
 

راهکاری برای بهبود تعامالت اخالقي در محیط  یمثابهبهفراروی از عقالنیت ابزاری 

 دانشگاه

 غالمعلی سلیمانی1

 چکیده
ی عقالنیتی ریگشکلهای اخیر در فضای دانشگاه شاهد در سال رسدیمبه نظر 

قرار  ریتأثی دانشگاهیان را تحت هستیم که سطوح مختلف تعامالت میان مجموعه

یا انتخاب عقالنی  از آن با عنوان بازیگر خردمند آنچهداده است. عقالنیت ابزاری یا 

عقالنیت چیزی  ،تلقی، بر قرائتی اقتصادی از انسان استوار است. در این شودیمیاد 

کردن  بیشترفقط در پی  هادر این تلقی انسانصی نیست. سود شخ یجز محاسبه

کردن کار و زحمت، کردن درآمد، کمینهیعنی بیشینههستند که  سود شخصی خویش

نوع دیگری از این رفتار، موضوع سواری کردن فراغت و راحتی و امثال آن. بیشینه

ی ریناپذتیمسئولاست که در آن برخالف همکاری، نوعی روند  2رایگان یا مجانی

، بدون پردازدیمی از حاصل دسترس و زحمت دیگران برداربهرهحاکم است و فرد به 

ی الزم در معنای صرف وقت، تعهد، مسئولیت و انرژی را انجام داده اینکه هزینه

ی انتقادی از این منظر به محیط دانشگاهی است تا تأملباشد. هدف این پژوهش، 
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 مقدمه
های هستی جهان و قوانین و پیچیدگی با استفاده از آن است کهی نیروی یا عقالنیت عقل

های زیاد است. ی با معانی متفاوت و الیهکند. عقالنیت، اصطالحمیپیدا برای ما معنا 

 ،عقل عملی، عقل متافیزیکی ،عقل ابزارییکی از محققان از انواع عقالنیت یا عقل؛ 

عقل ، عقل کلی، عقل عرفی، عقل قدسی، عقل شهودی، عقل مفهومی، عقل نظری

، عقل فعال، عقل مستفاد، عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل بالقوه، عقل تجربیی، جزئ

 هر جامعه،توان گفت یاد کرده است. از همین رو می عقول طولی و عرضیو  عقل اول

 کندمند شود، فرهنگ و تمدنی خاص پیدا میآن بهره یبسته به اینکه از کدام بعد و الیه

توان استدالل کرد که در هر مجموعه یا سازمانی (. به همین سیاق می1381)پارسانیا، 

تواند آثار و نتایجی از خود بر جای ی از عقالنیت رواج پیدا کند، میبسته به اینکه چه شق

ی هاگونهباشد. در میان شقوق و  رگذاریتأث آنگیری کلی و اهداف گذاشته و در جهت

ی اخیر در فضای دانشگاه شاهد رواج روزافزون عقالنیت هاسالدر  ،مختلف عقالنیت

 محاسباتی اصلی آن بر ریگجهتو  گاههیتکی از عقالنیت که اگونهابزاری هستیم. 

از عینک میزان  زیچهمهمبتنی بر سود و زیان مادی استوار است. در این نوع از عقالنیت، 

که بیشترین سود  شودیمشود و عملی عقالنی شمرده ی مترتب بر آن نگریسته میفایده

، این نوع عقالنیت و کمترین هزینه را به همراه داشته باشد. در نسبت میان سود و هزینه

استوار  ی هزینه در معنای صرف وقت و زمان و انرژیسازنهیکمی سود و سازنهیشیببر 

خدماتی است و هدف  -ی علمیاست. رواج این نوع عقالنیت، دانشگاه را که یک موسسه

دانش از  )پژوهش(، انتقال دانش تولید همچون و رسالت آن بر عهده داشتن کارکردهایی

 انسانی نیروی تربیت طریق از دانش یاشاعه و آموزش(، نشر) گرید نسلنسلی به 

 عبور برای جوانان پذیریجامعه تحقق جامعه، متنوع در خدمات یارائه برای متخصص

 روزافزون نیاز به عنایت با پژوهش و دانش جمعی، مدیریت حیات به رسیدن و فردیت از

دهد. از طرف دیگر دانشگاه را به قرار می الشعاعتحت( است را 4 ،1388 یمنی،جامعه )

ی آن بیشتر سازماندرونکه تعامالت  کندیمیک بنگاه و مجموعه اقتصادی صرف تبدیل 

ی بازتولید نوعبهی اقتصادی خواهد بود. رفتاری که هابنگاهبر مبنای مناسبات میان 

تر ادی آن پررنگمناسبات حاکم بر انسان اقتصادی است. قرائتی از انسان که وجه اقتص

از سایر وجوه است. این پژوهش با نظری انتقادی بر رواج این نوع از عقالنیت قصد دارد 



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  –سومین همایش ملي دانشگاه اخالق مدار     492

تا پیش از فراگیر شدن، امکانی برای گفتگو در باب این موضوع گشوده شود تا بتوان از 

تسری آن جلوگیری کرده و به اصالح آن همت گماشت. در این راستا، این مقاله ابتدا به 

کنش حاکم بر انسان اقتصادی خواهد پرداخت و  عنوانبهث در باب عقالنیت ابزاری بح

 آناز  رفتبرونی هاراهدر ادامه، نتایج انعکاس این رفتار در فضای دانشگاه را بررسی و 

 را اشاره خواهد کرد.

 انسان اقتصادی و عقالنیت ابزاری
ی متمادی مدل بازیگر خردمند یا مدل عقالنی که با تعابیر دیگری چون هاسالبرای 

، به نحوی شدیمعقالنیت ابزاری، بازیگر خردمند، اختیار عاقالنه و انتخاب عقالنی یاد 

بود. مدلی که  هاانسانتبیین و تجویز الگوهای رفتاری میان  ،ی مدعی توضیحتوجهقابل

ی عقالنیت پارامتریک قرار در دایره آنچهبیعت و یا در مواجهه با ط تنهانهمعتقد بود 

گیرد کاربرد دارد، بلکه در وجهی دیگر گویای تعامل میان بازیگران و کنشگران دیگری می

های خود را بر مبنای محاسبات نیز از قوه اختیار برخوردار بوده و کنش هاآننیز هست که 

 عنوانبه آنچهی سرچشمه ژیک دارد.دهند و به عبارتی وجه استراتعقالنی سامان می

. گرددیبرمعقالنیت ابزاری به شکل منسجم ارائه شده است، به آرای وبر از انواع کنش 

و میان چهار  کندیماو ضمن تفاوت گذاری میان کنش و رفتار از چهار نوع کنش بحث 

، عاطفی و سنتی مدارارزشکنش یا عقالنیت معطوف به هدف، معطوف به ارزش یا 

او در کنش عقالنی معطوف به هدف هر کنشگری وقتی یک  ازنظرتفاوت قائل است. 

را نیز فراهم کند، او یک کنش  موردنظراهدافی از آن کنش دارد و ابزارها و وسایلی 

(. این نوع عقالنیت وجه 1363عقالنی معطوف به هدف انجام داده است )آبراهامز، 

قرار گرفته  موردتوجهدستیابی به هدف از هر ابزار ممکن  چراکه اخالقی و فلسفی ندارد.

امریکا هدف را تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم قرار داده  متحدهاالتیااست. برای مثال 

وبر تعابیر  .زندیمدست به بمباران هیروشیما و ناکازاکی  آناست و برای رسیدن به 

 .است متعددى از عقالنیت رسمى ابزارى ارائه داده

ستیابى به هدف، عملى عقالنى      1 شگر براى د شگر از هدف و یا تمایل آگاهانه کن . آگاهى کن

 شده است. یتلق
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شترین بهره و سود و یا دستیابى به       2 مطلوب  ینتیجه. در صورتى عمل عقالنى است که بی

شد  شود، عقالنیت ذاتى کمتر   . موردنظر با شتر  شود  مىدر دنیایى که عقالنیت بوروکراتیک بی

شکل مى  و مردم کنترل نیروهایى که زندگى ست مى شان را  این معنى دو  در دهند.دهد، از د

 .حالت ذهنى و عینى موردنظر است

 الف. حالت ذهنى: عمل عقالنى موردنظر است که تنها اعتقاد به سود و زیان موردنظر باشد.

آزاد ) وجود داشته باشد   ب. حالت عینى: که در عمل، محاسبه و حسابگرى بیشترین سوددهى    

سبه . (45، 1375ارمکی،  ابزار  هدفمند یبنابراین عقالنیت ابزاری موردنظر وبر، عبارت از محا

، در این عقالنیت عمل را با گریدعبارتخیلی کارا و مؤثر برای دستتتیابی به هدف استتت. به 

اند که به معنی کارکرد مستتتمر و  جهت داده ریقواعد عقالنی و علمی محاستتبه پذ یستتلطه

ست. به      سوددهی ا شترین مقدار  ابزار و   یی، عقالنیت ابزاری یعنی کاراگریدانیبطوالنی با بی

  انتخاب آن بر استتتاس جریان فکری بهتر با دور کردن عناصتتتر مذهبی، اخالقی و فرهنگی     

سان  از که تعاریفى در(. 40، 1377)کریمی مله،  صادى  ان  یا ابزارى عقالنیت شده،  رحمط اقت

وع آرمانی، عبارت استتت. ن شتتده معرفی انتزاعى الگوى این یهایژگیو از یکى ستتاز بیشتتینه

است از مفهومی که مشخصاً برای رفتار انسان و آثار رفتار انسانی مناسب است. اقتصاددانان          

. در میان اندکردهبرای بیان رفتارهای اقتصتتادی، نوع آرمانی به نام انستتان اقتصتتادی طرح  

ی متفاوتی از انستتان، در معنای انتزاعی و ارمانی ستتخن از انستتان اقتصتتادی نیز هابرداشتتت

شانگر الگویی  می ست، برآمده از   آمدهدست بهتوان طرح کرد. نوع آرمانی ن از انتزاعات ذهنی ا

ی  طورکلهبانسان اقتصادی الگوی عقالنی  در خارجی است و جنبه عینی و ملموس دارد. منشأ

سان بازیگری؛  ست،  ،جومنفعت خردمند، ان سبه خواه  بهینه خودپر ست  محور هدف و گرمحا . ا

های در نظریه اقتصتتاددانانچنین تلقی از ماهیت انستتان ریشتته در حضتتور بستتیار پررنگ   

گیری که بر عقالنیت انستتان ی الگوهای تصتتمیمطورکلبه ی دارد. به باور هیوودریگمیتصتتم

اند و باور  یی برآمدهگرادهیفااز  هاآناند که خود های اقتصادی ناشی شدهدارند، از نظریه دیتأک

قرار دارد. باور  هاهینظر، در کانون این شتتودیمبه آنچه اصتتطالحاً انستتان اقتصتتادی خوانده 

ضایت مادی      ست که به پیگیری منفعت طلبانه ر شر ا   کندیم دیتأکمذکور الگویی از ماهیت ب

ضیح پدیده  (.572، 1389ود، )هیو سان        تو ساس چنین رویکرد و تلقی از ان سی بر ا سیا های 
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سم و فایده   سابقه دیرینه  صاد رفاه، لیبرالی صاد   ای دارد که به اقت گرایی قرن نوزدهم و آثار اقت

سی    سندگانی چون جان الک و توماس هابز باز      سیا سمیت و نوی سیک مانند آدام ا دانان کال

(. این نظریه اصل سودمندی و اصالت نفع شخصی را      132، 1387استوکر،   )مارش و گرددیم

 که یدرحال . بر این استتتاس نظریه، انتخاب عقالنی   داند یم ها انستتتانمبنای کنش و رفتار   

شخیص    پیچیدگی انگیزه سانی را ت صور  دهدیمی ان که افراد به دنبال منافع  کندیم، چنین ت

.  (134ی زیاد است )همان: ی دارای کشش بالقوهشخصی خود هستند و مفهوم منفعت شخص

ای صورت گیرد تحقیق درباره روابط اقتصادی، فقط باید از جنبه کالسیک  اقتصاددانان از نظر 

که در افراد انسانی، کلی و مشترک باشد و انسان را از همه صفات و عوارض دیگر غیر از نفع 

طور طبیعی در ها وقتی بهکه انسان  شخصی تجرید کند. ویژگی اساسی این نگرش این است     

سبه         ستند، منطق محا شش کمتر ه شتر با کو ستجوی تمتّع بی ست که با   یج عقالنی این ا

مندی خاطر انسان فراهم شود. در این استدالل، فرض اساسی کمترین هزینه، حداکثر رضایت

  یهاتیالکه نفع مادی شتتخصتتی یگانه محرک و انگیزه برای فعها مبنی بر آننئوکالستتیک

ست     ست، پنهان ا سان ا سان (. این منظر 217، 1375تفضلی،  ) ان ی حتی نیات همنوع شناخت ان

. استتتمیت به تبعیت از    کند یمه را نیز از منظر نفع شتتتخصتتتی تحلیل  خواهانه و خیرخواهان    

صی    و نفع خودخواهی یانگیزه فیزیوکراتها بر  داند کهمی شمولی و جهان عام را قاعده شخ

از خطر  دیگری نجات برای که : کسیگویداو میاست.  حاکم انسان اقتصادی رفتارهای تمام

ست  به خاطر آن اندازد، نهخطر می همان خود را در شدن  غرق  از جان او دفاع در ذهن که ا

 نیترستتد در غیر امی که استتت دلیل بدین مثالً بلکه ،استتت مطلق اخالقی دیگران، اصتتلی

 راه کند از اینمی گمان گردد، شتتاید هم متهم با همنوع همدردی یا عدم بزدلی به صتتورت

  در فرصتتت ،استتت شتتدن در خطر غرق که فردی کهشتتود یا آنعاید او می قیمیستتود مستتت

. مراد از این نوع عقالنیت (278، 1362جونر، ) خواهد داد او انجام برای مشابه خدمتی دیگری

ی با مفهوم صنعت دانش متفاوت است. صنعت دانش، ناظر بر    طورکلبهدر فضای دانشگاهی   

صرف یا یک مقوله ریگجهتتغییر در  ی و  شناخت معرفتی ی تولید دانش از یک امر فرهنگی 

 موردتوجهبلکه با منطق غالب اقتصادی و قواعد بازار   شود ینمی دستاورد ذهنی دیده  مثابهبه

ستخواه،   ردیگیمقرار  ی بازاری است که در  مثابهبه(. بر این اساس، دانشگاه   205، 1389)فرا

http://pajoohe.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-Economical-Human__a-41634.aspx#_ftn6
http://pajoohe.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-Economical-Human__a-41634.aspx#_ftn6
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عامالن و ذی  گان دانش،         آن  ند یدکن له تول عان مختلفی از جم قال نف گان   انت ند دانش،  ده

کنند.  دانش در بازار دانش عمل می   کنندگان  مصتتترفدانش و مشتتتتریان و   کنندگان  لی تبد 

شدن دانش،           شدن دانش، فراگیر  شدن دانش، رقابتی  شرکتی  شدن،  شدن، تجاری  کاالیی 

ی این نوع از دانش هایژگیوی شدن دانش از جمله  المللنیبو جهانی و  استاندارد شدن دانش  

کاران،     قانعی راد و هم یت      46 -44، 1392استتتت ) ماه چه این نوع تغییر تحول در  (. اگر

ی زیادی را در پی داشتته باشتد از جمله اینکه دانشتگاه و     هابیآست تواند خود می هادانشتگاه 

ضای بازار قرار داده و   ریتأثمحیط علمی را تحت  سم آن      ف سی از بازار و مکانی شگاه انعکا دان

شود اما   شتر   آنچهدیده  ست، نه     مدنظربی شگاهیان ا و توجه عقالنیت حاکم بر مجموعه دان

شگاه.    شگاه و محیط بیرون از دان شگاهیان   ارتباط میان دان رواج عقالنیت ابزاری در میان دان

ساتید  در حوزه ساتید      ژهیوبههای مختلفی از جمله در روابط میان ا سمی و ا ساتید قدیمی و ر ا

ساتید با نشریات و مجالت پژوهشی خود        ساتید و دانشجویان و میان ا جوان و پیمانی، میان ا

و   دادوستتتدی از اگونهی بلکه احرفهدهد. این روابط نه مبتنی بر روابط و اخالق را نشتتان می

ش بهره ست. برای مثال  ک سبت م  توانیمی ا شجویان    این نوع روابط را در ن ساتید و دان یان ا

 عنوانبهکه اساتید بدون کمترین زحمتی اسم خود را    شود یمدید. در بسیاری مواقع مشاهده   

نویستتند. در تعریف،  ی اول در مقاالتی که محصتتول علمی دانشتتجویان استتت مینویستتنده

سنده  سی گفته می  معموالًی مقاله نوی و  سینوشیپی شود که از طریق طرح ایده، تهیه به ک

 تیمستتتئولی نهایی و پذیرش چارچوب طرح، همراهی در تمام مراحل نوشتتتتن اثر تا مرحله

سی در پژوهش دارد.     سا سهم ا شت     علمی اثر،  ست که البته مقاالت و یاددا سالی ا های  چند 

ی میان اساتید و دانشجویان نوشته شده است اما هنوز به      ی اصالح این رویه در رابطه درباره

 در فضای دانشگاه تبدیل نشده است. شدهرفتهیپذن رسمی و یک گفتما

 نتایج 
ی قاعده کلی داشتتته باشتتیم و وجود چنینی عقالنیتی را به تمام محیط  قصتتد ارائه آنکهیب

سری دهیم، یکی از آفت   شگاه ت سیب دان شگاهی،   ها و آ  یمشاهده های اخالقی در فضای دان

ست. روحیه هانهیزم شگاهی   ی رواج چنین روحیه و عقالنیتی ا ای که در تعامالت مختلف دان

شریات علمی و همچنین در          ساتید با مجالت و ن شجویان، ا ساتید با دان ساتید، بین ا در بین ا
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های ایجاد چنین شود. فارغ از زمینه ی پژوهشی دانشجویان دیده می  هاطرحو  هارساله تدوین 

واقعیت این استتت که چنین  -طلبدکه خود البته مجال مستتتوفایی می –روحیه و عقالنیتی 

و عاری از وجوه هنجاری و اخالقی استتت و فضتتا و محیط  هیماکمعقالنیتی نوعی عقالنیت 

دانشگاه را به سمت رفتارهای مبتنی بر مفروضات انسان اقتصادی و مکتب سودگرایی سوق         

ست که این روحیه و   می شاره ا شگاه و یا     آنچهعقالنیت با  دهد. الزم به ا صنعت و دان ارتباط 

توان تا حدود زیادی می، از استتاس متفاوت استتت.  شتتودیمارتباط دانشتتگاه با جامعه گفته 

شگاه     ستنباط کرد که دان ست و امجموعها ست.      متأثر ی جدا از جامعه نی ضای جامعه ه از ف

از متغیرهای   متأثر گفت بخش زیادی از دالیل رواج این نوع از عقالنیت      توانیم جهت نیازا

مرزهای اخالقی و ارزشی در دانشگاه    ست یبایماما واقعیت این است  ؛ برون دانشگاهی است  

ی اخالقی، فرهنگی و ارزشتتی  هاارزش آنچهرا با حستتاستتیت بیشتتتری حفو کرد و در برابر  

از  دستتته دوبا پیگیری  ستتتیبایمت کرد. این امر ، مواظبستتازدیم دارخدشتتهدانشتتگاه را 

ی که تا حدودی  سازمانبرونی سازوکارهادر دستور کار قرار گیرد.  توأمان صورتبهسازوکارها 

شگاهیان را به میزان زیادی حل کند و از طرف دیگر   دغدغه ی معاش و معیشت مجموعه دان

صالح  سازمان درونی سازوکارها  ستورالعمل و  هاهیروی از طریق ا ش ی هاد شی آموز   ی و پژوه

سان   آنچهکه نگاه کمی به ارتقا و طی مدارج علمی دارند.  به نام عقالنیت ابزاری برآمده از ان

شگاه     به معنای نادیده گرفتن  جهتکشاهد آن هستیم از ی   شیوبکماقتصادی در فضای دان

ست. رابرت   هاارزش سانی ا سون  الیس ی ان صف  در تام سان  و صادی  ان  یک او :گویدمی اقت

شین  ست  طمّاع و آزمند ما سعه  به تمایل و آز هایانگیزه با تنها که ا سترش  تو  تحریک و گ

سیر  . (1382)هادوی نیا، شود  می ضیق از عقالنیت    هیماکمعقالنیت ابزاری با توجه به تف و م

فیلسوفانی که از   موردانتقادهای انسان در منفعت مادی  انسان به معنای خالصه کردن انگیزه  

سانی می ها و کنشمنظر اخالقی به تبیین انگیزه سوفان اخالقی    های ان سوم به فیل نگرند، مو

سبات غیراخالقی        شگاه باعث رواج منا ضای دان ست. غلبه این نوع عقالنیت در ف قرار گرفته ا

ست.     شنهاد می    آنچهشده ا سوفان اخالق در این زمینه پی شاید در این زمین فیل ه بتواند کنند، 

ی نخستتت با ذات و ماهیت  چنین رهیافتی به عقالنیت در درجه هاآن ازنظرراهگشتتا باشتتد. 

سان و یا به تعبیر   ی منفعت طلبانه از غریزه چراکهبا فطرت بشری ناسازگار است،     اسالمی ان
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سانی  طلبادهیزو غریزه  شاءت ی ان و  ی معنوی او گیرد و نه از عقالنیت راهجو و یا روحیهمی ن

روحیه و   انستتتانی در این نوع فردمنحصتتتربه ی ها زشیانگ، اراده و ها آرمان مستتتائلی چون 

ی عقالنیت بستتیار فراتر از دایره هاآن ازنظر(. 359 ،1384، ستتیف زادهعقالنیت جایی ندارد )

 1تامس نیگلی کار حرکت به سمت حاکمیت چنین عقالنیتی است.   نگاه ابزاری است و چاره 

(  101-99، 1388)لیتل،  است  از مقتضیات عقالنیت  یدوست نوع کندثبات می وانفرا یادله با

نوعی تالش برای  ،گیری سنجیدهدر تصمیم 2برای گنجاندن مفهوم انصافیا تالش جان رالز 

در نقد  3آمارتیا ستتن. (1383استتت )رالز،  هیماکممضتتیق و عقالنیت پیامدهای  رفت ازبرون

ست    سان معتقد ا ست.    چنین نگاهی به ان صادی خالص، هالویی اجتماعی بیش نی سان اقت با  ان

توان بر حستتتب  از عقالنیت، بستتتیاری از رفتارهای واقعی آدمیان را نمی هیماکمچنین تلقی 

شینه کردن فایده تبیین نمود و آمارتیا  انگیزه ست که به  ی بی سودجو و   یجاسن بر آن ا عقل 

غیر  دالیل که تعهدات،    پیشتتتنهاد کند  از عقل عملی را   تریوستتتیع مفهومطلب،  بیشتتتینه 

صاف و حق   و سودجویانه  صول اخالقی از جمله ان سی و غمخواری را نیز در   ا وی   د.گیربرشنا

کند و داند که مدل ستتاده بیشتتینه کردن فایده افاده میتر از آن میعقالنیت را بستتی پیچیده

صول اخالقی و پابندی به تعهد  ،  1388د )لیتل، شمار آن برمی یات را از ارکان عمده و ویژها

لیتل در تجرید خصایص فرهنگی رفتار آدمی افراط  (. چنین تلقی از انسان به اعتقاد  99-101

. به باور وی به همین دلیل کرده است و لذا از رفتار واقعی اجتماعی انسان به دور افتاده است   

سان هستند؛ یعنی به دست     4ب توصیفی پرمایه طال ،عالمان علم االجتماع تفسیری  از رفتار ان

، مبانی فرهنگی، باورها و آداب دینی 5ها، مجازهادادن شتتترحی تفصتتتیلی از هنجارها، ارزش

سیار دایره عقالنیت بنابراین برای تبیین رفتار آدمی؛  شد تا  ترگسترده  باید ب صول ارزشی و    با ا

                                                           
 

 

1 Thomas Nagel 
2 Fairness 
3 Amartya Sen 
 
4 Thick 
5 Metaphors 



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  –سومین همایش ملي دانشگاه اخالق مدار     498

از نظر فیلسوفان مکتب انتقادی  . شود قالنیت منظور اخالقی را به نحوی از انحاء در مفهوم ع

مه      توانیم فاه یت متکی بر م یت ابزاری      با عقالن با عقالن هه  به مواج خت.  پی گفتگو و  ردا

به 1384)هابرماس،    منفی و   راتیتأث ی آن، راخالقیغی چنین رهیافتی گذشتتتته از بعد      (. غل

ی این از جمله غلبه. شود اشاره می  هاآننامناسبی را نیز بر جای گذاشته است که به برخی از    

ی کشتتبهرهی ی نوعی رابطهریگشتتکلنوع عقالنیت در تعامل میان مجموعه دانشتتگاهیان، 

کنند. اختصاص منافع یاد می« کولبری علمی»ی با عنوان درستبه آنعلمی است که برخی از 

ی کشبهرهحاصل از یک پژوهش به خود بدون صرف کمترین وقت و انرژی مصداق این نوع 

شد که به اجبار و           سانی خواهد  شایند برای ک ضایتی و خاطر ناخو ست و موجبات نار علمی ا

 از .ندانداشته که نقشی در نگارش اثر   شوند یمتحت شرایط خاصی مجبور به ذکر نام کسانی    

شگاهی،   آثاردیگر  شگاه  ریگشکل رواج این نوع تعامالت در محیط دان ی رقابت نابرابر در دان

شاهد    هارساله است. با توجه به دسترسی نابرابر به دانشجویان تحصیالت تکمیلی، مجالت و      

ی در دانشگاه هستیم که باعث کسب مدارج    علمئتیهوجود نوعی رقابت نابرابر میان اعضای  

شکده ی علمی در برخی هابهرتو  شته و  هادان ساتید و عقب ماندن برخی دیگر از     هار سط ا تو

له هستتتتیم.    قاف یت     این  به و رواج این نوع عقالن ثار غل عدم      آ له  دیگری نیز دارد. از جم

در شتترایطی که بستتیاری از  ژهیوبهی روح جمعی و همکاری گروهی در دانشتتگاه ریگشتتکل

. تکیه بر منافع فردی باعث نادیده        کند یمی علمی همکاری و همفکری را طلب   ها تی فعال 

تنها معیار و ستتنجه، باعث در حاشتتیه قرار گرفتن  عنوانبهگرفتن منافع دیگران و تصتتور آن 

 عنوانبهمنافع جمعی و به تبع آن همکاری جمعی استتت. این مهم در رستتالت دانشتتگاهیان 
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 منابع
 . جلد دوم، تهران: چاپخش.شناسىمبانى و رشد جامعه (.1363) جی. اچ آبراهامز، .1
 .(1) 1، قبسات عقالنیت. شناسی(. جامعه1375تقی ) ارمکی، آزاد .2

 (.19) 5، علوم سیاسی(. از عقل قدسی تا عقل ابزاری. 1381پارسانیا، حمید ) .3
 .نی :تهران .تاریخ عقاید اقتصادی (.1375) تفضلی، فریدون .4
 (. خداوندان اندیشه سیاسی. جلد دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.1362جونر، و. ت ) .5

 : ققنوس.تهرانترجمه عرفان ثابتی(. انصاف )(. عدالت به مثابه 1383رالز، جان ) .6



 دانشگاه محیط در اخالقي تعامالت بهبود برای راهکاری یمثابهبه ابزاری عقالنیت از فراروی    499

جهانی  -فردی المللنیبی مختلف در روابط هایتئورو  هاهینظر(. 1384زاده، سید حسین )سیف .7
 .امور خارجهی وزارت المللنیو بشده: مناسبت و کارآمدی. تهران، دفتر مطالعات سیاسی 

ایرانی.  هایمسئله و جهانی عالی منظرهای آموزش و دانشگاه (.1389مقصود ) فراستخواه، .8
 نی. تهران:

(. تحول فرهنگی در علم: از علم دانشگاهی تا علم پسا 1392و همکاران ) نیمحمدامقانعی راد،  .9
 (.4) 6، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایراندانشگاهی. 

 .7 ، اتقبسسیاسی.  توسعه و دینی ییگراعقل(. 1377علی ) مله، کریمی .10

 .صراط تهران: اجتماعی. چاپ پنجم، علوم در نییتب (.1388دانیل ) لیتل، .11

ژوهشکده مطالعات ، پو نظریه در علوم سیاسی، تهران روش(. 1378) مارش دیوید و جری استوکر .12
 .راهبردی

عقل و عقالنیت در جامعه(. تهران، انتشارات ) یارتباط(. نظریه کنش 1384هابرماس، یورگن ) .13
 روزنامه ایران.

تهران، پژوهشگاه فرهنگ و  .انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم (.1382) اصغرهادوی نیا، علی .14
 .اندیشه اسالمی

 .نی تهران: سیاست. (.1389اندرو ) هیوود، .15

آن  و کارکردهای نور پیام دانشگاه از دانشجویان تصویر (.1389عیسی )ثمری،  و محمد یمنی، .16
 (.3) 3 ،ایران آموزش عالی انجمن فصلنامه. تهران( مرکز نور پیام دانشگاه )مورد

http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryID=2&AID=38

