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  شناختی انسانهاي  گیري بررسی و نقد جهت
  مدیریت دولتی نوینشناختی  و ارزش

  *محمدرضا رحیمی
 دهكيچ
ادارة دولـت، مطـرح شـده     يسنت يالگو يها يينش به نارساكدر واجديد  يت دولتيريمد

خاصِ بر گرفتـه از   يشناخت و ارزش يشناخت انسان  يريگ ن الگو، با ابتناي بر جهتياست. ا
در عرصة ادارة دولت شده است. دانشمندان  ي، موجب تحوالت مهمييانتخاب عقال ةينظر

توفيقـات مـديريت بخـش خصوصـي در رهـايي از       عرصة ادارة دولت، پس از مشاهدة
ت يريروكراسي، همه هدف و اصول آن بخش را به مثابه هـدف و اصـول مـد   مشكالت بو

 ينه چندان واقع ييها قي، توفيزمان كه پس از اندكن كار موجب شد يدولت قرار دادند. ا
ناشي از اجراي  يپيامدهاي ناگوار و فسادها  ن،ينو يت دولتيرياصول مد يحاصل از اجرا
ـ يق تحليسپارد. اين پژوهش، با استفاده از روش تحقرا به فراموشي ها  آن، اين توفيق ـ   يل

او اسـت، بـه    ياصل يها ها و ارزش فرض شيه رفتار انسان تابع پكنيو با ابتنا بر ا يفيتوص
ـ يرينگاه مـد  ة، در نحوئلمسااين  ياصل ةشيه ركده است يجه رسين نتيا نـو بـه    يت دولت

  وي نهفته است. يها اهداف و ارزش  ت انسان،يماه
شـناختي،   گيري ارزش شناختي، جهت گيري انسان ، جهتينها: مديريت دولتي نو يد واژهكل

  تبعيت رفتارها از باروها.
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  مقدمه
رفته تـا  رها، از پیششوک ۀرایج در همالگوي به جدید  پایانی قرن بیستم مدیریت دولتی ۀدر ده

 ،عامـل  ــ کارفرمـا   ۀانتخاب عمومی، نظری ۀرد که بر نظریکتبدیل شد. این رویدرحال توسعه، 
اربستن اصولی چون کخصوصی مبتنی بود، با به  از اقتصاد خرد و مدیریت بخش فایده ـ هزینه
زدایی سعی در بهبود نظام مدیریت دولتی داشـت.   مقرراتو  سازي دولت کوچک ،سپاري بیرون

اش در  منطقـی  هاي نسـبتاً  حل رغم برخورداري از قوت نسبی مبانی نظري و راهبه رد کاین روی
برخی از دانشمندان مـدیریت  فراوان هاي  نقد و بررسیدر کانون دولت و جامعه، مسائل  مورد

ف یاهش عدالت، تضـع اند از: ک رد عبارتیکن رویمهم ا يها یاستی، کد برخی. از دقرار گرفت
، نفـاق و  يارکم ک، تقلب، از سرگذراندن و یت دولتیریاهش اعتماد مردم به مدک، ییپاسخگو

ش یش از پیها سبب توجه ب یاستکن یها. ا نهیش هزیو افزا یف صداقت و درستی، تضعییدو رو
ـ . ااسـت شده  جدید یت دولتیریدانشمندان به مد  يهـا و نقـدها   ین توجـه در قالـب بررسـ   ی

ـ یریاز ابتناء مـد است عبارت  یلکطور ه ه بکمطرح شده  یگوناگون بـر علـم   جدیـد   یت دولت
علم اجتمـاعی نـاقص    که علم اقتصاد یکنیاول این مورد دو نقد مهم وجود دارد: در ااقتصاد. 
ه اگرچـه علـم   کـ نیدوم ا؛ ومت نیز با همین نقصان مواجه خواهد شدکاربرد آن در حکاست و 

هاي اقتصادي و بخش خصوصی از اعتبار الزم بر خوردار  منظامبنا براي تحلیل  ۀمثاب اقتصاد به 
  1.مند باشد تواند از چنین اعتباري بهره ومت نمیکبستن آن در ح ارکبه اما است، 

ه بین ک در حالی، در مدیریت بخش خصوصی است ییگرا یتریریشه داشتن مدگر، یانتقاد د
هـا بـه    یـد سـازمان از ورودي  أکبـراي مثـال تغییـر ت     هاي بسـیاري وجـود دارد؛   این دو تفاوت 

گـذاري.   هـدف و تغییر استراتژي مانند ست؛ اهم  ها، مستلزم رعایت چندگام مرتبط به خروجی
ه اهـداف  کـ  دیگر قرار دارنـد؛ بـراي مثـال در صـورتی     نظم منطقی در پی هم کها با ی این گام 

ل مواجـه  کگذاري با مش ردن سایر مراحل مفید خواهد بود و اگر هدفکمشخص شوند، دنبال 
  شود. ارزش تلقی می  مراحل دیگر بیاجراي شود، 

ومت، تغییر اهداف خاص، دشوار است و حتـی اگـر چنـین اهـدافی     کعالیت حدر محیط ف
گرایی   ه از مدیریتکن است کاین حال چگونه مم  رد. باکتغییر خواهند  رراًکمشخص شوند، م

فرد  طور وجود معیار منحصر به  همین؟ ردکها در بخش دولتی استفاده  ید بر نتایج و پیامدکأو ت
شاخص ارزیابی موفقیت در بخش خصوصـی و فقـدان آن در بخـش دولتـی، از      ۀمنزل  سود به
 2این دو حوزه است. هاي بسیار مهم  تفاوت
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الگوي مدیریت علمی  ةروز شد به ۀ، نسخبسیاري افرادبر اساس باور جدید  مدیریت دولتی
سـی  شنا هـاي رفتـاري و روان   ه پس از مطرح شدن نظریـه کست ها  این الگو سال 3تیلور است.

اصـول  از جمله قرار گرفته است. اندیشوران نقد، ارزیابی و بر خورد شدید در کانون اجتماعی 
ـ  گرایی نیـز بـه    ه در مدیریتکرد بوده کگیري عمل نترل، اندازهکید بر کأید تیلور تکأمورد ت  ۀمثاب

در  مـثالً بـا همـدیگر اخـتالف دارنـد؛     آنها  ار بستنکدر به البته اند.  مورد توجهمبانی محوري، 
گرایی بر اندازه گیـري    ه در مدیریتک شود، در حالی ید میکأت» اه رویه«ي گیر تیلوریسم بر اندازه

عمومی بین این دو تفـاوت وجـود دارد؛    ةطور در مورد نقش ادار و همین 4رددگ ید میکأنتایج ت
در  شـود،  مشـی محسـوب مـی    عمومی ابزار اجرایـی خـط   ةادارتیلوري،  زیرا بر اساس الگوي

  5.عامل تغییر است کی ۀمنزل عمومی به  ةادارنو،  ه بر اساس مدیریت دولتیک حالی
ه تغییرات مدیریتی از باال شروع شده و ک، آن است ییگرا تیریگر بر مدیمهم د ياز نقدها

  6.دهند رایی را مورد توجه قرار نمیاجمسائل  افیکاندازه  به 
ات کرد اگرچه از نکاین روی ه کگرایی آن است  ی از انتقادهاي اساسی در مورد مدیریتکی

و به  7ثابت شده نیستنیست یا دست کم ننده کافی قانع کبه حد اما معتبري بر خوردار است، 
. شـوند  و به پیامدهاي متضادي منجـر مـی  ات و اصول با خود ناسازگارند کاین ن  8ویلیامزۀ گفت

متضـادي   يتوان پیشـنهادها  گرایی، می  زکخصوصی سازي، عدم تمر انندم یدر مورد اصول مثالً 
اهش کـ گرایی بـراي    ه از رقابتکشود  میپیشنهاد  پذیري رقابتۀ ه در عرصکن معنا یبه ایافت؛ 
نـدگی  که از پراکاین اصل هم وجود دارد  . در عین حال کنیدیفیت استفاده کها و افزایش  هزینه

  9. داردیان جرمسئله ن یز ایر اصول نیبپرهیزید. در مورد سا 
در  یاصـل مسـئلۀ  بـه  ولی اشاره دارند، گرایی  تیریمهم مد يها یاستکن نقدها اگرچه به یا

د. در پژوهش حاضـر  ناشاره ندارـ   ه نگاه خاص آن به انسان و ارزش استکنو ـ   یمورد دولت
ه نگاه کال پاسخ داده شود ؤن سیبه ا یلیتحل ـ یفیه با استفاده از روش توصکشده است  یسع
بـر آن   ییچه نقدها یرد اسالمیکو بر اساس رواست به انسان و ارزش چگونه گرایی  تیریمد

ـ یریف مـد ین منظور بعد از تعریتحقق ا يبرا؟ استوارد   يهـا  يریـ گ ن، جهـت ینـو  یت دولت
  شود. ینها توجه مآن مطرح و سپس به نقد آشناختی  و ارزششناختی  انسان

  ننوي مديريت دولتيو اصول ، ينظر يبر آغاز، مبان يمرور
و اوایـل   1980 ۀنـوین در دهـ   الت الگوي سنتی، مدیریت دولتیکها و مش در پاسخ به نارسایی

نــوین تعبیــرات مختلفــی چــون  وجــود نهــاد. از مــدیریت دولتــیۀ پــا بــه عرصــ 1990دهــه 
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ار کـ دولت  « 13و 12 »امور دولتی بر اساس بازار هادار « 11»نوین مدیریت دولتی«  ؛10»گرایی  مدیریت«
رغم به مدیریت دولت است. اما  ةباربیانگر دیدگاه متفاوت در کیه هر کاست  شده 14و  »آفرین

گرایـی   ثر از ایـدئولوژي مـدیریت  أمتآنها  ۀشود. هم یده مین آنها دیاتی نیز بکاین تفاوت، اشترا 
گونه ه جهان چکردهاي گوناگونی در مورد اینکها، باورها و روی است. این ایدئولوژي از ارزش
مـدیریت   ،هکـ ن این باورها آن است کترین ر یل شده و اساسیکاست و چگونه باید باشد، تش

هـا و   روش ،هکنند کتوانند خوب مدیریت  مهم و خوب است و مدیران عمومی در صورتی می
تـر   بـه عبـارت روشـن    15عمل نمایند.آنها  باورهاي مدیریت بخش خصوصی را بپذیرند و مثل

هـایی فـردي    لیتئویابی به نتایج و مساند از: توجه به دست ردها عبارتکرویی این کات اشتراکن
نـان، شـرایط و   کارکها،  ردن سازمانکپذیر  انعطافبراي  کالسیکراسی کمدیران، دوري از بورو

گیري نتایج بر اساس  اندازهبراي هاي فردي و سازمانی  مقررات استخدامی، تدوین روشن هدف
دادن  بـازار مثـل انجـام    هاي م، پذیرش معیارکنان به دولت حاکارکرد، تعهد کهاي عمل شاخص

استن از وظایف دولت از طریـق خصوصـی سـازي.    کارها از طریق قرارداد و بیرون سپاري، ک
ارآیی و کـ جـویی،   هـا و توجـه بـه صـرفه     ات در توجه از فراگرد به نتیجهکاین ن همه  كاشترا

  16. بخشی استاثر
الن قابل بررسی است. در سطح خرد کوین از دو منظر خرد و ن لی مدیریت دولتیکبه طور 

 يها هاي اجرایی، نظریه ایجاد تحول در روش ل، مدیریت امور و ئمدیریت دولتی براي حل مسا
الن کـ را مطـرح و در سـطح     »بهبود مسـتمر «و » سازي کوچک «،  »مهندسی مجدد «مثل  اي هتاز
ه کـ ارهـایی  کراه؛ 18و17کنـد  مـی ه ئابعاد آن ارا ۀهم اصالح و بهبود دولت دربراي ی یارهاکراه

  19. اند شده ل دولت مدیریتیکبه ش ل دولت رفاهکباعث گذار از ش
بخشـی و  ارآیی، اثرکـ بهبـود  براي نوین از دانش و تجربه مدیریت بازرگانی  مدیریت دولتی

ین مـورد  طور دقیق در ا ند. بهک یهاي دولتی استفاده م لی خدمات عمومی در سازمانکرد کعمل
از اقتصـاد خـرد و مـدیریت بخـش     کارفرما ـ عامل   ۀانتخاب عمومی و نظری ۀتوان از نظری می

  20 .یکرد نام بردن رویا ينظر یمبان ۀخصوصی به مثاب
هـاي سیاسـی و    در حقیقت استفاده از اصول اقتصاد خـرد در زمینـه   یانتخاب عموم ۀنظری

انتخاب عمومی بـا   ۀداران نظریاست. طرف »گر عاقل نشک«اجتماعی و فرض اساسی آن، انسان 
راسـی در  کبراي اصول بوروجانشین راسی از طریق دالیل زیر، این نظریه را بهترین کنقد بورو

  دانند. ها می راتکمورد توصیف ذهنیت و رفتار بورو
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راسی کلذا باید قلمرو دولت و بورو؛ ندک راسی تاحد زیادي آزادي افراد را محدود میکبورو
ه کـ کید اصلی این دلیل آن است أموران دولت حق انتخاب داشته باشند. تأند، تا مکدا اهش پیک

  است. کراتیکننده، بهتر از فرماندهی بوروکآزادي بهتر از بندگی و داشتن حق انتخاب مصرف 
و است هاي بازار  سطح با پرداخت هاي هم ها و پاداش سنتی فاقد مشوق کراتیکالگوي بورو

تر باشد. به همین دلیل دیگـر زمـان    مکهاي بازار  ارآیی فراگردکارآیی آن، از که کبدیهی است 
ننـد؛ یعنـی   ک می ها عقالیی عمل این نظریه، انسان استفاده از آن به پایان رسیده است. بر اساس 

قـدرت، منزلـت، امنیـت و     و براي رسـیدن بـه  هستند ثر رساندن سود خود کبه حداۀ در اندیش
بلکه مستمر دارند و از سلسله مراتب سازمان نه براي تحقق هدف سازمان تر، تالش درآمد بیش

ه کی است کراسی وبري بر افرادي متکه بوروک گیرند؛ در حالی تحقق مقاصد خود بهره میبراي 
  21.شوند تر برانگیخته می هاي عالی و با آرمانهستند فاقد عالیق شخصی 

ـ نوین قرارگرفته مدیریت دولتی يي نظرمبنا ۀمثاب ه به کدومین نظریه از علم اقتصاد  ۀ ، نظری
) و کارفرما(  ه بین اهداف سهامدارانکاین نظریه به منظور تبیین تفاوتی   است. 22کارفرما ـ عامل
ران یمد ییآن است که سطح پاسخگو ی) وجود دارد، طراحی شده و در پعامل( اهداف مدیران

بـر   23گویی مـدیران قابـل اسـتفاده اسـت.     پاسخافزایش براي ز یرا باال ببرد و در بخش دولتی ن
این   .اند دیگر متفاوتیکاین نظریه سهامداران و مدیران از دوجهت هدف و اطالعات از  اساس

ارگزاران در کـ دهد تـا بـر اسـاس آنهـا      مثل بستن قراداد روشن را نشان می یارهایکهنظریه را
  24کنند.داران عمل  جهت عالیق سهام

: سـت مـل ا أنوین قابل ت رد مدیریت دولتیکلی در رویکگفت دو روند توان  لی میکبه طور 
ماننـد انتخـاب   هایی  ر علم اقتصاد و استفاده از نظریهنخست بازار محور بودن و ریشه داشتن د

راسـی  که بوروکاین باور  دوم فاصله گرفتن از ؛ بادلهه ـ م هزین ۀو نظریکارفرما ـ عامل  عمومی، 
  25. ماندهی استراه سازیگانه 
است. مدیریت  26نوین، مدیریت بخش خصوصی مدیریت دولتی ياز مبانی نظردیگر ی کی

هـاي   لکاما زودتر از آن بـه سـوي شـ   ، بود کراتیکومت، بوروکبخش خصوصی زمانی مثل ح
الگوبرداري از آن  تر مدیریت و سازماندهی تغییر جهت داد. مدیریت دولتی با تبعیت و منعطف

، طراحـی  کریزي و مدیریت اسـتراتژی  پذیري، برنامه انعطاف  بر نتایج،یه کی مثل تیها به ارزش
گیـران،   هـاي مـؤثر بـر تصـمیم     هاي حسابداري و سایر داده پردازش داده  هاي اطالعاتی، سیستم

ر آن یارگزینی و نظاکززدایی، انعطاف در کسپاري، نیمه وقت شدن افراد، تمر سپاري، پیمان برون
  توجه نمود.
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از علم اقتصاد ناشـی شـده،   ید بر نتایج، کأ، مثل تییگرا تیریهاي مد ز ارزشچه برخی ااگر
توجه بخـش دولتـی   رو،  صوصی مورد توجه بوده است. ازهمینبیشتر در مدیریت بخش خاما 
  27. شود ي مدیریت بخش خصوصی تلقی میها، به نوعی تبعیت از الگو این ارزش به 

هـاي   بـانی نظـري خـود از اصـول و شـیوه     مدیریت دولتی نوین براي تحقق بخشیدن به م
سـازي بـه    کوچکاند از:  تحقیق عبارت کاین اصول بر اساس ی رده است. کگوناگونی استفاده 

انی، گـ گرایی بـه معنـاي اسـتفاده از اصـول مـدیریت بازر       دولت، مدیریت ةاهش اندازکمعناي 
زدایی به معنـاي   راسیکنندگان خدمات، بوروک  گیري به دریافت ززدایی و واگذاري تصمیمکتمر

اال کسازي از طریق تولید  یجاي فراگردها و خصوص ید بر نتایج بهکأبازسازي دولت بر اساس ت
  28. لتیهاي غیر دو تکشربه وسیلۀ و خدمات عمومی 

بنـد   13نـوین، در   هاي اصـالحی مـدیریت دولتـی    این اصول را با عنوان جنبه  29آون هیوز
اداره، بهبـود   يت بـه جـا  یری، مـد یکرد اسـتراتژ یکـ ند از: روا ه عبارتکاست کرده بندي  طبقه

ـ أد، تیـ جد یـی ش رقابـت، قراردادگرا ی، انعطـاف در سـازمان، افـزا   یت امور مـال یریمد د بـر  کی
مـردم،   ۀمـداران، مـراوده بـا عامـ     اسـت ی، مـراوده بـا س  یت در بخش خصوصیریمدهاي  کسب

  ف دولت.یوظا يو بازنگرننده، کتأمین  دار ازیخر يجداساز

  شناختي انسان يها يريگ جهت
اساس ن است. بر ینو یت دولتیریمد ينظر يمبناترین  مهم، ییانتخاب عقال ياقتصاد ۀینظر

هـر  شناختی در مدیریت دولتی نوین شکل گرفته اسـت.   هاي خاص انسان این نظریه جهت گیري
  انسـان   تنـی اسـت. اینکـه   مب  انسـانی   ۀفرد و جامعـ   از عقاید دربارة  اي بر مجموعه   اقتصادي ۀنظری

  حـاکم   انسـانی   بر رفتارهـاي   قوانینی  چیست؟ چه  از زندگی  است؟ هدف  موجودي  چگونه
هسـتند    ییهـا  ال سؤ  نیتر ی؟ از اساسوجود دارد  ینسبت  چه  فرد و اجتماع  منافع  انیاست؟ م

بر اساس ایـن   .دهد یم  لکرا ش  ياقتصاد ۀو نظری  تبکم  یک  یاصل  چارچوبآنها   نییتب  هک
  30ند:ک نظریه انسان رفتارهاي خود را با توجه به مفروضات زیر تنظیم می

  اند؛ و مقایسهبندي  ، دستهكه به سادگی قابل درکدارند . اشخاص ترجیحاتی  1
  اند؛ یا پایدار و ثابتاین ترجیحات یا در حال انتقال  .  2
  ترین هزینه نفع ببرند؛ مکترین سود و  خواهند از بیش ثر هستند و میکا. مردم خواهان حد 3
ة اند و منافع و رفاه خود و خـانواد  طلب و آلت دست  شان خودخواه، نفع. افراد در رفتار 4

رفتار عقالیی در اقتصاد با دو نگرش تفسیر شده  31 د.دهن می قرارشان  مبناي اقداماتخویش را 
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ها در جهت حـداکثر کـردن    به معنایی سازگاري درونی گزینش در یک نگرش عقالنیت: است
و در نگرش دیگر به مفهوم بیشینه کردن نفع شخصی است کـه ایـن نگـرش    است یک هدف 

مستلزم نگرش اول نیز هست. در حقیقت، عقالنیـت بـه مفهـوم سـازگاري، شـرط الزم بـراي       
  32شخصی است.عقالنیت به مفهوم بیشینه کردن نفع 

هـاي گونـاگون زنـدگی در غـرب،      در عرصـه  یانتخاب عمـوم  ۀدایش نظریعامل اصلی پی
کلیسا از سـوي دیگـر بـوده    ة هاي بازدارند از یک سو و سیاست 33ها هاي مرکانتیلیست سیاست

ـ یافتن به سود سرشار به دل ها، تاجران از دست مرکانتلیستة است. در ابتداي دور ل وجـود دو  ی
هاي  ها، شرکت مرکانتلیستة حروم شده بودند. در آغاز دورباور مرکانتلیستی و باور کاتولیکی م

هـا و تـاجران    شـرکت ۀ بزرگ تجاري از طریق حفظ امتیازات انحصاري، مـانع رشـد و توسـع   
پرسـتی پنهـان در   شد که نـوعی خود  ها سبب می سیاست شدند. این گونه متوسط و کوچک می

و تـاجران   وت مـذموم بـود  عموم مردم شکل بگیرد. بر اساس اصـول کلیسـاي کاتولیـک، ثـر    
 17هیچ تردیدي باید رهسپار جهنم شوند. اما در آغاز قرن  شدند که بی ی محسوب مییها انسان

 ها کـامالً  ها نهاد، فضا و ارزش علم و جهان اجتماعی انسان ۀداري پا به عرص که مکتب سرمایه
پرستی که از مقدمات اساسی گسترش این مکتب بود، توجه  عوض گردید؛ زیرا تجارت و نفس

پـردازي در مـورد    نظریـه هـاي گونـاگونی در    به شیوهآنها  د وکرپردازان را به خود جلب  نظریه
. باورهاي کاتولیکی نیز جاي خود را به باورهـا و  کوشیدندگرایی  توجه به دنیا، تجارت و خود

پروتستانی داد. باورهاي پروتستانی با حمایت کامل از روند به وجود آمده، سبب شد  اخالقیات
جانشـین  مکتب مرکانتلیستی و اصل رفتار عقالیی با شدت تمام جانشین که اقتصاد لیبرالیستی 

  34مرکانتلیستی، گردد. يها سیاست پرهیز از دنیا و مال دنیاي کلیساي کاتولیک و سیاست
 ،که اصالت مـاده  استوار است داري بینی خاصی مثل سرمایه ی بر جهانانتخاب عموم ۀنظری

  35.اند و اصالت لذت و نفع شخصی عناصر و اجزاي آن ،اصالت فرد
ـ با توجه به نظرجدید  یت دولتیریه در مدک یخاصشناختی  طور مشخص نگاه انسانبه   ۀی

  از:ت است عبار 36،ل گرفتهکش ییانتخاب عقال

  انسان  يبر رفتارها  يعيطب  نيقوان  تيمكحاالف) 
سا و یلک  میتعال  ییو نارسا یکزیف  علم  يها شرفتیپة در اروپا و مشاهد  یصنعت  بعد از تحول

  بالمنـازع   تیـ مکاز حا 38ها ) در فلسفه، فیزیوکراتیعیطب  ی(خداشناس  37سمیدئ  تبکظهور م
آنهـا   از دید .ردندک  یرا نف  یانسانار یو اخت  و ارادهگفتند   سخن  یبر رفتار آدم  یعیطب  نیقوان
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  گردد و قـانون  یم  اداره  یعیطب  نیاز قوان اي هبا مجموع  هک  ی استبزرگ  نیماش   یانسان ۀجامع
 مسـاوي بـا تبعیـت از   آنهـا   دركو است  یاجتماع  روابط  میتنظ يبرا  قانون  نیبهتر عت،یطب

  تیـ تابع  تحـت   هکـ ردنـد  ک یمـ   هیتشب  د زندهموجو  بدن  را به  یانسان  اجتماع  آنان 39.ستآنها
در   خـون   گـردش   یچگـونگ   دربارة  هکبنیانگذار این مکتب  40،کنه قرار دارد.  یعیطب  نیقوان
علـوم  و کـرد   مـی   هیتشـب   را بـدان   در جامعـه   ثـروت   بود، گـردش   داده  انجام  یقاتیتحق  بدن

لحاظ روش و مبنا، بسـان علـم فیزیولـوژي     ازرا بر اساس باور او، اقتصاد به ویژه اجتماعی 
قـوانین  آنهـا   به عبـارت دیگـر بـه بـاور     .41ناپذیري بودخوردار از دو قانون کلیت و تغییربر

بشر، باید از قوانین طبیعی موجود در عالم طبیعت پیـروي نمایـد.   ۀ اندیشۀ تدوینی و ساخت
قواعـد علمـی اقتصـادي     مکتب اقتصادي که بـه بیـان  نخستین  ۀمکتب فیزیوکراتیسم به مثاب

داري از بیشترین اهمیت برخـوردار   نظام اقتصاد سرمایه ۀگیري اصول اولی پرداخت، در شکل
بـر رفتـار     مکحـا   یعـ یطب  نظام  حیتشر  يبرا  یفراوان  يها ها تالش از فیزیوکرات  پس 42است.
و   در ماهیـت   تحقیـق   عنوانبا اسمیت،   آدام  ها با انتشار کتاب تالش  آمد. این  عمل  به ، انسان
ـ   فیزیوکرات  که  طبیعی  قانون از  بار نشست. وي  به م) 1776( ملل  ثروت  علل ه ها درصـدد ب

حمایت نمود. با این تفـاوت کـه از نظـر اسـمیت و مکتـب کالسـیک        بودند،  آن  ار بستنک
هـا   فیزیـوکرات  که از نظر عامل تولید ثروت است؛ در حالییگانه اقتصاد، نیروي کار انسانی 

م بـر  کن حایقوان يا همانندی يریگ ن جهتیبر اساس ا 43.زمین تنها عامل تولید ثروت است
 یت دولتـ یریبازار در مـد  یاز قانون و دست نامرئ يروی، اصل پیعین طبیرفتار انسان با قوان

ه کـ شـود   ن اصل زمانی بهترین بهره عاید جامعـه مـی  یل گرفته است. بر اساس اکشجدید 
   44د.اقل نقش بر عهده دولت محول شده باشنیروهاي بازار و حد ةثر نقش بر عهدکحدا

 يشخص  از نفع  رفتار انسان  تيتبعب) 
  احساسـات   تئـوري خـود،    معروف  تابکدر  45،ملل  روتث  تابکاز انتشار   قبل  تیاسم  دامآ

  یمعرفـ   یعمـوم   نـافع و م  یاجتماع  نظم  حفظ  عامل  نیتر را مهم  يهمدرد  زةیانگ 46،اخالقی
  هکـ نـد  ک یم  یمعرف  یطرف یرا ناظر ب  یدوست و نوع  يدردمه  او روح  تابک  نیبود. در ا  ردهک

بـاور اسـمیت در   . ندک یم  ییراهنما  یاجتماع  نظم  یک  سمت  افراد را به  ندةکپرا  يها تیفعال
را  نآنـا  ة، انگیـز »کالبد دیگرانقرار دادن خود در «ها از طریق  که انساناین کتاب برآن بود، 

د یـ بـا عقا   ییاز آشـنا   پـس اسـمیت   امـا  47نمایـد.  را درك مـی آنهـا   و احساسـات فهمند  می
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که معتقـد بـود اخـالق     48فردي بنام هلوسیوسخاصه فرانسه،   به  ها در مسافرت فیزیوکرات
امـل  پرستی یک خصـلت طبیعـی انسـانی و ع   هاي مذهبی رها شود و خود د و بندباید از قی

جاي را   یشخص  یطلب و نفع  یخودخواهة زیو انگ  ردکد نظر یتجد پیشرفت اجتماعی است،
ناشی از حقوق طبیعـی اسـت    ةاو اصل خودخواهی، پدیددرنگاه  49.قرارداد  يهمدردة زیانگ

از  50کنـد.  مـی تـأمین   که به بهترین وجه عمومیت دارد و در عین حـال مصـالح عمـومی را   
و از آن در انـد   کردهیاد شناختی  خودگروي روان«با تعبیر شناسان  برداشت دوم اسمیت روان

بر آن است که مردم به طـور طبیعـی   شناختی  شود. خودگروي روان اخالق بحث می ۀفلسف
یـک  اجراي اند؛ زیرا به لحاظ روانی  خودگرا و به طور طبیعی در پی منافع شخصی خویش

. بنـابراین،  ممکن است که از لحاظ روانـی بـرایش ممکـن باشـد     عمل در صورتی براي فرد
 ي اخالقی ناسازگار اسـت، بـه معنـاي   الزام فرد به پیروي از بایدهاي اخالقی که با خودگرو

ممکن است. بر اساس این نظریه افـراد  ناکاري است که براي فرد به لحاظ روانی  دادن انجام
کارهـا بـه     کند، اگرچه به ظـاهر آن تأمین  را ناآن د که نفع شخصینده را انجام می یکارهای
عمل، براي غیر است. اما واقع غیر از این اسـت؛ زیـرا   اجراي ة باشد که نشان دهنداي  گونه

کند، امـا چـون در واقـع منـافع      نمیتأمین  درست است که آن کارها به ظاهر منافع فاعل را
ایـن مطلـب    51.او قرار گرفته اسـت کند، مورد توجه  میتأمین  دورتر و نا محسوس فاعل را

که چرا ة این. در باراستهاي اسمیت  وجود تضاد در دیدگاه ةدربارتوجیهات مطرح یکی از 
ماننـد  ،  یگروهـ : ، دو رویکرد وجود داردهنمود ۀیانسان اراة بارمتفاوت درۀ اسمیت دو نظری

  انسجامنداشتن   لیرا دل آن و گریدیکرا در تضاد با   دهیدو عق  نی، ایآلمان  اقتصاددانان  یبرخ
ـ بـا ا   يگرید  دانند و در مقابل، گروه یم  تیاسم  يرکف   زةیـ ، انگملـل   ثـروت   هکـ   هیـ توج  نی

دانـد،   یم  نک، مم»یشخص  نفع  بیتعق«  زةیرا تنها با انگ  آن  هکبل ، ردهکن  را فراموش يهمدرد
  ب، آنچـه یـ هر ترت  نند. بهکجاد یا  يتاب، سازگارکدو ن یادر   تید اسمیعقا  انیماند  کوشیده

 .بـود   ملـل   ثـروت   تـاب ک در  تید، نظـر اسـم  یـ وارد اقتصاد گرد  غالب  انیجر  یک  عنوان  به
 ، در صـدد بـر  یشخصـ   نفـع   بیـ و تعق  یپرست شتنیخو  زةیز برانگیآم د مبالغهکیتأاسمیت با 

 یرا ناش  قیغر  نجاتموضوع   یحتو   گرانیبا د  يدرد و هم  یدوست نوع  يها زهید تا انگیآ یم
از خطـر    يگـر ید  نجات  يبرا  هک  یسکو ا  ۀگفت  به ند.ک  یمعرف  شخص  یخودخواه  حس از 

  از جـان   او دفاع  در ذهن  هک  است  آنبه دلیل   نه دزاندا یخطر م  خود را در همان ، شدن  غرق
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ـ ا ریـ ترسـد در غ  یمـ   هکـ   اسـت   لیدل  نیبد  مثالً  هکبل،  است  مطلق  یگران، اصل اخالقید  نی
  نیـ از اکـه  نـد  ک یم  گمان  د همیگردد، شا  متهم  با همنوع  يهمدرد  ا عدمی  یبزدل  به  صورت

  در فرصـت   اسـت   شـدن   در خطر غرق  هک  يفردآنکه  ایشود  ید او میعا  یمیسود مستق  راه
سـبب شـده   شناختی  انسان يریگ جهتن ی. ا52خواهد داد  او انجام  يبرا  مشابه  یخدمت  گرید

را بـر   زکن تمریشترین وجه بیه به بهترکرد یل بگکش ینو اصول یت دولتیریه در مدکاست 
 يسـپار  رونیـ ب و يسـاز  یچون خصوصـ  یافراد قرار داده باشد. اصول یتحقق منافع شخص

تحقـق   یلـ کطـور  ه بـ  شتر ویب تیدرآمد، منزلت و قدرت و امنتأمین  يه براکاند  يها وهیش
ل کشـ  نـو  یت دولتـ یریارهـا، در مـد  کاجراي ة ویشتر شیب يارآمدکت یمنافع افراد و در نها

  53.گرفته است

 )يابزار  تيعقالن( يثر سود مادكابرخوردار از حدة نيانتخاب گزج) 
  منـافع   ردنکـ ، و محـدود  »یطلبـ  و نفـع   یخودخـواه «  شخص، بـه   يها زهیانگ  منحصر بودن

سـود و    دنیخود بـا سـنج    يدر رفتارها  هکسازد  یثروت، فرد را قادر مدرآمد و   به  یشخص
ند. کتأمین  او  يثر سود را براکحدا  هکند ک  را انتخاباي  هنیامد اعمال، گزیاز پ  یشخص  انیز
  سـب ک  يبـرا   نفـس   یـک تحر  به  هکند ک یم  فیتعر اي هگونه را ب  ، انسانيدار هیسرما  تبکم

  یابیدست  راه  نیش، بهتریحسابگر خو  بر عقل اکند و با اتک یم  تکمنفعت، حر  و جلب  لذت
نـد.  یگز یاال، را بـر مـ  کا ی  پول  صورته ب  ثروت  آوردن  دسته ب  یعنی، ياقتصاد  تیموفق  به
  يواحـد   ار و منطـق یـ ها خـود از مع  گیري  ها و تصمیم ها در انتخاب انسان  ۀهم  بیترت  نیبد
گونـه رفتـار،    در ایـن   هک جاشود. از آن یم  دهینام» ییرفتار عقال«  اصطالحاً  هکنند ک یم  يرویپ

  شـوند و نقـش   یمـ   نیینفس، تع  التیبر تما اکشوند با ات  د انجامیبا  هک  یاعمال    و نوع  هدف
  اسـت، بـه    یشخصـ   و نفـع   ثر لـذت کحدا  به  یابیدست  يها وهیش  دادن  نشان  عقل، محدود به

  ۀیـ و روح  انسـان   تعقل  هابز دربارة. شود یم  گفته» يابزار  تیعقالن«، يرفتار  نیچن  تیعقالن
رفتـار    زةیـ توانـد انگ  ینمـ   يگریز دی، چیشخص  منافع  جز مالحظۀ: دیگو یم  شا يحسابگر

  يو  ز بـه یـ آم رقابـت   اعمـال   نیـ او را در ا  ینـ یب وتـه کو منطـق،    اگر عقل  یباشد و حت  یآدم
و   يارکـ او، هم  یشخصـ   منـافع تـأمین    راه  نیبهتـر   هکـ ند ک  كدر  یاگر آدم  یاند و حتیبنما

در   انسـان   را عقـل یـ ز؛ نخواهـد داشـت    يا دهیـ او فا  يبرا  است، باز هم  با همنوعانش  تعاون
اوست،   شهوات  به  کیمت  یآدم  عقل  اوست و چون  و خدمتگزار شهوات  ، بندهیینها  لیتحل
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 ،ننـد ک ارا ارضـ   توانند شهوات یم  هک  یعواملو جوي  با جست  هک  است  نیا  اش فهیوظانه یگ
  54.ردیقرار گ  انسان  در خدمت

از  یکیآن ۀ ه توجه به رقابت و توسعک، سبب شده است یشناخت انسان يریگ ن جهتیا
باشـد.   نو یت دولتیریرد مدیکدر رو یت دولتیریمد يسازارآمدک یاصل يها وهیاصول و ش

گونـاگون جامعـه، بـه     يهـا  تیـ فعال ۀتر دولت در عرصـ  مکدخالت  يرقابت به معنا ۀتوسع
ت یریسـو متضـمن تحقـق اهـداف مـد      یکن امر از یه اکاست ، ياقتصاد ۀص عرصوخص
ن یشـتر یگـر ب ید ياد است و از سـو یز يها نهیافتن از هزیو نجات  ياعم از سودآور یدولت
گونـاگون   يهـا  تیـ ان فعالیتازه شدن شر یلکار و به طور کسب و کرونق  يت را برایظرف

  55.آورد یبه وجود م ياقتصاد

 يبر منافع شخص يق منافع جمعيتطبد) 
و   یشخصـ   گونـاگون   هـا و منـافع   شیگـرا   سـاختن   ، هماهنگیاجتماع  یزندگل یمسا  از  یکی

  یجمع  دسته  یآغاز زندگ  هماناز ها   است. انسان  یاجتماع  منظم  چارچوب  یکدر آنها   قراردادن
  يهـا  و ارزش  هـا و اخـالق   ومتکح  معموالًاند  بوده  مواجه  مسئله  نیبا ا  ن، هموارهیزم  يبر رو
  اسـت  آن  ین هماهنگیا  یشناخت روان  يمبنا .اند داشته  عهدهه را باي  هفیوظ  نیچناجراي   یمذهب

دارند   نام  یاخالق  رذائل  هک  يفرد  يها زهیاز انگ  یبرخ  انیو مدارد   یمتفاوت  يها زهیانگ  انسان هک
  افسـانه ، خـود   معـروف   تـاب کدر » لیبرنارد مانـدو «وجود دارد.   ي، ناسازگاریاجتماع  و منافع
و همین عیوب  شوند  د واقعیاجتماع، مف  حال  توانند به یم  یاخالق  رذائل  هکشد   یع مد زنبورها

ـ ا  بـه   او نتوانست  یول 56.اند پرستی موجب سعادت اجتماعی هی و نفسانسانی مثل خودخوا   نی
  لـت یرذ  يبـرا   یهیتـوج   گر چهیدند، دیمف اجتماع  حال  به  رذائل  نیا  اگر واقعاً  هکببرد  یپ  تهکن

نظـر  . از دکـر انتقـاد    لیمانـدو بر ته، کن  نیا  به  بردن  یبا پ  تیاسم  ؟ آدامداردوجود آنها   دنینام
ـ     ترین محرك فعالیت اسمیت مهم د در کسـب نفـع   رهاي اقتصادي، نفع شخصـی اسـت. اگـر ف

نماید، منـافع  تأمین  شخصی آزاد گذاشته شود و او بدون مانعی بتواند منافع شخصی خویش را
ة خواهد شد؛ زیرا اجتماع چیزي جز مجموع افراد تشکیل دهنـد تأمین  اجتماع به بهترین شکل

ند برخورد نیروها و منـافع افـراد در   ا سو و هماهنگ افع فرد و اجتماع هممنن، آن نیست. بنابرای
نامرئی   شود و این همان دست بازار رقابتی، موجب ایجاد هماهنگی اقتصادي و ایجاد تعادل می

هـا آن را بـه سـوي     کند و به کمک مکانیسم قیمت است که به اعتقاد اسمیت بازار را تنظیم می
  57د.کشان تعادل می
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بـه آن  هـا   فیزیـوکرات   هک است  یعیطب  و قانون  از نظمپرتو دیگري ، اسمیتاندیشۀ این 
  رفـاه تـأمین    يبـرا   زهیـ و غر  عـت یطب  فرمـان   بـه   يقانون، هر فرد  نیا  براساس معتقد بودند.

بـا    يتضـاد   گونه چیافراد ه  یشخص  عت، منافعیطب  مکح  ند و بهک یم  تکخود، حر  یشخص
و   رفـاه   سـمت   را بـه   اجتمـاع   خودجوش  و نظم  آهنگ هم  تکحر  یکو در ندارند گر یدیک

و   یسودپرسـت » ر بـودن یـ خ«ار بـرد تـا   که ب  یفراوان  تالش  اسمیت .برند یم  شیپ  به  سعادت
نـد و  ک  یرا نفـ   یو خودخـواه   یپرست  نفع  بودن  بیو ع  را ثابت  يزیغر  نظم  نیا  بودنِ  خوب

  علـم   يآمد، مبنـا  یم  حساب  به  یاخالق  جزء رذائل  همواره  هک  یاز صفات  یکی  بیترت  نیا  به
ت. قرار گرفـ  ییانتخاب عقال ۀیاز جمله نظر» توسعه«  يها هیاز نظر  ياریبس  اقتصاد و اساس

» یکیار مکـان کـ خود  تعادل«و » و تقاضا  عرضه«د نها» تیاسم«نظر ه ب  یعینهاد طب  نیتر عمده
  يبـرا بسـیار  ار، کـ خود  نهـاد و تعـادل    نیا» ر بودنِیخ«  با اعتقاد به  يبعد  و اقتصادانان  است

اقتصاد   علم  یاصلة ریکها پ تالش  نیا  حاصل  نونکا  هم  هک  يا گونهه ب ،کوشیدند  آن  گسترش
 سـت دان یم  ییتوانا  يروین را» رقابت«ت، نهاد یاسم  ۀینظر  لیمکا در تیباست .دهد یمشکل را 
پروردگـار   :دیگو یم  يدهد. و یقرار م  ار عمومیرا در اخت  يفرد  يایدولت، مزا  ابیدر غ  هک

خـود    يخـود و تنهـا بـرا     يرا برا  يزیهر چ  هک  دهیآفر  یطلب نفع  حس  يرا دارا  توانا، انسان
او را   گـان یرا  يهـا  از موهبـت   همگان ةاستفاد  هک  ردهک  ز خلقین  يگرید  عامل  یبخواهد، ول

مـا    هک  است  ییهمتا یب  كمحر  ، همانیشخص  است. نفع» رقابت«عامل،   نیمقدور گرداند. ا
  وضـع   یـک   لیتحصـ   يبـرا   وشـش ک  بـه   حال  نیخود و در ع  اد ثروتیو ازد  شرفتیپ  را به

را در   يفـرد   يایـ مزا  هکـ   اسـت   يگـر ید  يهمتـا  یب  يروید. رقابت، نانزیانگ یبرم يانحصار
ـ ا. سـازد  یمند مـ  بهره  را از آن  افراد جامعه  ۀدهد و هم یقرار م  ار عمومیاخت   هکـ رو یـ دو ن  نی
  نظـام   و تجانس  یگر، هماهنگیدیک  ياری  آور باشند، به انیو ز  مذموم  ییتنها  به  یکد هریشا

  58.نندک یمتأمین  را  جامعه

  آموزه تقدير كالوينيستي)   ه
بختی انسـان قبـل از   بختی یا بـد  و به معناي آن است که نیکدئیسم  ۀفلسفاین آموزه مکمل 

هـا قابـل    که براي انسـان تعیین شده است؛ حکمتی خواست و حکمت خداوند با تولدش و 
طبق قانونی  ،دئیسم، جهان آفرینش طور که بر اساس فلسفۀ . بنابراین، همانتشخیص نیست

مداخلـه   و بـه دهـد   مـی ، به حیات خود ادامـه  استنهاده که خداوند در آغاز خلقت در آن 
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سرنوشت انسان نیز بر اساس تقدیر، قبل از تولدش مشـخص شـده و شـرایط    ، نداردنیازي 
اقتصـادي فـردي و اجتمـاعی    اوضـاع  زندگی او بر آن مبنا شکل گرفته است. به این ترتیب 

تـر   بگیران، پـذیرفتنی مکانیسم بازار و فقر اکثریت جامعه، دستمزد ا ناشی از توزیع در آمد ب
  59.شود می

 نـو  یت دولتیریدر مد يمدار يمشتر يبرا یمکمحۀ ، پشتوانیشناخت انسان يریگ ن جهتیا
 یخدمات دولتعرضۀ ه توان پرداخت پول در قبال کفراهم آورده است  یسانکخدمت به ئۀ وارا

است و کرده ن ییش خداوند تعیشاپیپرا ها  سرنوشت انسان، يریگ ن جهتیرا دارند. بر اساس ا
فقـط از  آنهـا  ؛ بودن خود ندارند یا بهشتید یبودن و سع یا جهنمی یدر شقنقشی چ یها ه انسان

ن معنا یشوند؛ به ا یت خود در آن جهان آگاه مین جهان از وضعیار اکسب و کق در یق توفیطر
بـر   60ت.اسـ یشـتر  ب يرستگارفقدان  يبه معناناکامی شتر و یب يرستگارۀ شتر، نشانیق بیه توفک
ن یـ خدمت به افراد برخوردار اعرضۀ و نو  یت دولتیریدر مد يمدار يه مشتریتوجن اساس، یا

 یه دسـت نـامرئ  کـ قت خواست خداوند بوده اسـت  ین خواسته و در حقیه خداوند چنکاست 
  61بهره ببرند.گر ید يها ا بنگاهیاز خدمات دولت  یه افراد خاصکد یت نماکحر یبازار به سمت

  يشناخت ارزش يها يريگ جهت
ـ ها ن قت ارزشیت و حقیبه ماه نو یت دولتیرینگاه مد يریگ لکدر ش ییانتخاب عقال ۀینظر ز ی
ـ یریدر مد یمتفاوت یارزش يها يریگ ه جهتین نظریگذاشته است. بر اساس ااثر  نـو   یت دولت

  اند از: ه عبارتکآمده است پدید 

  ياخالق يها به ارزشتوجهي  بي
  نیـ ند. در اک  هیتوج  یشخص  نفع ۀیرا برپا  انسان  يرفتارها  یتمامبسیار کوشید   تیاسم  آدام
. انـد   ننـد، خـوب  ک یمـ   عمل» یشخص  منافع«تأمین   در جهت  هک  یاخالق  صفاتفقط ،  هینظر

را گرایـی    و لـذت   ياندوز ، ثروتیطلب جاه  لیاز قب  یصفات  هک» لیماندو«با » تیاسم«  مناقشۀ
  بـه » یاخالق  فعل«ار یمع  او را دربارة  بود، موضع  ردهک  یمعرف  يبشر  وبیو ع  یاخالق  لیرذا

گـر ایـن نکتـه     اخالق و اقتصاد، حکایـت  ۀبه طور کلی بررسی رابط .62ندک یم  روشن  یخوب
گرفـت.   انجام می »اخالق« ۀپای است که تا قرن پانزدهم میالدي تجزیه و تحلیل اقتصادي بر

دریج از اخـالق  که جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شد، اقتصاد نیـز بـه تـ     اما از زمانی
جا که پس از قرن شانزدهم بسیاري از مکاتب اقتصادي؛ مثل سـوداگري،  فاصله گرفت؛ تا آن
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هاي اقتصـادي   با رفتارش را ها هر گونه ارتباط اخالق و ارز فیزیوکراتیسم و بیشتر کالسیک
هـاي اخالقـی    ش بـه ارزش بـی و هاي اخیـر کـم   دانان دورهچه اقتصادکردند. اگرآشکارا انکار 
هـاي   گونه است که بازگشت هر نوع توجه انسان بـه ارزش  اند، باور همگی این توجه نموده

ۀ غالب در مورد رابط ۀاخالقی براي کسب نفع شخصی است؛ به همین دلیل باید گفت نظری
ة خـودگروي در بردارنـد   ۀالق نظریـ اخـ  ۀدر فلسـف  63ت.سا اخالق و اقتصاد جدایی آن دو

کـه اپیگـور، هـابز،    مبتنی اسـت. خـودگروي،   آنها  انتخاب عقالیی بر ۀنکاتی است که نظری
حد خـود  بر این امر مبتنی است که انسان در  64ند،دکر حمایت میاز آن نیچه و جرمی بنتام 

کنـد. ایـن    باید شخصی باشد که عمل مینفع یک عمل،  هدف است و از لحاظ اخالقی، ذي
آورد  مـی پدید نگاه مستلزم آن است که شخص در نظر بگیرد چه چیزي منفعت شخصی را 

چـه اصـول و   گرفـت و   پیهاي را  ها و هدف و چگونه باید آن را به دست آورد، چه ارزش
طـور   شـد گفـت بـه    هاي را اتخاذ کرد. اگر انسان با این پرسش ماخوذ نبود، نمـی  مشی خط

تواند به چیزي که از  عینی به منفعت ذات خود بستگی دارد یا آن را طالب است؛ کسی نمی
به عبارت دیگـر خـودگروي بـر     65.خبر است، بستگی داشته باشد یا آن را طالب شود آن بی

آن است که هر فردي باید به نحـو اختصاصـی منـافع خـود را تعقیـب کنـد. ایـن رویکـرد         
چگونـه  اینکـه   ما باید چگونه رفتـار کنـیم، فـارغ از   اینکه  مورد دیدگاهی است هنجاري در

 اخالقی ما آن چیزي است که سود و مصـلحت شخصـی مـا را    ۀکنیم؛ یعنی وظیف رفتار می
  66کند.تأمین 
  هـم  اصـل، آن   یـک   ، فقـط یاخالقـ   هـا و اصـول   ناآرمـ   یتمـام   يجا  ب، بهیترت  نیا  به

اصل،   نیو هم است یانتخاب عموم ۀیو نظر يخود گرو  رشی، مورد پذ»ي ماد  ییگرا دهیفا«
، کشـ   بـدون : دیـ گو یجـونز مـ    امیلیو  هک چنان .ندک یم  نییرا تع  ياقتصاد  هر مسئله  تیماه

 ۀامر، مسـئل   نیو هماست   لذت  دنرسانثر کحدا  يبرا  ياقتصاد  محاسبات  همۀ  یینها  اهداف
  67د.ده یمشکل را   ياقتصاد

  ياخالق يها ت ارزشينسب
باشد؛  یها نسب ه ارزشکو اصل لذت، آن است  يها از منافع ماد ت ارزشیتبع یمنطق ۀجینت

در واقعیـت  ۀ اجتمـاعی و ریشـ  هـاي   میـل فردي یـا  هاي  میلزیرا وقتی احکام اخالقی تابع 
اخالقـی   يهـا  هاي اجتماعی آنان قضـاوت  قه و میل افراد یا گرایشئنداشته باشد، با تغییر ذا
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دانند با تغییر و  شود. ممکن است کاري را که امروز خوب می ایشان نیز دستخوش تغییر می
فکـري و اجتمـاعی   اوضـاع  یـا بـرعکس کـاري را کـه در     کنند تحوالت اجتماعی بد تلقی 

  68بشمارند.خوب اوضاع پنداشتند، با پیدایش دگرگونی در آن  بد میخاصی 

  شناختي انسان يها يريگ نقد جهت
ـ انتخاب عقالیی از انسـان، اهـداف و رفتـار او ارا    ۀاشتی که نظریبردگویا  ه داده اسـت بـا   ئ

 ۀیـ نقـدها در مـورد نگـاه نظر   تـرین   . مهـم نداردخوانی  واقعیت انسان، ابعاد و اهداف او هم
  اند از: به انسان، عبارت ییانتخاب عقال

  گوناگون انسان يازهايده گرفته شدن نينادالف) 
انتخاب عقالیی را  ۀنگاه تیلوري به انسان و نظریاند  کوشیدهه نحوي به طور کلی محققان، ب

اند که این نگاه باعث شده اسـت   یک به این نتیجه رسیدهکنند و در نهایت هرنقد و ارزیابی 
آن قـدر بـد   وانگهی . گردد براي بار کشیبیرون شود و ماشینی خود انسان از حالت انسانی 

درسـت و بـه موقـع کـار     اجـراي  کـرد؛ زیـرا او همیشـه از    به او اعتمـاد  توان  نمیاست که 
کنـد کـه    خود عمل نمـی ۀ اگر نظارت مستقیم وجود نداشته باشد، نه تنها به وظفیگریزد.  می

هـاي   نظریهدارد. در  براي دیگران نیز مزاحمت ایجاد نموده، آنان را از انجام کار خود باز می
ر از انسان ارائه شـده اسـت: انسـان    یسه تصونون ک، تایخیب تاریسازمان و مدیریت به ترت

ن یبـر اسـاس آخـر    69.دهیـ چیو انسـان پ وفا، کشـ و خود ی، انسان اجتماعییعقالـ   ياقتصاد
ده یـ چیپ یهـا موجـودات   بنا شـده اسـت، انسـان    ییواقتضا یستمیس ۀیه بر دو نظرک  افتیره

 يهـا  ییتعدادها وتوانااسة گسترآنها  دارند. يریمتعدد، متنوع و متغ يازهایو نند ریپذ وتحول
هـا بـا توجـه بـه      ه در سـازمان کـ ننـد  ک یه مـ یدانند؛ لذا توص یرا قابل بهبود وتوسعه م یآدم

  70فراهم گردد. یتیریمد ياز راهبردها ی، مجموعه متنوعيفرد يها تفاوت

  مات انسانيه تصميدر توجگرايي  تيريرد مديكبودن روغير منطقي نامعقول و ب) 
نیـز   »ب«کاري است بـه نفـع حسـن و     »الف«گونه طرح کرد که  توان این این اشکال را می

را دارند و فرض هم این آنها  کاري است به نفع جواد و هر دوي حسن و جواد قصد انجام
شود. پیروي از منافع شخصـی مسـتلزم    دیگري میاجراي هریک، مانع دادن است که انجام 

را انجام دهد؛ حتـی بـا ایـن فـرض کـه       »ب«جواد هم کار  و »الف«آن است که حسن کار 
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ن درسـت  یـی تبدر  یانتخاب عمومی عالوه بر نـاتوان  ۀیممکن است. نظرناهر دو کار اجراي 
اري از مواضـع  مات انسان به دلیل خودشکن بودن، غیر منطقـی اسـت. بسـی   یدر مورد تصم

رسـاندن نفـع شخصـی خـود     هستند که اگر فاعل براي به حـداکثر  اي  گیري به گونه تصمیم
با تشـریک مسـاعی   اینکه  آورد تا دست میه انگیزي سود کمتري ب طرز شگفته اقدام کند، ب

اسـت. خـودگروي    71ترین مثال در این مـورد، مشـکل حیـرت زنـدانی     عمل نماید. معروف
ی گونه تعارض منافع، فیصله دهد و به شیوة متعارف بـا دادن پنـد اخالقـ    تواند به این اخالقی نمی

در  ،گـروي مسـتلزم آن اسـت کـه شـخص از آن      به راهنمایی کسی بپردارد؛ زیرا اصل خود
  72د.باش چنین حمایتی براي خود شخص مفیداینکه  کند، مگرندیگري حمایت  مورد فرد

  انسان ةانتخاب عمومي در توجيه اعمال خيرخواهان ةناتواني نظريج) 
 طف ولی حساس نسـبت بـه محـیط،   انسان عقالیی، موجودي است خالی از احساس و عوا

هاي مهم انسانی، نظیـر دوسـتی،    نیکی  تواند ارزش و مشکالت خود. این دیدگاه نمیمسائل 
خانواده و اجتماع را توجیه و تبیین کند. باید توجه داشت که اشـکال ایـن نیسـت کـه ایـن      

دهنـد،   انجام مـی  این کار راآنها  اند؛ زیرا اگرچه مانع پیروي از منافع شخصی ها عموماً نیکی
دهند که هدف غایی خودگروي به طور عام غیر قابل تحصیل نیست؛ بلکه اشکال  نشان نمی

هـاي مهـم،    ه چـرا ایـن نیکـی   کنـد کـ   این است که هدف غایی خودگروي دلیلی اقامه نمـی 
شـود مـا بـه     سـبب مـی   کنند؛ یعنـی آنچـه معمـوالً    ند و چرا اعمال ما را توجیه میارزشمند

هـاي   انـد. بـه تعبیـر دیگـر، انگیـزه      مان کمک کنـیم، خـود مـردم    دوستان، خانواده و اجتماع
نـد و ایـن بـر    کننده در ایـن موارد  توجیه ۀعمل در نهایت ادلدادن  ۀ ما براي انجامدوستان نوع

و دبرخـی بـا   البتـه   73انتخاب عقالیی بیان شده است. ۀخالف خودگرایی است که در نظری
: یکـی اینکـه   نداننـد  یدوست عقالیی را در تضاد با نوعانتخاب خودگروي اند  توجیه کوشیده

مطلوبیت است. مصرف کننده ممکن است از خود گذشتگی ة عمل بخشش خود ایجاد کنند
در  چنین رفتاري احیاناًاینکه دیگر باشد. دیگران کسب لذت کند یا خواهان الگوي مصرف 

نـد  نتوا و نمـی انـد   براي فرد اعطا کننده است. البته اینها صرفا توجیهرو شهرت و آبة بردارند
است دوستی یک امر واقعی  د؛ زیرا نوعکنندوستی واقعی را برطرف  تضاد خودگروي با نوع

تري از رفاه براي فرد است و چنـین   شود که ارمغان آن سطح پایین میمنجر و گاه به عملی 
  74.ستنیامري عاقالنه 
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  ي منافع شخصي با منافع اجتماعيناهماهنگد) 
تعریف شده است کـه بـه   ها و اعمالی  در اکثر موارد رفتار عقالیی مرادف سازگاري انتخاب

ها، شرط ضـروري   اگرچه سازگاري بین اعمال و انتخابانجامد.  میاکثر کردن مطلوبیت حد
اسـت   شود. اشکال اساسی در این مـورد آن  در مجموع شرط کافی محسوب نمیاما است، 

یکی از عناصر مهم در تعیین عقالیی آشکارا که ـ   که رفتار عقالیی از محتواي انتخاب افراد
دیگـران  غافل مانده است. محتواي انتخاب نباید بـراي خـود فـرد یـا     ـ   بودن انتخاب است

اکثر شدن حداکثرکردن منافع فرد به حدچنین باشد، به طور طبیعی،  آور باشد؛ زیرا اگر زیان
  جامعه به عنوان یک واحد کلی منجر نخواهد شد.منافع 

  انساني يها تيها و مسئول تيناديده انگاشتن محدود)   ه
ـ       همان ماشـین   ۀگونه که در ضمن مباحث گذشته بیان شـد، ایـن رویکـرد انسـان را بـه مثاب

دست آوردن نفـع مـادي بـاالتر از طریـق فراگـرد      ه گیرد که براي ب گري در نظر می محاسبه
کند. این فرض به طور طبیعی ناقص است؛ زیـرا همـواره    اي درنگ نمی یري، لحظهگ تصمیم

هـاي سـنتی و    ی مثل قوانین و مقـررات موجـود، ارزش  یها محدودیترا هاي افراد  خواست
  75کند. مهار میهاي اجتماعی و اخالقی  مذهبی، مسؤلیت

  يارزش شناخت يها يريگ نقد جهت
ت و یـ ، دور از واقعکنـد  مـی  قـت ارزش مطـرح  یحق در مـورد  یـی انتخاب عقال ۀینظرآنچه 
  شود: یاشاره مآنها  از یل به برخیه در ذکبر آن وارد است فراوانی  ينقدها

  ام اخالقي به انشاء كنندهكها و اح نيازمندي ارزشالف) 
ها و انحصـار آن در ارزش مـادي و بـه تبـع آن      انتخاب عقالیی از ارزش ۀبرداشتی که نظری

کند، دور از واقعیت است. بر اساس این دیدگاه فراتر از احسـاس،   ه میئها ارا نسبیت ارزش
از ایـن بحـث در مـوارد    عیتی وجود نـدارد. در مباحـث اخـالق،    درك و خواست افراد واق

شـود   ها بحث می با ارزش باید و نباید ۀه از رابطجا کناگونی سخن به میان آمده است؛ آنگو
 ۀگیرد، بحـث رابطـ   توجه قرار میدر کانون هاي اخالقی  جا که صدق و کذب گزارهو نیز آن
مفـاد بایـد و نبایـد چـه     اینکه رة در با مثالً. اي مورد توجه است ها و واقعیت به گونه ارزش

شـود   دارد یا خیر، این بحث مطرح میهاي واقعی رابطه  چیزي است، آیا با واقعیت و ارزش
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علیت است، علیتی کـه میـان فعـل اختیـاري و هـدف      ۀ همان بیان رابط آنها،  که مفاد اصلی
بایـد  گویـد: مجـرم    که یک حقوقـدان مـی   یهنگامبراي نمونه اخالق یا حقوق وجود دارد؛ 

بـین  ۀ بطـ خواهـد را  در واقـع مـی  ، نبرده استنامی کار  مجازات شود، هر چند از هدف این
چنـین اگـر یـک مربـی     ل امنیت اجتماعی را بیان کنـد. هم مجازات و یک هدف حقوقی مث

ایـن  ۀ خواهد رابطـ  به صاحبش باز گردانده شود، در حقیقت میباید گوید امانت  اخالق می
طور این  بیان کند. همین ،رسیدن به کمال و سعادت نهایی مثالً، کار را با یک هدف اخالقی

طـرح  آیـد،   هاي اخالقـی داد سـخن بـه میـان مـی      از صدق و کذب گزاره بحث در آنجا که
اند و آیا واقعیتی وراي توجـه خواسـت    قابل صدق و کذبشود که آیا جمالت اخالقی  می

بـا  آنهـا  مطـابق نبـودن   با واقعیت معناي صـدق و بـا   آنها  افراد وجود دارد که تا با مطابقت
  ؟واقعیت معناي کذب مصداق و حقیقت یابد

یکـی انشـایی دانسـتن جمـالت اخالقـی و      : عمـده وجـود دارد  ۀ این مورد دو نظری در
انـد کـه    ۀ انشایی بودن جمـالت اخالقـی بـر آن   دیگري اخباري دانستن آن. طرفداران نظری

آنهـا   ها وجود ندارد تـا جمـالت اخالقـی حکـایتگر     ارزش و واقعیتی وراي خواست انسان
است. در کرده چیزي است که بالفعل گوینده ابراز اخالقی همان ۀ باشند، بلکه واقعیت جمل

سخن از بـود  اینجا  توان از صدق و کذب سخنی به میان آورد، بلکه در این مورد دیگر نمی
و نبود است. سخن از این است که گوینده آن را گفته یا نگفتـه اسـت و دیگـر راسـت یـا      

آن حکایت نمایند و به عبارت  دروغ بودن معنا ندارد؛ زیرا واقعیتی نیست تا این جمالت از
تـوان بـاور    گاه حقیقت و صدق اخالقی وجود ندارند و نمـی  بر اساس این دیداینکه  واضح

ن بـاور  أاین انکار آن است که اعتقادات اخالقی شۀ اخالقی را صادق یا کاذب دانست. الزم
کـه   در حالی، اي آن است که آن چیز صادق استرا ندارند، زیرا باور داشتن به چیزي به معن

ب صدق سببا آن مطابق بودن یا نبودن بر اساس این دیدگاه چیزي در جهان وجود ندارد تا 
هـاي اخالقـی مربـوط بـه      هر کسی جاعل و مخترع ارزش؛ هاي اخالقی شود و کذب گزاره

  76.خود است
 ةرداشته باشد. در با يا هانشاکنندآن است که باید جمالت اخالقی،  ارکن انیبارز اۀ الزم

انـد کـه    و بـر آن معتقـد  االهـی   امـر ۀ مثل اشـاعره بـه نظریـ    اي ه، عدکیستانشاکننده اینکه 
اعتبـار و   أدیگر معتقدند عقل جمعـی منشـ  شماري احکام اخالقی خداوند است. ة انشاکنند
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گرایـان،   گرایـان، و توصـیه   گرایان، احساسبرخی دیگر مثل امرجعل احکام اخالقی است و 
د باشـیم کـه   داننـد. امـا اگـر معتقـ     ایجاد احکام اخالقی می أرا منش عقل و احساسات فردي
هایی فراتر از خواست و احساسات افـراد حکایـت    و از واقعیتاند  قضایاي اخالقی اخباري

ه در کـ را واضح است یثمر نیازي نخواهد بود؛ ز هاي بی ها و نزاع کنند، دیگر به این بحث می
 ،ه خـود کـ انـد   يامـور ة ننـد کان یـ ب یاخالق يایو قضا نیستاز ینننده کن صورت به انشا یا

 77د.یرا اعتبار نماآنها  یسکه کاز ندارند ین نیو به ادارند ت یقت و و اقعیحق

 يام اخالقكها و اح التزام به وجود دو قوه ادراك كننده در مورد ارزشب) 
عقـل نظـري و    ۀمدرکـ ة انشایی دانستن قضایاي اخالقی آن است که در انسان دو قـو ۀ الزم

چنـین  ۀ اند. الزمـ  عقل عملی وجود داشته باشد؛ زیرا اخبار و انشا از دو سنخ کامال متفاوت
ها و  تفاوتی آن است که نفس داراي دو قوه باشد که کار یکی درك مفاهیم مربوط به هست

رسد  دیگري درك مفاهیم مربوط به بایدها و الزامات. به نظر میۀ حقایق عینی باشد و وظیف
جدا و مستقل ازهـم   ۀمدرک ةدور از درك واقعیت باشد؛ زیرا ما دو گونه قو این پیامد کامالً

روست کـه   نداریم و اگر در جایی براي عقل دو قسم عقل نظري و عملی بیان شده نه از آن
بلکه به آن دلیل است که مـدرکات عقـل دو گونـه اسـت؛ یعنـی اگـر       ة مدرکه دوتاست، قو

عملی مثل علم به حقایق خارجی، علم به خدا و صفات ذاتی او باشد، مدرکات از امور غیر 
نامند. اما اگر مدرك عقل از امور عملـی مثـل ادراك حسـن عـدل و قـبح       عقل را نظري می

نامنـد.   ظلم، خوبی توکل به خداوند باشد، عقل را بر اساس این مـدرکات عقـل عملـی مـی    
ان وجـود  ک قوه ادراك کننده در نفـس انسـ  نیست، بلکه فقط یة نفس داراي دو قوبنابراین، 

انـد،   عملـی مسـائل   نظري و گاه از جـنس مسائل  گاه مربوط بهدارد، اما چون مدرکات آن، 
حق آن است که قضایاي اخالقی نظري و عملی تقسیم کرد. بنابراین، عقل را نیز به توان  می

 78پسندد. ییی باشند هیچ کسی آن را نمزیرا اگر انشا اند نه انشایی؛ اخباري

  يريجه گينت
 يریگ در جهتمدیریت دولتی جدید  یاساس يها یاستکآید که  بر میاز مباحث پیش گفته، 

هـا و   از شـناخت  یتـابع  یشه دارند؛ هـر رفتـار انسـان   یآن رشناختی  و ارزششناختی  انسان
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رفتار 

گرایش ها، هدف ها،  
تصمیمات در مورد 

ارزش هاي قابل پیروي

انسان و بارة باورهاي اصلی در 
ارزش

قابـل   يهـا  ، انسان، ارزشیهستة اش در بار یه با توجه به مفروضات اساسکاست  ییباورها
  ل گرفته است. کگر شیگر موجودات و مفروضات مهم دیو اصول روابط با د يرویپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شیها شیرفتار انسان با باورها و گرا ۀرابطیک: نمودار 
 یشخصـ  يثر سـود مـاد  که انسان خودخواه و خواهان حـدا کنگونه باشد ین مفروضات ایاگر ا

ن است در که ممکاست  یهیشود، بد یخته نمیش بر انگیخو یشخص ياست و جز با منافع ماد
ه کـ د؛ چـرا  یـ س عمـل نما کبر ع ییدر جااست ن کند و ممکت یحق و صداقت را رعا ییجا

ـ ه دروغ بگوکن است یاو در ا يثر سود مادکاکند و تحقق حد مین گونه اقتضا یمنافع او ا د و ی
ــرعارا گــران یحــق د ــت ننمای ــوال عمــومی ــ ید و از ام ــه گون ــزبــرد بهــره ب اي هب ة کــه غری

ة در بـار  یگونه مفروضات اساس نیا یعیطب ۀجیعبارت واضح نتبه اش ارضا شود. 79طلبی زیاده
اند.  ه دست آمدهب نو یت دولتیریمد يه از اجراکاست  ییها یامکانسان، بروز همان فسادها و نا

نادرسـت   رد نـاقص و یکه بر روکن است یا نو یت دولتیریمدة بارن نقد دریتر یاساس ،نیبنابرا
ـ ز در تغیـ اصالح آن ن ين راه حل برایتر یها بنا شده است و لذا اساس انسان و ارزشة دربار ر یی

رد مغفـول  یکن روید دانشمندان ناقد این امر از دیه اکست ها و ارزشن نگاه آن به انسان یادیبن
  مانده است.
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