»عقالنيت عملی« و »عقالنيت شناختی«
 آن اسـت كـه عاقالنـه ، و عقالنيت عملـی،عاقالنه است به چه چيزی باور داشته باشيم

 .)Rawling و Meleص.3.2004(است چه كاری بكنيم يا عالقه داشته باشيم كه انجـام دهـيم 
 توليـد علمی، عقالنيت  ٔهفوظي. استدالل نيازمندند هر دو به ،اما عقالنيت علمی و عملی

ن عمـل بـرای نيـل بـه ٔه اما وظيف؛ استدرست باور  عقالنيـت عملـی، تـشخيص بهتـ
يی نيـز بـا يكـديگر هـا  و شباهتندشدت به هم مرتبط اين دو عقالنيت، به. اهداف است

 و »عقالنيـت همـاهنگی«: ه دو شكل، قابـل تـشخيص هـستندهر دو عقالنيت، ب. دارند
 ،هماهنگی عقالنی در عقالنيت شناختی. )۲۰۰۰ كانمن،: برای نمونه( ٢»عقالنيت فرايندی«

عقالنيت فرايندی نيـز در . دهد  نشان میباورها از ای خود را به صورت سازگاری مجموعه
 آشـكار باورها باىصينی و بندی  خود را به صورت فرايند عقالنی صورت،عقالنيت شناختی

 انـسجام در عقالنيـت، عمـل خـود را بـه صـورت وجـود ،در يـک روش مـشابه. كند می
 تـصميماتی به فرايندی عقالنيت. دهد هماهنگی و سازگاری بين اعمال و رفتار نشان می

وط برای تفكيک ايـن دو نـوع . كند می اتخاذ خود اهداف به نيل برای فرد كه شود می م
در اين صورت رفتارهای . الل بايد به دنيای خيالی عاری از فاعل شناخت بينديشيماستد

، اما انسان از آن جهت كه فاعل با اختيـار و اراده گردد نمی فهم گاه طبيعت و انسان هيچ
 ،است، برای رفتارهـای خـود اسـتدالل خواهـد كـرد، بـدون آنكـه از ديگـران و طبيعـت

گونـه كـه  همان. يگران از رفتار او شناختی به دست آورند يا اينكه د؛شناختی داشته باشد
 كننـد مـی استدالل خود های شناخت ٔهاردرش خود پارادايميک های ارچوبه در چها انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. epistemic or theoretical rationality and practical rationality. 

2. coherence – Rationality and Process – Rationality. 
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 عملكـرد ٔهنحو در) سازند  علم را میٔه، مكاتب متفاوت فلسفدايميکاپار های ارچوبهچ(
 ًاصـطالحا كه هايی ارچوبهچخىصش كه محكوم خوب يا بد بودن است نيز با ارجاع به 

بنـابراين چنانكـه باورهـای آدمـی در . كننـد ود، اسـتدالل مـیش  اخالق ناميده میٔهفلسف
ارچوب يـک نظـام هـدر چنيـز ، اعمـال آدمـی گيـرد می شكل ها پارادايم يا ها ارچوبهچ

  .پذيرد اخالقی صورت می

  ستی علميتويت انسان عامل در رویکرد پوزيماه
جـو و  لـذت طلـب، منفعـت ًذاتـا هـا  اعتقاد بر اين است كه انـسان،گرايى در اثبات «

  .)۹۴، ص۱۳۸۸ ايمان،(» هستند) عقالنی(منطقى 
مـويصس و : ک.ر( »اقتـصاد خـرد« دانـش،ارچوب نظـریهـاساس اين چ برای نمونه، بر

ن وجه نشان می)۱۳۷۳فيليـپس،  كـارگزار اقتـصادی ،دهد كه در  اين نظام اخالقی  به بهت
اسـاس نظـام اخالقـی اقتـصاد خـرد، افـراد  بـر. دارد هايی رهايش چه استداللبرای رفتا

مطلىضيـت در مـصرف و سـود در (ِانسانی دارای هدف معين حداكثرسازی منفعت مادی 
 آنگاه بايد يكايک اعمال و رفتار خىصش را به صورت عقالنی برای تحقـق .هستند) توليد

ن كه است آن ،عقالنيت از منظور. دآور سامان   به،اين هدف  تحقـق بـرای را رفتـار بهت
 يـک عمـل ،در نتيجه عقالنيت عمل و يا عمـل عاقالنـه. واهد دادخ بروز خىصش هدف

بـه . رو اسـت هبنابراين دانش اقتصاد معاصر با چهار وجه از عقالنيت ريش. اخالقی است
  :است كه عبارتند از» چرا«عبارت ديگر محصول پاسخ به چهار 

اخت در اقتصاد بر اين باور است كه موضوع شناخت او چنين رفتـار چرا فاعل شن .۱
 وی بـه صـورت طبيعـی در كنـد؟ خاصی دارد؟ برای اين باور خود چگونه اسـتدالل مـی

ی خود ارجاع میهچ  ايـن. دهد ارچوب پارادايم پويستيىصستی به مشاهدات روشمند تج
  .سازد می را اقتصاد علم محتوای ،استدالل نوع

چـرا فاعـل شـناخت بـه پـارادايم خاصـی مثـل : پرسيم ، میرفته تر م عقبيک گا. ۲
  .دهد  علم را شكل میٔه محتوای فلسفھا  اين استداللٔهپويستيىصسم باور دارد؟ مجموع
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 در هـر مـوردی ، موضوع شـناختاز و دهيم سؤاالت را از فاعل شناخت پايان می. ۳
 و كنـد  چرا چنين عمل میدهد؟  می كه چرا چنين رفتار خاصی را از خود نشانپرسيم می

 چرايی رفتار خـود را بـه نظـام ، موضوع شناخت،كند؟ به صورت طبيعی نمی عمل چنان
 فـردی اقتـصادی اخالقـی نظـام ،خـرد اقتصاد. دهد اخالقی مورد اعتقاد خود ارجاع می

ه بنـابراين اقتـصاد خـرد تـا بـ.  اعتقـاد دارد» بنتامیگرای  فايدهاخالق« نظام به كه است
ه گذاشته نشود، يک نظام اخالقی است و نه بيشتر   .داوری تج

چـرا بـه چنـين : پرسـيم  اينكه از موضوع شناخت در قلمرو علوم انسانی، میًنهايتا. ۴
 ٔهفلـسف« ايـن عرصـه، محتـوای ىهـا  اعتقـاد دارد؟ مجموعـه اسـتداللىا نظام اخالقی

  .سازد را می» اخالق
تـصادی متعـارف برآمـده از يـک دسـتگاه جـامع بنابراين محتوای مجموعه معارف اق

 ٔه، فلـسف)بـه تعبيـر پيـشينيان، علـم اخـالق(، نظام اخالقی )اخالقی(عقالنيت فلسفی 
 در عمـل از انسانی جوامع و افراد ديدگاه، اين اساس بر. است علم و) ها پارادايم(علمی 

نند ل برمی زندگی را با استدالٔهابتدا يک فلسف. كنند عقالنيت چهارم شروع می ؛ آنگاه گ
 اخالقـی ٔهارچوب يک نظام اخالقی قابل ارجاع بـه فلـسفهرفتارها و اعمال خود را در چ

 بـه آدمی رفتارهای شناخت و فهم كه جهت آن از آنگاه. كنند می سامانمذكور، عاقالنه ب
ت اهميت و امكاندليل  ، گـردد  حـائز اهميـت مـی،تارها و عملكردهـای آدمـیرف مدي
بـرای . ورزنـد مـی اهتمام ديگران رفتارهای شناخت به) شناخت فاعل عنوان به (اه انسان

 ابتـدا فـاعالن شـناخت ،فهم و شناخت رفتارهای ديگران مثـل شـناخت رفتـار طبيعـت
ده وكرده،  شناسايی را هايی ارچوبهچ  محـض منطقی برخی ها ارچوبهاين چ. اند برگ
 از شـناخت محـصول بيـشتر و) گـردد  مـیاز مفروضاتی آغاز و به دسـتاوردهايی منتهـی(

. اسـت بـشری علـم و ورزی انديـشه تـايصخ تماشـای و آدمـی های شناختن فرايند ،بيرون
 دانـش چنانكـه. اسـت ناپذير ، محصول اين ضرورت اجتنابعلمی ٔهفلسف متعدد مكاتب
 محـصول نهـايی .تی شكل گرفته استپويستيىصس پارادايم ارچوبهچ در متعارف اقتصاد



 ۱۳۹۱ پياپي دوازدهم،تابستان ، چهارم شماره سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٣٦ 

 حــاوی ،ارچوب پــارادايم پويستيىصــستیهــاســت كــه در چ» علــم اقتــصاد«راينــد، ايــن ف
ی های استدالل ن اما و در هـر صـورت، مهـم. است اقتصادی زندگی قلمرو در تج  تـ
 ،انـسانی هـای واقعيت گيری يی ـ شكلچرا بيان معنای به ـ »تبيين« انسانی علوم رسالت

؛ يعنی مردم برای است زندگی گوناگون های عرصه در انسان های فتارها و كنشر جمله از
  .كنند دارند، چگونه استدالل میى كه  باوريا و رفتار ، خاص زندگیٔهگون

  رسالت علوم انسانی اسالمی
 ،»عقالنيـت اسـالمی عمـل«ارچوب نظری اين مقاله، فهم ميزان تحقق عينی هدر چ

  .تاس) تخعقالنيت اسالمی شنا( اساسی علوم انسانی اسالمی ٔهوظيف
 توان كه می ـ جامع زندگی را ٔه نخست بايد فلسف،»عقالنيت اسالمی عمل«برای فهم 

 ٔه اخـالق فـردی، فلـسفٔه اخالق اسالمی به عنوان اسم جامع و شامل فلـسفٔهفلسف را آن
پيدا است كه دو نوع از عقالنيت در اين عرصه از هم .  بشناسيمـ تلقی نمود... سياسی و

 بـا توان البته می. » اخالق مسلمانانٔهفلسف« و » اخالق اسالمیٔهفلسف«: گردد تفكيک می
يات به توجه ه موفق تج  نظيـر آل ايده مدل طراحی و معاصر دوران در علمی پردازی نظ
 ، اخالق اسـالمیٔهفلسف.  اخالق اسالمی را مبنا قرار دادٔه، فلسفاقتصادی عقالنی انسان

ن چرايی عمل به مطلوب   . دهد می توضيح اسالم نظر از را اخالقی زندگی ت
 چرايـی عمـل اخالقـی مـسلمانان بـا يـک كـشور خـاص ، اخالق مـسلمانانٔهفلسف

. دهد را نشان میحاضر  عصر ً تايصخی خاص مثالٔهمسلمان در طول تايصخ يا در يک دور
دگی مسلمانان و چرايی برآمده از مبانی و معـارف زن از برآمده چرايی بين كه است بديهی
 اما در هر صورت برای دستيابی به علوم انـسانی ؛دارد وجود فراوانی های  تفاوت،میاسال

  . است ناپذير  اخالق اسالمی، ضرورتی اجتنابٔهاسالمی، دستيابی به فلسف
. ودشـ  سـاخته مـیى اخالق و نيز نظام اخالق اسالمی، فرضـياتٔهدر حقيقت از فلسف

 هـای در عـرض دانـش شی اسـالمی ـ تصور شـود دانـ،البته ممكن است در اين صورت
 اما از آن جهـت كـه اسـالم مطـابق فطـرت و ذاتيـات انـسان ؛آيد ـ به وجود می متعارف
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 از هـا است؛ البتـه اگـر انـسان برابر  اخالق انسانیٔه اخالق اسالمی با فلسفٔهاست، فلسف
 اسـاس مبـانی و معـارف بنـابراين بـر.  عرصـه برخـوردار باشـندايـن در كامـل عقالنيت
 عقل را معيار قرار دهند، به حقيقـت انـسانی دسـت خواهنـد فقط ها  اگر انسان،اسالمی

 مـسلمانان هبـنسبت ) انسانند كه جهت آن از (غيرمسلمانان االصول بنابراين علی. يافت
 سـطوح از ،)انـد يافتـه دسترسـی بـاالتری عقالنيت به كه اند هايی  كه انسانجهت آن از(

 اخالقـی اسـالمی و ٔهفلـسفبـه  آمـدن ليـنا برای انسانی و میاسال عقالنيت از متفاوتی
البته به مطايبه گفته شده است كه در جايی مـسلمانی بـود و اسـالم .  انسانی برخوردارند

 معـارف و مبـانی اسـاس بـرً اجماال!  و در جايی ديگر مسلمانی نبود، اما اسالم بود؛نبود
 شـدن حـال در ،مطلـق نهايـت ی، انسان در مسير صيرورت مستمر بـه سـمت بـاسالمی

ير و سـفر سـ مقصد اين ـ  كماالت وجودی استٔههم دارای كه ـ مطلق نهايت  بی.است
  . واحد است، آنٔهاست كه مسافر و جاد

 اخالق ٔهبر خالف فلسف  هدف انسان بر اساس مبانی و معارف اسالمی ـ،در حقيقت
 ٔهنگارنده بـا مطالعـ. ی است ذاتی و فطری آدمهاى ـ تحقق حداكثری همه گرايش بنتامی

. ۱ : فطری دست يافته استهاى  به مصاديق ذيل برای گرايش،آثار انديشمندان اسالمی
. ۶ورزی؛  عشق. ۵طلبی؛  لذت. ۴طلبی؛  منفعت. ۳  ميل به جاودانگی؛.۲ طلبی؛ حقيقت

 حـب بـه .۱۰ خـواهی؛ آزادی. ۹ طلبـی؛ قـدرت. ۸ ميل بـه پرسـتش؛. ۷ دوستی؛ یييسبا
البته بـديهی اسـت كـه ايـن . )۱۳۷۰،؛ و مرتضی مطهری۱۳۸۰و۱۳۷۷امام مخينی، (خالقی ل ايفضا

 در ذيـل هـا  ايـن گـرايشٔهآنچه روشـن اسـت، همـ. تعداد به معنای استقرای تام نيست
  :اند نوشتهامام خمينی؛ چنانكه گيرد زاد قرار می طلبی آدمی كمال

 قـدرت خـود، كـه خود، بـه يـد با عنايت و رحمت ـ تبارك و تعالى ـ حق
: دو فطرت و جبلت بـه آن مرحمـت نمـود طينت آدم اول را مخمر فرمود،

سـير و رفـرف عـروج او   كه اين دو فطرت، براق؛يكى اصلى و ديگر تبعى
 جميـع ٔهآن دو فطرت، اصل و پايـ. است به سوى مقصد و مقصود اصلى

اتى ـات، شـاخهفط هـا و  است كه در انسان مخمـر اسـت و ديگـر فط
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فطرت عشق  سمت اصليت دارد، كه از آن دو فطرت يكى .راق آن استاو
 ٔهبه كمال مطلق و خير و سعادت مطلقه است كه در كانون جميـع سلـسل

 مطبـوع و مخمـر دانـى،] و [عالى و جاهل و عالم و شقى و سعيد از بشر،
 بشر، انـسان تفحـص و گـردش كنـد و جميـع ٔهسلسل تمام در اگر و است

 كند، يك نفر را نيابـد كـه  تفتيش  اقوام متفرقه در عالم راطوايف متشتته و 
خيـر و سـعادت  به حسب اصل جبلت و فطرت، متوجه به كمال و عاشق

 و ديگرى از آن دو فطرت، كه سمت فرعيت و تابعيت دارد، فطرت ؛نباشد
از شر و شقاوت است كه اين مخمر بـالعرض اسـت  تنفر از نقص و انزجار

عشق به كمال، تنفر از نقـص نيـز مطبـوع و مخمـر در  فطرت ،و به تبع آن
  .)۷۶  ص،۱۳۷۷(انسان است 

  : نيز در مورد مقصد صيرورت انسان نوشتگورشاچف در نامه تايصخی خود به امام
 و شما خوب ؛خواهد انسان در فطرت خود هر كمالى را به طور مطلق مى«

يچ قـدرتى خواهد قدرت مطلق جهان باشد و بـه هـ دانيد كه انسان مى مى
اگـر عـالم را در اختيـار داشـته باشـد و . كه ناقص است، دل نبسته است

 مايل است آن جهـان را هـم در ًگفته شود جهان ديگرى هم هست، فطرتا
انسان هـر انـدازه دانـشمند باشـد و گفتـه شـود علـوم . اختيار داشته باشد

 پـس قـدرت.  مايل است آن علوم را هم بياموزدًديگرى هم هست، فطرتا
آن خداونـد متعـال . مطلق و علم مطلق بايد باشد تا آدمى دل به آن ببندد

خواهد به حق  انسان مى. است كه همه به آن متوجهيم، گرچه خود ندانيم
  .)۲۲۳، ص۲۱ ج، ۱۳۷۹ ،صحيفه امام(» مطلق برسد تا فانى در خدا شود

 ؛)۳۷۵، ص۱۹  ج،۱۳۷۹ ،صحيفه امـام(» انسان الحد است در همه چيز« بنابراين به تعبير امام 
 .)۲۰، ص۱۶ ، ج۱۳۷۹، صحيفه امـام(» انسان در باطن خودش و فطرت خودش تناهى ندارد«و نيز 

زشان نيز همين بيان را درش  ماهيت و مقصد صـيرورت انـسان ٔهارامام خطاب به فرزند ع
  .)۲۱۲، ص۱۶ ج ،۱۳۷۹ ،صحيفه امام(نوشته است 

 ٔهخواهـد همـزنـدگی ايـن اسـت كـه مـیبر اين اساس، هـدف و مقـصد انـسان در 
نكامل به اشذاتی های گرايش  سـمت بـه موضـوع ايـن. شـود محقـق ،ممكـن وجه ت
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انـسان در هـر مرتبـه از . دهـدتر كيفی نشان مـیی و عالیّكم ترافزون در را خود پايان، بی
 ٔه همـاگـر بـه انـسان. كنـدمندی قرار داشته باشد، باز هم بـاالتر از آن را طلـب مـیبهره

هـای فطـری ايـن دنيـا اعطـا شـود، او ها و دانش گرايشقلمرو در ممكن هایبرخورداری
 هـایبرخـورداری ٔهانسان به دنبال آن اسـت كـه همـ. كندباالتر و بيشتر از آن را طلب می

ـی، عقالنـی ِانـسان كـه دهـدمـی نشان فطرت ٔهنظ. كند نهايتبی را خىصش  يـک غ
خـىضی خواهـد يافـت كـه مقـصد او در  اسـاس، انـسان بـهبـر ايـن .  استناقص انسان
ن نقط كامل هی با تجلی صفات اال.  ممكن اين سير كمالی، خدای متعال بوده استٔهت

نهايت، آدمی را به سـاحل آرامـش خواهـد رسـاند؛  در وجود انسان، حركت به سمت بی
  :فرموده است ６ چنانكه امام خمينی

روند و نقـد عمـر  خته ارضند و دنبال آن مىهيچ يك از اينها آنچه را كه دلبا
 يسرا كه هر يك از اين امـور، ؛كنند، محبوب آنها نيست صرف مى در راه آن

 و از ايـن ؛محبـوب فطـرت، مطلـق و تـام اسـت محدود و ناقص است و
جهت اسـت كـه آتـش عـشق آنهـا بـه رسـيدن بـه آنچـه بـه آن متعلقنـد 

ا به يكى دهند كه عشق به ه اگر سلطنت يك مملكت ر كچنان. فروننشيند
كرد به رسيدن به آن، مطلوب حاصـل اسـت و  داشت و گمان مى سلطنت

چون بـه آن محبـوب خيـالى مجـازى رسـيد،  آرزرضى ديگر در كار نيست،
مطلوب ديگرى بند  سلطنت مملكت ديگر طلب كند و چنگال عشقش به

  تمـام و اگـر؛ و اگر آن مملكت را بگيرد، به ممالك ديگر طمع كنـد؛شود

بسيط ارض در تحت سلطنت و قدرت او آيد، و احتمال دهد كه در كرات 
 و ؛از اينجا وسيعتر و باالتر، آرزوى وصول به آن كنـد ديگر، ممالكى هست

سيطره خـود درآورد، و از عـالم ملكـوت  اگر جميع عالم ملك را در تحت
 كـه خبرهـا آرزو كنـد كـه كـاش ايـن ـ ولو مؤمن به آن نباشد ـ خبر بشنود

گىصند، راسـت بـود و مـن بـه  ها كه مى ها و قدرت دهند و اين سلطنت مى
پس معلوم شـد كـه عـشق متعلـق بـه سـلطنت محـدوده ! رسيدم آنها مى

در نهاد انـسان اسـت، و از محـدوديت  نيست، بلكه عشق سلطنت مطلقه
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زان است و خود نمى است كه سلطنت مطلقه   و پر واضح.داند متنفر و گ
 هاى دنيوى مجازى، بلكه اخروى محـدود نيـست، بلكـه نتاز سنخ سلط

سلطنت الهيه سلطنت مطلقـه، و انـسان طالـب سـلطنت الهيـه و علـم و 
  .)۸۱ص ،۱۳۷۷(قدرت الهى است 

ن  عمــل عاقالنــه برابـر بــا كوتــاه،ارچوب نظــریهــ در ايـن چ ن راهو تــ  و هــا  بهتــ
 و نزديـک مقـصد بـه را وجـودی صـيرورت و سـفر ايـن مـسافر كـه اسـت هايی انتخاب
 ايـن حـال در هـا  انـسانٔه از آن سـو كـه همـاسالمی ٔهفلسف اساس بر .سازد می تر نزديک

، تايصخ، فرهنگ و تمدن محصول عينيت يافتن و ساخت و ساز اعمال سفرند و صيرورت
 البتـه ؛باشـند حركـت در نهايـت و رفتار آدميانی است كه بنا داشته و دارند به سـمت بـی

 انـسان بـا قـوای ،بر اسـاس دانـش اخـالق اسـالمی. مثبت نهايت  يا بییمنف نهايت بی
 مفطور بداند، مراتب وجـودی خـود را بـا ًگوناگونی كه دارد، برای تحقق مقصدی كه ذاتا

، »غـضب« ٔهارچوب نظـری انـسان دارای چهـار قـوهـدر همين چ. سازد خود می» عمل«
ان بـه موجـودی درنـده و بـا  غضب، انـسٔهبا تسلط قو.  است»عقل« و »وهم«، »شهوت«

 ٔهقـو اگـر امـا. شود  به شيطان تبديل می، وهمٔه و با تسلط قو، به بهيمه، شهوتٔهتسلط قو
ين بنابرا. يابد ير قوای وجودی خود مسلط كند، به فرشته، تعالی و تكامل میسا بر را عقل

 خـود  به مراتب وجودی متناسب بـا عمـل،انسان بر اثر حركت جوهری و اشتداد وجودی
اگر عقل بر وجود انسان مسلط شود، هشت نـوع كلـی انـسانی در ذيـل آن  .شود ل میينا

 يا اينكه عقل با تسلط بـر يكـی شود ؛ يسرا يا عقل محض بر انسان مسلط میآيد پديد می
ت خود را اعمال می يـن صـورت سـه نـوع كلـی ديگـر ا در كـه كنـد از قوای ديگر مدي

ت بر آنٔه با وجود فعاليت دو قو؛ يا اينكه عقلآيد وجود می به  عهـده بـر را ها  ديگر، مدي
 ديگـر ٔه يا اينكه هر سـه قـوو ؛آيد وجود می ين حالت سه نوع كلی ديگر بها در كه گيرد می

ت و سلط در . آورد  عقل فعالند كه اين خود يک نوع كلی ديگر را پديـد مـیٔهتحت مدي
البتـه از آن رو كـه هـر . جـودی اسـتدارای هشت نوع كلـی و» انسان ملكی«هر صورت 

. باشد» شمار بی«د توان ای است، اين انواع می  گستردههای كدام از اين انواع، دارای طيف
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نـد  ،از سوی ديگر، اگر هر يک از قوای ديگر بر انسان مسلط شود و فصل مميز او را بياف
 بـا ،گـر غيـر از عقـل يسرا يا يكـی از قـوای دي؛آيد  وجود می هفت نوع كلی غيرانسانی به

ت خىصش بر انسان  كه خود سه نوع كلـی را سازد  هىصت وجودی او را می،سلطه و مدي
ين صورت وجـود انـسانی بـه شـيطان يـا پلنـگ يـا گـاو تبـديل ا در كه آورد  وجود می به

ين صـورت ا در كه شود  يا اينكه دو قوه از قوا در كنار يكديگر بر انسان مسلط می؛شود می
يت اينكـه نها در و ؛يابد گاو يا گايسلنگ تبدل وجودی می پلنگ يا شيطان ه شيطانانسان ب

ممكن است انسان به صورت وجودی شيطان، پلنگ، گاو تبديل شود كه از سـوی اسـتاد 
اين هفت نوع به هفت نوع از اهالی جهنم تطبيق داده شده ) ۱۳۹، ص۱۳۸۶ آبادی، شاه(امام 
كه انسان در هر كدام از اين اصـناف جهنمـی، دارای  آنچه حائز اهميت است، آن١.است

 حيوانيت انسان از ساير ،به همين دليل.  ساير قوا استٔهعقل است؛ اما عقل تحت سلط
ُّكاالنعـٰم بل هم اضل﴿: شود حيوانات شديدتر می ََ ُ َ ِ طبيعی است كه هـر . )۱۷۹/اعراف( ﴾َ

 وجـودی ى بنابراين انواع واقع.گسترده است ى خود دارای طيف،كدام از اين انواع وجودی
يی كه اينک در جامعـه ها بنابراين انسان. يل خواهد كردم شمار اين مجموعه به سمت بی
  .  هستند با يكديگری شباهت ظاهریدارا تنها ،كنند در كنار يكديگر زندگی می

 پيـشرفت يـا پـسرفت ـ بـه معنـای انتقـال از يـک ظرفيـت ،ارچوب نظریهدر اين چ
 نهادهـای و هـا ظرفيـت كـه افتـد رفيت ديگر اجتماعی ـ زمانی اتفـاق مـیاجتماعی به ظ

 محدوديت و ناتوانی با ،فطری تمايالت تحقق از ناشی محصوالت ٔهكنند ذخيره اجتماعی
بـه   بايد جای خـود را،هادهای اجتماعین و ها ظرفيت اين ،صورت اين در. شوند رو هريش

ها و ظرفيت بـاالتری بـرای ايـن  یيه از تواناد كنها و نهادهای اجتماعی ديگر بده ظرفيت
  .سازی برخوردارند ذخيره

ت قوای انسانی بر قوای حيوانی صورت پـذيرد، جامعـه   حال اگر اين تحول با مدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍو إن جهنَّم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب﴿ .١ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َُ ََّ َ ْ َ ََ َُ ُ ِ ٌ لكل باب منْهم جزء مقسومِ ُ َ ٌ ْْ ْ ُ ُ ِ ٍِ ِّ   ).٤٤ و٤٣/حجر ( ﴾ُ
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ت قـوای  .رو شده است هبا پيشرفت ريش اما اگر افراد يک جامعه به جای اينكه بـا مـدي
قـوای و تمايالت ذاتی خـود قـرار دهنـد انسانی، قوای حيوانی خود را  در خدمت تحقق 

 قوای حيـوانی ٔهوسيل  هانسانی را يسر سلطه قوای حيوانی قرار دهند و تمايالت خىصش را ب
سـت اای  قوای حيوانی بـه گونـه. اين تحول اجتماعی، پسرفت خواهد بود محقق سازند،

ت آن شناسـد و بـه صـورت طبيعـی در خـدم كه بسياری از تمايالت فطری آدمی را نمـی
 قوای حيـوانی مثـل ، در اين صورت.است فهم قابل ها كه برای آن استدسته از تمايالتی

طلبی قرار خواهد گرفت و در نتيجه سـاير   در خدمت تحقق تمايل ذاتی لذت، شهوتٔهقو
فطـرت . تمايالت تعطيل خواهند شد و ممكن اسـت افـراد دارای فطـرت ثانىصـه گردنـد

 بنابراين با افـرادی . متعالی در وی خواهد مردهاى  گرايشثانىصه حالتی است كه برخی از
د نـنخواه... ل اخالقـی ويطلبـی، فـضا رو خواهيم بود كه تمايل چندانی به حقيقت هريش

 ٔه غـضب و قـؤهكارگيری مفرط قو طلبی ناشی از به طلبی و لذت آورد قدرت  يسرا ره؛داشت
 ،ی با ايـن خـصوصيتينهادها و جامعه و ؛شود  ذخيره می،شهوت در نهادهای اجتماعی

 و بالطبع اين حالـت ؛گيرد در كنار ساير قوای حيوانی در خدمت تحقق اين اميال قرار می
در اين صورت نهادهـای اجتمـاعی موجـود . به صورت به هم فزاينده ادامه خواهد يافت

رسانی بـه ايـن فطـرت ثـانوی را   كه ظرف و ظرفيت خدماتاى به نفع نهادهای اجتماعی
 و اين تحول به  معنـای پـسرفت خواهـد ؛جا و متحول خواهند شد ه جاب،واهند داشتخ

هر انـدازه كـه در هـر ظرفيـت معـين اجتمـاعی نيـز .  شود می تر  يسرا جامعه حيوانی؛بود
. تر خواهد بـود نيافته  جامعه توسعه،طلبی بيشتر محقق شود طلبی و منفعت تمايالت لذت

دهـای اجتمـاعی و نيـز قـوای حيـوانی در شـرايط كنـونی و كـه نهار از آن ،اين اسـاس بر
 حكمرانی قوای حيوانی برای تحقق اميـال ٔهزمين در حال گسترش و توسع زندگانی مغرب

 پـسرفت در حـال ، در حقيقت بـه جـای توسـعه،طلبی آدمی هستند طلبی و منفعت لذت
ت قـو، قـوای انـسانی نظيـر عقـلٔه، همدر اين صورت. گسترش است ای  تحـت مـدي

يـک  .در خدمت تحقق اين اميـال قـرار خواهنـد گرفـتو حيوانی نظير شهوت و غضب 
 واحد »نوع« كه انسان به جای آن، آن است كه از نظر منطقی، مهم اين مبنای نظریٔهنتيج
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 ٔههمـ واقعيـت بنـدی بنابراين اسالم با دسـته. شمار بی انوع دارای و است »جنس« ،باشد
  . داند  هشت نوع از آن را واقعيت خوب میفقط ،گانه زدهپان اصلی انواع در ها انسان
هاساس اين   بر روى،هربه  » تغيير« كه جوهر اساسی زندگی فردی و اجتماعی بر نظ

 محـصول و نيـز معـرف يـک ،هر دوره از حيات اجتماعی و زنـدگی فـردی، استوار است
ن نامی است كه مـی»عقالنيت فازی«. سطح از عقالنيت است  نـوع ايـن بـر انتـو  بهت

  .نهاد عقالنيت نظام
 حيـات ٔهدور هـر در تغييـر حال در ٔهِانسان در حال تغيير در هر سطح وجودی و جامع

 ،وليت علـوم انـسانیؤمـس كـه رو آن از. اسـت متفـاوت استداللی نظام يک دارای ،خود
  آن و نيز واقعيت حيات اجتمـاعی درٔهشناخت روشمند واقعيت وجودی انسان در هر دور

 اجتماعی و فردی حيات های دوره از روشنی های  بايد بتواند بيانيه، تايصخی استٔههر دور
  دارد،اهميـت آنچـه. نمايـد ارائـه بعـدی، ٔهدور به وجودی سطح هر از انتقال دوران نيز و

 بـرای. اسـت اجتمـاعی و فـردی زنـدگی فازی و ذومراتب و مشكک های خيص نظامتش
 در. اسـت بشری عقالنيت از سطحی معرف و محصول ،ربغ نىصن دوران زندگی ،نمونه

 بـه. اسـت  مادىزندگی های عرصههمواره در پى سامان دادن به  فرد ،وجودی سطح اين
 يسـاد های  متعارف در روايت و حكايت از اين دوران با موفقيتانسانی علوم رسد می نظر

  . است بوده رو هريش هم یيها ناكامی البته و
پيـشين،  هـای  اسـت؟ دوران بوده  چگونهدوران اين از قبل كه ستا آنال اساسی ؤس

 نيـز را خـود مـادی منـافع تحقـق و تشخيص قدرت ،عمل و نظردر  بشر كه است دورانی
 بلكـه ؛نيـست» قبل تـايصخی« به معنای ،در اين بيان» قبل« اين ًالبته لزوما.  باشدنداشته

 قـدرت انـسان ،سـطح ايـن از تـر زلنا وجودی سطح در. است »ای مرتبه و ای قبل درجه«
. نـدارد نيـز را خود فردی مادی منافع اساس بر خىصش زندگی دهی سامان عملی و نظری
 منـافع مـادی ،ت كـه هـر فـرد انـسانیاسـ سـطحی ،جامعـه و فرد وجودی باالتر سطح

  .اجتماعی را نيز مورد توجه قرار دهد
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صادی از جمله نشانگرهای موضوعات مهمی چون رفاه اجتماعی، برابری و عدالت اقت
ه و تحليل بر. منافع مادی اجتماعی است  نظام زندگی اجتماعی مبتنی بر ،اساس اين تج
سـطح . بـودخواهـد  از سطح عقالنيت بـاالتری برخـوردار ،ماركسيسم در صورت تحقق

منافع معنـوی و فرامـادی توجـه به باالتر از اين سطح عقالنيت، سطحی است كه انسان 
 جايگاه زندگی مادی تنها بـه عنـوان مكمـل حيـات معنـوی ً اساسا،ين صورتدر ا. دكن

ف خواهد شد ين«اين مسير تا سطح . تع  تكـاملی ٔهادام» حسنات االبرار سيئات المق
 عقالنيـت ؛ امـااسـت عمـل عقالنيـت قلمـرو در هـا بندی سطح اين ٔههم. تيافخواهد 
  دارد؟ عهده بر وليتیؤمس چه شناختی

 اصـلی سـاختمان موجود، های واقعيت ببا در باورهايش ٔهبار در آدمی های استدالل
 منابع معتبر ٔهكارگيری هم ه بايد با ب، اسالمی شناختعقالنيت. است شناختی عقالنيت
 بـشناسد تايصخی ٔهدور هر در  راانسانی های  توصيف، واقعيتٔه نخست در مرحل،شناخت

 و هـا  مكـانيزم،به عـالوه.  دوره را توضيح دهد تبيين، نظام عقالنيت هرٔه آنگاه در مرحلو
. دهـد توضـيح را اجتمـاعی و فـردی حيات ديگر ٔهدور به دوره هر از تغيير بر حاكم منطق
 سـازی نظـام به عقالنی صورت به بايد ،توصيه و تجىصز ٔهمرحل در و بعدی گام در و آنگاه

 همـت ،تغيير اين تمدي هدف به تايصخی مرحله هر در زندگی گوناگون های عرصه در
... و اقتـصادی اجتمـاعی، يسـست از نـوعی يافتن معنای به عقالنی سازی نظام. بگمارد
ن با بشر حيات از مرحله هر در كه است نه كمت  را جامعه و فرد ،مادی و زمانی های ه

ن به موضـوع شـناخت علـوم  .نمايـد تـر نزديـک و نزديـک زنـدگی مقاصد به روش بهت
وليت علـوم ؤ انسان بر اساس مبانی و معارف اسالمی اين گونه است و مـس يعنی،انسانی

 و در هـر ای هـا در هـر جامعـه  كشف واقعيت و موجوديت انـواع انـسان،انسانی اسالمی
خی تا چه اندازه تايص مرحله هر در و ای اما اينكه واقعيت هر جامعه.  تايصخی استٔهمرحل

بـر اسـاس ايـن  .كنـد مـی ديصافـت اخـالق ٔه پاسخ خود را از نظام و فلـسف،خوب است
 ٔههمـ امـا ،شناسـد مـیخـوب  را جوامـع ٔهها و همـ  انسانٔه اسالم هم،ارچوب نظریهچ

هايی   متعارف اقتصاد كه فقط انساندانش خالف بر ؛داند  و جوامع را خوب نمیها انسان
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  .شناسد می ،داند را كه خوب می

  يريگ جهينت
ن ً اساسا،» فقهیاجتهاد«با توجه به ماهيت : يكم  اجتهاد به معنای دستيابی به بهتـ

 ٔهاعمال برای نيل به مقاصد زندگی بر اساس مبانی و معارف اسالمی متناسب با هـر دور
 بـه مثابـه ًبـه عبـارت ديگـر، اجتهـاد فقهـی دقيقـا. اسـت اجتمـاعی طيشـرا و تايصخی

آل  انـسان ايـدهمـدل » فقيـه «،ارچوب نظریهدر اين چ. است» عقالنيت اسالمی عمل«
اسالمی است كه تمـام اعمـال خـىصش را بـر اسـاس مبـانی و معـارف اسـالمی تنظـيم 

ی هنجـاری و ارزشـی از جـنس هـا  گـزاره،كنـد هـايی كـه توليـد مـی تمام گزاره. كند می
 در صدد شـناخت هـيچ نـوعی از واقعيـت ًبنابراين فقيه اساسا. ی اخالقی استها گزاره

متـدلوژی يـك يش بـر اسـاس هـا بلكه تمـام گـزاره، )عقالنيت شناختی(خارجی نيست 
ن اعمالی است كه انسان را به مقاصـد اسـالمی زنـدگی نا،شده پذيرفته ل يـ معرف بهت

 ؛يـه باشـندفق هـا  انـسانٔه اصل اولی آن است كـه همـ،ارچوب نظریهدر اين چ. كند می
اما چون ـ مثل . دتبديل شون»  انسان مسلمانآل يدها مدل« مصداقبه  ها  انسانٔهيعنی هم

 بـه مـدل مطلـوب تبـديل شـود، توانـد  نمـیًی ديگر زندگی ـ هر فرد عمالها  عرصهٔههم
 از تـوان بـر ايـن اسـاس، نمـی.  پيـروی كنـد،عقالنی و منطقی است كه از مدل مطلـوب

 انتظـار داشـت ،است) فتاوای فقهی(ی هنجاری  ها  مولد گزارهًكه ماهيتا» اجتهاد فقهی«
 چون هايی بنابراين ايده. ناختاری محصول عقالنيت شناختی را توليد كندی شها كه گزاره

ـه)۱۳۸۹ پور، حسنی و علی(» پارادايم اجتهادی« پـردازی در قلمـرو علـوم انـسانی   برای نظ
شناختی  يک اشتباه فاحش معرفتـ   استانسان ٔهاركه متولی شناخت عقالنی آدمی درش ـ

  .شناختی است و روش
 مـورد ،يینمـا ی علوم انسانی تا وقتی كه برای واقـعها  رشتهٔهی همها هتمام گزار: دوم

يـت عملـی يـا فعـل موضـوع عقالن قلمـرو در ،انـد تأييد عقالنيت شناختی قـرار نگرفتـه
 كـه انـسان مـورد گىصنـد یمـ مـا به ها بنابراين، اين گزاره. شناخت در علوم انسانی است
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 گـىصی مـا از فلـسفه و نظـام ،در نتيجـه. ددانـ  ما چه اعمالی را خوب يا بـد مـیٔهمطالع
 در علـوم هـا بنابراين تمام فرضيه. يما اخالقی مورد عمل موضوع شناخت خود باخبر شده

ِ گـام نخـست ، درسـت باشـدگيـری اگر اين نتيجه. اخالقی دارند ٔهانسانی ماهيت فلسف
مـورد ) آنبه معنای شامل و جامع (  اخالقٔه فهم درست فلسف،ی علوم انسانیها پژوهش

در گـام بنـابراين . شـوند  آن ساخته میاساس بر ها قبول هر جامعه يا فرد است كه فرضيه
ای در مـورد  اخـالق هـر جامعـه ٔههای علوم انسانی بايد بر اساس فلـسف  پژوهش،نخست

 هـای سـپس ميـزان صـدق فرضـيات را بـا روش. سازی شود آنها فرضيه» اعمال و رفتار«
 محـصول عقالنيـت ، دومٔهدستاورد وظيفـ. رد اريسابی قرار داد مو،معتبر شناخت واقعيت

ىصـستی بـودن علـوم يبنـابراين پويست. دبـوعلوم انسانی خواهـد  آن ٔهثمرشناختی است كه 
 ،ارچوب پارادايم پويستيىصستیه يعنی اگر در چ؛انسانی در قلمرو عقالنيت شناختی است

ی درستی فرضياتی  ييـد أرا ت ) اخالقـی خـاصٔه فلسفيعنی يک(رفتار مردمان جوامع غ
ـی ٔه باور به ضرورت تعميم آن به معنای باور به جهانی بـودن فلـسف،كنند می  اخـالق غ

 معنـای بـه ،آن بـر مبتنـی سياستی های  تجىصزها و توصيه،تر از آن به عالوه و مهم. است
ـٔه مجموعگسترش و تعليم  در ،ی مبانی و دستورات اخالقی برآمده از فلـسفه اخـالق غ

  .جوامع ديگر است
ی بر اسـاس مبـانی ،بنابراين اگر با روش معتبر  شناختی نشان داده شد كه مردمان غ

 بـه معنـای آن اسـت كـه فلـسفه و نظـام ،كنند و فرضيات اقتصاد خرد متعارف عمل می
 اخـالق و نظـام ٔهيعی است كـه فلـسفطب. است گونه بدان هاآن) عقالنيت عمل(اخالقی 
. دشـو شناسـايی ،های معتبر شناختی ديگران نيز بايد با روش) نيت عملیعقال(اخالقی 

ه هـا، انـسان عقالنـی مـورد نظـر   انسانٔهپردازان در مقابل اين تشكيک كه هم برخی نظ
  ١ .اقتصاد خرد نيست، پاسخ جالبی دارند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راه حل ديگر، راهی است كه تئوری مارشال برای اقتصادسازی ارائه نموده است و خصوصيت « .١
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 ٔهار اخالق اسالمی ـ كه بر نوع نگـاه خـاص اسـالم درشـٔه بر اساس مبانی فلسف:سوم
شوند و چـه   مثبت تلقی ،ه نظر نظام ارزشی اسالمچ ـ ها  انسانٔههم ان مبتنی است ـانس

فـ منفی بنابراين عقالنيت اسالمی عمـل، گـىصی . باشند ای می شده  دارای جايگاه تع
 قابـل ، عمـلٔههـا در حـوز بر اين اساس تغيير و تنوع انسان. عقالنيت انسانی عمل است

ف ا هـا در   شناخت عقالنيت عمـل انـسانٔهنسانی كه وظيفعلوم ا. ستتشخيص و تع
 ،هـا تر از شناخت شـباهت انـسان  مهم، و واقعی زندگی را بر عهده داردعينی های عرصه

 از ايـن رو. ايى كنـدها را در طول زندگی و در طول تـايصخ شناسـ بايد تنوع و تغيير انسان
ـ دارای  شف عقالنيت عملو نظام عقالنيت شناختی به عنوان كا نظام عقالنيت عمل ـ

مهم آن اسـت كـه ابتـدا نـشان داده شـود كـه . ماهيت تشكيكی، ذومراتبی و فازی است
 در حال زندگی عملی هـستند تـا بتـوان ،ها در كدام يک از فازهای عقالنيت عمل انسان

اگر يـک نظـام علمـی . دكرنظام زندگی و رفتار و عملكردهای آنها را توضيح داد و تبيين 
 اخـالق ٔهفلـسف(ه بر آن باشد كه با فرضيات نـشانگر يـک نظـام عقالنيـت عمـل آگاهان
ی ها  انساندر واقع قصد دارد كه  ،های عقالنيت عمل را بشناسد تواند تمام نظام می) غ

ی( را بر اساس همان دستگاه عقالنيت عمل يت كند) فلسفه اخالق غ  يسرا در اين ؛ت
هـای  خواهـد انـسان  مـی، از دستگاه شناختی خـودهای سياستی برآمده صورت با توصيه

هـای شـناختی خـود   گـزارهیينما موضوع شناخت خود را برای اثبات تحقق عينی و واقع
  .تغيير دهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وی گفته است فعاليت غيراقتصادی . سازد می» اخالقی«انسان اقتصادی را بهبود بخشيده، آن را 
بنابراين . ها ناشی از يک خصوصيت ناپسند و بد است فعاليتوجود دارد، اما اين ) غيرعقالنی(

دهد، اما مدعى است كه حداقل  كند كه رفتار همه مردمان را توضيح می تئوری اقتصادی ادعا نمی
  ».دهد های خوب را توضيح می  انسانٔهمهرفتارهای 

Paul Diesing,  The Nature and Limitations of Economic Rationality,  Source: Ethics, Vol. 61, 

No. 1, pp. 12-26  
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فـرد و » تغييـر و تنـوع«ارچوب نظری از آن جهت كه متغير كليدی ه در اين چ:چهارم
 ٔه اساسـی همــ موضـوع، پيـشرفت و انحطـاط فـرد و جامعـه،گـردد جامعـه قلمـداد مـی

های زنـدگی كـه  بنابراين هدف شناخت واقعيت. ها در قلمرو علوم انسانی است شناخت
 بيش از آنكه در برابـر آن تـسليم ،ست اها عقالنيت عملی فازی و مشكک انساندستاورد 

ت تغيير آن است گذاری و نظام يصزی، سياست  برنامه،باشد بـه همـين . سازی برای مدي
.  دارای ماهيت دسـتوری اسـت،ارف اسالمی در قلمرو زندگی انسانی معٔه مجموع،دليل

 طراحی نظام اقتصاد اسـالمی ،تر از آن  اما مهم؛ مهم است،بنابراين علم اقتصاد اسالمی
  .به منظور تغيير يا پيشرفت اسالمی اقتصاد جامعه است
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