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چکیده:
ىدف این مقالو ارائو ی یک مدل مفهومی  3مناسب برای شناخت نریوىای مؤثر در تصمیمات اقتصادی انسان می باشد ،این
مقالو نشان خواىد داد ،کو شناخت نریوىایی کو در تصمیم سازی انسان نقش دارند بر پایوی مطالعات میان رشتوای خواىد بود.
بو مهنی منظور در این مقالو چهار نریوی اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و مذىبی ابتدا معرفی شده و سپس وزن ىر کدام از این نریوىا
را بررسی میکنیم و با بررسی روابط علی و معلولی بنی آهنا برآیند این نریوىا را حتلیل مناییم .ابتدا با استفاده از رویکرد نئوکالسیکی
ارتدکس ،کو از نظریو ی کی ِز ِِر 4اقتباس شده سو نریو را حتلیل منوده و با استفاده از تعلیمات اسالمی خبش چهارم را برای رفع
نواقص آن نظریو حتلیل و بررسی می مناییم .در هنایت نتیجوی این تالش  ،ارائوی یک مدل مفهومی کامل ىم در سطح خرد و ىم
در سطح کالن میباشد کو میتواند تصمیمات انسانىا را در حوزه ی اقتصاد ىر چو دقیق تر و بو واقعیت نزدیکرت پیشبینی کند و
از آن میتوان برای سیاست گذاریىا و برناموریزیىای اقتصادی استفاده منود.
کلیدواژهىا :مطالعات میان رشتوای ،مدل مفهومی ،علوم اجتماعی ،اقتصاد ،جامعوشناسی ،روانشناسی ،علوم دینی.
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Abstract:
The purpose of this article is to suggest and apply a conceptual model which is appropriate to
recognizing the effective force in economic decision making of humans. This article also
illustrate that recognition of effective forces in economic decision making of human beings, is
based on interdisciplinary surveys. For this purpose, in this article, at first we introduce four
forces namely; economic, social, psychical, and religious, and then analyze the weight of every
forces and discuss the consequence of this forces with scrutiny in causality relationship between
them. We use the neoclassical orthodox approach in the Keizer model to analyze the three forces
and then we use the Islamic doctrine to complete imperfection of that model. Finally, the
consequence of this effort is to suggest complete conceptual model in the micro and macro level
that can punctiliously and truly forecast decisions of humans in economic and we can use it in
the policy making in economic planning.
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:مق ّدمو
، خود،مادی
ّ  نیاز. بیش از ىر چیز دیگری انسان را بو خود مشغول کرده است،مادی و تأمنی آن
ّ  نیاز،از بنی نیازىای آدمی
 مهواره جلوهای از شرایط زندگی واقعی است و تالش،مهم اقتصادی
ّ  اىداف.فراىم آورندۀ بسرتی مناسب برای رشد انسان است
 تفسری و تبیینی کو از شرایط واقعی،  بو دیگر سخن.  میتواند بو هببود شرایط اقتصادی بینجامد، برای دست یابی بو زندگی واقعی
 هبرت میتواند در تصمیمگریی انسان بو او کمک کند و، عملیتر و حقیقیتر باشد، ىر چو دقیقتر،زندگی انسان صورت میگرید
. تأثری مثبت میگذارد، کو با آن تصمیمات حت ّقق مییابند، در هببود شرایط اقتصادی فرد،در نتیجو
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مهانطور کو مشاىده می شود در دىو ىای اخری  ،قلمروىای آموزشی و پژوىشی در حوزه علوم انسانی  ،بو ویژه مطالعات
بنیرشتوای 5از رشد و گسرتش قابل مالحظوای برخوردار شده است؛ بو گونوای کو امروزه در دتامی دانشگاه ىای دنیا اولویت
حتقیقات بر پایو پژوىش ىای بنیرشتوای است .از رتلو دالیلی کو این توجو را موجب گردیده است  ،سرعت پیشرفت علم در قرن

بیستم و بو تبع آن ظهور گرایشىای ختصصی بسیار است(ىریس .6)2003
از طرف دیگر مواجو شدن پژوىشگران و حمققان با زمینو ىای ختصصی متنوع و فراوان و فقدان دیدگاه جامع در بنی
پژوىشگران بو علت ختصصگرایی ،این مسألو را روشن ساخت کو گرچو نگاه ختصصی  7بو زمینوىای مطالعات ،موجبات پیشرفت
سریع در حوزه ىای خمتلف فراىم آورده است  ،ولی عدم ارتباط منطقی بنی این زمینو ىای ختصصی در بعضی از حوزه ىای علم
مشکالت اساسی را موجب شده است.
در بیان امهیت مطالعات میان رشتوای می توان گفت چون زبان و ادبیات علوم باىم متفاوت است  -و ىر چو از فضای بنی
رشتوای دورتر باشد این تفاوت بیشرت است -درنتیجو امکان بروز خطرات و مشکالتی در استفاده ی علوم از یکدیگر وجود
خواىد داشت (پور عزت  ،)1387در این میان یکی از دو خطر زیر دمکن است بوجود آید  :گاه تفاوهتا در علوم بو اندازه ای
است کو تفاىم در گفتگو را خمتل می کند و ارتباط میان دو علم برقرار منی شود ،و گاه با اینکه تفاوهتای مهمی در میان است،
تفاوهتا بو اندازه ای ناحمسوس است کو موجب این سوء برداشت می شود کو داده ىای علمی برای علم دیگر بو خوبی فهم پذیر
است .چننی برداشتی در هنایت ،بو نوعی فهم معیوب و نا معترب منجر میشود .خطر دوم بو مراتب خطرناکرت از خطر اول است،
8
زیرا در فرایند ارتباط  ،نوعی جهل م رکب است کو ازجهل بسیط خطر آفرین تر است(ازتد پاکتچی .)1388 ،در مقالوی باراکن
( )2006نیز این خطر از زوایای دیگری مورد ارزیابی قرار گرفتو است کو در جای خود مورد توجو است.

در ثانی در جامعوی ما ،کو جامعوای اسالمی است و فرىنگ اسالم در آن بصورت هنادینو در دتام سازمانىا و حتی در ذىن
تک تک افراد قرار گرفتو است باعث میشود نیاز ما بو این مطالعات بیش از پیش در نظر گرفتو شود .در واقع دتام صاحب نظران
متأأ از روابط اجتماعی می باشد،
معتقدند علوم اجتماعی کو پایو و اساس یک جامعو و فرىنگ آن را تشکیل می دىد و کامال ّر
در جامعو ما باید کامال منطبق با اسالم و فرىنگ اسالمی باشد  .در نظر بسیاری از صاحب نظران علم دینی جزء مهمرتین علوم
بنی رشتوای در کشور ما می باشد کو بنیان و شالوده ی 9نظام اسالمی را می سازند .در واقع بیشرتین نکتو ای کو ضرورت حتقیقات
بنی رشتوای را نشان میدىد مهنی نکتو میباشد.
اما آنچو باید بدان توجو داشت ،این است کو در زندگی واقعی ،مشاىده و توضیح رفتار واقعی مردم ،نیازمند ابزار است .برای
دستیابی بو یک ابزار نظری  ،باید بیندیشیم و شیوه ىای گوناگون تولید فکر را بو کار گریمی و ىر چیزی کو ما را بو حرکت
وا میدارد و تصمیمات انسانی را می سازد ،بو دقّت بررسی کنیم  .مهچننی برای فراىم آوردن چننی ابزاری  ،راىی جز این ندارمی کو
بو بازشناسی فرآیندىای پژوىشی بپردازمی و با رویکردی نو  ،ىر موضوعی را کو تا کنون مورد حتقیق قرار گرفتو است  ،هبرت و د قیقتر
5- Interdisciplinary studies
)6- Jill L. Caviglia-Harris,(2003
7- Look professional
)8- Bracken(née Bull) and E A Oughton,(2006
9- infrastructure
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از پیش ،بشناسیم(کی ِز ِِر  .10)2007ىدف از این مقالو  ،بو دست آوردن یک رابط ۀ علّی و معلولی بنی موضوعاتی است کو
تا کنون در مسری علوم ،جدا از یکدیگر شناختو میشدهاند .برای رسیدن بو این ىدف ما باید ابتدا جوىره 11و ذات ىرکدام از این
علوم را بو خوبی شناختو و سپس ویژگی ىای ىرکدام را با تعریف مدلی از روابط بنی آهنا تببنی مناییم  .یافنت این ساختار نظری و
ارائوی یک الگوی مفهومی می تواند در رسیدن انسان بو شناخت دقیق تر از حمیط اطراف کمک مناید و تصمیمات او را هبینو تر
مناید .البتو این مطلب در گرو مشاىده و شناسایی اضداد ىر موضوع است؛ یعنی ىر آنچو در عمل ،نقطۀ مقابل موضوع اصلی
عرف األشیاءُ
قرار می گرید و «غری از آن » مشرده می شود باید در این مطالعات مورد بررسی قرار گرید (.بو قول حکم « :تُ َ
بأضدادىا») .حقیقت این است کو یافنت روابط بنی علومی کو تا کنون جدا فرض می شدهاند ،میتواند ما را بو دیدگاىی جامع تر
جمهز کند و بدین ترتیب  ،آثار و فوائد بسیاری را در مشاىده و توضیح وقایع زندگی  ،بو ارمغان آورد و ما را در پیش بینی آن ىا،
ّ
تواناتر از پیش سازد .ناگفتو پیدا است کو چننی دستاوردی  ،چو ذتراتی در زندگی واقعی اقتصادی و اجتماعی افراد دارد؛ زیرا آنچو
وضعیت اقتصادی ىر فرد را رقم میزند ،تصمیمات او و میزان هبینو ِ
بودن آنىا است .در واقع نگاه چند بعدی و میان رشتوای بو
ت بو
موضوعات میتواند تعریف و تبینی دقیقتری از پدیدهىای 12اطراف ارائو دىد و در مهوی علوم ما را بو نگاىی دقیقتر و واقعی ر
حمیط وا دارد کو در تصمیم گریی هبینو برای انسان بسیار کمک میکند .این نوع حتلیل در مقاالتی چون کرسو ( 13)2007و

واترز( 14)2008و مهچننی ىارش ( 15)1983نیز بیان شده است کو با مدل مطلوب ما فاصلو ی زیادی دارد  ،اما در مقالو ی
کی ِز ِِر( )2007الگویی ارائو شد کو در مقالو حاضر قصد دارمی با تکمیل آن و رفع نواقص عمده  ،یک مدل کامل تری را ارائو
دىیم .بنابراین در این مقالو ما یک مدل مفهومی جامع با توجو بو روابط انسانی برای شناخت و پیش بینی تصمیمات اقتصادی
انسان ارائو میدىیم.

 .1مبانی نظری
.1-1تفسیرمدلکی ِز ِِر:
مدل کی ِز ِِر مدل مناسبی در شناخت و چگونگی ارتباط بنی نریوىای مؤثر در تصمیمگرییىای اقتصادی انسان در حوزهىای
خمتلف علوم اجتماعی مهچون جامعوشناسی ،انسانشناسی ،روانشناسی و اقتصاد است .در این قسمت الزم است در ابتدا توضیح
خمتصری از مدل ایشان ارائو دىیم تا مهانطور کو بیان شد در ادامو با دخیل کردن مبانی ،تعاریف و تعالیم اسالمی و مهچننی با باز
تعریف مفاىیم اولیو مانند :انسان ،جامعو ،علم و  ...و اضافو کردن نواقصی کو در مدل وی بو نظر می رسد این مدل را بسط
داده و تکمیل منامی تا بتوانیم مدل کاملتری ارائو دىیم.

10- Piet Keizer 2007
11- substance
12- phenomena
13- Creso M. S, 8 June 2007
14- Elisa K. Watters,()2008
)15- Barbara Hursh Paul Haas Michael Moore,(1983
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کِز ِِر در مقالو ی خود ابتدا انگیزه ىایی کو انسان ىا را بو حرکت و اختاذ تصمیم وا می دارد را در سو حوزه اقتصادی،
ی
اجتماعی و روانی بررسی میکند و با تلفیق این سو نریو ،پارادامیی را خلق میکند کو آن را پایوای برای حتلیلىای میان رشتوای در
حوزه اقتصاد قرار میدىد و سپس وی با استفاده از آن پاردامی تصمیمات اقتصادی انسانىا را بررسی میمناید .وی برای شناخت
عوامل خمتلف در تصمیم گرییىای اقتصادی انسان رابطوی یک انسان را با طبیعت و منابع کمیاب بررسی کرده و سود و لذت
آن را با کسب بیشرتین منبع و استفاده هبی نو از آن ماکزمیم می کند .سپس ارتباط درون ىر شخص با خودش را در حالی کو
تفاوت بنی تصمیم گریی خود حقیقی و خود واقعی را مینیمم کرده را ،در جهانی بو نام جهان روانی حتلیل می مناید .در ادامو وی
رابطوی یک انسان را بنی انسان ىای دیگر و یا گروه ىای خمتلف انسانی را در جهان اجتماعی حتلیل کرده و در این جهان لذت
شخصی یا گروىی را ماکزمیم می مناید .پس از معرفی این سو جهان و چگونگی تأثری گذاری آهنا بر تصمیمات اقتصادی انسان،
کی ِز ِِر این سو جهان را ترکیب منوده و چگونگی تأثری گذاری آهنا بر یکدیگر را با استفاده از پارادامی خود حتلیل م یکند و بو این
نتیجو میرسد کو تصمیمات اقتصادی انسان چیزی است کو از این ِ
جهان میان رشتوای استخراج میشود.
ین میکند کو با استفاده از این مدل میتوان در جهان واقعی و اقتصاد کاربردی تصمیمات اقتصادی
ب
در هنایت کی ِز ِِر ا
انسان را پیشبینی و با توجو بو آن سیاستگذاری منود(البتو وی در مدل خود جنبو ی کاربردی ارائو منی دىد بلکو در مورد امکان
آن صحبت میکند).
.1-2تاریخچوتئوریىایعلوماجتماعی:
اس پنجگانو و با بررسی نریوىایی کو از درون  ،ما را بو حرکت وا می دارند و بر تصمیم گریی ما اثر
با تف ّکر در بارۀ حو ّ
معرفی جهانی کو در صدد مشاىده و شناسایی آن ىستیم  ،باید یک چارچوب مفهومی (الگوی
میگذارند ،در می یابیم کو برای ّ
مفهومی) بسازمی تا بتوانیم آن را دقیق تر معرفی کنیم  .در علوم خمتلف اجتماعی  ،چارچوبىا واقعاً گسرتده است؛ بو ویژه در
پژوىشىای راىربدی (اسرتاتژیک) اقتصاد ،کو طرفداران بسیاری در جهان داشتو است  .در اقتصاد  ،بو منظور رشد و توسعو  ،بو
وسیلۀ درونگرایی ،16حرکت بدین سو آغاز شد کو کمیابی ىا بو ح ّداقل رسانده شوند .امروزه ،بیشتر حتلیلىای رایج اقتصادی،
17
جمزا
مبتنی بر مهنی دیدگاه اند و مهچننی  ،در صددند کو این نریوی اقتصادی (نریوی درونی ) را از دیگر نریوىای اقتصادی ّ ،
کنند(.منظور از نریوىای اقتصادی  ،نریوىایی ىستند کو رفتار اقتصادی و تصمیمات اقتصادی افراد را سامان می دىند و در یک
جهت خاص ىدایت میکنند).
در جامعو شناسی نیز دانشمندانی بودند کو کم و بیش  ،اسرتاتژی یکسانی را دنبال میکردند .در روان شناسی نیز دانشمندان
بو دنبال پیدا کردن نریویی بودند کو در فعالیت ىای انسانی بسیار موثر است و با پیش فرض ىایی نریویی را یافتو و طبق آن مردم
را در جهتی خاص راىنمایی میکردند.
از مهمرتین دالیل عدم ثبات در اسرتاتژی دانشمندان علوم اجتماعی این است کو  ،در این علوم  ،حل کردن مسائل بسیار
حل مسائل کاربردی  ،مفید باشد ،فرصت ما کمتر از آن خواىد
ضروری و فوری است  .ىنگامی کو نیازمند دانشی باشیم کو برای ّ
بود کو بتوانیم نظریوىای مطرح شده را بر اساس استانداردىای علمی ،بررسی کنیم و بو نتیجوای دقیق و قابل اطمینان دست یابیم.
16- introspection
17- Internal force
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بدیهی است کو ىر نظریو یا فرضیو ای ىم کو در نتیج ۀ چننی حتقیقاتی عرضو شود  ،متأثّر از این پیش ِ
فرض نادرست (یگانو
ِ
سادگی بیش از ح ّد نظریو در مقایسو با جهان واقع است و
پنداشنت عامل مؤثّر بر فرآیند تصمیمسازی) خواىد بود؛ زیرا ذترۀ آن،
این ،باعث اجیاد فاصلۀ بسیار از حالت هبینو میشود .این رویکرد کو نظریوىای اقتصادی را تنها با استناد بو یک نریو ،شناسایی
و عرضو میکند« ،طبیعتگر ِ
ایی اقتصادی »18نامیده میشود .با بو کارگری ِی نظریات مبتنی بر این رویکرد ،مشاىدات و توصیفات
نی بر مهنی رویکرد اقتصادی ،سامان گرفتو و از این رو ،بسیار حمدود گشتو است.
ما از جهان واقع نیز مبت
در این مقالو  ،میخواىیم نشان دىیم کو عامل مؤثّر بر فرآیند تصمیم سازی ،حمدود بو یک نریو نیست؛ بلکو چهار نریوی
ابتدایی وجود دارند کو انسان را حتریک می کنند و تصمیمات او را می سازند .برای رسیدن بو نظریو ىا و تئوری ىای واقعیتر ،باید
دست از یگانو انگاری نریوىا بر دارمی و بتوانیم وجود ترکیبی از نریوىا را فرض بگریمی  .این کار  ،نیازمند ابزاری است برای
«مشاىده» و «تفسری» ،کو حقیقتاً بتواند ىم ۀ این نریوىا را در تصمیم سازی انسان دخیل کند و برآیند آنىا را بررسی کند  .این
ابزار ،در نتیجۀ عملکرد ىم ِ
زمان چهار نریو خواىد بود و یک ابزار واقعاً قدردتند برای مشاىده و توضیح جهان انسانی خواىیم
داشت .نریوىای یادشده ،عبارتاند از چهار نریوی ابتدایی انسان ،یعنی :نریوی اقتصادی ،نریوی اجتماعی ،نریوی روانی ،و نریوی
مذىبی(نوع رابط ۀ انسان با مبدأ ىستی ) .در خبش ىای بعدی  ،نشان خواىیم داد کو چرا این چهار نریو را انتخاب کرده امی و
توضیح میدىیم کو منظور از ىر کدام ،دقیقاً چیست.
.1-3روششناسیتحقیق:
ىدف علم  ،19عبارت است از  :تعریف ،مشاىده ،20کشف و تفسری  21روابط بنی اشیا  .بنابراین ،علم ،جمموعوای است از
معارف ،22کو بو توصیف چگونگی ىستی ىا می پردازد .بو دیگر سخن  ،علم ،شناخت واقعیتىا است و موضوع مقالو ی ما نیز
واقعیتىای جتربی (عملی) است .کی ِز ِِر در مقالوی خود می نویسد« :ىر موضوعی ،جوىرهای خاص دارد و افزون بر آن ،یک
دستو ویژگی دارد کو میتوان آنىا را مشاىده کرد .اما قبل از مشاىدۀ ویژگیىای یک موضوع ،باید ذات و جوىرۀ آن را تعریف
کنیم .برای مثال ،در زیستشناسی ،خنست تعریفی از فالن حیوان ارائو میکنیم و یا در حقوق ،یک «انسان بیکار» و یا «جمرم»
معرفی میکنیم؛ سپس بو مشاىدۀ آن حیوان یا انسان میپردازمی و رفتار وی را حتلیل میکنیم .برای اینکو بتوانیم عملکرد
را ابتدا ّ
خبش کاربردی جهان را بررسی کنیم  ،باید بنی موضوعات خمتلف  ،دتایز قائل شومی؛ مانند انسانیت  ،حیوانیت ،گیاىان و منابع
طبیعی .در مرحل ۀ بعد ،اگر خبواىیم «چر ِ
ایی رفتار » ىر موضوعی را بررسی کنیم  ،خنست باید روابط بنی موضوعات مهم را
وا کاومی و در این راستا  ،در یابیم کو جوىرهىای موضوعات مورد نظر و مرتبط  ،چو روابطی با یکدیگر دارند ».برای مثال ،برخی
خاصی  ،ملکول را تشکیل میدىند؛ ولی دو امت دیگر ىنگام برخورد بو یکدیگر  ،از ىم دور
از امتىا در برخورد با ىم و با شرایط ّ
میشوند و شاید موجب انفجار نیز بشوند  .اگر یک انسان حیوانی را ببیند  ،گاىی فرار می کند؛ و اگر مردی زنی را در شرایط
خاصی دارد و در بنی ىمۀ این جوىرهىا ،روابط علّی
خاص ببیند ،گاىی بو پیوند آن دو میاذمامد .ىر کدام از این موارد ،دالیل ّ
18- Economic naturalism
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و معلولی وجود دارد؛ یعنی نریوىایی بنی جوىره ىای خاص وجود دارد کو اشیا را بو حرکت وا میدارد و دمکن است گاىی باعث
حتولی در درون فرد شود کو در نتیج ۀ آن ،حرکاتی در عمل و رفتار وی  ،دیده شود .پس در واقع  ،نریوىایی در این میان وجود
ّ
دارد کو باعث اجیاد تصمیم گریی توسط موضوعات مورد مطالعو می شود .بنابراین ،شناسایی علّت و چر ِ
ایی ىر یک از تصمیماتی
کو در بنی موضوعات خمتلف رخ می مناید ،بو روابط بنی این موضوعات بر میگردد کو باید بررسی شوند  .طبق این روش شناسی ،
در این مقالو ابتدا بو بررسی جوىرهی روابط انسانی میپردازمی و پس از آن روابط بنی آهنا را بررسی کرده و سپس مدلی مفهومی ،از
روابط علی و معلولی هتیو میمناییم.

 .2عوامل مؤثر در تصمیمات انسان ،ىستو مرکزي مطالعات بنی رشتو اي
.2-1روابطچهارگانوانسان:
شناخت نریوىایی کو موجب حرکتىا و تصمیمگرییىا انسان میشود ،خبشی از وظایف علوم اجتماعی است و اگر خبواىیم
بدان پی بربمی ،باید بنی انسانىا و دیگر اشیا ،دتایز قائل شومی .در این دتایز ،میتوان چهار نوع رابطو را شناسایی کرد:
 1ـ رابطۀ انسان با طبیعت؛
 2ـ رابطۀ انسان با جامعو؛

 3ـ رابطۀ انسان با خودش؛

 4ـ رابطۀ بنی انسان با خالق خود.
روشن است کو نوع ّاول از این روابط چهارگانو  ،شامل روابط «اقتصادی» است .نوع دوم  ،روابط «اجتماعی» را مطرح
میکند ،و در سومی نیز روابط «روانی» انسان بررسی می شود .نوع چهارم نیز در واقع  ،بیانگر عامل «مذىب و رابط ۀ انسان
با مبدأ ىستی» است.
روابط چهارگان ۀ مطرح در علوم اجتماعی  ،در واقع  ،تعامالت بنی جوىره ىای خمتلف را منایش می دىد .مهان طور کو ذکر
شد ،این روابط و ویژگی ىای آن ىا ،بو نریوىای «تصمیمساز »23وابستواند .اگر ما بتوانیم درست و دقیق  ،تشریح کنیم کو این
چهار عامل در زندگی انسان  ،چو رابطو ای با یکدیگر دارند  ،و جهت و ش ّدت ىر کدام را نیز بررسی مناییم  ،آن گاه خواىیم
توانست بُرداری واقعی از نریوىای ّاولی ۀ تصمیمساز هتیو کنیم کو جهت و ش ّدت تصمیمات انسان را در عمل توضیح دىد ،
رفتارىای انسانی را توجیو مناید و حتی نتایج را نیز پیشبینی کند.
ِ
طبیعی آن ىا را بررسی می کند .با درون گرایی در اقتصاد  ،ـ یعنی با مطالعو ای کو از
اقتصاد ،رابطۀ میان انسان ىا و منابع
ِ
ِ
طبیعی
درون آدمی آغاز شده و دیدگاه او را نیز حلاظ کرده باشد ـ در مییابیم کو بو طور کلّی یک انسان می خواىد از منابع
آورد  .رفتار منابع طبیعی در قبال یکدیگر و نسبت بو
اطراف خویش  ،ىر منفعتی را کو «میتواند» و «دمکن است » ،بو دست َ
انسانىا ،در قالب تابع تولید بیان میشود.
جامعوشناسی ،کو وظیفو اش شناخت روابط بنی انسان ىا است  ،با درون گرایی ،کشف کرده است کو این روابط انسان ىا بو
خورد کو تا ح ّد دمکن ،شرایط حاکم بر اجتماع را پایدار نگو دارند.
گونوای رقم می َ
23- Decision maker
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حل مشکالت روانی بوده و ىست؛
اما این روابط در روانشناسی ،بو ندرت وجود دارد .حتلیلىای روانی ،رشتوای حمبوب برای ّ
اما در جریان اصلی توسع ۀ روانشناسی ،حتلیلىای عقالنی از روان ـ کو باید تابعی از مبنای تئوریک در علوم اجتماعی باشد ـ ،
توسعو داده نشده است.
مذىب ،کو رابطۀ انسان با مبدأ ىستی را بیان می کند .با درونگرایی در نوع چهارم از روابط انسان در مییابیم کو رابط ۀ
انسان با مبدأ ىستی شاخصىای مبنایی و فلسفی دارد و متکی بر مبانی فلسفی است و مهچننی مسائل علوم اجتماعی ،ارتباط
ریشوای و تنگاتنگی با مبانی و مفاىیم اساسی جهانبینیىا و ایدئولوژیىا دارند .
 .2-1-1نسبت روابط چهارگانو انسان ،کلید مطالعات بنی رشتواي:
ىنگامی کو می خواىیم جنبو ىای اجتماعی و روانی را بررسی کنیم و این حتلیل ىا را بو صورت جزئی  ،در قالب اقتصاد اذمام
دىیم ،فرآیندىای اجتماعی و روانی  ،در رفتار انسان در طول یک خط تأثری میگذارند .در بیان کی ِز ِِر سو انگیزهی اول بو این
روزمر ۀ افراد نیز تأثری میگذارند .مثالً اگر عضو
صورت توصیف می شوند :انگیزهىای اجتماعی  ،بر ترجیهات و انتخاب ىای ّ
گروىی خاص باشیم  ،مهان لباسی را می خرمی کو مورد پسند آن گروه باشد  .این مسائل ،ما را در روابطمان با دیگران  ،بو خودمان
میشناسانَد .اگر عملکرد نریوىای اجتماعی را درست بشناسیم و حتلیل کنیم  ،بو اجیاد حالت ىا و حمدودیت ىایی در روابط
خاصی  ،زنان از اذمام دادن برخی
اجتماعی نیز تن خواىیم داد کو در تکنولوژی نیز اثر می هند .بو عنوان مثال  ،در فرىنگ ىای ّ
کارىا هنی می شوند و یا بو آنان توصیو می شود کو برخی از وظایف خود را از راه ىای خاصی اذمام دىند  .مثالً اگر ملک ۀ
انگلستان خبوا ىد با مردم عادی صحبت کند  ،مرامسات و الزامات ویژه ای باید صورت گرید  .در برخی از فرىنگ ىا ،بسیار مشکل
است کو کارگران غری ماىر ،با کارفرما و رئیس خود دیدار کنند  .این حمدودیت ىا ،ناشی از عملکرد نریوىای اجتماعی است و
گاىی در جنبو ىای اقتصادی زندگی مردم نیز مؤثر است؛ مثالً مصرف برخی کاالىا را گریزناپذیر و یا مطلوب می سازد و یا در
فرآیند تولید کاالىا و دیگر فعالیتىای اقتصادی ،تأثری میگذارد.
24
عزت نفس
انگیزهىای روانی نیز مهانند انگیزه ىای اجتماعی  ،بر ترجیحات و انتخابىای افراد اثر می گذارد .اگر شخصی ّ
خود را از دست بدىد  ،پیوستو نگران وضعیت خود در گروه و مهچننی نگران کاالىایی است کو خریده است و در نتیجو ،
مشکالتی در خودشناسی پیدا می کند و مصرف کاالىا برای او مطلوبیت کم تری فراىم خواىد کرد و لذا او را کم تر از ح ّدی کو
انتظار میرفت ،خوشحال خواىد کرد.
حالت ذىنی ر
افاد نیز عاملی است کو بر تکنولوژ ِی مؤثر در فرآیند تولید ،بسیار اثر میهند .اجیاد تغیری در تکنولوژیای کو قبالً
استفاده میشده ،بسیار مشکل است و استفاده از تکنولوژیىای جدید ،دمکن است با ترس مهراه باشد .راهىای جدید ارتباطاتی،
برخی از کارفرمایان را بنی سطوح خمتلف برناموریزی ،نگران و گاىی بیمیل میکند .بو ىر حال ،در این جا راهىای ارتباطاتی مردم
بو عنوان یک تکنیک تولید ،بسیار مهم در نظر گرفتو شده است .در واقع ،ارتباطات کو وابستو بو روان انسانىا است ،و مهچننی
مشخص میکند و گاىی بو گونوای است کو
وضعیت ىر انسان و جایگاه او در اجتماع ،نوع ترجیهات و تصمیمگرییىای او را ّ
اگر در نظر گرفتو نشود ،توجیو و توضیح رفتارىای انسانی را بسیار مشکل خواىد کرد.

24- preferences
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یکي از مسائل مهم در این قسمت از حبث ،بررسی قلمرو رابطۀ نوع چهارم (مذىبی ،معنوی) است کو این رابطو در مدل
کی ِز ِِر مد نظر قرار نگرفتو است و امهیت این رابطو بو حدی است کو بدون آن مدل کامال ناقص بوده و پیشبینی کنندهی واقعی
تصمیمات اقتصادی انسان نیست  .در این نوع رابطو ،رابطۀ انسان با خالق ىستی و نسبت آن با سو نوع رابط ۀ دیگر مورد
بررسی قرار می گرید .در رابطۀ نوع چهارم با درون گرایی در مییابیم کو مسائل علوم اجتماعی  ،ارتباط ریشو ای و تنگاتنگی با
مبانی و مفاىیم اساسی جهانبینیىا و ایدئولوژی ىا دارند  .البتو دانشمندان علوم اجتماعی  ،بسیار سعی کرده اند کو مسائل ا ین
ِ
جمزا از ِ
فلسفی جهانبینیىا و ایدئولوژیىا مطرح کنند؛ ولی بر خالف نظر این
مبانی
علوم را بو عنوان «علوم اجتماعی(انسانی)»ّ ،
دانشمندان ،در گذشتو بو تدریج بو این واقعیت پی برده شد کو جهانبینی ،اعتقادات و ىر مفو ومی کو جامعو و یا تک تک افراد
مشش صوىای ىر نظام 25و
دا
ب ن اعتقاد دارند  ،نقش بسزایی در مسائل علوم اجتماعی دارند .بنابراین ،این مفاىیم مبنایی  ،از ّ
جامعۀ انسانی است ،کو در بررسی یک نظام اقتصادی نیز نباید نادیده گرفتو شود .پس مسائل ِ
درونی علم اقتصاد را نیز منیتوان
بویژه این کو گا ىی تأثری این مبانی و مفاىیم در مسائل اقتصادی ،
جمزا بررسی کرد؛ ه
از این ّ
مشش صو جدا پنداشت و بو صورت ّ
علی و معلولی اقتصادی است.
بیشتر از تأثری مکانیسمىای اقتصادی و قضایای علم اقتصاد و روابط ّ
با پژوىش و حتقیق در مسائل اقتصادی  ،خواىیم دید کو خیلی از حبث ىای اقتصادی  ،مبتنی بر حتلیل ىای اعتقادی یا بو
اصطالح ،مبنتی بر جمموعوای از پیشفرضىای اعتقادی است  .مثالً وقتی انسان را از نگاه اقتصادی تعریف میکنند ،انسان را
مششصی از سود ،زیان و مسائل دیگر فرض میکنند و سپس حتقیقات اقتصاد ِی فراوانی را بر اساس این پیشفرضىا
دارای مفهوم ّ
خاصی است کو یک مکتب  ،در بارۀ انسان عرضو کرده
پیریزی می کنند؛ حال آن کو این پیشفرضىا ،صرفاً مربوط بو باور ّ
است و اساساً پیدایش مکاتب ،ناشی از رابطۀ انسان با خالق خویش است.
در اقتصادىای «چپگرا» یا سوسیالیستی ،این مسئلو روشن تر است و رابط ۀ مسائل اقتصادی را با مسائل فلسفی  ،خیلی
صریح مطرح کرده اند .گرچو بو شکلی کو آنان مطرح کرده اند ،مورد انتقاد دیدگاه ىای اسالمی است ؛ ولی اصل وجود رابطو،
درست است و در دتام انواع مکاتب اقتصادی  ،این نوع رابطو کم و بیش دیده می شود .حتی یک جهان بینی غری الوی نیز چننی
آثار در روابط اقتصادی دارد  .اگر انسان اعتقادی بو خدا نداشتو باشد و معتقد باشد کو آنچو ىست  ،فقط خود او است و این
 -25تایذ اضارٍ ضْد کًَ :ظام ،در پزتْی ػْاهل سیز ضکل هیگیزد:
ػٌاغز :اجشایی اس ًظام کَ قاتل تقسین ًیستٌذ ّ یا ػالقَ ای تَ تقسین آًِا ّجْد ًذارد؛
ارتثاط :سثة هیضْد اجشا هستقل اس ُن ًثاضٌذ ّ گاۀ یک جشء ًتیجَ رفتار جشء دیگز تاضذ ّ
در جشء سْم اثز گذارد؛
ًظن :هطخع ضذى هکاى ُز یک اس ػٌاغز ّ اهکاًات تأثیز آى؛
ُذف :اجشای ًظام ،در جِت ًیل تَ ُذفی دارای حزکت هٌظنُ ،ستٌذ؛
ًظام تاتْجَ تَ اػتثارات هختلف ،تَ گًَْ ُای هتفاّت تقسین هی ضْد هاًٌذ تقسین تَ لحاظ
اجشا .اجشا هی تْاًذ اضیای خارجی یا رفتار اًساى ُا تاضذ؛ در غْرت اّل هوکي است چٌیي
 .اس ایي جِت ،سَ ًْع ًظام ،قاتل
هجوْػَ ای تذّى دخالت اًساى در طثیؼت یافت ًطْد
ضٌاسایی است:
 ًظاهِای رفتاری (هجوْػَ ای اس رفتارُای ارادی اًساى اص ت کَ تز اساص هثاًی فلسفیّ هکتثی هؼیي در راٍ ًیل تَ اُذف هطخع ُواٌُگی کاهل دارد).
 ًظاهِای تکْیٌی غیز رفتاری هاًٌذ دستگاٍ گْارش اًساى. ًظام هػٌْػی غیز رفتار هاًٌذ ًظام هْجْد در اتْهثیل.درتارٍ اقتػاد تؼاریف گًْاگًْی ارائَ ضذٍ است  .در یکی اس هٌاسة تزیي تؼاری ف،
هیخْاًین :اقتػاد ،ضٌاخت رفتار خاظ اًساى است کَ تا خْاستي ،ارسضیاتی ّ
اًتخاب در سهیٌَ تْلیذ ،تْسیغ ّ هػزف تْأم تاضذ ّ تیص تزیي هْفقیت را تزای اّ
حاغل کٌذ.
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ماد یگرایی پر کرده باشد ،رویکردش بو فعالیتىای اقتصادی نیز بو گونوای دیگر خواىد
مادی و ّ
دنیا و ىم ۀ وجودش را مسائل ّ
بود و این اعتقادات  ،در دتام تصمیمات وی اثر می گذارد و اگر مهنی انسان  ،زمانی معتقد بو خدا و توحید و مسئولیت در برابر
خالق و خلق شود  ،قهراً برنامۀ زندگیاش عوض خواىد شد و تأثری این اعتقادات در فعالیتىای اقتصادی و کیفیت تصمیمات
اقتصادی وی ،بسیار آشکار خواىد بود.
بنابراین ،منیتوان مسائل اقتصادی را از مبانی فلسفی جدا پنداشت و در مسائل اقتصادی و حتی مکانیسم ىای اقتصادی ،
نقشی برای اعتقادات قائل نشد  .دتام مسائل اقتصادی  ،حتت تأثری مفاىیم مبنایی اعتقادات و ایدئولوژی ىا قرار دارند  .بو عبارت
دیگر ،منایش روابط اقتصادی بدون توجو بو مبانی فلسفی و اعتقادی انسان ىا و با قرار دادن پیش فرضی خاص در بارۀ
خاصی را از تئوری کلّی ما اجیاد میکند و مهان طور کو بیان شد ،برای نزدیکتر شدن بو جهان واقعی ،باید از
ایدئولوژی ،حالت ّ
تئوریىای بسیار ساده دور شده  ،بو مست «مهو جانبونگری» حرکت کنیم .در واقع ،ىر تئوریای کو این مبانی را در نظر بگرید ،
نسبت بو تئوری ىای دیگر کو ساده تر بو مسئلو می نگرند ،در مرحل ۀ ِ
علمی باالتری قرار دارد و نتایج قابل قبول تری بو دست
خواىد داد.
پس ىر اقتصادی ،نیاز بو شاخص ىای مبنایی و فلسفی دارد و متکی بر مبانی فلسفی است  .حتی اقتصادىایی کو سعی
جمز ا از ایدئولوژیىا مطرح کنند (اقتصادىای نظام سرمایو داری) ،آنىا نیز بر یک سلسلو مفاىیم مبنایی ،
میکنند خودشان را ّ
مسلم » ،پذیرفتو شده است  .ىمۀ آنچو اندیشۀ سرمایوداری در بارۀ آزادیىا و حقوق
استوارند کو بو عنوان «پیشفرضىای ّ
طبیعی مطرح میکند ،در حقیقت مربوط بو مقوالت جهانبینی و انسانشناسی است .مفاىیم مبنایی حتی در حتقیقىای اقتصادی
جمزا از مبانی فلسفی مطرح شود  ،نیز مسترت است  .البتو این سخن
کو سعی می شود بو صورت ىندس ۀ اقتصاد و علم اقتصاد و ّ
بدان معنا نیست کو حتقیق ىای علمی ای کو آنان در حوز ۀ اقتصاد مطرح میکنند ،حتقیق علمی مشرده منیشود .خود آن حتقیق ،
صح ت
علمی است؛ ولی متکی بر مفاىیم مبنایی و پیشفرضىای فلسفی و جهانبینیىای ویژهای است کو مهگی در عملکرد و ّ
مؤأند .از این رو است کو این مفاىیم مبنایی ،از مشخصوىای ىر نظام اقتصادی مشرده میشوند و در
و سقم آن نظریۀ علمی رّ
بررسی یک نظام اقتصادی  ،نباید آنىا را نادیده گرفت و حتی مسائل ِ
مشش صوىا دیده
جمزا از این ّ
درونی علم اقتصاد نیز نباید ّ
شود؛ خمصوصاً وقتی می بینیم تأثری این مفاىیم و اعتقادات و جهان بینیىا در مسائل اقتصادی  ،گاىی خیلی بیش تر از تأثری
علت و معلولی میان عناصر اقتصادی است.
مکانیسمىای اقتصادی و قضایای علم اقتصاد و روابط ّ
بنابراین ،مهان طور کو گذشت  ،ما در این مقالو بو دنبال نریوىایی ىستیم کو در واقع  ،باعث اجیاد تصمیم گرییىای انسان
میشوند و باید نسبت ىر کدام از روابط چهارگان ۀ پیشگفتو با دیگری  ،شناختو شود و آثار ىر یک را بر تصمیم گرییىای
انسان ـ خبصوص بر تصمیمات اقتصادی وی ـ ،بررسی شود؛ زیرا شناخت تصمیم گرییىای انسان  ،در گرو بررسی دقیق روابط
انسانی است  .با توجو بو آنچو گذشت  ،بو این نتیجو می رسیم کو رابط ۀ نوع چهارم ،بو گونوای دتام دیگر روابط انسان را حتت
شعاع خود قرار می دىد؛ یعنی در واقع  ،در ىر یک از سو رابط ۀ دیگر نیز نقشی ایفا می کند .در مقالو حاضر ،این رابطو را با
کمک منودار زیر نشان میدىیم تا اثر آن بر دیگر روابط ،بو خوبی نشان داده شود:
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پس نسبت میان رابط ۀ نوع چهارم با دیگر روابط « ،عموم و خصوص من وجو» است و در واقع این دو حوزه ،دو قلمرو
کامالً جدا و بیارتباط نیستند ،بو گونواي کو بتوان نقش ىر کدام را در زندگی انسان ىا جداگانو طرحریزي و بررسی کرد .رسیدن
بو شناخت واقعی و دقیق از ىم ۀ ابعاد انسان ،در گرو هبرهمندي از بینش درست  ،و برخورداري از انسانشناسی دقیق است و
رسیدن بو این ىدف بدون توجو بو نوع رفتار و پندار انسان ،دمکن نیست؛ زیرا با شناخت دقیق از انسان خواىیم فهمید کو این
کهاند و بنی آنىا رابطۀ تکویين برقرار است .بنابراین ،ما در قسمتىای بعد و در معرفی ىر
دو حوزه از روابط ،دو روي یک س ّ
کدام از مفاىیم سو گانۀ «جهان اقتصادی»« ،جهان اجتماعی » و «جهان روانی» ،اثر این عامل را نیز در نظر گرفتو  ،بررسی
خواىیم کرد.
 .2-2بدن فیزیکی انسان:
مهمی از حمیط باشد
افزون بر آنچو گذشت ،از بدن فیزیکی انسان نیز نباید غافل شد؛ زیرا بسیار مهم است و می تواند خبش ّ
26
و میدانیم کو حمیط در تصمیم گرییىای انسان نقشی اساسی را ایفا میکند .اما در علوم اجتماعی ،این حمیط« ،دادهشده » در
نظر گرفتو میشود .در واقع ،رشد و گسرتش علوم پزشکی و حمیطی  ،امهّیت روابط بنی انسان ىا و شرایط فیزیکی و شیمیایی آن ىا
ِ
شیمیایی اطراف نیز ـ کو علوم اجتماعی ،آنىا را «دادهشده» در نظر گرفتواند ـ ،از دو طریق در
را نشان میدىد .حمیط فیزیکی و
رفتار انسانىا اثر میگذارند:
 .1از طریق امیال 27و ترجیهات مردم :مثالً ىنگامی کو ىوا سرد می شود ،مردم بو لباسىای گرم ،نیاز پیدا میکنند و در
ىنگام بیماری ،نیازمند داروىای شیمیایی میشوند.

 .2از طریق تکنولوژی :چراکو در تابع تولید اثر میگذارد و تابع رابطۀ بنی هنادهىا و حمصوالت را تعریف میکند .ضریب
تابع تولید کو مهان رابط ۀ هناده و حمصول را بیان می کند ،در فرآیند ىای فیزیکی و شیمیایی قابل کنرتل است  .در علم
اقتصاد ،بنی فرآیندىای فیزیکی و شیمیایی ،رابطوای حتلیل شده و بو مدل در آمده است.
برای بدست آوردن مدل مفهومی در تصمیمات اقتصادی انسان  ،در این قسمت ما بو بیان توضیحاتی تکمیلی در حوزه ىای
رفتاری انسان خواىیم پرداخت.
26- taken
27- desires
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 .3حوزهىای رفتار اقتصادی انسان ،بسرت مطالعات بنی رشتو اي
 .3-1جهان اقتصادی28:
اقتصاددانان برای جدا کردن عملکرد نریوی اقتصادی از دیگر نریوىا ،یک جهان اقتصادی را طراحی کردهاند کو شامل دو نوع
ذات است :انسان و منابع طبیعی.
کی ِز ِِر در بیان خود ،این جهان را اینگونو توصیف میکند« :اگر انسانىا از وجود یک منبع طبیعی آگاه شوند ،نریویی آنىا
را بو مست ختمنی ظرفیت رضایتمندی تولید شده توسط این منبع می کشاند .مشکل بزرگ در مهو جا «کمیابی »29است؛ کمیابی
یعنی نسبت نیازىای انسانی  ،با منابع طبیعیای کو می تواند بو این نیازىا پاسش گوید  .ىیچ نریوی دیگری در کار نیست و ىم ۀ
انرژی انسان ،برای رسیدن بو ح ّد اکثر مطلوبیت از طریق فرآیندىای تولید و مصرف  ،بو کار گرفتو می شود .پس اصل اساسی در
جهان اقتصادی  ،عبارت از این است کو :انسانىا مهواره با پدید ۀ کمیابی مواجو ىسنتد و یک نریو نیز مهواره آن ىا را بو این
ِ
مطلوبیت حاصلو از مصرف کاالىا را بو ح ّد اکثر برسانند».
مست حرکت میدىد کو
جمزا کردن عملکرد این نریو از دیگر نریوىا ،تعدادی فرض
افزون بر این اصل اساسی ،کو اصل خنست در این حبث است ،برای ّ
جانبی نیز بو کار گرفتو می شود .مثالً بسیاری از اقتصاددانان فرض می کنند کو « :انسانىا مشکالت رو ِ
انی حل شدهای دارند ،
ِ
انتخابی خود ،ل ّذت میبرند و…».
خودشان را میشناسند و خود را مهان گونو کو ىستند ،پذیرفتواند .آنىا از مصرف کاالىای
این پیشفرض ،واقعیت ندارد و صرفاً احساسی است کو در فرآیند تصمیمساز ِی اقتصادی ،نقش ایفا میکند و بنا بو فرض  ،ىمۀ
افراد احساسات دیگری مانند «تردید دائمی در بارۀ درجۀ دتایل بو یک انتخاب خاص» را بدون ىیچ تالشی ،مهار کردهاند .در
واقع ،انسانىا با عقالنیت کامل  ،اطالعاتی در بارۀ حمیط خود و بو ویژه در بارۀ ظرفیت تولید رضایتمندی در انواع خمتلفی از
منابع طبیعی ،بو دست میآورند .پس اصل دوم ،اصل عقالنیت کامل در فعاالن اقتصادی میباشد.
اصل سوم بو ما می گوید :روابط اجتماعی وجود ندارد  .ىمۀ روابط در جهان اقتصادی  ،از یک طبیعت اقتصادی ناشی
میشود .روابط اجتماعی ىنگامی پدید ار می شود کو مردم یکدیگر را در غالب یک گروه بشناسند؛ مانند گروه بشری کو روابط
اجتماعی را اجیاد می کند .اعضای یک گروه با مهدیگر احتاد پیدا می کنند؛ در حالی کو اعضای گروه ىای خمتلف ،رقیب یکدیگر
میشوند .انگیزهىای اجتماعی در درون ما  ،ىمۀ ما را بر آن می دارد کو وضعیت خود را در درون یک گروه  ،ـ چو در رتب ۀ
اجتماعی و چو در سلسلو مراتب آن ـ بو بیشترین سطح دمکن ارتقا دىیم و مهچننی ،وضعیت گروه خود را در مقایسو با گروهىای
رقیب نیز ىر چو بیشتر ،هببود ببخشیم .در واقع ،فرآیندىای اجتماعی نوعاً توسط رتبو بندی و تعینی گروه ،سامان مییابند .اینىا
تصور وضعیت و مهچننی از تشکیل جمموعو قوانینی اجیاد میشود کو فرىنگ را تشکیل میدىد و بنی ىمۀ گروهىای رقیب رایج
از ّ
ک
است .اقتصاددانان ارتدکس 30این حقایق اجتماعی را خالصو می کنند و بر «روابط مبادلوای »31کو کامالً اختیاری است  ،دتر ز
میکنند .ىنگامی بو آن پایان میدىند کو خبشی از این روابط ،بسیار ىزینوبر باشد.
28- The economic world
29- scarcity
30- Orthodox
31- Exchange relationships
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اصل چهارم بو ما می گوید کو قواعد منطق کالسیک بدون ىیچ مشکلی  ،اجرا می شوند! این ،مهان اصل «این مهانی» در
فلسفو است .یعنی در نگاه ّاول ،این اصل منطقی و بدیىی است؛ اما ىنگامی که ما جمموعۀ اصول را در نظر میگریمی کو مبنای
منطق کالسیک ىستند  ،برخی مسائل فهمیده می شود .برای مثال ،اصل ّاول کو قانون ىویت است  ،بو ما میگوید »a=a« :و
تا ىنگامی کو این قانون را در عامل واقع اجرا نکرده امی ،بینش ما می گوید کو درست  ،مهنی است  .اما بو حمض این کو آن را در

پدیدهىای جهان واقعی اجرا کردمی  ،باید تصدیق کنیم کو اگر موضوعی بو نام  aمیتواند باشد  ،بو ىر حال ىیچ موضوع دیگری

منیتواند کامالً مشابو آن باشد و مهچننی منیتواند  aنامیده شود .بو عنوان مثال ،اگر ما یک سبد سیب را در نظر بگریمی و ىمۀ

آن را با عبارت « »aتوصیف مناییم ،سپس فرض میکنیم کو سیبىا یکسان ىستند(گرچو ىرگز چننی اتفاقی منیافتد) .حال اگر
حتلیلمان را با توجو بو عملکرد بازار در طول یک دور ۀ بلند م ّدت اذمام دىیم  ،سیبىا در حال حاضر دمکن است بسیار
متفاوت با بیست سال گذشتو یا آینده باشند .ىنگامی کو ما میخواىیم منودار تورم را حماسبو کنیم ،قیمت کاالىا را با ىنگام خرید
میسنجیم ـ مثالً ده  ،بیست و یا صد سال قبل ؛ حال آن کو سبد کاالىا در طول زمان  ،بو ش ّدت تغیری می کنند .تازه ما یکسان
بودن کاالىای درون سبد کاال را در موردی فرض کردهامی کو کامالً غری واقعی است.
این چهار اصل  ،موانعی را برای منطق اقتصادی اجیاد می کنند .در خبش بعد  ،اصولی را بررسی می کنیم کو جهان اجتماعی را
میسازند(کی ِز ِِر .32)2007

.3-2جهاناجتماعی33:
تعریف کردن جهانی کو تنها یک جنبو از رفتار انسان را بررسی کند ،رویکردی است کو جایگاىش در جامعوشناسی ،کمتر از
اقتصاد است .البتو ىمۀ حتلیلىایی کو تا کنون بسط یافتواند ،بر مبنای رویکرد و منظری خاص شکل گرفتواند و میدانیم کو یک
منظر ،ىیچ گاه دتام جنبوىای یک پدیده را منعکس منیکند(پوپر  .34)2002اما از یک جهت ،ىمۀ تئوریىای اجتماعی یک
شخصیت اجتماعی را در نظر می گریند .خوشخبتانو تعدادی از جامعو شناسان مشهور  ،بو طور صریح در بارۀ جنبوىای

اجتماعی رفتار انسان صحبت کرده اند(پارسونز  .35)1978اخریاً نیز ىم ُىمانس  36با ترکیب گروهىای کوچک نشان داد کو اعضا
مکملی برای منطق اقتصادی باشد  ،حتلیل خود را کو منطق
در شرایط خمتلف ،چو کارىایی اذمام میدىند .برای اینکو این حتلیل ّ ،
اجتماعی منایش میدىد ،با ساختاری شکل میدىیم کو با ساختار اقتصادی ،کامالً قابل مقایسو باشد(کی ِز ِِر .37)2005
.3-2-1اصولحاکمبرجهاناجتماعی:
جهان اجتماعی نیز با چند اصل توصیف خواىد شد  :اصل خنست  ،این بیان ىستی شناسانو است کو می گوید :انسان،
موجودی اجتماعی است؛ یعنی روابط بنی مردم  ،جزء ویژگی اجتماعی آنىا است .واژۀ «اجتماع» بو این معنا است کو انسان ىا
32- Piet Keizer, March 2007.
33- The social world
34- Karl Popper, 2002
35- Talcott Parsons, 1978.
36- homans
37- Piet Keizer, 2005.
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خود را بو عنوان یک عضو از طایفۀ انسانی بداند ،و این ،مستلزم پذیرش حقوق و وظایفی در قبال مهدیگر است .یک داللت
ِ
منطقی «اجتماعی بودن» ،این است کو افراد دتایل دارند با یکدیگر تشکیل گروه دىند .اگر تعدادی از افراد دارای فرىنگ و منافع
مشرتکی باشند ،بو حلاظ لغوی « ،یک گروه» خوانده میشوند .البتو فرىنگ ىر گروه نیز بو مفاىیم و دیدگاهىای جهانی آن گروه
بر میگردد و شامل جمموعو ای باورىا  ،ارزشىا ،ىنجارىا ،آداب و رسوم و … است .یک گروه اجتماعی با یک ساختار
اجتماعی خاص توصیف میشود.
با مطالبی کو مطرح شد  ،تصویری کلّی از جهان اجتماعی بو دست می آید کو اصل مهم در آن  ،اجتماعی بودن انسان ىا
است .این اصل ،کلیت رفتار مردم را توصیف می کند و این تصویر  ،وضعیت اجتماع را نشان می دىد .حال میخواىیم بر مبنای
درونگرایی ،بیان کنیم کو مردم با میل بو ارتقای ح ّداکثر ِی موقعیت اجتماعی خویش  ،حتریک می شوند و رفتار آن ىا شکل
میگرید .اعضای ىر گرو ىی ،این حرکت را با نشان دادن وفادار ِی بیش تر بو آن گروه اذمام می دىند .یعنی شخص با زتایت از
گروه خود و تالش بسیار زیاد و با رعایت ارزش ىا 38و ىنجارىا 39برای هببود وضعیت گروه خود در اجتماع  ،میخواىد وضعیت
خود در گروه را نیز ماکزمیم کند  .در واقع عملکرد اجتماعی ،نشاندىندۀ شأن اجتماعی است و شأن اجتماعی نیز نشان دىندۀ
موقعیت گروه در رتبو بندی اجتماعی است  .بنابراین ،شأن اجتماعی افراد  ،کامالً وابستو بو وضعیت گروه آنان است و شأن
اجتماعی گروه نیز با اعمال خمتلف این افراد  ،بو ح ّداکثر می رسد .اعمالی کو افراد می توانند اذمام دىند  ،اعمالی است کو برتری
گروه آنان را در مقایسو با سایر گروه ىا نشان دىد  .شرایط الزم برای نشان دادن این برتری  ،تبعیت کامل از فرىنگ درونی گروه
است .پس دومنی اصل جهان اجتماعی  ،بو این صورت بیان می شود کو فرد می خواىد شأن اجتماعی خود را بو باالترین حد
برساند ،و البتو مقیّد بو فرىنگ گروىی خویش است.
حال اگر خبواىیم نریوی اجتماعی را از دیگر نریوىا جدا کنیم  ،باید فرض کنیم کو ىیچ گونو کمیابیای در جهان وجود ندارد.
یعنی ىر کس مالک میزانی از منابع طبیعی است کو می تواند دتام نیازىای او را پاسش گوید  .این اصل  ،اصل اقناع کامل نیازىا
است؛ البتو با در نظر گرفنت اینکو ىمۀ مشکالت اقتصادی حل شده باشد.
ناگفتو منانَد کو در این جا یک قید اجتماعی نیز وجود دارد :حتی اگر ما تقریباً دتام منابع آماده را برای رسیدن بو وضعیت هبرت
اجتماعی خرج کنیم  ،دمکن است شکست خبورمی؛زیرا دمکن است رقبای ما در این جنبو  ،از ما با ىوش تر باشند  .چشمپوشی از
مسائل روانی نیز بو عنوان یک اصل دیگر نیاز است  .بنابراین ،ما فرض می کنیم کو انسان ىا در جهان اجتماعی عاقل ىستند .
اطالعات مفید و حتقیقات عمیقی در بارۀ فرىنگىای خمتلف و تکنیکىای اجیاد وضعیت اجتماعی وجود دارد.
آخرین اصل  ،فرض اجرای منطق کالسیک است  .این اصل کامالً موازی با جهان اقتصادی است  .دو جهان بو حلاظ
ىستیشناسی ،با ىم متفاوت ىستند  .بو نظر می رسد کو انسان ىا ،یا عمل کنندگان اقتصادی باشند یا عمل کنندگان اجتماعی؛
اما مهو در جنبو ىای عقالنیت و منطقی این دو جهان  ،توافق دارند  .در خبش بعد نیز اگر امکان داشتو باشد  ،بو ساخت یک
جهان روانی میپردازمی کو در واقع جهان ذىن است.

38- values
39- norms
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 .3-3جهان روانی(ذىنی):

40

ساختار جهان روانی ،کامالً شبیو بو ساختار جهان اجتماعی و ا قتصادی است .ىنگامی کو ما ذىن انسان را بررسی و حتلیل

میکنیم ،منیتوانیم انسان را بیش از یک «فرد» 41در نظر بگریمی(استیونس  .42)1996فرد ،یعنی واحدی کو تقسیمپذیر نیست.
اما حتلیل بو طور کلی  ،بو معنای دتایز بنی اجزای خمتلف یک کل است  .ىر کدام از این اجزا و خبش ىا میتوانند اىداف و
حمرکىایی برای خود داشتو باشند  .ما فرض می کنیم کو فردی «چند شخصیتی» وجود داشتو باشد؛ یعنی در یک شخصیت
ّ
43
اصلی و در چند شخصیت دیگر  ،زندگی کند کو این شخصیت ىا را «زیر شخصیت » مینامیم .حال این زیر شخصیت ىا ،از
چو جنبوىایی از یکدیگر متفاوت ا ند؟ ما باید بدانیم کو جهان روانی توسط جهان اقتصادی و اجتماعی احاطو شده است؛ یعنی
جایی کو فرض شده بود ىم ۀ مشکالت حل شده و شخص برای انتخاب ترجیهات خود  ،کامالً آزاد است و این انتخاب بدون
در نظر گرفنت حمدودیت ىای اجتماعی و اقتصادی  ،در نظر گرفتو می شود .در این جا ما بنی شخصیت ىای خمتلف یک فرد  ،در
مبنای سلیقو ىای متفاوت او دتایز قائل می شومی .یک انسان کو مشکل کمیابی اقتصادی او حل شده و مسئل ۀ موقعیت
اجتماعی او نیز حل شده است  ،از جنبوىای خمتلف زندگی خود ل ّذت می برد .چون در این مورد زیر شخصیتی وجود دارد و ىر
کدام شخص را برای پاسش بو یک نیاز حرکت می دىند .در برآیند ىم ۀ این نریوىا  ،شخص بو مست ویژه ای در م ّدت زمانی
حمدود ،حرکت میکند.
حال می خواىیم بنی « »Iىر فرد و «خود »44او تفاوت قائل شومی  .خود شخص شامل تعدادی زیر شخصیت ىای مستقل
است ،و  Iمرکز تصمیمسازی است و نوعی بلند مهتی را با توجو بو خود ،تنظیم میکند .این آرزو در فرد میتواند روح و یا « ِ
خود
ّ
46
45
عزت نفس ) را بو باالترین
حقیقی » فرد نامیده شود  .اگر شخص ظاىراً قادر بو دست یابی بو این آرزو باشد  ،احرتام بو خود ( ّ

جمزا شده است  I ،ىیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی
حد رسانده است  .در جهان روانی ـ کو از جهان اقتصادی و اجتما عی ّ
ندارد .بنابراین ،او تنها باید نریوىا را در جهتی کنرتل کند کو مطلوبیت روانی فرد ،باال رود .ىنگامی کو ما جهان روانی را با جهان
مهمی در تابع تولید عزت
اقتصادی و اجتماعی ترکیب کردمی « ،کاسنت از کمیابی » و «باال بردن موقعیت اجتماعی » ،دادهىای ّ
نفس خواىند شد.
ما بیان کردمی کو یک تنش ثابتی بنی آرزوىای  Iو ىویت خودمان وجود دارد .بو عبارت دیگر ،طبیعت مشکل روانی ،تنش بنی

خواستو و ىویت حقیقی خود در نگاه کارشناسی  Iاست .فرض کنید کو دو زیر شخصیتی وجود داشتو باشد :زیر شخصیت ّاول،

نریویی است کو بو ما می گوید« :طبق استاندارد  Aزندگی کن» و زیر شخصیت دوم ،نریویی است کو میگوید« :طبق استاندارد

 Bزندگی کن» .برخی توقات  Iبر طبق سلیقۀ شخصیت ّاول تصمیم میگرید؛ اما شخصیت دوم ناراضی است و این باعث می
شود کو  Iناکام و ناخوش باشد و مهنی طور اگر  Iبر طبق سلیقۀ شخصیت دوم تصمیم بگرید ،شخصیت ّاول ناراضی است و

40- The psychical world
41- individual
)42- Richard Stevens(1996
43- sub-selves
44- self
45- true self
46- self-respect

15

این نیز موجب ناخوشی در  Iمیشود .در نتیجو ،شأن و احرتام این «خود شخصیتی»(کو ترکیبی از خود  1و خود  2است)،

نزد  Iپاینی میآید .در این جهان روانی I ،سعی میکند زیر شخصیتىای متفاوت را بو گونوای با ىم ترکیب کند کو فاصلۀ بنی

ىویت مطلوب و ىویت حقیقی  ،بو کم ترین مقدار برسد  .در این صورت  ،شأن یا احرتام بو خود  ،در دید  ،Iبو باالترین حد ،
افزایش می یابد و بو عبارت دیگر  ،شخص احرتام بو خود (عزت نفس ) را ماکزمیم می کند .عدم ترکیب بنی زیر شخصیتىای
متفاوت و مهچننی بنی  Iو زیر شخصیتىا باعث اجیاد «ض ّد مطلوبیت » 47میشود و یک ترکیب کامل بنی آن ىا باعث اجیاد
عزت نفس ماکزمیمشده» میشود.
«ّ

سؤال آخری کو در این جا باید پاسش داده شود  ،این است کو آیا  Iقدرتی دارد کو بتواند بر نریوىای زیر شخصیتىا کنرتل
داشتو باشد؟ ما فرض می کنیم کو این قدرت را دارد و آن را «اراده» 48مینامیم .اگر  Iاین نریو ضعیف است  ،میتواند با ِ
دادن
اجازۀ دترین بو ذىن ،آن را افزایش دىد  .بنابراین ،یک نریوی ذىنی در مقابل زیر شخصیتىا مقابلو می کند .حاال تصویر ما از
عزت نفس را با قید قدرت ارادۀ خود ،بو باالترین حد میرساند.
جهان روانی کامل شده استّ I :
ما در این خبش  ،جهان روانی ای را ساختیم کو شامل چند شخصیت یا خود و یک

 Iبود کو تالش می کرد تفاوت بنی

ت بو شخصیت ىا
شخصیتىای متفاوتی را کو سازند ۀ یک شخص ترکیبیاند ،مینیمم کند و بو صورتی کو توجو و احرتام  Iنسب

ماکزمیم باشد .این انگیزۀ روانی I ،را برای اذمام این کار حتریک می کرد .این بیان ىستیشناسانو ،اصل اساسی است کو «جهان

نوعی» را «جهان روانی» میکند .تنشىای داخلی ،شخص را ناخوشنود می کند و  Iسعی میکند کو این تنش را با استفاده از

قدرت اراده حل کند  .اگر  Iبتواند این مشکل روان را کامالً حل کند  ،شخص دارای یک شخصیت و ىویت واحد و یک پارچو
خواىد داشت  .در واقع  ،شخص در این حالت  ،کامالً می داند کو چو کسی است و چو چیزی می خواىد و بو راحتی بو دنبال
اطالعاتی میگردد کو بتواند اىداف و خواستو ىای او را بو گونو ای کو مطلوبیت او را ماکزمیم کند  ،بو دست آورد .این فرد ،کامالً
عاقل است؛ مهان طور کو در جهان اقتصادی و اجتماعی فرض کرده بودمی  .احساسات ،تنها نقشی را در تعینی ِ
خود حقیقی ایفا
میکنند؛ اما ىمۀ ابزارىا برای یافنت خود حقیقی ،کامالً عاقالنو انتخاب میشود.
اگر ما جهان روانی را با جهان اقتصادی و اجتماعی یک پارچو کنیم  ،نریوىای اجتماعی و روانی  ،نزاعی احساسی را بنی
شخصیتىای خمتلف بو راه می اندازد .بنابراین ،تنها برخی از شخصیت ىا زتایت می شوند؛ چون سلیقو ىای آن ىا با ملزومات
اجتماعی و اقتصادی متناسب است.
حال ما این سو جهان را در یک طرح  ،خالصو میکنیم و برخی از فرضیو ىای قابل طرح برای یکپارچگی این جهانىا را بو
حبث خواىیم هناد(کی ِز ِِر .49)2007

47- disutility
 powerـ 48- will
49- Piet Keizer, March 2007.
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ِ
ابطوبینسوجهاناجتماعیـاقتصادیـروانی 
 .4ر
50
جمزا شده ،
برای این کو بتوانیم رابط ۀ بنی جهانىای خمتلف را بررسی کنیم  ،خنست باید از روابط اساسی در سو جهان ّ
تصویری ارائو کنیم و سپس بکوشیم کو این تصاویر را با ىم مرتبط کنیم  .در واقع در این قسمت بو بررسی ویژگی ىای روابط ذکر
شده در خبش قبل میپردازمی.

 .4-1الگوی تلفیقي جهان اقتصادی(رابطوی انسان با طبیعت):
جهان اقتصادی ،با کمیابی و عقالنیت افراد توصیف می شود؛ افرادی کو می خواىند کمبود خود را از منابع طبیعی  ،تا جایی
کو دمکن است  ،کاىش دىند  .کمیابی ،عبارت است از  :نسبت میان نیازىا با منابعی کو پاسخی بو نیازىا ىستند  .چون
اقتصاددانان اصطالح ترجیهات را بو جای نیازىا استفاده میکنند ،ما نیز از این پس ،مهنی اصطالح را بو کار میبرمی .تصویر زیر،
فرآیند اقتصادی است:

 .4-2الگوی تلفیقي جهان اجتماعی(رابطوی انسان با جامعو):
جهان اجتماعی ،با تالش برای موقعیت اجتماعی و عقالنیت افراد جامعو ،توصیف میشود؛ افرادی کو موقعیت اجتماعی خود
را با حمدودیت چهارچوب ىا ،ارزشىا و ىنجارىایی کو توسط فرىنگ اجیاد شده اند ،ىر چو باالتر می برند .در ىر حلظو از زمان ،
ساختار اجتماعیای وجود دارد کو توسط توزیع منابعی کو بو طور اجتماعی بسیار مهم است ،تعینی میشود؛ ولی در طول زمان و
با تغیری توزیع منابع  ،این ساختار اجتماعی تغیری می کند .با توجو بو ویژگی ىای فرىنگی در طول فرآیند دائمی ارتباط بنی مردم ،
توافق و رضایت عمومی ،قابل دسرتس است .تصویر زیر ،فرآیند اجتماعی را توضیح میدىد(کی ِز ِِر .51)2005

50- interrelationships
)51- Keizer, P.(2005
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رابطویانسانباخودش):
.4-3الگویتلفیقيجهانروانی( 

جهان روانی ،با تنش بنی  Iو خود ،توصیف میشود .یک خود(شخصیت) از پارهای زیر شخصیتىا تشکیل شده است .ىر

زیر شخصیت ،میخواىد ىویت خود را بو  Iدیکتو کند  ،اما  Iبا قدرت اراده سعی می کند کو ىم ۀ زیر ساختىا را چنان
یکپارچو کند کو ىویت زیر ساختىا تا جایی کو دمکن است ،بو ىویت حقیقی نزدیک باشد .طرح زیر ،حتلیلی است از نریوىای
روانیای کو تنش مورد نظر را اجیاد میکنند:

جمزا بو تصویر کشیدمی کو البتو باید فراموش نشود کو این سو نریو ،حتت تأثری رابطۀ
تا این جا ما سو فرآیند را بو صورت ّ
انسان با خداوند و یا مبدأ ىستی عمل می کنند و این عامل  ،یکی از عوامل مؤثّر در دتام آن ىا است  .اما چون تصاویر باال
نشاندىندۀ نریوىای متفاوتی ىستند کو بو صورت ىم زمان کار میکنند ،ما باید آن ىا را با ىم یکی کنیم و در هنایت  ،باید اث ِر
در نظر داشنت رابطۀ انسان با مبدأ ىستی را در دو سطح ُخرد و کالن ،بو این روابط بیفزاییم.
.4-4مدلتلفیقیدرسطحخرد:

در این جا الزم است بدانیم کو فرآیند اجتماعی در سطح گروىی و یا اجتماعی ـ کو سطح کالن است ـ  ،رخ میدىد؛
حال آنکو فرآیند روانی ،در یک فرد اتفاق میافتد ،کو سطح ُخرد 53است .فرآیند اقتصادی ،در سطح خرد اتفاق می افتد؛ اما بو
سادگی میتواند در سطح کالن مرتاکم شود .سو نوع ارتباط ،عهدهدار ادغام این سو فرآیند در سطح ُخرد ىستند:
52

 .1خود(شخصیت) کو توسط  Iکنرتل می شود و در زمنی ۀ فرىنگی کو عمل می کند ،از فرىنگ متأثّر می شود.
بنابراین ،ادراکات افراد از جتربوىای روزانو ،یک جزء فرىنگی دارد.
52- Macro level
53- Micro level
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 .2خود(نفس انسان ) نریویی است کو باعث می شود شخص  ،یک عمل را بر دیگری ترجیح دىد  .بنابراین ،خود بر
ترجیحات تأثری میگذارد .بو عالوه ،شخصیت ،ادراکات فرد از منابع حاضر را نیز حتت تأثری قرار میدىد.
ِ
ختصیص حاصل از عملکردىا  ،نشاندىندۀ موقعیت ویژه ای از فرد در توزیع منابع کمیاب است  .این موقعیت ،
.3
موقعیت اجتماعی فرد را متأثّر می کند .چون موقعیت اجتماعی  ،مرزىای فرىنگی را کو شخص در تالش برای
ِ
فرىنگی مرتبط،
رسیدن بو آن است ،حتت تأثری قرار میدىد و عملکرد اقتصادی بو طور غری مستقیم ،روی چارچوب
تأثری میگذارد.
در منودار زیر ،تصویر این سطح خرد را منایش میدىیم:



با بیانی کوتاه  ،تصویری از سطح ُخرد منایش دادمی  .ما می دانیم کو ىر فرد  ،در یک فضای فرىنگی زندگی می کند .فرىنگ
غالب ،اثری بر ىویت ِ
خود واقعی 54دارد .در یک گسرت ۀ وسیعتر ،فضای فرىنگی یک فرد  ،بر خود حقیقی 55او نیز تأثری دارد.
این اثر تنها در بلند م ّدت ،معنا می یابد و البتو تأثریی کوچک دارد  .یک فرد عالوه بر دو شخصیت یا دو «خودی» که دارد،
یک  Iنیز دارد کو بر طبق عقالنیت عمل می کند .این جنبو ،خبشی از خواست ۀ ِ
خود واقعی است؛ اما برای نفوذ در رفتارىا از

قدرت اراده استفاده میکند .این نفوذ ،خبش عقالیی رفتار یک فرد است .اما  Iمنیتواند بو طور کاملِ ،
خود واقعی را کنرتل کند و
بنابراین ،رفتار واقعی کامالً متناسب با تصمیمات عقالیی نیست  .خبشی از رفتار ما کو نتیج ۀ نریوىای خود واقعی است  ،قابل

قبول نیست؛ اما ىنوز شخص را در جهتی خاص حرکت میدىد .عقالنیت کامل ،ىنگامی دستیافتنی است کو  Iکنرتل کامل بر

خود واقعی داشتو باشد  .در تصویر ارائو شده ،ترجیهات و منابعی مشاىده می شود کو در نتیج ۀ تعامل بنی  Iو خود واقعی ،
حاصل می شوند .این رفتار واقعی  ،تعینی می کند کو چو قدر از منابع حمدود  ،بو این فرد ختصیص داده شود  .این ختصیص  ،روی
موقعیت فرد در توزیع و مهچننی در ساختار اجتماعی وی  ،تأثری میگذارد .این موقعیت نیز جمموعوای از چارچوب ىا ،ارزشىا و
ىنجارىا را اجیاد میکند کو از فضای فرىنگی مشتق شدهاند و بو ساختار اجتماعی تعلّق دارند.
.4-5مدلتلفیقیدرسطحکالن:

در سطح کالن نیز ،دو رابطۀ زیر میتواند جهانىای خمتلف را با ىم مرتبط سازد:

54- actual self
55- true self
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کل  56اشخاص ،مهانند ادراکات آن ىا ،تأثری بگذارد و این تأثری با توجو بو منابع
 .1فرىنگ می تواند روی ترجیهات ّ
کمیاب حاضر ،صورت میگرید.
 .2توزیع منابع حمدود ،روی ساختار اجتماعی تأثری میگذارد.

در تصویر کالن نشان می دىد کو فرىنگ  ،روی ترجیهات و منابع ذکرشد ۀ افرادی کو در جامعو زندگی می کنند ،تأثری
میگذارد .ختصیص منابع حمدود  ،در نتیج ۀ مهاىنگی رفتار ىم ۀ اعضای جامعو اجیاد می شود .توزیع آن ىا ،کو در نتیج ۀ
رآیند ارتباطات پدید میآید و بو طور
ختصیص منابع اجیاد میشود ،روی ساختار اجتماعی تأثری میگذارد .فرىنگ نیز در نتیجۀ ف
معناداری ،از ساختار اجتماعی تأثری میپذیرد .بنابراین ،در سطح کالن  ،فرآیندىای ارتباطات و مهکاری ىا قطعاً در توسع ۀ
اجتماعی تأثری میگذارند .در رویکرد ما و در مقابل رویکرد کالن و کل نگر ،فرىنگ بو طور کامل ،ترجیهات و منابع ادراکشده
را تعینی منی کند .در این میان ،فضای احتیاطی ىم برای افراد وجود دارد  .ىر فردی یک فضای درونی دارد؛ یعنی جایی کو او از
استفادۀ قدرت اراده در یک جهت واحد  ،آزاد است .در دورهىای بعدی نیز دیگران از کارفرماىای اقتصادی و اجتماعی پریوی
کنند .در این مسری ،نوآوری در اقتصاد و ظهور فرآیند اجتماعی ،دمکن است ابزاری برای رشد جامعو بو عنوان یک کل باشد.
.4-6مدلکلی:

دو سطح بیان شده؛ یعنی سطح کالن و ُخرد ،از دو طریق با ىم مرتبط میشود:

ِ
فرىنگی موجود در ذىن افراد  ،دست کم
 .1فرآیند تشکیل و یا تغیری فرىنگ  ،کو در سطح کالن اتفاق می افتد .قواعد
در یک دامنۀ وسیع ولی در سطح ُخرد ،اجرا میشود.

 .2انتخابىای افراد در سطح خرد نیز رتع بستو می شود و ختصیص و توزیع مناب ِع حمدود را در سطح کالن  ،تعینی
میکند.
حال ما یک تصویر جامع از روابط خرد و کالن و روابط درونی آن ىا دارمی .این تصویر ،فرآیندىای حتلیلی را نشان می دىد و
نو فرآیندىای عملی .این بو آن معنا است کو آنىا زمان زیادی منیبرد .این تنها طرحی از عوامل تعینیکنندۀ یک رفتار است .در
حلظۀ بعد ،مهنی فرآیند اتفاق میافتد؛ اما نتیجو متفاوت خواىد شد .اگر تفاوت بنی حلظات بعدی بسیار کم باشد ،میتوانیم آن
تأثری میگذارد؛ چراکو مردم بو طور ثابت ،
را خالصو کنیم و بو عنوان یک فرآیند ثابت تعریف مناییم کو آن روی جتارب
56- aggregate
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سیاستىای آن ىا را یاد می گریند و تعدیل می کنند .با ابزار اراد ۀ مردم ،میتوان تصمیماتی گرفت کو برخی از نریوىا را قوی تر
کند و در مهان حال  ،نریوىای دیگر را ضعیف تر کند  .بنابراین ،نریوىای بو دست آمدهای کو افراد را حتریک می کند ،یک متغری
مهم است.
مهان طور کو دیدمی  ،در بیش تر سطوح کلی  ،افراد با سو نریوی ّاولیو در یک سطح و با یک نریوی چهارمی ـ کو توضیح
خواىیم داد ـ ،در سطح دیگر بو حرکت در میآیند و تصمیم میگریند .در منودار زیر ،سو نریوی ّاول را کو در یک سطح ىستند،
بو تصویر کشیدمی و سپس نریوی چهارم را در تلفیق این نریوىا می افزاییم و تأثری آن را در کل بررسی میکنیم .این کار ،بدین دلیل
کل ،تأثری آن
است کو سطح سو نریوی ّاول با نریوی چهارم متفاوت است و منی تواند بو طور موازی حتلیل شود و از مهنی رو  ،در ّ
را در ادامو حتلیل خواىیم کرد:

مهان طور کو گفتیم  ،این سو نریو نیز حتت تأثری نریوی چهارم؛ یعنی مهان اعتقادات ىر فرد  ،قرار دارد که ما در این مقالو ،اثر
ِ
حقیقت این
آن را در ىر جهان  ،با فرىنگ نشان دادمی و رفتار ىای عملی در نتیج ۀ عملکرد ىم زمان این نریوىا اجیاد می شود.
چهار نریو در طول زمان ،ثابت است و بو صورت بالقوه رفتار عملی را نیز حتت تأثری قرار میدىد .در برخی از شرایط ،یک یا دو
نیرو از این میان ،ضعیف میشوند و در نتیجو می توانیم از آنىا چشمپوشی کنیم(کی ِز ِِر  .57)2007بو ىر حال ،ما بو صورت

بالقوه چهار نریو دارمی و در برخی از شرایط  ،دمکن است این نریوىا توسعو بیابند و آشکار شوند  .ىنگامی کو تالش می کنیم
قواننی مهیشگی و جهانی را بو شکل قاعده در آورمی ـ کو وظیف ۀ ابتدایی علم است ـ ،باید مطالبی را در بارۀ چهار نریوی
ّاولیو 58شنیده باشیم و بدانیم کو ىر یک از این نریوىا ،حتت چو شرایطی رشد میکنند.

 .5تأثریات نریوی چهارم(رابطو انسان با خالق) ،مبناي مطالعات بنی رشتو اي دیين
 .5-1تأثری نریوی چهارم در سطح خرد:

در حبث از رابطۀ بنی سطح خرد تلفیقی سو ِ
جهان مطرح شده ،با جهانی کو ایدئولوژی و رابطۀ انسان با مبدأ ىستی را در
ُ
ِ
نظر میگرید ،باید ارتباط بنی این دو را بررسی کنیم و بگوییم کو از چو روزنو ىایی این رابطو می تواند در سطح ُخرد تلفیقی نفوذ
57- Piet Keizer, March 2007.
58- Primary force
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کند .در واقع  ،میدانیم کو برخی از قسمت ىای سطح خرد بو صورت واقعی و در جریان اقتصاد ِی جهان واقع رخ میدىد و
جایی برای نفوذ روابط فلسفی و مهچننی رابطو با مبدأ ىستی ندارد؛ مانند موقعیت در ساختار اجتماعی  ،موقعیت در توزیع ،و یا
منابع موجود در اقتصاد کو ربطی بو ایدئولوژی ندارد  .البتو این ىا از رابط ۀ انسان با مبدأ ىستی  ،متأثّرند اما روزن ۀ نفوذ،
ایدئولوژی و رابطۀ انسان با مبدأ ىستی نیست  .چنانکو گفتیم ،ارتباط با مبدأ ىستی ،از طریق چارچوب فرىنگی بو طور بسیار
وسیع ،و مهچننی از طریق ِ
خود حقیقی در سطحی دیگر  ،خود را نشان می دىد .البتو در سطح آخر  ،این ارتباط با مبدأ ىستی
روی ادراکات و ترجیهات افراد تأثری میگذارد .پس روزنوىای نفوذ رابطۀ سطح خرد تلفیقی با ایدئولوژی و رابطۀ انسان با مبدأ
مشخص شد و میتوان منودار زیر را بر منود.
ىستیّ ،

 .5-2تأثری نریوی چهارم در سطح کالن:
در سطح کالن نیز باید در نظر گرفت کو این ایدئولوژی و رابطو با مبدأ ىستی ،از چو روزنوىایی میتواند بو درون سطح کالن
تلفیقی نفوذ کند و خود را نشان دىد  .اگر خوب دقّت کنیم  ،میتوانیم این مطلب را بو خوبی در یابیم کو در سطح کالن ،خبش
بازار و میدان ،از خبشىای واقعیای ىستند کو از واقعیت جهان ناشی می شوند و باید آن ىا را از واقعیت جامعو برداشت کرد و
نشان داد کو در واقع ،مباحثی جتربی ىستند .قسمتىای ختصیص ،توزیع و ساختار اجتماعی نیز از بازار ناشی میشوند و مهانند
سطح خرد منیتوانند روزنۀ نفوذ ایدئولوژی و رابط ۀ انسان با مبدأ ىستی باشند  .منابع نیز در جهان خارج وجود دارند و ربطی
بو نریوی چهارم ندارد  .البتو مهان طور کو در سطح خرد نیز بیان شد  ،ىمۀ اینىا از نریوی چهارم یعنی ایدئولوژی و رابط ۀ
انسان با مبدأ ىستی تأثری میپذیرند؛ اما ىیچ کدام منی تواند روزنۀ نفوذ آن در سطح کالن باشد  .بنابراین ،مهانند حبث پیشنی ،
ِ
فرىنگ شخصیتىای هنادینو شده است  ،و در سطح بعد  ،روی ترجیهات افراد تأثری
ّاولنی و مهمترین روزنۀ نفوذ نریوی چهارم،
میگذارد و از این ناحیو ،در سطح خرد نفوذ میکند.
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بندیونتیجوگیری:


جمع
در این مقالو  ،از مبانی تئوریک اقتصاد میان رشتوای(چندرشتوای) سخن گفتیم  .اگر خبواىیم این مبانی را برای توسع ۀ
حل مشکل پیچیدگی  ،بو
حتلیلىای خاص با ارتباط ىای درونی استفاده کنیم ،سیستم حتلیلىای ما بسیار پیچیده خواىد شد  .راه ّ
این صورت است  :ما ّاول یک مشکل عملی را می سازمی و آن را حتلیل می کنیم .بعد تصمیم می گریمی کو در این مورد خاص ،
کدام یک از جنبو ىای اقتصادی  ،اجتماعی و روانی قابل چشم پوشی است  .اگر برای مثال ىنگام حتلیل بازار سیب  ،عقالنیت
ناکامل افراد را فهمیدمی  ،در مییابیم کو اشتباىی ج ّدی رخ نداده است  .برای مردمی کو میخواىند سیب مصرف کنند  ،ىیچ کس
نگران نیست کو مثالً شاید گالبی برای او هبرت باشد و باید او را در انتخابش راه منایی کرد ! اما وقتی بازار ىروئنی را بررسی
میکنیم ،داستان متفاوت است  .اگر ما از جنبو ىای اجتماعی آن چشمپوشی کنیم و اثرات تغیری آن در رژمی رفاىی را بررسی
کنیم ،برخی از اثرات آن دمکن است غری منتظره باشد  .نیز ىنگامی کو بازار بستنی را بررسی می کنیم ،احتیاجی نیست کو بو
جنبوىای اجتماعی آن نیز بپردازمی؛ اما در این جا ح ّد اقل می دانیم کو از چو چیزی چشم پوشیدهامی .پس لزومی ندارد کو در ىر
تصمیم اقتصادی ىر چهار جنبو مورد بررسی قرار گرید بلکو مهانطور کو در منت بو آن اشاره شد وزن ىای متفاوتی دارد و در برخی
از تصمیمات برخی نریوىا قابل اغماض ىستند.
جمزا کنیم .چننی راىربدی ،بو
در نتیجوی این مدل راىربد پیشنهادی ،این است کو باید چیزىایی را کو واقعاً جدا از یکدیگرندّ ،
جمزا میکنند و
تعمداً یک عامل را کو کمتر امهّیت داشتّ ،
ساخت جهانی ّ
جمزا میاذمامد و جایگزین راىربدی میشود کو در آنّ ،
تنها بر عوامل مهم تر دترکز می شود .بنابراین ،ساخت مدل یکپارچو ،برای مشاىده و توضیح پدیدهىای عملی و واقعی  ،ابزاری
است کو بسیار مناسبتر بو نظر میرسد.
منابع
 - 1پاکتچی ،ازتد(.زمستان  )1387الزامات زبان شناختی مطالعات میان رشتو ای ،پژوىشکدهی مطالعات فرىنگی و اجتماعی فصلنامو
مطالعات میان رشتو ای در علوم انسانی ،سال اول مشاره ی .1
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