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  شناختی و چگونگی حصول آن بررسی عقالنیت ارزش

  "تجزیه و تحلیل منطقه خاکستري"در اندیشه ماکس وبر

  

   زینب نادي ،غالمرضا جمشیدیها

  

 )20/03/99تاریخ پذیرش ،15/06/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

 مدرن عصر فکري چالشگاهترین  فراخ از، آن فراورده موضوعات همراه به عقالنیت مقوله

 نوین دنیاي برجسته هايویژگی از که عقالنیت همِ تمامیِ پردازان،نظریه قول به بنا .است

 آرا اتفاق عقالنیت بحث سر بر است مسلم چهاست. آن استوار حیات تدبیر حسن یر است

 تدبیر و مانند و مثل بی یار را آن از انواعی یا نوع خود ظن از متفکري هر و نداشته وجود

-نظریه عقالنیت مبحث در که متفکرانی جمله از .پنداردمی آدمی حیات یانجر حسن براي

 شناخته ابزاري عقالنیت مبحث با پیش از از بیش که است وبر ماکس است کرده پردازي

 شناختیارزش عقالنیت معرفی پردازاننظریه جمله از یکی حق به وبر که حالی در شده،

 عقل خصوص در وبر دیدگاه بررسی اسنادي به ژوهشپ روش از استفاده با حاضر مقاله .است

 مورد را آن حصول چگونگی و پرداخته شناختیارزش عقالنیت همان یا ارزش با آن ارتباط و

 ارزشی هايگیريجهت که هنگامی وبر نظر از که دارد آن از حکایت نتایج .داده قرار واکاوي

 شانیت، دیگر قلمروهاي در خواه و باشد اخالقی قلمرو در خواه ذاتی عقالنیت یک درون

 نهایت در .یابدمی افزایش درونیشان یکپارچگی و جامعیت و کندمی پیدا را نظري عقالنیت

 ذیل در مراتبی سلسله طور به و یابندمی یکدیگر با منسجم ارتباطی تدریج به و شده عقالنی

 شرایطی چنین در .شوندمی دینی یا عرفیهاي  جهانبینی به تبدیل و گرفته قرار نهایی ارزشی

 در وبر، نظر از، میگیرد صورت مبنا این بر کنش و عمل و شده محقق شناختیارزش عقالنیت

 
  .عضو هیأت علمی دانشگاه تهران                               gjamshidi@ut.ac.ir   

  . (نویسنده مسئول) دانشجوي دکتراي دانشگاه تهران                                     

z.nadi١١١٠@gmail.com  
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 ابزاري عقالنیت نوع دو بین ستیزه و تضاد الشعاع تحت مختلف قلمروهاي میان تنش حقیقت

  .دنیاست و دین میان در نهایت تقابل و شناختیارزش و

 ارزش بینی، عقالنیت ارزشی، جهان گیرهايدنیا، جهت و یند تقابل مفاهیم اصلی:

 ها.ارزش نظري، قلمرو و ذاتی شناختی، عقالنیت

  

  طرح مسئله

، عقیدتی و معرفتی آدمی، از ترین و ارزشمندترین فضیلت ذهنیدرباره عقالنیت به عنوان بزرگ

شناسی مهمی که عصر رفتتوان سخن گفت. از جمله مباحث معهاي گوناگون میها و دیدگاهجنبه

شناسان و متفکران دینی را به خود شناسان، انسانکنونی با آن درگیر است و توجه فیلسوفان، جامعه

ها با عقل و عقالنیت معطوف داشته، چند و چون و تبیین باورهاي ارزشی و هنجاري و رابطه آن

  ). 266: 1384است (بودون، 

الق و باورهاي هنجاري اگر چه داراي ید طوالیی به اندازه ها، اخعقالنیت و رابطه آن با ارزش

اي ِتقریباً نظري، همان مسئله قدیمی است که زندگی بشر است، اما به صورت مالحظه قدمت تاریخ

). بعد از او شاگردش افالطون، 136: 1389براي نخستین بار در شخص سقراط پدیدار شد (اباذري، 

سوي خدا می تازند؛ این در حالی ي یک هدف یعنی ارزش خیر بهسوثابت کرد که عقل و غریزه به

بود که نیچه شرح و بسط نیهیلیستی در فلسفه خود را ناشی از متالشی شدن هدف افالطون دانست 

هاي ارزشی (هنري) و حکمت عملی با تفکر علمی جمع شوند و ابراز داشت، هنوز زود است که توان

  ).137و  136یل دهد (همان: و نظام ارگانیک واالتري را تشک

دکارت باالترین شاخه درخت فلسفه را ارزش و اخالق دانست و اخالق را نهایت حکمت 

ها و نیز ها نیز با طرح چگونگی فهم ناسازه). کانت و نوکانتی263: 1389معرفی نمود (موحدي، 

ق و فلسفه دست زدند ها، اخالعلم در عقل عملی به انقالب کپرنیکی در ارزشاحکام پیشینی فرا

شناسان نیز خود ها و رابطه آن با عقالنیت در نزد جامعه). مبحث ارزش19- 14: 1384 زاده،(ماهرو

را علنی ساخته، از آن جمله متفکران مکتب فرانکفورت که در خصوص مسائل مدرنیته سخن 

عقالنیت ابزاري است گفتند، معتقدند مهمترین ارزش یعنی رهایی در مقابل عقالنیت سلطه یا همان 

شناسانی است که نظریه ). هابرماس از جمله جامعه64-35: 1393که از بین رفته است (عباسپور، 

اي دانست عقالنیت ارتباطی را مورد توجه قرار داد و در نظریه خود جامعه حقیقی و سالم را جامعه

سازند و باعث ت ارتباطی را میهایی چون مفاهمه و اجماع در ارتباط با هم، عقالنیکه عقل و ارزش

- 17:  1374شود (نوذري، خروج جامعه بیماريِ ناشی از سلطه عقالنیت ابزاري (قدرت و ثروت) می

 کارکردى عقالنیت جایگزینى را موجب بوروکراسى مدرن، صنعتى جامعه تحلیل مانهایم کارل). 36

 اساس بر هوشیارانه عمل براى داداستع ذاتى عقالنیت از او منظور دانست. ذاتى عقالنیت جاىبه
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 واسطهبه بوروکراسى ماهیت مانهایم نظربه. است فرد اعمال نتایج از آگاهى و وقایع از شخصى تفسیر

   بینى پیش اساس بر و منطقى بطور فردى هر کنش زیرا است، شده مشخص کارکردى عقالنیت

 عقالنیت که دنیایى است، در معتقد مانهایم. شود مى هدایت نهائى اهداف بعضى دستیابىبه

 شکل را شان زندگى که را نیروهایى کنترل شده و مردم کمتر ذاتى عقالنیت شود، بیشتر بوروکراتیک

 جمعیت اقتصادى، رکود قبیل مشکالتى از حل براى کنند مى احساس دهند و مى دست از دهد مى

 قدرت فاقد کند مى تهدید را زندگیشان که اى هسته جنگ انرژى و هاى محدودیت بیکارى، زیاد،

  شناسانی که یکی جامعه". اما انچه مسلم است )54 -39:  1375اند (نقل از آزاد ارمکی،  شده

گیرد، انداز اخالقی و ارزشی وي قرار میتردید عقالنیت در نقطه کانونی آثار وي و در مرکز چشمبی

ترین عنصر و ویژگى فلسفه  عمدهعقالنیت، در حقیقت ")؛23: 1395(بروبیکر،  "ماکس وبر است

  ).54 -39:  1375(آزاد ارمکی،  "تاریخ وبر است

تو متفکر همسو با زمانه ماست، مباحثی همچون رفتارهاي اقتصادي و وبر بیش از دورکیم و پاره

هاي آن، اهمیت ساخت ها، اهمیت دنیاي مدرن و ویژگیبینیرابطه آن با اعتقادات مذهبی و جهان

هاي مذهبی، اقتصادي، سیاسی، ی در ترتیب دادن به رفتارها براي مقایسه نظامکنش اجتماع

اجتماعی جهان افسون زدوده و از همه مهمتر مباحث مربوط به عقالنیت همگی دالیلی است که وبر 

 از پس ). از طرفی645-639: 1384را بیش از دیگران ،متفکري همزمان با ما قرار داده است (آرون، 

 بر گذشته دهه دو به خصوص در وبر ماکس اندازه به دیگري فیلسوف هیچ شاید یسم،مارکس افول

هایی پیرامون انواع آن، یابیاصطالح عقالنیت و نکته .است نبوده تأثیرگذار ایرانی روشنفکران

 1904ها در کارهاي وبر، پس از سال ها و روابط انواع آنبنیادهاي فرایند عقالنی شدن، مشخصه

فت؛ آثاري از جمله اقتصاد و جامعه و مجموعه مقاالت جامعه شناسی دین وبر، بیش از دیگر رونق گر

آثار وي قابل بررسی در حوزه عقالنیت است، چرا که مهمترین تحول در گسترش فهم وبر از مضمون 

). ٧٠٢-٦٦٣ :١٩٧٥ ,Tenbruchعقالنیت انواع و فرایندهاي آن در این آثار صورت گرفته است (

ترین مفهوم اندیشه وبر است که به معنی گسترش عقالنیت روند عقالنی شدن جهان، عام"ه اگر چ

  اما او از جمله ") 57: 1384(بشیریه، "نهادي یا ابزاري در حوزه زندگی اجتماعی است 

شناسانی است که مبحث ارزش را به عقل پیوند زده است و بارزترین نمود آن در بحث جامعه

ح گردیده، جایی که کنش از طریق اصلی ارزشی با طی کردن روند عقالنی شدن عقالنیت ذاتی مطر

(کالبرگ،  "شودبینی، مستقیماً به سمت یک الگو هدایت میو تشدید آن به عنوان یک اصل و جهان

1375 :34-64.(  

 وبر با توجه به اشتراکی که براي انواع عقالنیت در عنصر مهار کردن آگاهانه واقعیت قائل است،

هاي زندگی روشمند و هاي مختلف انواع عقالنیت براي ایجاد شیوهدر بررسی که در خصوص قابلیت

ها عقالنیت ذاتی قرار عقالنی کرده است معتقد است تنها عقالنیت عملی و ذاتی که البته در رأس آن
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دلیل ترکیبی گیرد و قابلیت ایجاد یک زندگی روشمند عقالنی را دارد، چرا که عقالنیت ذاتی به می

چه مسلم است ها قادر است زندگی روشمند و عقالنی بیافریند (همان). اما آنپارچه از ارزشیک

اند و نه قابل فهم، بسیاري سادگی در دسترسهاي وبر پیرامون بسیاري از مباحث نه بهکه، اندیشهاین

، اوستهاي تفکر ی از ویژگیشناختی، علمی و فلسفپراکندگی روشمعتقدند علت آن، خود وبر است که 

هاي ممکن،که اصوال و نمایشی از همه ضد و نقیض درآوردکند توانسته از هر کانونی سر گمان می چرا که

هاي از جمله مباحثی که وبر دیدگاه )3 :1383(فروند،را ارائه دهد  ندقابل تحویل به هیچ نظامی نیست

طورکامل مورد ندرت بهتکه برخورد شد و بهرش به صورت تکهمند نکرد و یا با آثاخود را پیرامون آن نظام

). در بحث از عقالنیت ما بیش از همه وبر را به 23: 1395بررسی قرار گرفت عقالنیت است (بروبیکر، 

که وبر در خصوص پیوند عقل با ارزش یا همان عقالنیت شناسیم، حال آنپرداز عقالنیت ابزاري مینظریه

رزش محور هم مباحثی در خور توجه دارد که کمتر مورد توجه واقع گردیده است، از شناختی یا اارزش

بنابراین مبحث اصلی  رو، در این مجال قصد داریم وبر را از منظر توجه به پیوند عقل و ارزش بنگریم،این

ش که در همین راستا پرس شناختی خواهد بوداین مقاله بررسی دیدگاه وبر در خصوص عقالنیت ارزش

  نماییم:پژوهش را به این صورت مفصل بندي می

منظور وبر از عقالنیت ارزش شناختی یا ارزش محور چیست؟و روند حاصل شدن ان چگونه 

 است؟ 

  

  :مطالعه آنضرورت اهمیت موضوع و  

عقالنیت  دهد.بی شک اتصاف به عقل و عقالنیت است که به انسان شانیتی متمایز از حیوان می

سازد رفتارش را از طریق دالیل و کند و انسان را قادر میکشف همه چیز را مهیا میقدرت تحقیق و 

استفاده از اصول کنترل و هدایت کند. تحقق آرام عقالنیت در طول زمان، از طرفی نتیجه صعود و 

: 1387ها، طبقات و فرمانروایان (گرث و میلز، هاي دولتسقوط ساختارهاي نهادین و فراز و نشیب

ها، اقتصاد، خانواده، روابط اجتماعی و.....بوده و از طرفی بر روي آنان نیز ه کتاب وبر) فرهنگمقدم

ها، موقعیت تاثیر قطعی گذاشته است. حال مسلم است که پیوند یا عدم پیوند عقالنیت با ارزش

بسیاري از  کهجائیکند؛ در همین راستا، از آنهاي بنیادین میچنین ساختارهایی را دچار دگرگونی

پیکربندي کلی نواقص یا محسنات دنیاي گذشته، فعلی و از آن مهمتر خصوصیات دنیاي مدرن، 

  شود. به این ترتیب بحث و اختالف نظر پیرامون آن و ، همگی بر محور عقالنیت تحلیل میدانش

دیشمندان ها اختالف نظر انها و اخالق بسیار قابل توجه بوده و قرنخصوص ارتباط آن با ارزشبه

  خصوص نوع ِ چه مسلم است بررسی مفهوم عقالنیت بههاي مختلف را در پی داشته، آنحوزه

شناسی که بیشترین ارجاعات در این خصوص را به شناختی آن در نزد وبر به عنوان جامعهارزش

دهد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، پژوهش و توجه بر سر عقالنیت خود اختصاص می



 1398پاییز ، 3 شمارهم، شناسی ایران، دوره بیست مجله جامعه

28 

شناختی در نزد وبر به چند دلیل حائز اهمیت است. اوالً این مفهوم اغلب به درستی درك رزشا

هاي جمعی و هنجاري داراي اهمیتی که این نوع عقالنیت از نظر تبیین باورها و ارزشنشده، دوم آن

حی از توان طربنیادین است و از این دو مهمتر اینکه، براساس فهم درست از این نوع عقالنیت می

تواند مدعی اي که به زعم بودون مییک نظریه کلی درباره باورهاي هنجاري ترسیم کرد، تنها نظریه

  ). از طرفی، مشهود است که مبحث عقالنیت 266: 1384نگري در مسائل باشد (بودون، کلیت

بان شناختی وبر کمتر مورد توجه واقع گردیده و پیرامون ان کمتر اطالعاتی خصوصا به زارزش

شناختی در اندیشه وبر فارسی موجود است. به این ترتیب تحقیق و پژوهش پیرامون عقالنیت ارزش

کمک شایان توجهی به توضیح، تفسیر و تحلیل مسائل خُرد، میانه و کالن در ساحت نظري و عملی 

  شناسی خواهد کرد.خصوص جامعهحوزهاي مختلف به

  

  روش مقاله

وش پژوهش اسنادي مبتنی بر تفسیر متون انجام گرفته است. در مقاله حاضر با استفاده از ر

گیرد (مجدفر، پژوهش اسنادي، پژوهش مبتنی بر شواهد و با توجه به مطالعه اسناد صورت می

اسناد عمدتاً شامل اطالعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران "). 276: 1382

) از جمله مواردي که از 726: 1378(گیدنز،  "آید.یقبلی در حوزه مورد نظر تحقیق به دست م

پژوهش مورد نظر ، استفاده از اسناد و مدارك را "شود زمانی است که مطالعه اسنادي استفاده می

). 256: 1382(ساروخانی،  "یابی یک زمینه خاص استنماید و در اصطالح نیازمند مأخذایجاب می

). مقاله فوق در 264-260است اصالت منابع است (همان:  آنچه در یک پژوهش اسنادي حائز اهمیت

هایی است که ماکس وبر در خصوص بحث عقالنیت با استفاده از منابع دست اول که شامل کتاب

ها نظریه پردازي نموده و با استفاده از منابع دست دوم، که مباحث فرانظریه این خصوص در آن

از سوي اهل بر اصالت منابع  ي کهتاکیدتوانسته  ،استپردازان و مفسران در خصوص عقالنیت وبر 

  .پوشاندبرا جامه عمل گردد علم مطرح می

  

  پیشینه پژوهش

)، پارسانیا و 1389)، یزدانی (1375پیرامون عقالنیت و انواع آن پژوهشگرانی همچون ارمکی (

)، 1386ري ()، منوچه1388)، عضدانلو (1389)، رضوي (1394نیا (ربیع )،1392تنها (اسالمی

)، کالنتري 1371)، افسرده (1379)، جلیلی (1389)، مصطفایی (1391)، زمانیها (1384فصیحی (

هایی پرداختند، اما مبحث عقالنیت ارزش شناختی و چگونگی حصول آن ) به ارائه پژوهش1384(

از عقالنیت در آثار وبر به طور خاص مورد پژوهش واقع نگردیده و ما با قلت اطالعات در این حوزه 
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رو پژوهش حاضر با امعان نظر بر این کمبود هدف خود را بررسی در آثار وي مواجهیم، از این

   عقالنیت ارزش شناختی در آثار وبر قرار داده است.

  

  قالنیت و انواع آن در اندیشه وبرع

رد توجه مو. عقالنیت داردتفاوت  آنبا اصطالح فلسفى شناختی در نزد وبر جامعهمفهوم عقالنیت 

وبر را نباید با مفهوم به اصطالح عقالنیت موجود در تاریخ، که حاصل صیرورت انسانى در فرآیند 

معناى شکوفایى عدالت حقیقى، تقواى واقعى، برابرى،  بهفرجام آن پیروزى عقل  بوده وترقّى جهان 

اشتباه کرد (آزاد  مدانجامیامر عقالنى که در نهایت، به انسان مدارى با مفهوم ، استصلح و غیره 

). زمینه و منشاء توضح و تشریح نظریه عقالنیت در نزد وبر کیفیت تکامل 54 -39:  1375ارمکی، 

اي بود که سبب آفرینش یک نظم اجتماعی برنامه ریزي شده تمدن غرب بر حسب عقالنیت فزاینده

: 1386زاده و شیخ زاده، در زمینه هاي متعددي همچون اقتصاد، سیاست، دین، علم و ....بود (شیخ 

). تمرکز بر عقالنیت و فهم آن از نگاه وبر با توجه به تقسیم بندي هایی است که وي از 164 -141

این  مشترك قابلیت رغمعقالنیت ارائه کرده است، وي عقالنیت را به چهار نوع تقسیم نموده ،که علی

 آشکارا هايگونه به نامتجانس واقعیات با این عقالنیتها  واقعیت، آگاهانه کردن مهار چهار نوع ،در

 کنند می ایجاد متفاوتی تأثیرگذاري درجات با را کنش هاي یکنواختی و کنند می برخورد متفاوتی

 پردازیم: ها می. در ذیل به بررسی انواع آن)64-45: 1383کالبرگ،(

  

 عقالنیت عملی

زندگی فرد است که شخص در آن  اي ازاز نگاه وبر عقالنیت عملی در حقیقت هر گونه شیوه

 استراتژي عملی، عقالنیت") 72: 1371کند (وبر ،ها بر خود را ارزیابی میاعمال دنیایی و تاثیرات آن

 امکان حد ترجیحات تا و مهم اهداف او به رسیدن فرد، زندگی حالت بهترین براي

مبنا ت دنیایی را با وبر هرگونه شیوه زندگی را که فعالی )٣٣٥–٣١٣ :٢٠٠٢,Mosterin("است

کند، واجد نگرد و داوري میاش میمنافع فردي در وجه صرفا عملگرایانه خودخواهانهقرار دادن 

شیوه زندگی مبتنی بر عقالنیت عملی، متضمن . )64- 45: 1383کالبرگ،( نامدعقالنیت عملی می

برخی از واقعیات گردن بهفقط ، بلکه باشد نیست که به نیابت از نظام ارزشی مطلق یالگوهاي کنش

  نظر  آورند درواقعیات پیش می ترین وسیله را براي غلبه بر مشکالتی که آن نهد و به صرفهمی

  کنش عملگرایانه بر حسب منافع روزمره و براي نیل به اهداف عملی معین باید درگیرد. می

نابراین این نوع عقالنیت . بتترین وسیله را با احتیاط سنجید و با دقتی فزاینده در نظر گرفمناسب
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و به حوزه رفتارها مربوط  جلوه اي از توانایی انسان براي کنش عقالنی ناظر به وسیله هدف است

 ).٦-١٩٩٥:٥,stenmark(پردازد که چه کارهایی باید به نحو مطلوب انجام گیرد بوده و به این می

عقالنیت عملی، مستلزم پیروي افراد  تمایل عملگرایانه و این دنیایی به الگوهاي کنش مبتنی بر

گیري مبتنی بر تعالی امور روزمره از برخی واقعیات و همراه با آن، گرایش به مخالفت با هر جهت

نه فقط به هر تالشی در جهت ارزش هاي غیرعملیِ آن دنیایی، اعم در چنین عقالنیتی افراد است. 

 اعتمادندنتزاعی تمام اقشار روشنفکر نیز بیاز اتوپیاي دینی و عرفی، بلکه به عقالنیت نظري ا

 ).64 - 34: 1375(کالبرگ ،

  

 عقالنیت نظري

این نوع عقالنیت، متضمن مهار کردن آگاهانه واقعیت است، نه از طریق کنش بلکه از طریق 

جا مواجهه شناختی در این )،232: 1371اند (وبر، فزاینده یداراي دقتکه ساختن مفاهیم انتزاعی 

 ؛دهدقبیل قیاس و استقراي منطقی، فراوان رخ میاي از اش مانند فرایندهاي فکريتجربه شخص با

تر، تمام فرایندهاي طور کلیاند. بهاموري عادي در این عقالنیت  اسناد علیت و ایجاد معانی نمادین

ي هاي عقالنیت نظرهاي فراگیر و فعالشان، نشانهانتزاعی مربوط به شناخت، در تمام صورت

بیشتر از ، آگاهانه براى نیل و وقوف به واقعیت مسلّط و برتر ی استالش(همان) این نوع عقالنیت تاند

  )73 - 39: 1375(ازاد ارمکی،  تا از طریق کنشاست طریق افزایش مفاهیم انتزاعى 

دارد که بر خالف کنش عقالنی، ناظر به وسیله هدف که بنیان عقالنیت عملی وبر اظهار می

زگار شونده را فراهم می آورد، فرایندهاي تحقق عقالنیت نظري را نیاز فراطبیعی برخاسته از صرفا سا

کند؛ بدین معنا که سرشت متفکران و نظام سازان و خواست مهار نشدنی آنان، تقویت و تشدید می

می خواهند از صرف برخی امور عادي فراتر روند و براي وقایع تصادفی زندگی روزمره معنایی 

انگیزه غایی این اشخاص، جست وجوي پاسخ براي سؤالی است که اساس  پارچه تدارك ببینندیک

اگر دنیا در . آنان معموال در چنین مواقعی با سواالتی از قبیل، کلّ مابعدالطبیعه تشکیل داده است

ه کلّ و زندگی به طور خاص می بایست معنایی داشته باشد، آن معنا کدام است، و دنیا باید چگون

  ).64 - 34: 1375شوند (کالبرگ ،مواجه می باشد تا با آن معنا تطابق داشته باشد

  

 عقالنیت صوري

 گزینش بر و است دقیق و روشن کامالً داند که داراي معناییصوري را عقلی می راسل عقل

 ارتباطی هیچ و داشته یابی به ان را داریم داللتکه قصد دست هدف یک به نسبت درست ابزارهاي

 است زیرا نسبی معنا دو به صوري ). عقالنیت12 -3: 1384 نیا، (قائمی ندارد اهداف گزینش با
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 را رفتارها بافت و شرایط باید ارزیابی براي کند و از طرفی می پیدا معنا اهداف با نسبت در عقالنیت

). ٨-٢٧ :١٩٩٥,Stenmark( شود می روشن شرایط این به نسبت در عقالنیت و گرفت نظر در هم

برخالف خصلت بین تمدنی و فراعصري انواع عقالنیت عملی، نظري و ذاتی، عقالنیت صوري به طور 

هاي اقتصاد، حقوق و علم) و ساختار سلطه خصوص عرصهههاي زندگی (بمرتبط است با عرصه کلی

و  ها دقیقساالرانه سلطه) که فقط همراه با صنعتی شدن، حدود و ثغور آنخصوص شکل دیوانه(ب

مشخص گشتند. در حالی که عقالنیت عملی همواره نشانگر گرایشی مبهم است به محاسبه و حل 

مسائل روزمره از طریق الگوهاي کنش بر مبناي عقالنیت وسیله هدف و با لحاظ منافع شخصی در 

مبتنی بر عقالنیت وسیله هدف با  ات عقالنیت عملیهمان محاسب در عقالنیت صوري، مقام عمل،

) 64 - 34: 1375پذیرد (کالبرگ،صورت میبه قواعد، قوانین یا مقرراتی که کاربرد عام دارند  ارجاع

  در حقیقت در این نوع کنش، کنشگر بهترین و کاراترین راه را براي رسیدن به هدفی مشخص 

که بهترین و خاطر خواستن خود بلکه به دلیل اینکند، او این کنش را نه بهسنجد و محاسبه میمی

  ). 28: 1374دهد (وبر، هدف است انجام میکاراترین راه براي رسیدن به

) چنان که وبر معتقد 11: 1392شود (اسالمی تنها، در این نوع عقالنیت از جهان راز زدایی می

توانیم اثبات کنیم که اصوال هیچ ایم که هر لحظه میدانیم یا باور کردهاست در این عقالنیت ما می

) در 75و  74امیز و غیر قابل رویتی که در امور زندگی دخالت کند وجود ندارد (وبر: قدرت اسرار 

 و انصراف عقل ابزاري نقش به حقیقت از نظر کیوستو تاکید وبر بر عقالنیت از نوع صوري آن، اذعان

اي به عقل کارامد است و غایت آن انتخاب و یافتن بهترین راه با کمترین هزینه بر جوحقیقت عقل از

 ).83: 1385رسیدن به هدف است(کیوستو، 

  

 یا ماهوي عقالنیت ذاتی

یابى به اهداف در متن یک سیستم ها براى دستابزارى از طریق ارزش انتخابِ"عقالنیت ذاتی، 

 آتى و نامحدود هاىارزش یا اهداف براى عقالنى محاسبه کارگیرىاست یا به عبارتی دیگر، به ارزشى

عقالنیت ذاتی از این نظر که کنش را مستقیما به سوي الگو  ).57- 39: 1375(آزاد ارمکی،  "است

کند مشابه عقالنیت عملی است، هرچند شباهتی به عقالنیت نظري ندارد. اما این هدایت می

هدف، بلکه -مسائل روزمره از طریق محاسبه محض وسیله هايهدایتگري نه بر پایه بررسی راه حل

(کالبرگ،  گیردصورت می، که در گذشته، حال یا بالقوه موجوداست  "شیاصلی ارز"در ارتباط با

 نیا، است (قائمیشناختی  اي وظیفه مؤلفه و به دلیل ارتباط با اصل ارزشی داراي  )64 -34: 1375

گذاري مثبت بر صرفا یک ارزش واحد مثل ارزشدر این نوع عقالنیت اصل ارزشی ). 12 -3: 1384

ها داللت دارد که از حیث هاي کاملی از ارزشبر مجموعهنیست بلکه  ثروت یا اجراي وظیفه
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جامعیت، انسجام درونی و محتوا متفاوتند. بنابراین، این نوع عقالنیت نشانه قابلیت ذاتی انسان براي 

قلمرو محدودي از زندگی ، یعنی، عقالنیت ذاتی ممکن است محدود باشد، کنش ارزشی عقالنی است

تمامی دیگر قلمروها را دست نخورده رها کند. براي مثال، هر جا دوستی، متضمن را سامان دهد و 

کالبرگ، هایی چون وفاداري، همدردي و تعاون باشد، عقالنیت ذاتی را می سازد (بندي به ارزشپاي

1383 :45- 64(.  

و هر بنابراین این گونه عقالنیت منحصر به جوامع غربی نیست و فرافرهنگی و فراتاریخی است  

بهره نخواهد بودر اي که اصول ارزشی مستحکمی داشته باشد از عقالنیت ماهوي و ذاتی بیجامعه

شود؛ یعنی معیاري معتبر تلقّی مییا ماهوي در تمام موارد، عقالنیت ذاتی ) 209: 1387(دیلینی،

واقع جریان دارند، پایان تجربی را که در عالم دادهاي بیکه با تکیه بر آن، رويبه فرد مالکی منحصر 

 ). به عبارتی دیگر این64 -34: 1375(کالبرگ،  مورد گزینش، سنجش و داوري قرار داد توانمی

 ثانیاً و است ارزیابی براي اي واژه اوالً که معنا بدین است، هنجاري مفهومی داري عقالنیت نوع

 مقبول و تأیید معناي به صخا ارزیابی یا و باور یا رفتار یک بودن معقول". است "باید " مستلزم

 که طوري  همان. دارد مثبت بار شناختی معرفت لحاظ از عقالنیت دیگر، عبارتبه. است آن دانستن

 مرادمان است موجه باوري گوییم می وقتی یعنی رود؛ می کاربه ارزیابی براي شناسی معرفت در توجیه

 "است منوال همین بر هم النیتعق نوع این داریم، آن به مثبت ارزیابی نوعی که است این

)Chisholm,١٩٧٧:٦(.  

 هايارزش واالترین حسب بر وسایل ارزیابی مستلزم یا به زعم ریتزر ،خرد ذاتی عقالنیت اما 

 دارد انتقادي خصلتی صوري عقالنیت برخالف ذاتی عقالنیت. است شادمانی و صلح عدالت، انسانی،

 . با توجه به دیدگاه وبر،)260: 1374 ریتزر،( نیست قایل نفسه فی مشروعیت موجود نظام براي و

به این ترتیب القاعده ممکن است نامحدود باشند، کشند علیمواضعی که اصول ارزشی پیش می

ها، در هر ها و تمدن، فرهنگ هاي سیاسیها، نهادها، هویتهاي کوچک، سازمانگروه است که

آسانی اند،حتی اگر چه این اصول بهترتیب یافته قابل تشخیص، نظم و عصري بر حسب اصول ارزشیِ

  .)64-45: 1383کالبرگ، ها قابل شناسایی نباشند (براي مشارکت کنندگان در آن

عنوان یک کل، همه بر محور این اعتقاد تفهمیِ او به شناسیِتصور وبر از عقالنیت ذاتی و جامعه

قلمرو عقالنیت ذاتی اما در عصر حاضر  ستند،هاي علمی قابل اثبات نیها با روشچرخند که ارزشمی

که تحقق شود. اینتنها قلمروي خواهد بود که در آن، فرد مختار با شیاطین خودش مواجه می

  توان ترین وجه فنی مثالً در عرصه اقتصاد را نمیترین صورت و صحیحعقالنیت حتی به دقیق

  هاي نست، فرض ثابت تمام تحلیلها، مشروع و معتبر داعنوان پیشرفت در سطح ارزشبه

هاي راهب تواند از سوي دیگر اثبات کند که ارزششناختی وبر است. همین طور علم نمیجامعه

 السالم از هر ترکیب ارزشی دیگر برتر استهاي مربوط به تعالیم و مواعظ مسیح علیهبودایی یا ارزش
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رساند (همان). از نظر وبر، وي یا ذاتی را میگرایی شدید وبر در عرصه عقالنیت ماهاندازو این چشم

  ارزش قایل شویمها براي آنباید پردازند که می چیزهایی که بههاي صوري عقالنیت

(Stenmark,١٩٩٥:٥)  هاي ذاتی قرار حادترین صورت در تضاد مستقیم با بسیاري از عقالنیتبهو

سرنوشت ساز در تحقق عقالنیت در غرب  تعارض همیشگی این انواع عقالنیت، نقشی به ویژه دارند

 و ارزش از نظر وبر اساس تفکیک این دو عقالنیت به دو عنصر واقعیت (همان) بازي کرده است

 براي) ماهوي( ذاتی و) صوري( شکلی عقالنیت میان تمایز ).64 - 34: 1375(کالبرگ،  گرد برمى

 اهمیت هم و دارد شناختیروش اهمیت هم که چرا است، بنیادي تمایزي وبر اجتماعی اندیشه

 هايگروه میان تنشی هم و متضاد هايارزش میان تنشی ، هم از طرفی تنش میان این دو ماهوي.

ذاتی به آرمان عقالنیـتو  )689: 1395 بروبیکر،( است متباین و مختلف عالیق و منافع با اجتماعی

تواند خود را همزمان با که انسان نمی. مثل اینگرددها برمیهاي مرتبط با آنها، اهداف و ارزش

درحقیقت هرگاه بـراي فهـم و ). 77: 1390مقتضیات قدسی و اخالق دنیوي وفق دهد (وبر، 

ها به جاي غریزه و سنت از استدالل و منطق استفاده کنیم از ها و آرمانارزش شـناخت مـاهوي

تفاده از منطق و استدالل براي فهم و اسبهاگر اما عقالنیت صوري . ایمعقالنیت ذاتی پیروي کرده

مراد آن عقالنیتی است که ناظر بر کشف  دارد شناخت ابزارها و وسایل بـراي تحقـق اهـداف اشـاره

یی اعمال اکننده کار واقع تضمین هاسـت و درمؤثرترین و بهترین راه بـراي تحقـق اهـداف و آرمـان

نحوي دقیق به کار بسته عقالنیت را بهارزشی  هاي  كرود که عقل و مال کار میموردي به و در ماست

 وجود ذاتی و صوري عقالنیت میان که تمایزاتی ترین مهم از(٣-١٩٩٥:٢٢,Stenmark).  باشیم

 تنش دهد، مخصوصاخود را نشان می مدرن اجتماعی -اقتصادي نظام در ذاتی هايتنش دارد، در

   هايارزش دیدگاه از اشماهوي بودن عقالنی غیر و داري سرمایه اقتصاد شکل عقالنیت میان

 هر بنیاد برادرانه محبت با خیرخواهی آرمان کهچنان است، خیرخواهانه و برادرانه طلبانه،برابري

 در هاارزش این که است مسیحیت و بودا آیین تا گرفته یهودیت تا اسالم از مذهبی و روحانی اخالق

. )69همان: (است  نابودي به محکوم نهایت در و بازار نگرفت نادیده به منجر اقتصادي قلمرو

عقالنیت جوهري مبتنی بر نظام ارزشی است که در آن رفتارهاي فردي محدود شده است (دیلینی، 

باشد بدین معنی است که تصمیم  "ترآزادانه"). به اعتقاد وبر هر قدر تصمیم به عمل 209: 1382

هاي هدف و توان ان را از زمره مقولهمربوط به خود بوده و می مزبور بیشتر واکنشی در برابر تامالت

وسیله خارج کرد، اما هر قدر در انجام اعمال تحت تاثیر فشارهاي خارجی و تاثیرات مقاومت ناپذیر 

) در 145: 1392گیرد (وبر،بیرونی باشیم کنش بیش از پیش در زمره مقوله هدف و وسیله قرار می

یت شکلی و عقالنیت ماهوي که بعد از طی کردن روند عقالنیت به دو نوع تنش میان عقالن"نهایت 

شوند، ریشه بسیاري از ستیزهاي سیاسی شناختی و عقالنیت ابزاري شناخته میعقالنیت ارزش
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هاي بین عقالنیت شکلی ترین تفاوتمهم) به1). در شکل (69: 1395(بروبیکر، "بزرگ دوران ماست

  پردازیم. ی(صوري)و ذاتی (ماهوي) م

  )1395، هاي بین عقالنیت شکلی (صوري) و ذاتی (ماهوي) (استخراج از بروبیکر). تفاوت1شکل (

  
  

  شناختیگیري عقالنیت ارزشعقالنیت ذاتی یا ماهوي منشاء شکل

ها همان عنصري که وقتی ارزش ها از اهمیت باالیی برخوردار است،در عقالنیتعنصر روشمندي 

هاي هایی که به عنوان مالكویژه ارزششود، بهکنند پدیدار میمند میضابطهکنش را از درون 

، عقالنیت ذاتی تنها نوع عقالنیت است که به لحاظ تحلیلی داراي . از نظر وبراخالقی مورد اعتقادند

و کالبرگ،  161- 135: 1395(بروبیکر،  هاي روشمند عقالنی براي زندگی استتوان ایجاد شیوه

طور غیرمستقیم و مستقیم توانایی به اگر چهصوري عقالنیت عملی و انواع نظري و  ).45-64: 1383

هاي منسجم راجع به توانند نگرشهیچ یک نمیاما از نظر وبر مهار کردن آگاهانه واقعیت را دارند، 

ی ، الگوهاي کنش مبتنمندي از درون را مهیا کنندو روشمندي و کنترل و ضابطه زندگی ایجاد کنند

هایی به واقعیات نامتجانسند. صرفا واکنش اما بر عقالنیت عملی، گرچه مستعد چنین کاري هستند،

از این رو، شیوه زندگی مبتنی بر عقالنیت عملی که ویژگی آن محاسبه منافع بر اساس عقالنیت 

فقط عقالنیت ذاتی داراي توان تحلیلی مهار عنصر روشمندي ناب است.  وسیله هدف است فاقد

 عقالنی است روشمند زندگی هايشیوه و ایجادکردن یا عقالنی کردن واقعیت به طور جامع 

 زندگی هایی کهتواند شیوهمی ذاتی، عقالنیت با سازگار از نظر وبر کنش ).64 -45: 1383 ،(کالبرگ

 دهايداروي جریان و صوري، عقالنیت مبناي بر قواعد با منافع، سازگاري و عملی عقالنیت مبناي بر

سوي عقالنی شدن کل زندگی، با توجه به گرایش قدرتمند به سازند و خود تابع را واقعیت آشفته

 اتفاق این"). 115- 110: 1385 لوویت، (حرکت فردگرایانه را حفظ کردو هایی از نوعی آزادي نشانه
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 میزان با عینیم ذاتیِ عقالنیت به مربوط هايارزش که داد خواهد روي آن از پس وجه مؤثرترین به

 منسجم و ارزشی هايمجموعه صورت به نظري، عقالنیت تحقق فرایندهاي خالل از مشخص، اهمیت

با تبدیل شدن به  که نحوي به سازند،شناختی را محقق میآیند و عقالنیت ارزشدر می شده عقالنی

 محتواي. دهندمی نظم را هاآن و پردازندمی زندگی جوانب تمام به جامع طوربینی، بهیک جهان

 سر دو بین کند،می تعیین را شدن عقالنی فرایندهاي این جهت که ذاتی، هايعقالنیت این ارزشی

). 1383به نقل از کالبرگ،   ٣٦-١٩ :١٩٦٨,weber( "کندمی تفاوت دینی و عرفی وسیع طیف

 اخالقی خواه ذاتی، ايههر گاه عقالنیت که دارد این به اشاره وبر نزد در محور، ارزش عقالنیت تحقق

هاي هاي ارزشیِ حوزهگیريعرفی (برآمده از جهت یا هاي ارزشی دینی)گیريباشند (برآمده از جهت

 )،413-370: 1387و وبر،  127-94: 1395سیاسی، اقتصادي، زیبایی شناختی و .....) (بروبیکر، 

 نظم بتوانند مدعی حد چه تا که(یعنی این هاآن جامعیت را پیدا کنند و نظري شانیت عقالنیت

 هرقدر یابند، یا به عبارتی دیگر افزایش شان درونی یکپارچگی و باشند) هاکنش تمامی به بخشی

 شوند و نظام و نظم داراي محدودیت، یا جامعیت میزان هر با ذاتی، عقالنیت یک درون هايارزش

 نه تدریج به ارزشها رود،می پیش به شدن عقالنی که همچنان شود، عقالنی هادرونی آن یکپارچگی

 قرار نیز نهایی ارزشی ذیل در مراتبی سلسله طور به بلکه یابندمی یکدیگر با منسجم ارتباطی فقط

شناختی یا ارزش محور شوند، و به این ترتیب عقالنیت ارزشبینی میگیرند و تبدیل به جهان می

  .)127 - 95:  1395و بروبیکر،  64-45: 1383کالبرگ، (خورد رقم می

و  64-45: 1383شناختی (کالبرگ، هاي ارزشی به عقالنیت ارزشگیري): روند تبدیل جهت2شکل (

  )Chisholm,1977:15و  127-95: 1395بروبیکر، 

  
 مرتبط پراکنده هايارزش زوال مستلزم محور، ارزش عقالنیت تحقق دین، عرصه در مثال، براي

 موارد، این از یک هر که است، خدایان معبد و ارتباط، بی وییجاد مراسم متروك، عبادي اعمال با

 قالب در برهم و درهم هايارزش این دهی شکل مستلزم نیز و طلبد،می را وفاداري و هافداکاري

-٦٦٣ :١٩٧٥,Tenbruk(شوند می تریکپارچه و ترجامع پیوسته که است هاییبینی جهان
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   شوند،می پدیدار ذاتی عقالنیت داراي دینی هايینآی صورت به هاارزش این هرگاه .1)٧٠٢

 کنند؛می ارائه رنج و عدالتی بی کلّ مورد در را منسجمی هايتبیین یکپارچه، کامالً هايبینیجهان

 ارائه دارند ایمان هاآن صدق به همه که ناصحیح و  صحیح به راجع اصولی حسب بر ها تبیین این

گیرد دو نیاز کامالً متفاوت دارد:  اي که در نظر می ت به هر گزارههر شخصی نسبو  شوند (همان)می

در آن است راست بینی با توجه با آن جهاناي  اش را انجام دهد تا اگر گزاره ) او باید نهایت سعی1(

با توجه با اش را انجام دهد تا اگر آن گزاره  ) او باید نهایت سعی2صورت به آن باور داشته باشد؛ و (

 فرایندهاي اندازه هر". (١٩٧٧:١٥,Chisholm) دروغ است به آن باور نداشته باشدبینی انآن جه

 دینی یا عرفی بینیجهان به را ذاتی عقالنیت درونی انسجام و جامعیت محور، ارزش عقالنیت تحقق

 با عقالنی ارزشی ايگونه به اجتماعی کنش که میزانیبه و دهند، گسترش اخالقی، مالك عنوانبه

 و محور منفعت زندگی شیوه روزمره، زندگی پراکنده اتفاقات باشد، سازگار هاارزش مجموعه این

 به را خود جاي همگی صوري، عقالنیت بر مبتنی کنش الگوهاي و عملی، عقالنیت بر مبتنی

  ).64-45: 1383، کالبرگ( "دهندمی اخالقی ادعاهاي

 اخالقی ذاتی عقالنیت با را خود کنش عقالنی رزشیا ايگونه به که فردي وبر، نظربه بنابراین، 

 از "را کنش و کندمی عمل باور اخالق وفق بر روشمند طوربه دهدمی تطبیق پارچهیک و جامع

یا همان  باور اخالق آن آور الزام هايارزش با تا کندمی عقالنی زندگی، هايعرصه تمام در "درون

وبر،  نظر. به)413- 369: 1387و وبر،  1395و بروبیکر،  64-45: 1383کالبرگ،( شود اعتقاد سازگار

 ارزش عقالنیت بالقوه تحقق فرایند جهت کننده تعیین عنوان به هاارزش ذاتی عقالنیت محتواي

طور (همان) به. دارد می باز دیگر مجراهاي به ورود از و هدایت خاصی مجراهاي به را کنش محور،

طور منسجم و براي تمام مؤمنان، انه کاتولیسیسیم براي راهبان، بهکالونیسم و جزمیات استاد مثال

ها در دادند. این آیینالگوهاي کنش مبتنی بر عقالنیت عملی را مورد تأکید روان شناختی قرار می

هاي زندگی روشمند، کنش مبتنی بر عقالنیت عملی را العاده بر کار منضبط و شیوهمقام تأکید فوق

در این نوع بخشیدند. طور جامع تا مرتبه کنش عملی اخالقی تعالی میا در دنیا بهخواه در صومعه ی

عقالنیت عملی سرکوب نشد بلکه در آن زمان، بعدي اخالقی بدان راه یافت عقالنیت ارزش شناخت، 

اي شد که پیروان کالون عمل بر مبناي جهان بینیو مبدل به و در این فرایند، بر عمق آن افزوده شد

 ).222 -46: 1382کردند (وبر، را صحیح و عدم عمل بر مبناي آن را شر و ناصحیح قلمداد می ان

از نظر محتواي ارزشی، میزان جامعیت و یکپارچگی که نیز  دیگر هايهاي ذاتی در عرصهعقالنیت

گیري ارزشی غایی ها بیش از زمانی میگردد که فقط یک جهتکنند و تفاوت آنرشد می درونی

 

١. Roth, Guenther, and Wolfgang Schluchter. ١٩٧٩. Max Webers Vision of History: 
Ethics and Method. Berkeley: University of California Press. 
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طور گردد، بههمین صورت تبدیل به عقالنیت ارزش محور میط به عقالنیت ذاتی هستند، بهمربو

هنگامی که به یک  مثال، جهت گیري کنش به سوي عدالت اجتماعی به عنوان آرمانی اخالقی،

براي بدبختی انسان در تمام  کند،شود و شان عقالنیت ارزش محور را پیدا میتبدیل می بینیجهان

هاي عرفی سیاسی، اجتماعی و هاي جنبشدهد. نخستین نمونهمیحال و آینده تبیین ارائه  گذشته،

: 1383(کالبرگ،فلسفی با این جامعیت و انسجام درونی کامل، در اروپاي قرن نوزدهم شکوفا شد 

اینکه کلّ کنش  ايعرفی باور بر هاياز نظر وبر قدرت این اخالق). 199-103: 1394و وبر،  45-64

باور  دینِ یهایش از مرکز، عقالنی کند به هیچ وجه کمتر از قدرت اخالقتماعی را با تکیه بر ارزشاج

چه در هر دو مورد اهمیت حیاتی دارد عبارت است از پذیرش مؤمنانه آن اخالق و اعتقاد نیست. آن

 چنین تقریري بنابر ).64-45: 1383(کالبرگ، عنوان امري مطلق و فراتر از هرگونه مداهنهبه آن به

نیز شناختی  وظیفهتعبیري میتوان آن را انگیزشی یا این نوع عقالنیت که بههدف  آیدنظر میبه

و مطابق با جا که ممکن است باورهاي راست شناختی است؛ شخص باید بکوشد تا آن ، معرفتنامید

ست باورهاي دروغ را از جا که ممکن ادست آورد و نیز باید بکوشد تا آنهرا باش بینیدستگاه جهان

  اش حذف کند. در این نگاه، عقالنیت ابزاري جایگاهی ندارد و مفهومی کامالً جدا  دستگاه معرفتی

شناختی داشته باشد و در عین حال، براي  اي معرفت تواند چنین وظیفه می  رسد. شخص نظر میبه

). حال سئوال 12 -3:  1384 ا،نی (قائمی برآورده ساختن اهدافش ابزارهاي خاصی را تدارك ببیند

  کند؟اینجاست عقالنیت ارزش شناختی براي تحققش چه روندي را طی می

  

 شناختیفرایند شکل گیري عقالنیت ارزش

 گیري ارزشیجهت

ها در نزد ماکس وبر در فلسفه کانتی جدید است که تمایزي اساسی میان خاستگاه حلقه ارزش

دریافت وبر از  ).593: 1382دهد (آرون، تفکر را تشکیل میها مقدمه هرنوع امور واقع و ارزش

گوید اگر تضاد که وي میمرزهاي عقالنیت ریشه در فهم او از ستیز و تضاد ارزشی دارد، چنان

وي معتقد  شود،گیري عقالنی به شدت محدود میگاه گستره تصمیمآن ارزشی را نتوان فیصله داد،

تواند عقالنی باشد گزینش می شده در برابر تضاد ارزشی، هاي محافظتاست، فقط در موقعیت

ها و آمیزش چشم انداز تجربی و هنجاري باعث و بانی بحث وبر درباره ارزش ).93: 1395(بروبیکر، 

جهت  تضاد ارزشی است، مفاهیم به لحاظ تجربی ضروري ولی در همان حال به لحاظ اخالقی پربارِ

میان تحلیل و ارزش گذاري » منطقه خاکستري«ا و بارها او را به گیري ارزشی و قلمرو ارزشی باره

جایی که دعاوي تجربی و اصول موضوعه هنجار بنیاد به آسانی از یکدیگر جدا کند آنهدایت می

  ).97: هماننمی شوند (
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مفهومی  ،تصور وبر از عقالنیت ذاتی اشاره دارد بروجه مهمی به کهنامحدود بودن اصول ارزشی 

آن تا تحقق عقالنیت ذاتی و فرایندهاي عقالنی شدن  وبراست. از نظر  ت چشم اندازگرایانهشدبه

یا  هر دیدگاه، گردندهاي نهایی برمیگیريها یا جهت، همیشه به دیدگاهشناختیعقالنیت ارزش

کننده جهت فرایند عقالنی متضمن ترکیب مشخصی از ارزش هاست؛ این ترکیب، تعیین گیريجهت

 قابل دیدگاه یک کم دست زندگی، از ايحوزه هر درست که بالقوه در آینده روي خواهد داد. شدن ا

 فرایندهاي و عقالنیت مرجع ارزشی، اصول این. دارد ریشه ارزشی اصلی در که دارد وجود تشخیص

- 40: 1384و وبر،  93: 1395بروبیکر، ( اندزندگی از معینی عرصه درون در شدن عقالنی بالقوه

در  یصورت دستورالعملگیري ارزشی از دیدگاه وبر، تظاهر کردن کنش افراد بهمنظور از جهت). 110

هاي عمیق آگاهانه انسجام یافته و سامان دهنده است، آن چیزي است که زندگی بر مبناي معانی و ارزش

با آفریدن و  هاشکند و تضاد میان ارزدادي محض در طبیعت متمایز میزندگی حقیقتا انسانی را از روي

 هاي ارزشی از سوي افرد بیشتر یا کمتر افزایش یا کاهش خواهند یافتیا برگزیدن جهت گیري

هاي دهند، برداشتهاي انسان معنا میهاي ارزشی که به هدفگیر. جهت)93: 1395(بروبیکر، 

چنین وضع بشر را متافیزیکی و خداشناسی از نظام کیهانی و نظام امور اخالقی را دربردارند و هم

ها، هنجارها ها در حقیقت همان ارزشکنند. آننسبت به نظام کیهانی و نظام امور اخالقی تعیین می

).  چنین 104آورند (همان: و اصول غایی هستند که تکالیف خاص، درونی و فطري را به وجود می

اجتماعات بشري شکل  ها گرایش پیدا کنیم، همگی درتوانیم به آنهاي گوناگونی که میارزش

اند، ماکس وبر، در چون اجتماعاتی مجزا از هم هستند، خود به خود، با یکدیگر در تعارض واند گرفته

فرمایی وضع طبیعی مابین جوامع سیاسی بود از واقع، همان سنت هابز را که عبارت از قبول حکم

هر هدف و استفاده از هر هاي ارزشی با تعقیب ). جهت گیري596: 1382گیرد (آرون، سر می

چه باید انجام شود نظارت و کنترل دارد و در هاي ارزشی بر آنگیرياي سازگار نیست، جهتوسیله

چه آن داند.بینی عمل را مهم نمیبینی است که توجهی به نتایج قابل پیشحقیقت یک نوع جهان

ن به آه هدف است و افراد در گیري ارزشی مهم است نیکی نیات و درستی ذاتی رسیدن بدر جهت

هاي ارزشی گیريدنبال این نیستند که نیات خیر حتما نتایج خیر بدهد. و از طرفی درجهت

  .)106:1395(بروبیکر،  شودپیامدهاي احتمالی اعمال تخمین زده نمی

 هاي ارزشیگیرياي از جهتبینی برآمده از مجموعهیک جهان مسئولیت اخالق" مثال عنوان به

ت که عبارتند از: بیهودگی کشیدن نام خدا به مبارزات سیاسی، مخالفت با برخی معانی نبوت، اس

دادهاي مقدس و معنادار، اهمیت زور و قدرت و سلطه اي از رويقرار دادن مرگ در چارچوب زنجیره

جه با توجه به دالیل وجودي دولت ، تناسب اخالق با دالیل وجودي دولت، کسب نتیجه مطلوب با تو

 هاي ارزشیگیري). چنین جهت413 -369: 1387(وبر ،"به حقانیت قدرت نه حقانت اخالق و ......

 و مناسب گیريتصمیم در صورت تکامل یافتن و عقالنی شدن ،نحوه که است ایجاد کننده معرفتی
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همین در  ).105: 1395(بروبیکر، آورد وجود میبه سیاستمدار براي الزامی را حقیقت در و مقتضی

ها به لحاظ علی هاي ارزشی از دو جهت مورد عالقه وبرند، در وهله نخست، آنگیريجهتراستا، 

نظر وبر هسته هر رسالت حقیقی شوند، بهکنش انسان میدهی بهاهمیت دارند، چرا که عامل شکل

  طا مند و منسجم به جهان اعهاي تام و تمامی است، که معنایی نظامگیري به سوي ارزشجهت

آن  دهد که نتیجهکند و در عین حال رفتاري عملی را به صورت دستورالعمل زندگی سامان میمی

اول  ۀنیست که کنش در درج به این معنااین .)96و  95 همان: مند شدن کردار عملی است (منظا

و ها اي از ایدههاي ارزشی مجموعهگیريهاي ارزشی تعیین شود، بلکه جهتگیريتوسط جهت

سازند که عالیق (مخصوصاً عالیق آرمانی) در محدوده آن تعریف چارچوبی را میکه تمایالت هستند 

، یابندچارچوب می ها و تصوراتایده که به واسطهعالیق مادي و آرمانی  ،شوند. وبر معتقد استمی

(قائمی نیا، دارند ارزیابی  وهنجاري  و خاصیت )96 اند (همان:مستقیماً بر کردار آدمیان حاکم

کند و معتقد است استفاده می "سوزن بان "وبر براي توضیح این امر از استعاره ) 3-12: 1383

عالقه به و پویایی  ،کنش در راستاي آن با نیروکه هاي ارزشی اغلب، مسیر یا ریلی را گیريجهت

اهمیت اخالقی  هاي ارزشی به علتگیريدر وهله دوم جهت ،جلو رانده می شود را تعیین می کند

هاي ارزشی به زندگی انسان، انسجام، گیريبه این علت که جهت هستند. که دارند، مورد عالقه وبر

ها زندگی را حول محور آن "شخصیت"که  اندهاییبخشند و در حقیقت ارزشمنزلت و معنا می

  ).95:  1395 ،(بروبیکر دهدسامان می

ن مفهوم دبد که هر رسالتی طالب آن هست، روشن کراز نظر وبر شخصیت با چیزي قوام می یا 

و ها رابطه ثابت و درونی با ارزشیعنی همان  شخصیت از سوي وبر مشابه روایت او از رسالت دینی است

به گفته  ؛حقیقی داشت یتیگیري ارزشی غیر ممکن است که شخصجهت بدون ؛معانی غایی زندگی

هایی وجود دارند که شخصیت در حول ه است که ارزشوبر، منزلت و شأن شخصیت در این امر نهفت

وبر معتقد "همین دالیل است که به). 96 -95 :1395دهد (بروبیکر، اش را سامان میها زندگیآن

علت تضاد میان  بودن،هاي ارزش سوبژکتیو هستند، در حقیقت همین سوبژکتیو گیريجهتاست، 

زعم وبر و تاثیر گذاران بر وي همچون نیچه بهاست (همان)، تضادي که هاي ارزشی گیريجهت

برخورد جهت گیري  هماناز نظر وبر تضاد  .ردآن را حل کتوان نمی) 152 – 136: 1389(اباذري، 

گرایی و نسبی بژکتیویسمسمی مشخصی است که همان سورمتعلق به سنت است که هاي ارزشی 

  . )96 - 95 :1395 (بروبیکر، دي داردتفاوت بنیاقلمروهاي ارزشی که با برخورد  اخالقی است

این ناهمگونی افزایش  یهاي ارزشی نزد وبر خاصیت ناهمگونی دارند و از نگاه وبر زمانگیريجهت

زاد آروند و افراد را هاي دینی بسیار مشترك بر اثر پیشرفت علم تحلیل میبینییابد که جهانمی

بیافریند و هنگامی که قلمروهاي جدید عمل که از  هاي ارزشی را به تنهاییگیريگذارند تا جهتمی

هاي ارزشو جا برسند که معناها آنشناختی و شهوانی (اروتیک) است، بهنظر وبر قلمروهاي زیبایی
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  ، به این ترتیب تر خواهد بودها شدیدتلقی شوند، تضاد میان آن، آگاهانه درك شده مستقلِ

-اند میترین مسائل زندگی اجتماعیبنیادي رس ن تضاد برجا که متضمنآهاي ارزشی از گیريجهت

هاي بنیادي زیرا متضمن تضاد بر سر دریافت توانند همبستگی و ثبات نظم اجتماعی را تهدید کنند،

در پاسخ به . )64 -34: 1375و کالبرگ،  98: 1395بروبیکر، (ند او فراگیر سرشت و معناي زندگی

ه حد مشروعیت چهاي ارزشی چیست یا تا گیريیاسی جهتس-این سوال که محتواي اجتماعی

 پاسخ را تغییر میدهند،به نظم اجتماعی مربوط هاي اصلی ساختاري و نهادي ویژگی ونظام سیاسی 

تر باشد، فشار بر هاي ارزشی برجستهگیريهرچه محتواي اجتماعی و سیاسی جهت این است که،

وبر معتقد است اگر فهم ما از همین دلیل ). به(همان همبستگی اجتماعی بیشتر خواهد بود

گیري ارزشی وجود نداشته باشد، فهم کامل از تغییر تاریخی غیر ممکن است، جهت پیامدهاي عملی 

بروبیکر، ان وي هم آمده است (تستاین اثري است که در تمام کارهاي تجربی وبر و همچنین اخالق پر

هاي ارزشی گیريجاست که افراد چگونه از میان جهتحال سوال این ).1384و وبر،  96 : 1395

تواند فیلسوف به خوبی میزنند؟ در جواب باید گفت، از نظر وبر متفاوت و متضاد دست به انتخاب می

تواند یک اثر تنوع آثار انسان را به عنوان عامل غنا بخشنده در نظر بگیرد، ولی در این میان انسان نمی

تواند در تمام کند و در نتیجه یک جامعه نمی ردکه در همان لحظه آثار دیگر را را انتخاب کند، مگر آن

خود یک انتخاب ، کنش، تقدس، هنر و تفکر سرآمد همه باشد از این نظر تمام هستی هايزمینه

  ). عقالنیت این 78 :1390گفتن (وبر،  بله نه گفتن دارد تاقتضاي است، و این انتخاب بیشتر ا

چه که از دیدگاه آنا به عنوان اصول ارزشی منجسم است. بدین سان، هنورد شأن آها دستاارزش

، ثابت و به خودي خود غیرعقالنی نیست بلکه از خوانده میشود غیرعقالنیگیري ارزشی یک جهت

هیچ چیز به  ،شوداي دیگر ناشی میها با مجموعهنمونه عالی ناسازگاري یک مجموعه نهایی از ارزش

شود که از موضع عقالنی خاصی غیر عقالنی نیست بلکه زمانی به این صفت متّصف می خودي خود

بر این اساس وبر معتقد بود علم ). 123 - 56: 1384 ،و وبر 64 -34: 1375(کالبرگ، بررسی شود 

تواند براي  دهی کنند، اما میتواند به مردم بگوید چگونه زندگی کنند و یا چگونه خود را سازمان نمی

در  وبر(١٩٩٨:١٤٣ ,Turner)  هایی را فراهم سازدها اطالعات الزم براي اتخاذ چنین تصمیمآن

   و کتیو دارندبژهاي ارزشی تجسم یافته فقط اعتباري سوگیريجهت"نویسدمیاین خصوص 

ورد (اگرچه بخشی را آم تعهدات ارزشی به بار نمیلعچرا که  توانند از سوي علم تایید شوندنمی

 )1395 :101(بروبیکر،  "دات ارزشی متضاد میانجیگري کندهتواند میان تعنمی اماگیرد) یمسلم م

تواند حل و رفع ها براي هر فرد معمولی فقط از طریق انتخاب مطلقاً سوبژکتیو میتضادهاي میان آن

  ).110همان: شود ( 

  قلمروهاي ارزشی
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ي ارزشی متنوع با هنجارهاي درونی و جهانی است مرکب از قلمروها،فهم وبر از جهان اجتماعی 

قلمروهاي هاي ارزشی در گیريحقیقت جهت  ).109همان: مستقل است (هاي ارزشی گیريجهت

که میادین و فضاهاي زندگی اجتماعی هستند و در  زندگی هايیابند، عرصهمیعینی  یهست، ارزشی

هایی چون ) شامل عرصه724: 1380برند (ریتزر به نقل از بوردیو،روابط عینی با هم به سر می

). این 413 -369: 1387شوند (وبر ،سیاسی ،اقتصادي، دینی، زیبایی شناختی،شهوانی و ......می

 عقالنی اموري عنوان به هاي ارزشی خودشانگیريیا همان جهت ارزشی هر کدام از اصول هاعرصه

زنند (کالبرگ، می عقالنی غیر برچسب زندگی هايعرصه دیگر ارزشی اصول به و کنندمی دفاع

 هايکنش حامی و کنندمی فراهم را هاموقعیت از اي). در حقیقت قلمروها مجموعه34-64: 1375

 مکانیکی بازتاب صرفاً عرصه یک در موجود ها هستند، به زعم بوردیو، کنشموقعیت آن با مرتبط

 و پورجالیی( است گیريموضع متضاد هاي طرح انواع محصول بلکه نیست شده تثبیت هايموقعیت

متمایزي است که شأن و هاي فعالیتقلمرو هاي ارزشی از نظر وبر قلمرو. )320: 1387 محمدي،

منزلت ذاتی خودش را داراست و داراي ارزش هنجاري و تکالیف خاص درونی و فطري همان قلمرو 

ارزشی  هايوجود جهت گیريدلیل قلمروهاي ارزشی مورد نظر وبر به .)104:1395است (بروبیکر، 

هاي بینیمتفاوت است، اگرچه وبر بیشتر از اغلب فالسفه اخالق بر جهان خاص هر قلمرو با هم،

هاي ارزشی به سنت فلسفی گیرين است که جهتآاما تاکید بر  جامع و کلی تاکید دارد،

تحلیلی شبه فلسفی  گرایی اخالقی،مربوط است و قلمروهاي ارزشی بر مبنايسوبژکتیوسیم و نسبی

گیرند و به همین دلیل فرمان میدرونی ی ارزشهاي گیريجهتشناختی از هنجارها و و شبه جامعه

اي از از نظر وبر قلمروهاي ارزشی داراي آگاهی فزاینده با یکدیگر متفاوتند.قلمروهاي زندگی 

ارزش یا ،در هر قلمرو ، هستند فردي ارزشیِ شناختی و هنجاري قلمروهايِخودمداري علی، ارزش

 .کندشأن و منزلت درونی خاص آن قلمرو وجود دارد که هنجارها و تعهدات خاص خود را تولید می

سه جنبه مهم دهد وبر بر مبناي توضیحاتی که در خصوص عرصه سیاست صورت می .)110: همان(

ارزشی آفریده افراد  هايگیري) قلمروهاي ارزشی برخالف جهت1 کند:از قلمرو ارزشی را واضح می

این قلمروها بر مبناي  کهطوريبهاین قلمروها مستقل از افراد و پیش از افراد وجود دارند،  ست:ین

هاي زندگی خاص هستند و هستی عینی دارند و در طول زمان هنگامی که فرم مقتضیات عینیِ

 ،ها به مثابه اموري معلومآن آیند، اما فرد باکنند پدید میهاي جدید زندگی اجتماعی ظهور میفرم

  ).107 همان:که مستقل از عمل خود او وجود دارند، رویاروي می شود (

میان تعهدات متضاد درونی در ها به وسیله آنکه بتوان اي، و یگانهقلمروهاي ارزشی غایی  )2 

از عمل  یهر قلمرو ارزشی، قلمرو خاص ، چرا کهمتفاوت داوري کرد وجود ندارد ارزشی قلمروهاي

کلی قلمروهاي ارزشی ِزعم وبر ، بهنحو درونی و فطري وجود دارددر آن به خاصاست که هنجارهاي 

ها نشات بگیرد نیز ها و هنجارهاي کلی و جهانی که از آنو جهانی وجود ندارد و از این رو ارزش
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فاوت گرفتار است، ها و تعهدات ناشی از قلمروهاي ارزشی متوجود ندارد و فردي که در میان ارزش

خداست و دیگري  قلمرو صرفاً باید دست به انتخاب بزند، در حقیقت مطابق با دیدگاه غایی، یک

از نگاه شیطان، حال این فرد است که باید تصمیم بگیرد که براي او کدام خداست و کدام شیطان، 

خاب از نظر وبر داراي وسیله علم امکان پذیر نیست، چون این نوع انتچگونگی این انتخاب بهوبر 

نظر از دیگر قلمروها بهباالتر که هاي قلمرو ارزشی ناعقالنیت محض است. از طرفی هنجارها و ارزش

تواند این انتخاب را انجام دهد و تعیین کننده آن باشد، زیرا این انتخاب وظیفه خود هم نمیآید، می

 از قلمرو سیاست و قلمرو کردار برادرانه وبر در این میان ؛زندگی است نه هیچ قلمرو خاصی از آن

  در قلمرو ارزشی کردار برادرانه او معتقد است ، )413 -396: 1387آورد (وبر، مثال می

کند فرد نسبت به همسایه و حتی و اخالقی درونی وجود دارد که اقتضا می یارزشهاي گیريجهت

اگر فردي بخواهد  فتار کند. اماي عملش به نیکی ردشمن خود، صرف نظر از پیامدهانسبت به

کنشگر سیاسی باشد و اگر بخواهد عمالً به اهدافش، هرچه باشد، برسد، آنگاه نباید اجازه دهد که 

گاه عملش راهبر اعمالش صرفاً نیکی نیاتش یا درستی ذاتی وسایلش باشد، اگر چنین کند، آن

د که نیات خیر، نتایج خیر را هم شود که در آن تضمین وجود ندارمحکوم به شکست در جهانی می

تولید کند، بلکه در قلمرو سیاسی وي باید پیامدهاي احتمالی راههاي بدیل را تخمین بزند و با 

  آگاهی کامل از این پیامدهاي احتمالی عمل کند و فقط از این طریق است که عمل سیاسی او 

   ).413 - 396: 1387ر، و وب 106: 1395بروبیکر، تواند شانس موفقیت داشته باشد (می

) این فرد است که باید انتخاب کند در خدمت کدام قلمرو ارزشی باشد البته برخورد قلمروهاي 3

  ها و ساختار درونی اشکال متفاوت کنش اجتماعی ناشی ارزشی ابژکتیو و عینی است و از تفاوت

در راد نیاز خود را به معنا اف و هستندهاي ارزشی که سوبژکتیو گیريشود که با تضاد میان جهتمی

هاي همیشه در حال تغییر در تمایالت و باورهاي اساسی افراد سازند و ناشی از تفاوتبرآورده میان 

هاي ارزشی گیريدر حقیقت منظور این است که در قلمروهاي ارزشی جهت .همان)( متفاوتنداست 

که هاي ارزشی گیريو با جهت انددهشساخت یافته و غیرقابل تغییر روند عقالنیت را پیموده و 

هر قلمرو ارزشی  را دارد متفاوت است. به این ترتیب، مشخص است کهدر طول زمان  قابلیت تغییر

   ،ايبرگزیدن وسیله، هاي ارزشی خاص خود را دارد، براي سیاستمدارگیرياصول و جهت

، حتی اگر رستگاري روح او را برانگیز یا حتی خشونت آمیز براي رسیدن به هدف نیاز استمسئله

تضعیف کند، اگر سیاستمداري بر این مبنا عمل نکند سیاستمدار حقیقی نیست، اگر چه کردار او 

). تمامی 105: همانقابل ستایش باشد (یا دینی ممکن است از دیدگاه قلمرو ارزشی ماوراي سیاسی 

گیري ارزشی خاص دنیوي ه جهتقلمرویی است که وابسته ب ،این ها به این دلیل است که سیاست

گیري ارزشی دنیوي که معتقد است جهان به لحاظ اخالقی غیر عقالنی است، مکانی است، جهت

در چنین جهانی، حقیقت  .ظلم مجازات نشده و حماقت العالج و است براي رنج کشیدن غیر عادالنه
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لکه اغلب خالف آن صادق است تواند از خیر نتیجه شود و شر فقط از شر... بندارد که خیر فقط می

نیات خیر ممکن است در تولید نتایج خیر ناکام بمانند، وسایل و ابزاري بی عیب و نقص ممکن است 

آشتی ناپذیر میان  یتنش بنابراین قلمرو سیاست جایی است که .به پیامدهاي فاجعه بار بینجامد

عمولی هستند، در این قلمرو اخالق وسایل و اهداف وجود دارد، مردم در این قلمرو داراي نواقص م

دست نباید با کارایی خلط شود، سیاستمدار باید همیشه شرحی از نتایج قابل پیش بینی عملش را به

 ).1384؛ بشیریه، 1383؛ فروند، 1389؛ اباذري، 1375؛ کالبرگ، 1395؛ بروبیکر، 1387(وبر، دهد

هاي خاص قلمرو ارزشی، هنجارها و ارزش ها عام نیستند و هرجا که ارزشوبر معتقد است از آن

هیچ نوع تحلیل "نویسد وي میگرائی و دید یک جانبه است بشر محکوم به نوعی منظرد خود را دار

هاي خاص یا یک جانبه مطلقاً عینی از فرهنگ یا پدیده اجتماعی وجود ندارد که جداي از نظرگاه

د را همزمان با مقتضیات قدسی و مقتضیات اخالق تواند خوانسان نمی ).151: 1389(اباذري،  "باشد

کفایتی اگر جنبه تقدس نداشته باشد احتماالً ناشی از بی 1دنیوي وفق دهد، آن طرف صورتت را بگیر

دهد از طرف دیگر اگر این عمل بسته به معنایی است که به زندگی میبودن این خوب  .است

محکوم به نبرد با یکدیگر نیستند هر  2نرومیحقیقت داشته باشد که آپولون و مارس، ونوس و 

تواند همزمان براي تمام این خدایان قربانی هدیه کند (وبر، نمی طور فردي یا جمعی، بهشخص

بگوئیم که  3شناس میخائیل باختین). شاید مناسب باشد که به تبعیت از فیلسوف جامعه77: 1390

ها و ا چند آواست. این کامالً شباهت با نبرد رب النوعدیدگاه وبر پیرامون قلمرو ارزشها پلی فونیک ی

قلمروها به یک اندازه قابل انتخاب کردن است   همه تفکیک قلمرو ارزشهاي مورد نظر وبر دارد که

 چنینطور که جیمز میل می گوید، هرگونه بررسی تجربی درباره همان4). 152: 1389(اباذري، 

ترین طرز فکر متافیزیکی بدانیم، که چند خدایی را شایستهما را به جایی خواهد کشاند  یوضعیت

هاي غیر تجربی که در پی تفسیر معنایی هستند یا به عبارت دیگر، هرگونه ارزش شناسی رهیافت

را نادیده بگیرند که در واقع ما نه تنها با مسئله گزینش و بحث حساس تواند این واقعیت اصیل، نمی

  چه بین خدا و اهریمن زه سازش ناپذیر مرگ و زندگی همانند آنارزشی، بلکه با مساله مبار

، در چنین آوردگاهی مصالحه یا نسبی اندیشی، حداقل به معناي واقعی، امکان مواجهیمگیرد، رمید

 

  طرف هم سیلی بزن. اشاره به آموزه مسیح که اگر کسی به تو سیلی زد، طرف دیگر صورتت را هم بگیر و بگو به این  1

2  .Mnerveخداي صنعت و پزشکی -یکی از خدایان یونان و روم قدیمی ؛ 

٣. Mikhail Bakhtin 
؛ رادبروخ در نباشد چرا که ها درگیر بود پیش زمینه فکري مسائلی که وبر با آنارتباط با بیشاید فهم این نظریه  4

: در آن زمان هایدلبرگ شبیه کشتی نوح بود و از هر نوع نویسدتوصیف فضاي روشنفکري هاید لبرگ در زمان وبر می

ها تواند بی تاثیر بر اندیشه وبر پیرامون تعدد قلمرو ارزشاي وجود داشت این وضعیت نمیجریان فکري در آن نماینده

 ).153: 1389 ،همانبا هنجارها و موازین خاص هر قلمرو نبوده باشد (
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با جمله در قلمروهاي متفاوت را ها ). ماکس وبر تعارض ارزش42و  41: 1390پذیر نیست (وبر، 

، وي جمالت مشهوري در این خصوص دهدتوضیح می» م در تعارضندمپ طبیعتاً با هلا نخدایا«

که دلیل اینکه اخالقی نیست، بلکه، بهدلیل اینبهدانیم که فالن چیز، نه ما امروز می"ابراز داشته؛ 

نه تنها از این لحاظ  ؛توانند از نظر تاریخی با هم ناسازگار باشندها میاخالقی نیست زیباست. ارزش

هاي نیرومندي را با هم تامین کند بلکه از این لحاظ که عه معین قادر نیست ارزشکه یک جام

ها اخالقی منافات هاي زیبایی شناختی ممکن است با تحقق بعضی از ارزشتحقق برخی از ارزش

هاي سیاسی هاي اخالقی ممکن است، با تحقق برخی از ارزشداشته باشد یا تحقق برخی از ارزش

  را ماکس وبر طوري القا ها در قلمروها ). تناقض ارزش597: 1382(آرون،  "اشدمنافات داشته ب

هاي او نیز قانع کند که گویی تناقضی بدیهی است و لذا نه تنها در پی اصالح آن نبود بلکه مثالمی

تواند زیبا باشد دقیقاً به این دلیل یک چیز می"وي در این خصوص معتقد است که . کننده نیستند

ینده جنبه اخالقی اکه نه از نظر موضوع و نه از نظر مقصود سر 1هاي شرخوب نیست مانند گلکه 

دي بی امان در ربین معنی خاص اثر هنري و غایت رفتار اخالقی و بین زیبایی و تکلیف نب ؛ندارد

به ). 77 و 76: 1390(وبر،  "هاي هند وجود داردجریان نیست بلکه صرفاً تعدد و تنوعی شبیه کاست

وبر در کتاب سیاست به مثابه یک حرفه معتقد است قلمرو سیاست، قلمرو جنگ است و  طور مثال،

طور که در ضمیر ناخود آگاه او وجود داشت قلمرو صلح (وبر، ین مسیح یا اخالق کانتی آندقلمرو 

م منفرد خود با چنان ثبات و انسجا یهاي ارزشحوزهبا هاي متعارض نظام و چنین )69: 1389

توانند در سطحی باالتر با هم تلفیق شوند (وبر، ندرت میاند که در واقعیت بهمنطقی ارائه شده

وبر معتقد است اساس عقالنیت مدرن بر این مبنا استوار است که طور مثال به). 413 - 369: 1387

تحقیق قرار محاسبه کند و تمامی ابعاد زندگی را مورد به طریق علمی آدمی می تواند همه چیز را 

بینی وحدانی و نظام ارزشی دینی دهد و بر همه چیز مسلط شود، همین مبناست که با جهان

). 150: 1389اي فراجهانی نسبت داد (اباذري، توان معناي جهان را به یگانهدیگر نمی ناسازگار است

زود است که  هنوز ") نوشت:1974در دانش طربناك ( و این بی تاثیر از نیچه نمیتواند باشد که

هاي عملی زندگی با تفکر علمی جمع شوند و نظام ارگانیک واالتري را هاي هندسی و حکمتتوان

هاي تشکیل دهند در نتیجه عصر جدید، عصري است که در آن کل واحدي وجود ندارد که به پدیده

یکدیگر مبارزه هاي متفاوت مجبورند با دیگر معنا بدهد و بنابراین عصري است که در آن رب النوع

خصوصیت منحصر به فرد هر اثر تاریخی موجد وبر معتقد است ). 142 -136 :1389(اباذري،  "کنند

اگر پرستش یک خدا با پرستش خدائی دیگر مستقیماً در تضاد  .نبرد بین خصوصیات مختلف نیست

). از این رو، 78: 1389ها بروز خواهد کرد (وبر، باشد، جنگ بین خدایان یا حداقل بین طرفداران آن

 

1  .Les Fleurs damal م-رمانتیک فرانسوي نیمه اول قرن نوزدهم شاعر از اثر؛ 
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یگانه و هایی عقالنی وجود ندارد که مجموعه مالك یارزشقلمروهاي هیچ مجموعه منطقی از 

همیشگی بر امور عقالنی و براي فرایندهاي عقالنی شدن تلقّی شود. در عوض، چشم اندازگرایی 

به این که فرد شدیدي حاکم است؛ در این چشم اندازگرایی، وجود فرایند عقالنی شدن بستگی دارد 

هاي نهایی را ترجیح دهد و کنش خود را برخی ارزش طور تلویحی یا صریح ناآگاهانه یا آگاهانه،به

خالق مذهبی ) ا1385 ،و وبر 64-34: 1375(کالبرگ،  ها نظام مند سازد.براي انطباق با این ارزش

در تعارض قرار می گیرد، به ی که با هر نوع رفتار هدفمند و عقالنی طمبتنی بر برادري به همان شر

  هاي همان میزان هم با نیروهاي این جهانی که ماهیتی ذاتاً غیر عقالنی دارند مانند حوزه

  ).390 :1387گیرند (وبر، عشقی در تعارض قرار می-شناختی و جنسیییزیبا

  

  منطقه خاکستري

النیت تحقق عق" هاي ارزشی در قلمروهاي ارزشی متفاوت:گیريعقالنی شدن جهت

  "ارزش محور

درون یک  یارزشهاي گیريجهتکه شود زمانی محقق میعقالنیت ارزش محور، از نظر وبر 

را عقالنیت نظري شانیت ، و خواه در قلمروهاي دیگر در قلمرو اخالقی باشندعقالنیت ذاتی، خواه 

  ستند) و ها هکه تا چه حد مدعی نظم بخشی به تمامی کنشها (اینجامعیت آنو  پیدا کنند

همین  ).64-34: 1375شوند (کالبرگ، عقالنی و در نهایت شان افزایش یابند پارچگی درونییک

یابند ها به تدریج نه فقط ارتباطی منسجم با یکدیگر میرود، ارزشطور که عقالنی شدن به پیش می

شوند و می بینیجهانو تبدیل به  گیرندبلکه به طور سلسله مراتبی در ذیل ارزشی نهایی نیز قرار می

شناختی باید شود (همان). بنابراین براي تحقق عقالنیت ارزششناختی محقق میعقالنیت ارزش

هاي ارزشی هر قلمرو و شدت یافتن روند عقالنی شدن در قلمروهاي گیريعقالنی شدن جهت

  پردازیم.میارزشی اتفاق بیافتد که این روند طی چند مرحله اتفاق میافتد که در ذیل به آن 

  

  ارزشی هر قلمرو به عقالنیت نظريگیرهاي عقالنی شدن و تبدیل جهت

  گیرهاي ارزشی هر قلمرو مسیري را طی میکند که شامل:عقالنی شدن جهت

  ی، تصریح و سیستماتیک کردن ایده توضیح عقالن-1

ح و سیستماتیک هايِ ذاتیِ یک قلمرو، نیازمند توضیح عقالنی، تصریابتدا در عقالنی شدنِ ارزش

هاي ارزشی در هر قلمرو، اعم از سیاسی، دینی، گیريها هستیم. در این میان، جهتکردن ایده

هاي مفهومی انسان از شناسی برداشتها را معناهاي غایتزیبایی شناسی، اقتصادي و ... که وبر آن

گیري بشر نسبت تشناسی و جهنامد و در حقیقت همان هستیخود و از جایگاه خود در جهان می
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یابند و در حقیقت گردند شأنی همچون شأن عقالنیت نظري را میبه جهان و امور آن محسوب می

  ).45: 1392گیرند (پارسنز، در سیستمی نظري قرار می

  تأیید یا کنترل بهنجار -2

هاي گیريها و جهتشناسی ایدهدر وهله دوم تأیید یا کنترل بهنجار نیاز است که ارجاع غایت

ها را دار است و باید آنارزشی که شأنی نظري یافتند نشان از این دارد که کردارهاي بشر هدف

ها در هر یک وسایلی براي دستیابی به هدف و غایت دانست. این به آن معناست که کردارهاي انسان

آن به زعم از قلمروهاي ارزشی نام برده تابع سلسله مراتب کنترل بنیادین است که سطوح باالتر 

پارسنز باید منطبق با سطح فرهنگ باشد؛ یعنی همه جوامع بشري ارجاع هایی به نظام فرهنگی 

هاي ارزشی ِ هر یک از گیريهایی از نظام جهتبهنجار را در درون خود دارند که درخواسته

به زعم وبر گذارد؛ که البته تغییر پذیر نیز هست، این روند قلمروهاي مذکور را بر دوش مردمان می

گذارد (همان و وبر، هنجار آفرین است زیرا در سلوك زندگی مردمان تکالیفی را بر دوش آنان می

1387 :370- 417.(  

  ایجاد تعهدي انگیزشی-3

هاي ارزشی شأن نظري گیريکه جهتطوريگیرد، بهدر مرحله آخر تعهدي انگیزشی صورت می

گردند بلکه ند نه تنها الگوي اجتماعی و رفتاري محسوب میایافتند و تکالیفی را بر دوش مردم نهاده

شود. این تعهدات انگیزشی براي تحقق ها نیز میشامل انواع تعهدات انگیزشی و سطوح مختلف آن

اند، تعهدات انگیزشی، هم اعتقاد جدي نسبت به معتبر الگوي اجتماعی و رفتاري یاد شده ضروري

رساند و هم تعهد عملی، به معناي آمادگی براي به ارزشی را میهاي گیريبودن توان شناختن جهت

هاي ارزشی را در بردارد. به این ترتیب و در همین گیريخطر انداختن منافع خود به خاطر آن جهت

گیرد شود و در محدوده همین وضع کردار و رفتار او شکل میچارچوب وضع بشر مشخص می

  ). 46(همان، 

  شناختی و هنجاري قلمروهاي ارزشی خود مداري علی، ارزشآگاهی فزاینده از -4

وبر معتقد است یک جنبه از روند عقالنی شدن، آگاهی فزاینده از آن چیزي است که نام آن را 

گذارد و یا به آگاهی فزاینده از خود مداري علی، ارزش شناختی و هنجاري قلمروهاي ارزشی می

ردار در هر قلمرو ارزشی بر طبق قوانین خاص آن قلمرو رخ که کعبارت دیگر آگاهی فزاینده از این

کند دهد و ارزش یا شأن و منزلت درونی خاص خود را داشته و تعهدات خاص خود را تولید میمی

) وبر معتقد است قلمروهاي ارزشی به سه معناي متمایز ممکن است 111و  110: 1395(بروبیکر، 

رفتار در قلمرو ممکن است بر طبق قوانین خاص خود روي خود مداري علی:  - 1مدار باشند: خود

خودمداري ارزش شناختی: ممکن است شأن ذاتی یا ارزش درونی خاص خود را داشته باشد؛  - 2دهد؛ 
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خودمداري هنجاري: ممکن است هنجارها و تعهدات خاص خود را ایجاد کند. این سه معنا به لحاظ  - 3

شود شناختی را موجب نمیثال خودمداري علی، خودمداري ارزشمنطقی مستقل از یکدیگرند، به طور م

شود مگر به معنایی بسیار محدود و از طرفی خودمداري علی نیز موجب خودمداري هنجاري نمی

  دهد). انواع خودمداري را در قلمروهاي ارزشی مختلف نشان می1) جدول شماره (122(همان:

  )1395یکر بروهاي ارزشی مختلف استخراج شده (برو): انواع خود مداري در قلم1جدول شماره (

  
  

تبدیل  را ذاتی عقالنیت درونی انسجام و جامعیت عقالنیت، تحقق فرایندهاي به این ترتیب این

 عنوان ها را بهکرده و آن دینی یا عرفی منسجم هايتبیین پارچه بایک هاي کامالًبینیجهان به

ها، عمل و کنش بر مبناي ین ترتیب عمل بر مبناي آنا به و دهندمی گسترش اخالقی، مالك

 این با عقالنی ارزشی ايگونه به اجتماعی کنش که میزانیشود بهشناختی میعقالنیت ارزش

 روزمره، زندگی پراکنده انجامد و اتفاقاتمی پراکنده هايارزش زوالباشد به سازگار هاارزش مجموعه

 صوري، عقالنیت بر مبتنی کنش الگوهاي و عملی عقالنیت رب مبتنی و محور منفعت زندگی شیوه

 یا صحیح به راجع اصولی حسب بر هاییتبیین که دهندمی اخالقی ادعاهاي به را خود جاي همگی

  ).64-34: 1375شوند (کالبرگ، می ارائه دارند ایمان هاصدق آن به همه که ناصحیح

  

  قلمروهاي ارزشی در کجاست؟شناختی ِهاي ارزشها در عقالنیتتشدید تعارض

  شناختی(تنش دین و دنیا):تعارض و تنش میان عقالنیت ابزاري و عقالنیت ارزش

هایی که در میان این نکته مهمی که خود وبر هم آن را تشخیص داده بود این است که تنش

  متر از هاي غایی متضاد باشد بلکه مههایی میان ارزشتواند تنها تنشقلمروها وجود دارد نمی

هاي میان تعهدات ارزشی غایی و شرایط و مقتضیات کنش هاي غایی، تنشهاي میان ارزشتنش

موفقیت آمیز اقتصادي و سیاسی از یک سو و شرایطی بیگانه با تمام مسائل مربوط به ارزش غایی از 

دد، گرها محسوب میمیان کنش چه در اصطالح فنی اقتصاد و جامعه تضادسوي دیگر است. آن

تحت الشعاع تضاد و ستیزه بین دو نوع عقالنیت صرفاً و مطلقاً عقالنی ابزاري و صرفاً و مطلقاً عقالنی 
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هاي وبر هاي خاص خود را داشته و مبناي بسیاري از تحلیلشناختی است که هر کدام ویژگیارزش

  ).54 -25: 1394هاي مختلف است (وبر، در حوزه

شناختی (استخراج از عقالنیت ابزاري و کنش مبتنی بر عقالنیت ارزش ): تمایز کنش مبتنی بر3شکل (

  )1383؛ فروند، 1383؛ ارون، 1394وبر،  ؛1395بروبیکر، 

  
  

هاي غایی جداست یا باید جدا شود است که آیا عقالنیت از ارزش در حقیقت تضاد بر سر این

هاي غایی ه عقالنیت اساساً به ارزشچنین است یا آنکطور که در عقالنیت شکلی و ابزاري اینهمان

). به 125: 1395اند (بروبیکر، شناختی چنینطور که عقالنیت ماهوي و ارزششود، همانمربوط می

  مفسران انواع عقالنیت تقریبا به طور کامل، از این جنبه مهم اندیشه وبر غفلت زعم کالبرگ، 

مباحث کتاب ت که آثار دست دوم، عموما ناظر به اند؛ این امر تا حد زیادي پیامد این بوده اسکرده

 "اي دنیاگریزي در ادیاننانح"و مهم بوده اند نه اثر متأخرِ  و روح سرمایه داري اخالق پروتستان

 .تر استارزشی وبر در آن از همه جا واضح که چشم اندازگرایی شدید) 413 -369: 1387(وبر،

حالت چند  ن بوده کهآبر است که عموما گرایش  همچنین این غفلت از طرفی، نتیجه این بوده

تقلیل دهند و از  یا عقالنیت ابزاري  ساالر شدندیوان بعدي فرایندهاي عقالنیت را به یک بعد مثل

ش براي تعریف علمی اهاي شخصی پژوهشگر را از سعیاند مانند وبر ارزشطرفی دیگر، نتوانسته

شناختی و پیامدهاي مهم پدیده اجتماعی تمیز ي جامعههاپیش شرط به عنوان بنیان هاي تاریخی

). حاکمیت جهان نابرادري که وبر در پایان کتاب دین، قدرت و 64-34: 1375(کالبرگ،  دهند

کند ستیز آشتی ناپذیر میان به ان اشاره می "دنیاگریزي مذهبی و جهت گیري آن"جامعه به عنوان 

ت از امکان ناپذیري زندگی کردن مطابق هنجارهاي جا صحبهاي غایی نیست، بلکه در آنارزش

اي است که تحت حاکمیت شناختی قلمرو دین در جامعهانه مربوط به عقالنیت ارزشرفتار برادر

). بنابراین تنش 413 -369: 1387ساختارهاي شکالً عقالنی اقتصادي، اداري و سیاسی است (وبر، 
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هایی در میان عقالنیت ابزاري و عقالنیت ارزش هاي ذاتی در نظم اجتماعی مدرن عمدتاً تنش

هاي بینی با ارزشهایی نشات گرفته از دو جهان). تنش125: 1395اند (بروبیکر، شناختی یا ذاتی

  اند.جهانی (دینی) جهانی (دنیوي) و آنمتعارض و متضاد این

اره متعارض با بینی قلمرو دینی که کارکرد و مقصد آن رستگاري آن جهانی است، هموجهان

شناختی است که داراي جهان بینی قلمروهاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، فکري، شهوانی و زیبایی

) تمامی 125 -104اند (همان:  هاي آن جهانیجهانی و در نتیجه متعارض با ارزشهاي اینارزش

هاي مربوط ا و ارزشزند در حقیقت تقابل دین و دنیهایی که وبر پیرامون قلمروهاي ارزشی میمثال

). وبر در توضیح چنین برداشتی معتقد است: تنش میان قلمرو 413 - 369: 1387هاست (وبر، به آن

  وجود آمدند که اي بهارزشی دینی و قلمرو ارزشی سیاسی هنگامی ظهور کرد که ادیان توحیدي

گاري، بر تقاضاي بنیادین خدایی اعتقاد داشتند که خداي عشق بود و به این ترتیب این ادیان رستبه

شد در تر میخود که همان اصل برادري بود پاي فشردند و این با نظام سیاسی که هر روز عقالنی

هاي ساالر به موجب فردیت زدایی در مسائل مهم در مقایسه با نظامتضاد و تناقض بود. دولت دیوان

طور مثال موعظه بر فراز ). به381 کرد (همان:پدرساالر گذشته کمتر رویکردي اخالقی اختیار می

باید با «گوید گوید در مقابل هیچ شري مقاومت نکنید، اما دولت برخالف دین میکوه به ما می

ها مسئولید و استفاده از زور حق را یاري دهید تا پیروز شود و اگر نه خود شما در مقابل بی عدالتی

هاي دنیوي ان قلمرو دین مبتنی بر برادري و ارزش). به عقیده وبر تنش و تعارض می382... (همان: 

بیش از هر جا در قلمرو اقتصاد مشهود است. به طوري که هر قدر اقتصاد مبتنی بر سرمایه داري 

اي میان آن و اخالق ها و قوانین ذاتی خود بیشتر پیروي می کند، هر نوع رابطهمدرن از ارزش

پول و ). هشدار بر علیه دلبستگی به378شود، (همان: یتر ممذهبی مبتنی بر برادري دست نیافتنی

کند که مال و منال گاه تا جایی در نزد اخالق مذهبی پیش می رود که آن را به یک تابو تبدیل می

شناختی وبر معتقد ). در قلمرو زیبایی379کامالً مغایر با عقالنیت اقتصادي مدرن است (همان: 

گیري ِاخالقی ِ مقدم بر تجربه،  بر برادري، درست مانند سخت است، از نظر اخالق مذهبی مبتنی

ظن قرار هنر به عنوان حامل تأثیرات جادویی نه تنها فاقد ارزش است بلکه حتی در معرض سوء

دارد. همه ادیان رستگاري واالیش یافته، صورت را، امري عارضی و پست و جداي از معنی و فاقد 

هایی با دین گرایی در خود مواجه شود، قرابتکه با رشد عقلر قبل از ایناند. اگر چه هناعتبار دانسته

داري جادویی، اما بعد از لمس هنر توسط عقالنیت، هنر به جهانی تبدیل داشته است خصوصاً دین

کند که رستگاري را بر مبناي هاي مستقلی را جذب میشود که با آگاهی هر چه بیشتر ارزشمی

گیرد که آشکارا با دین به میمره و بر عهده داشتن کارکردي نجات بخش پیهاي زندگی روزروش

). در رابطه با قلمرو شهوانی، وبر معتقد است، اخالق مبتنی بر برادري 391خیزد (همان: رقابت برمی

قلمرو ادیان رستگاري با قویترین نیروي غیرعقالنی حیات، یعنی قلمرو عشق جنسی عمیقاً در تضاد 
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هایی با ). این عقیده که ممکن است در حوزه تمایالت جنسی مشکالت و یا فاجعه393ن: است (هما

هاي اخالقی تعیین ماهیتی اخالقی پدید آید، اول بار هنگامی مطرح گردید که براي انسان مسئولیت

طور مثال زندگی جنسی بیرون از حوزه ). به396شد که، غرب مسیحی موجد آن بود (همان: 

توانست انسان را با سرچشمه طبیعی زندگی پیوند دهد، زمانی تنها عاملی بود که می زناشویی که

هاي خردورزانه بارور شدند که این نوع زناشویی کامال شکل گرفت که تمایالت جنسی در فرهنگ

) در قلمرو ارزشی علم و خردورزي تعارض میان 397هاي مذهبی دین بود (همان: مخالف با اندیشه

  شود که دانش عقالنی و تجربی شی دین با دانش عقالنی مشخصاً در جایی برجسته میقلمرو ارز

کشد و علم زدایی کرده و آن را همچون ساز و کاري علی به تصویر میطور مستمر از جهان افسونبه

د، ، تقابل و تضاد قرار میدهداند در تعارضرا با اصل بنیادین دینی که جهان را تحت اراده خداوند می

هاي مربوط به ریاضیات و علوم کند، دیدگاهتا جایی که علم تجربی، دین را فاقد عقالنیت تصور می

هاي این ها و پدیدهتجربی اصوالً هر نوع رویکرد عقالنی را که به طریقی در پی یافتن معنا در رویه

گریزي مذهبی که  در نهایت وبر در پایان دنیا .)403: 1389شمارند (وبر، جهان باشد مردود می

جایی که هر روز دهد معتقد است از آنستیز و تعارض میان قلمروهاي ارزشی را به خوبی نشان می

بر عقالنی شدن قلمروها افزوده می شود، بسیار بعید است بتوان جایی براي برادري آن جهانی یافت 

ی از فرهنگ عقالنی، تحت شرایط فنی و اجتماعی ناش"...وي در مباحث پایانی خود معتقد است 

دالیل خارجی و محیطی محکوم به شکست تقلید از زندگی بودا، عیسی مسیح یا فرانسیس صرفاً به

جایی که به زعم وبر روند عقالنی شدن در طی که از آن). انچه مهم است این411(همان:  "است

گردند، تأکید بسیار یهاي ارزش شناختی در هر قلمرو خودمدارتر مگردد عقالنیتتاریخ تشدید می

هاي خود دارد این است که روند عقالنی شدن در حقیقت تنش مهمی که وبر در بسیاري از نوشته

طور که گفته شد وبر تناقض اصلی را کند. همانمیان تضادهاي دنیوي و دینی را دو چندان می

هاي ارزش اي عقالنیتداند، قلمروههاي قلمروهاي ارزشی متفاوت میتناقض و تضاد میان درخواست

شناختی قلمروهایی هستند که از شناختی ِاقتصادي، سیاسی، فرهنگی، فکري، شهوانی و زیبایی

کنند، و همگی از این هاي دنیوي میها، تأکید بر ارزشهایی دارند که در آنمراجعان خود درخواست

گیرند که دینی قرار میشناختی هاي ِعقالنیت ارزشجهت در تقابل و ستیز آشکار با درخواست

).  125-110: 1395تأکید خود را بر انجام کنش با توجه به نتایج اخروي آن دارد (بروبیکر، 

ها قلمروهاي اقتصادي، علمی و سیاسی اگر قرار است اقبالی براي موفقیت داشته باشند، فعالیت آن

که سرشت  شناختی و شهوانیشرایط این جهانی است، قلمروهاي، زیباییناگزیر منوط و وابسته به

سلطه خفه کننده عقالنیت فنی و است هم که در اعتراض به 1ها اساساً ناعقالنی یا ضدعقالنیآن

 

  شوندزعم وبر به مرور زمان عقالنی میبه . این دو قلمرو، 1
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عنوان اند بهوجود آمدههاي زندگی انداخته است، بهاقتصادي که سلطه خود را بر همه جنبه

وظیفه خود را رستگاري این جهانی که گیرند، و با توجه به اینها قرار میپادزهرهاي در مقابل آن

دانند در مبتنی بر روال عادي زندگی روزمره و در مقابل با فشارهاي فزاینده عقل عملی و نظري می

همین دلیل ). به115- 110گیرند (همان: جهانی که تأکید دین است قرار میمقابل رستگاري آن

زوکارهاي عقالنی، نیل به رهایی و شناختی و شهوانی از طریق ساپرورش آگاهانه لذت زیبایی

سازند که این فعالیت آنان با دین و وعده آن به رستگاري آن رستگاري این جهانی را ممکن می

زعم بروبیکر در حقیقت هنگامی که در حیطه ). به116گیرد (همان: جهانی در تعارض قرار می

  افتد قلمروهایی که ق میشناختی تشدید عقالنیت در قلمروهاي ارزشی اتفاعقالنیت ارزش

جهانی است به دلیل توجه به نتایج ها رستگاري اینجهانی دارند و کارکرد و مقصد آنبینی اینجهان

کنند و قلمروهاي ارزشی که کارکرد و بیرونی عمل به سمت عقالنیت ابزاري مطلق سیر می

شناختی النیت ارزشاست به سمت عق 1جهانیجهانی است و هدفشان رستگاري آنمقصدشان آن

کنند و در حقیقت تنش میان عقالنیت ارزش شناختی مطلق (که مربوط به دین مطلق سیر می

است ) با عقالنیت ابزاري مطلق (که شامل همه قلمروهایی است که تاکید بر رستگاري این جهانی 

ي(این جهانی و ها بینیتصادم بنیادین جهان دلیلبه این  ). در حقیقت127 -96(همان:  دارند) است

نمودار ذیل تجزیه و تحلیل پیش گفته را از منابع  ).98: 1380 ،(یینگر استمداوم  جهانی)آن

  مختلف موجز سازي و مدل سازي نموده.

 

و بروبیکر  413 -369: 1387(وبر، یدآهاي دیگر قلمروها کنار می. البته الزم به ذکر است که در نهایت دین با ارزش 1

  و .....) 127 -96: 1395،
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ار نمود

ماهويعقالنیت ذاتی یا . 1نمودار شماره   
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  شناختی(ساخت انسان اصیل)کنندگی عقالنیت ارزشخصیصه هدایت

دد؛ وبر در بحث از مدرنیته معتقد است گرجاست که معنی واقعی قفس آهنین هویدا میاین

عقالنیت ابزاري تمامی حوزههاي مربوط به زندگی را به خود اختصاص داده و همچون قفسی اهنین 

زندگی انسان را در خود زندانی کرده است، به تعبیري دیگر شاید بتوان گفت تنش اصلی تنش میان 

شناختی که تأکید است و عقالنیت ارزش دین و دنیاست؛ تنش تأکید بر رستگاري دنیوي و اخروي

بر اخالق اعتقاد دارد، تأکید بر عقالنیت دینی است و عقالنیت ابزاري که تأکید بر اخالق مسئولیت 

 تحقق براي است متعهد که فردي هر نظر از یا وبر، خود نظر است تأکید بر عقالنیت دنیوي است. از

 برطرف هرگز ها تنش این کند، تالش مدرن ي شده عقالنی جهان در غایی هاییارزش به بخشیدن

 دهدمی روي آن درون اخالقی کردار هر که سازند می را پایداري چارچوب هانیستند، آن شدنی

)Schluchter,اگر چه از جمله اشکاالت نظریه وبر در حوزه عقالنیت ارزش ٥٣ :١٩٧٩ .(

رباره محتواي زندگی حقیقتاً انسانی و شناختی، سکوت انسان شناسی ِ فلسفی و فلسفه اخالق وي، د

هاي ارزشی غایی گیريبرترین محتواي ارزشی در قلمروهاي ارزشی است، اما مسلم است که جهت

دهد باید وضع که کردار بیرونی را شکل میشخص، با هر محتواي ماهوي که دارد عالوه بر این

آید لی به طور طبیعی به دست نمیزعم وبر چنین وحدت جامع و کامدرونی را نیز شکل دهد. به

اي است که وبر آن را حقیقتا انسانی مگر در سایه تالش آگاهانه پیوسته و سرسختانه و این زندگی

اش، مطالبات شاقی را بر افراد تحمیل می کند و هر فردي  براي نامد که به رغم خصیصه شکلیمی

کند و آزادي و فرد است که انتخاب میها را رعایت کند، این خود شخص باید آنمبدل شدن به

زند، چرا که به زعم وبر، فردي، آزادتر است که خودمدارتر باشد و خودمداري رهایی خود را رقم می

از نگاه او، رهایی تمام و کمال است، که خصیصه کنش مبتنی بر عقالنیت ابزاري محض نیست که 

فرد براي آفریدن شخصیت اخالقی خود با  جاي آن ظرفیتبه لحاظ اخالقی خطرناك است، بلکه به

اش حول محور آن هاست و متعهد کردن خویش به معانی و ارزشهایی غایی و سامان دادن زندگی

 -137: 1395این آزادي متعلق به کسی است که مقید به عقالنیت ارزش شناختی باشد (بروبیکر، 

ودمدارتر باشد و خودمداري از نگاه او، زعم وبر، فردي، آزادتر است که خزند، چرا که به) می161

رهایی تمام و کمال است، که خصیصه کنش مبتنی بر عقالنیت ابزاري محض نیست که به لحاظ 

اخالقی خطرناك است بلکه به جاي آن ظرفیت فرد براي آفریدن شخصیت اخالقی خود با متعهد 

هاست و این آزادي ول محور آناش حکردن خویش به معانی و ارزشهایی غایی و سامان دادن زندگی

  ).161 -137: 1395شناختی باشد (بروبیکر، متعلق به کسی است که مقید به عقالنیت ارزش
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  نتیجه گیري

اند، حاوي  این پیام دست دادهاگر چه مهمترین برداشتی که مفسران از مباحث عقالنیت وبر به

تقواي واقعی، برابري، صلح و غیره  ت حقیقی،معناي شکوفایی عدال را نباید بهپیروزي عقل اوست که 

و محدود مخصوص که البته  گرایی علمی و اختراع فنی استعقالنیت نتیجه تخصص چرا که دانست

 چیرگی و زندگی سلوك هوشمندانه پاالیش عقالنیتی که به زعم وبر، نوعی تمدن غرب است.به 

می وجوه اصلی زندگی انسان ازجمله تماشود و در نهایت میبر دنیاي خارجی تعریف  فزاینده

و انسان را در همان اصطالح مشهور قفس  مینورددو اقتصاد را در  تدین،حقوق، هنر، علم، سیاس

 دیگر هیچ گونهثابت کنیم که  توانیمنماییم، میاراده ، هر لحظهآهنین فرو میبرد و به این ترتیب 

و  نداشته، وجود کندمیه جریان زندگی مداخله باور ب بینی که درقدرت اسرار آمیز و غیر قابل پیش

و نهایت سرنوشت انسان ترقی اخالق فردي و جمعی ندارد تناسبی با  به این ترتیب، عقالنیت هیچ 

وبر بر قسمت اعظم  ي کهتاثیر انکارناپذیرچنین رغم علیمواجهه با ناکامی و پوچ انگاري است. اما 

و  که به طیفی از تفاسیر مختلف است یتناقضاتوي  داراي ر آثا نهاد، به زعم پارکینشناسی جامعه

در اصل سرشت دائما متغیري دارد که پذیراي و  هاي او انجامیده استدرباره مفاهیم و روش متفاوت

 .هاي گوناگون قرائت استشیوه

گردد که اجازه سهم بزرگی از نتایج این پژوهش به همین سرشت دائما متغییر آثار وبر برمی

شناس عقالنیت ابزاري معروف شده است وي به که وبر به جامعهرغم ایندهد عنوان کنیم علیمی

شناختی است. با پردازي پیرامون عقالنیت ارزششناسان مهم در حوزه نظریهحق، از جمله جامعه

شناختی در نظر وبر هنگامی سوالی که در ابتداي پژوهش مطرح کردیم عقالنیت ارزشتوجه به

-هاي ارزشی قلمروهاي مختلف زندگی اجتماعی که در زمره عقالنیتگیريیابد که جهتمی تحقق

هاي ذاتی هستند، شانیت عقالنیت عملی یافته و در نتیجه عقالنی شدن در طول زمان تبدیل به 

که گردد، چنانهاي مهم کنشگران اجتماعی محسوب میشود که جزو ارزشهایی میبینیجهان

هاست که داراي اهمیت است نه بینیها، ارزش ذاتی این جهانعمل بر مبناي آنهنگام کنش و 

ها با بینیهاي بنیادینی که جهانآید، به دلیل تفاوتها به دست مینتایجی که در اثر عمل به آن

برند، و در تمامی این تضادها  و تعارضات سر مییکدیگر دارند همواره در تضاد و تعارض با یکدیگر به

هاي مطابق با خواست زند و از میان این قلمروها به ارزشاین انسان است که دست به انتخاب می

خود جامه عمل پوشانده و به این ترتیب رشد و پرورش شخصیت اخالقی خودمدارش را به اثبات 

نماید گره خوردن زندگی هر شخصی به ارزشی اصلی چه از نظر وبر مهم میرساند، در حقیقت آنمی

است، چرا که زندگی حقیقتاً انسانی شکل واحدي دارد که به ارزشی اصلی یا یک مجموعه اصلی از 

اي دارد که از مطلقاً شخصی، تا فراشخصی، هاي اصلی نیز دامنهشود. ارزشها معطوف میارزش

نه فکري، فرهنگی، اخالقی، دینی، اجتماعی یا سیاسی متغیر است، از طرفی درون هر یک از این دام
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تواند ناپذیر وجود دارد که فرد مینحو آشتیهاي غایی متضاد بهها نیز تنوعی از مواضع و ارزش

ها معطوف کند. در حالی که شکل زندگی حقیقتاً انسانی ثابت و قطعی است، اش را به آنزندگی

ا جایی ها در قلمروهاي ارزشی تکند و تشدید تعارضاي تغییر میمحتواي آن در محدوده گسترده

جهانی (توسط قلمروهاي سیاسی، علمی، اقتصادي، شهوانی هاي اینشدت میگیرد که تاکید بر ارزش

رود که تنش گیرد و تاجایی پیش میجهانی (توسط قلمرو دین) صورت میو زیبایی شناختی) و آن

نیت بین دو کنش ِ مبتنی بر عقالنیت ارزش شناختی مطلق که مربوط به قلمرو دین است و عقال

ها آید، این خود فرد است که در میان تنشابزاري مطلق که مربوط به سایر قلمروهاست پیش می

است که براي آفریدن  جاییانتخاب میکند و آزادي و رهایی خود را رقم میزند، ظرفیت فرد در آن

اش گیهایی غایی و سامان دادن زندشخصیت اخالقی خود با متعهد کردن خویش به معانی و ارزش

شناختی میکند،عقالنیتی که فقط متعلق به جوامع حول محور آن خود را مقید به عقالنیت ارزش

مثابه آرمانِ اخالقیِ غربی نیست،  بلکه فراتاریخی و فرافرهنگی است، وبر این شکل زندگی را به

ي که بر طبق آید، افرادنظر میکه بهرغم اینکند. به همین دلیل معتقد است علیاصلی تصدیق می

کنند و به هیچ تعهد ارزشی غایی وابسته نبوده و آزادانه تصمیم هاي عقالنیت ابزاري عمل میویژگی

ها اهدافشان را واقعاً گونه نیست چرا که آنمداري و آزادي بیشتري دارند، اما اینگیرند، خودمی

هاي سوبژکتیو معلوم و به عبارتی ها در واقع با خواستهکار و اهداف آن کنند؛ برنامهانتخاب نمی

اش، این فرد، دیگر با سرشت طبیعی یا بدوي او تعیین می شود و نه با شخصیت آگاهانه فرم گرفته

همین دلیل است که وبر زعم کانت غالم حلقه به گوش میل است. بهنه فقط آزاد نیست، بلکه به

راي همیشه به آن دست یافت، بلکه بار و بمعتقد است، شخصیت یافتن هدفی نیست که بتوان یک

توان به آن نزدیک شد، زیرا فرد فقط از طریق آگاهی تیزبینانه آرمانی است که در بهترین حالت می

تواند از وضعیتی طبیعی به وضعیتی حقیقتاً انسانی پیش رود و از زندگی و جد و جهد فعاالنه می

هاي منسجم نقل مکان میت معنا و ارزشاي تحت حاکزندگیبههاي آشفته تحت حاکمیت انگیزه

شوند که طور که در بینش اخالقی نیچه، تعداد اندکی موفق میکند. در بینش اخالقی وبر، همان

هایشان عطا کنند؛ اکثراً مخلوق محض زندگیشان شوند و معنا و منزلت بههايآفرینشگران شخصیت

عی می شوند، براي اینان، در جهان اخالقی وبر، باقی مانده، گرفتار سیالن بی معناي امر صرفاً طبی

خاصیت اندیشه وبر که همانند جهان اخالقی نیچه، رهایی و نجات وجود نخواهد داشت. با توجه به

هاي متفاوتی از آن داشت، محصور شدن انسان در قفس آهنین یک روي سکه توان خوانشمی

- راسر حامل تنش است، تنش میان ارزشزندگی است ،روي دیگر، زندگی و پویایی آن است که س

هاي غایی و واقعیت سرکش، تنش میان شور و نشور و حس خنثاي تناسب ِ میان اهداف و وسایل، 

شناختی  و کنش مبتنی بر عقالنیت ابزاري، تنش میان تنش میان کنش مبتنی بر عقالنیت ارزش

رمان گرایانه و تطبیق واقع عقل به معناي انسان شناختی و عقالنیت علمی، تنش میان تالش آ
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گرایانه با امر ممکن، تنش میان شخصیت ِاز نظر اخالقی عقالنی شده متعهد به معیارهاي عقالنیت 

اند و در نهایت ماهوي، و جهان اجتماعی خنثی، که سازوکارهاي عقالنیت صرفاً شکلی بر آن حاکم

ها آزادانه میتواند انتخاب کند که خود تنش میان دین و دنیا و این انسان است که در میان این تنش

 را زندانی قفس آهنین کند یا قفس را بشکند.
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 .تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ،عقالنیت)، 1387(رحیم پور ازغدي، حسن 

  .90، شزمانه، "مدرن عقالنیت و وبر ماکس"،)1389(رضوي،سعید

 .علمی :ترجمه محسن ثالثی، تهران ،نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، )1380( ریتزر، جورج

 تاریخ، "سنتی عقالنیت با مقایسه در جدید عقالنیت انتقادي تحلیل و بررسی" ،)1391( زمانیها، حسین

  .9ش ،فلسفه
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جلد دوم، تهران: پژوهشگاه  "ها و فنون، علوم اجتماعی: بینش هاي تحقیق در روش" )1382( باقر ساروخانی،

 .علوم انسانی

  .بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتیتهران:  ،"12 آثار مجموعه"، على شریعتى،

مدیریت  ،"گیري اندیشه تصمیم در عقالنیت مبانی بررسی"، )1386شیخ زاده محمد و رحبعلی شیخ زاده (

 .1 ش ،راهبردي

معرفت ، "شناسی نظریۀ کنش ارتباطی هابرماس با رویکرد انتقادي ررسی روشب" ،)1390عباسپور، ابراهیم (

 .2 ش  ،فرهنگی

  . 260 و 259ش اقتصادي، - سیاسی اطالعات، "مدرن عقالنیت و وبر ماکس"،)1388(حمید  عضدانلو،

 از دینی و ارتباطی ابزاري عقالنیت مسئله تبیین" ،)1390گارینه ( سیرکی، کشیشیان رحیم؛ محمد عیوضی،

 .25شماره  اندیشه نوین دینی،، "هابرماس یورگن و) ره(خمینی امام نگاه

  .انتشارات توتیا ، تهران:ترجمه عبدالحسین نیک گهر ،جامعه شناسی ماکس وبر ،)1383(ژولین فروند،

  .12 ش فرهنگ،، "آلمانی هايماندارین و وبر درباره نکاتی: افسرده عقل")1371(پور، مراد فرهاد

  .17، شماره 5دوره  ،ذهن، "چیستی عقالنیت")1383قائمی نیا (

انواع عقالنیت از دیدگاه ماکس وبر؛ بنیادهایی براي تحلیل فرآیندهاي عقالنی " )1383(ان ستپا، کالبرگ

  . 80شماره ،معرفت ،مهدي دستگرديرجمه ، ت"شدن در تاریخ

  .91 و 90، شاجتماعی علوم ماه، "عقالنیت شناسی جامعه در بحران"،)1384( عبدالحسین کالنتري،

نشر تهران: ترجمه منوچهر صبوري،  سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، ،)1384(انتونی گیدنز،

  .نی

  .نشر نقره :محسن ثالثی، تهرانترجمه  خرد و انقالب،، )1367(مارکوزه هربرت 

هاي نوین اندیشه، "کانتی نو فیلسوفان و کانت دیدگاه از هاارزش و دین")،1384ماهرو زاده، طیبه (

  .1شماره  ،1دوره  تربیتی،

 تهران: شعاع. شناسی عمومی،جامعه ، )1382فر، فاطمه(مجد

 اطالعات ،"ارزشی عقالنیت التاص: وبر ماکس اندیشه در عقالنیت ماهیت")1386(عباس منوچهري،

  .4شمعرفت،  و حکمت

 و 103ش،اقتصادي،  -  سیاسی اطالعات ،"وبر ماکس انتقادي اندیشه مبانی"،)1375(منوچهري، عباس

104 .  

  . 67شماره  ،کلک ،"تأملی در زندگی، آثار و اندیشه یورگن هابرماس"  ،)1374(علی  نوذري، حسین

کاشانی،  منوچهري پریسا و ترجمه رشیدیان داري، سرمایه روح و یپروتستان خالق، )1385وبر، ماکس(

 فرهنگی. و علمی: تهران

  ، تهران: هرمس.ترجمه احمد تدین ،جامعه ،قدرت ،دین ،)1387وبر، ماکس (

  ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: نشر علم.دانشمند و سیاستمدار، ، )1390وبر، ماکس (
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  ترجمه حسن چاوشیان، تهران: مرکز. اجتماعی، شناسی علومروش)، 1390وبر، ماکس (

 ،، مصطفی عماد زادهدترجمه عباس منوچهري؛ مهرداد ترابی نژا ،اقتصاد و جامعه ،)1394وبر، ماکس(

  تهران: مولوي.

  .انتشارات شفیعی :ترجمۀ حمید عنایت، تهران ،عقل در تاریخ ،)1336( گئورك ویلهلم ،هگل

  .157ش  معرفت،، "آن نقد و وبر ماکس اجتماعی فلسفه در قالنیتع و دین"، )1389(یزدانی، عباس 

  .قم: بوستان ،ترجمه غالمحسین توکلی ،دین و علم ،)1380( یینگر، میلتون
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