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مقدمه

«ایــن ســرزمین کهنســال دارد نابــود میشــود» ایــن جملــهای بــود
کــه آقــای دکتــر عیســی کالنتــری ،وزیــر ســابق کشــاورزی ،بــه صراحــت
دربــارهی بحــران آب بیــان کردنــد .واژهی بحــران ( )Crisisرا
مشــکل ( )problemکمآبــی در ســالیان ســال
بــه کار بردیــم ،چــون
ِ
وجــود داشتهاســت ،ولــى ایــن مشــکل رفتهرفتــه بــه بحــران تبدیــل
شدهاســت .حــال وظیفــهای بــه گــردن ماســت ،کــه مســئله را بــه
درســتی تعریــف کنیــم .درد را هــر بیمــاری احســاس
میکنــد ،ولــی مهــم ایــن اســت کــه «مســئلهی درد»
درک شــود و ایــن امــر میســر نیســت جــز از ایــن
طریــق کــه بتوانیــم تعریــف روشــنی از وضعیــت
فعلــی بهدســت دهیــم .امــا ایــن بحــران ،بحــران
در مدیریــت منابــع آب اســت و نــه بحــران در آب
ً
و قطعــا ،هــم در بهوجــود آمــدن ایــن بحــران و هــم
در تشــدید آن ،حا کمیــت کشــور مقصــر بودهاســت ،ولــی
گویــا همیشــه تــاش شدهاســت کــه موضــو ع بــه گونــهای
تعریــف شــود کــه مصرفکننــدگان خــرد (مــردم) ،کشــاورزان
و صنعتگــران را بانیــان اصلــی ایــن بحــران جلــوه دهنــد .بــا توجــه
بــه ســهم  ۶درصــدی آب شــرب و  ۲درصــدی صنعــت از منابــع آب
درصــد میــزان مصــرف آب
کشــور ،ا گــر مــردم و صنعتگــران حتــی ۵۰
ِ
کل منابــع آب کشــور فقــط چهــار درصــد
خــود را کاهــش دهنــد ،در ِ
صرفهجویــی میشــود؛ پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن دو
دســته در ایجــاد ایــن وضعیــت ســهم زیــادی ندارنــد؛ امــا در ایــن
نوشــتار تــاش میکنیــم بــا بیــان شــواهد دقیقــی نشــان دهیــم کــه
کشــاورزان هــم در ایجــاد چنیــن بحرانــی تأثیــر چندانــی نداشــتهاند.
پــس مشــکل کجاســت؟

بحــران آب ،یــا بحــران در حکمرانــی آب؟
گزارشهــای رســمی نشــان میدهــد یــک ســوم اتــاف آب در شــهرها
مربــوط بــه شــبکهی انتقــال آب شــهری اســت و آن هــم درســت مثــل
حاملهــای انــرژی در دســت انحصارگــر نا کارآمــد دولتــی اســت و نیــز
بایــد توجــه داشــت کــه مــردم ایــران فرهنــگ مصــرف درســت آب را بلــد
آب
بودهانــد .آنــان توانســتهاند ســه هــزار ســال بــا اقلیــم خشــک و ک ـم ِ
ایــران کنــار بیاینــد و تعادلــی پایــدار بیــن زیســت اقتصــادی و اجتماعــی
خــود بــا طبیعــت ایجــاد کننــد .تنهــا ایــن سیاســتمداران بودنــد کــه بــا
خطاهــای فاحــش مــا را بــه بحــران رســاندهاند و حــاال هــم انگشــت
اتهــام را بــه ســوی جامعــه دراز کردهانــد .بــرای تعریــف و تحدیــد
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موضــو ع بــه زبــان
شــاید
علمیتــر،
بتوانیــم بحــران آب
را ،بحــران حکمرانــی
آب ( )water governanceبنامیــم.
حکمرانــی آب عبارتســت از« :نظامهــای سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و اداریای کــه دس ـتاندرکار هســتند و مســتقیم و
غیرمســتقیم بــر بهرهبــرداری ،توســعه و مدیریــت منابــع آب مؤثرنــد
و ارائ ـهی خدمــات آب در ســطوح مختلــف جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار
میدهنــد».
در تمامــی سیاس ـتگذاریهای کالن ،هــدف ،حدا کثــر شــدن رفــاه
جمعــی اســت و دربــارهی موضــو ع آب هــم وقتــی از منظــر حکمرانــی
بــه آن نــگاه میکنیــم ،شفافســازی در چهــار حــوزهی تعریــف
ـازی اطالعــات و دادههــا دربــارهی مســئله ،دخالــت
مســئله ،آشکارسـ ِ
ذینفعــان و ذیربطــان در فراینــد تصمیمگیــری و اجــازه دادن بــرای
نظــارت عمومــی بــر فراینــد ،از اولویتهــای اساســی اســت.
شفافســازی در تعریــف مســئله محقــق نشــده و گاهــی بــه شــدت
تــاش شدهاســت تــا مســئله بــه صــورت شــفاف تعریــف نشــود .شــاید
تصــور شــود تمــام دادههــای مربــوط بــه منابــع و مصــارف آب و  ...در
ً
ً
دســترس اســت؛ امــا اوال چنیــن نیســت و ثانیــا دادههــا و اطالعاتــی هــم
کــه هســت ،در دســترس همــگان نیســت .بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت،
ً
میخواهیــم بــا اطالعاتــی کــه غالبــا از منابــع غیررســمی در اختیــار
داریــم ،تــا حــدودی ابعــاد ایــن بحــران را تعریــف کنیــم .ســرزمین ایــران
در کــرهی زمیــن در منطق ـهای ک ـمآب یعنــی خشــک و نیمهخشــک
قــرار گرفتهاســت .در ســال ،بــه طــور متوســط در ســطح کشــور نزدیــک
بــه  ۲۵۰میلیمتــر بــارش داریــم کــه ا گــر اســتانهای شــمالی را نادیــده
بگیریــم ،ایــن  ۲۵۰میلیمتــر بــه  ۲۰۵تــا  ۲۱۰میلیمتــر کاهــش پیــدا
میکنــد .از طرفــی متوســط بــارش جهانــی  ۸۳۰میلیمتــر اســت؛ یعنــی
بــارش بــاران در کشــور مــا کمتــر از یــک ســوم متوســط جهانــی اســت.
درحالیکــه شــدت تبخیــر در کشــور مــا دو و نیــم برابــر متوســط جهانــی
اســت .ایــن وضعیــت باعــث میشــود امــاح از زیــر زمیــن بــه روی زمیــن
بیاینــد و خــا ک شــورتر شــود .در کنــار تمــام اینهــا ،کمبــود بارندگــی
باعــث شدهاســت کــه شــکلگیری خــا ک نیــز بــه کنــدی صــورت گیــرد.
ا گــر در اروپــا شــکلگیری یــک ســانتیمتر خــا ک هشــتاد ســال طــول
میکشــد ،در کشــور مــا ســیصد ســال طــول میکشــد تــا یــک ســانتیمتر
خــا ک بــه خا کهــای موجــود اضافــه شــود.
تــا اینجــا وضعیــت جغرافیایــی کشــور را ایضــاح کردیــم ،وضعیتــی کــه
باعــث شدهاســت مــا همــواره بــا «مشــکل» کمآبــی دس ـتبهگریبان
باشــیم؛ ولــی بایــد ببینیــم چــه موضوعاتــی ســبب شدهاســت تــا
مشــکل بــه «بحــران» تبدیــل شــود .در ســال ۱۳۵۷
بیــان آبـ ِـی کشــور صفــر بودهاســت .در ســال ۱۳۶۷
ایــن عــدد بــه منفــی یــک میلیــارد مترمکعــب رســید؛

یعنــی میــزان برداشــت مــا بــه همیــن انــدازه زیــر حــد مجــاز بودهاســت.
ایــن وضــع ادامــه پیــدا کــرد تــا در ســال  ۱۳۷۶ایــن یــک میلیــارد
مترمکعــب بــه  2/1میلیــارد مترمکعــب افزایــش پیــدا کــرد .در پایــان
دولــت آقــای احمــدی نــژاد ،بیــان آب کشــور بــه منفــی دوازده میلیــارد
مترمکعــب رســید .از طرفــی دیگــر در نظــر بگیریــد کــه طبــق تعریــف
ارگانهــای توســعهای ســازمان ملــل متحــد ،کشــورها نبایــد بیــش
از  ۴۰درصــد از آبهــای تجدیدپذیرشــان را برداشــت کننــد و ا گــر از
ایــن مقــدار تجــاوز کننــد ،هــم خودشــان و هــم نســلهای بعــدی بــا
مشــکالت جــدی مواجــه میشــوند .در دنیــا فقــط دو کشــور وجــود دارد
کــه بیــش از  ۴۰درصــد از ایــن منابــع را مــورد اســتفاده قــرار میدهــد.
مصــر  ۴۶درصــد و ایــران کــه بیــن  ۸۵تــا  ۹۷درصــد از منابــع خــود را
غــارت کردهاســت.

سدســازی بیرویــه؛ بــای جــان آب
وضعیــت بارندگــی مــا در  ۲۰ســال گذشــته نســبت بــه  ۵۰ســال
قبــل بــه جــز چنــد ســال محــدود تغییــر فاحشــی نکردهاســت ،ولــی
سیاســتهایی نظیــر سدســازی بیرویــه ،کنــدن چــاه و آب کشــیدن
آب رودخانههــا ،منجــر
از اعمــاق زمیــن و در مکانهایــی ،پمپــاژ ِ
بــه بــروز چنیــن بحرانــی شدهاســت ،کــه در ایــن بیــن سدســازی از
آورد رودخانههــا ســد
مابقــی اثرگذارتــر بودهاســت .بــدون توجــه بــه ِ
آورد رود کرخــه زیــر  ۷میلیــارد
ســاختیم؛ یعنــی بــرای مثــال درحالیکــه ِ
مترمکعــب بــود ،ســد کرخــه را بــا ظرفیــت  ۷میلیــارد مترمکعــب احــداث
باالدســت ایــن رود هــم
کردیــم .بــه ایــن نیــز بســنده نکردیــم و در
ِ
ســدهای دیگــری ســاختیم .در حــال حاضــر مجمــو ع ظرفیــت ســدهای
ساختهشــده و درحالســاخت روی کرخــه بیــش از حــدود  ۱۳میلیــارد
متــر مکعــب اســت ،درحالیکــه تمــام آورد ایــن رود حــدود  ۶میلیــارد
متــر مکعــب اســت؛ یــا در مــورد دیگــری در امــر سدســازی ،آب شــیرین
کارون را کــه از ســد شــهید عباســپور بیــرون میآیــد ،بهرغــم نظریــات
ُ
متقــن کارشناســی ،بــه ســد گتونــد وارد میکننــد و چــون دریاچــهی
ســد بســتر نمکــی دارد ،ایــن آب شــیرین ،شــور میشــود .غلظــت نمــک
گتونــد ســه و نیــم برابــر غلظــت نمــک دریــای عمــان اســت .در آن زمــان
 ۱۳۰میلیــارد تومــان هزینــه شــد تــا پتــوی رســی روی گنبدهــای نمکــی
قــرار بگیــرد ،امــا بــا اولیــن آبگیــری ،تمــام پتوهــای رســی از بیــن رفتــه
و آب شــیرین پشــت ســد بــه آب شــور تبدیــل شدهاســت .حــال ایــن
ســد بــا مجمــو ع ســرمایهگذاری ســه هــزار و ششــصد میلیــارد تومــان،
عــاوه بــر شــور کــردن آب شــیرین ،ســاالنه ســه و نیــم تــن نمــک بــه
اراضــی خوزســتان اضافــه و خــا ک حاصلخیــز منطقــه را شــور میکنــد.
ً
دربــارهی ایــن سدســازیها بایــد اجمــاال اشــاره کنــم ،پیــش از انقــاب
 ۱۹ســد داشــتیم و در حــال حاضــر کــه جمعیــت نســبت بــه آن دوران دو
برابــر شدهاســت ۶۴۷ ،ســد در حــال بهرهبــرداری اســت و بــا ســدهای
در حــال اجــرا ایــن رقــم بــه  ۱۳۳۰ســد میرســد ۴۲ .درصــد روانآبهــا
بــه دلیــل همیــن سدســازیهای بیرویــه خشــک شدهاســت .حــال

ا گــر شــفافیت در نظــام انتخــاب پروژههــا وجــود داشــت ،بــه ایــن نقطــه
نمیرســیدیم .ا گــر ســاخت ســدها و ســایر پروژههــای عمرانــی بــرای
خیــر جمعــی انجــام میشــود ،بایــد مــردم و نهادهــای تخصصــی قــادر
باشــند دربــارهی مســتندات اقدامــات تأمینکننــدهی خیــر جمعــی
قضــاوت کننــد.

دومیــن عامــل :چاههــای غیرمجــاز
میــزان آب تجدیدپذیــر کشــور ۳۳ ،میلیــارد مترمکعــب در ســال اســت
کــه مــا ســاالنه  ۵۸میلیــارد مترمکعــب برداشــت میکنیــم؛ یعنــی ســاالنه
 ۲۵میلیــارد مترمکعــب اضافــه برداشــت داریــم .میــزان برداشــت
ســاالنهی مــا از چاههــای غیرمجــاز حــدود  ۱۶میلیــارد مترمکعــب
اســت کــه ا گــر ایــن میــزان را کــم کنیــم ،برداشــت مــا بــه  42میلیــارد
مترمکعــب خواهــد رســید کــه بــا ایــن وجــود بــاز هــم بایــد حــدود 9
میلیــارد متــر مکعــب از چاههــای مجــاز هــم خریــداری شــود (بــرای ایــن
کار دولــت بــه حــدود  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان در ســال منابــع مالــی نیــاز
خواهــد داشــت!) تــا بــه ســطح تعــادل برداشــت برســیم؛ یعنــی بــا توجــه
بــه اضافــه برداشــت ســاالنه  ۲۵میلیــارد مترمکعــب ،در بهتریــن حالــت
تنهــا تــا ســه ســال آینــده ذخایــر اســتاتیک خواهیــم داشــت .بــا اتمــام
منابــع آبــی زیرزمینــی ،دش ـتها نشســت پیــدا میکنــد .در حــال حاضــر
در شــمار رکــوردداران نشســت زمیــن در آســیا هســتیم .بحرانــی
کــه در صــورت تــداوم ،شــهرهای مــرده و رهاشــده یکــی از
ارمغانهــای نامیمونــش خواهــد بــود .دش ـتها نشســت پیــدا
کننــد ،دیگــر جایــی بــرای ذخیــرهی آب باقــی نخواهــد مانــد و
حتــی ا گــر در آینــده بارندگــی در کشــور از حــدود  200میلیمتــر بــه
دوهــزار میلیمتــر هــم افزایــش یابــد ،چیــزی در زیــر زمیــن باقــی
نمیمانــد؛ چــرا کــه محلــی بــرای ذخیــرهی آب وجــود نــدارد
و همــهی ایــن آبهــای مانــده بــر ســطح زمیــن مثــل آبهــای
موجــود در کویــر تبخیــر میشــود .پــس از آن ،نمــک باق ـی میمانــد
ـزی
و زمینهــا شــور میشــوند کــه ایــن موضــو ع بــه شــدت حاصلخیـ ِ
خــا ک را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــه تبــع آن کشــاورزی مختــل
خواهــد شــد .بــا تمــام ایــن وضعیــت ،در ســال  ۸۹الیح ـهای بــه
تصویــب رســید کــه بــر اســاس آن بــه  ۱۰هــزار چــاه غیرمجــاز ،پروان ـهی
ادامــهی کار دادنــد .ایــن قانــون بــا عنــوان تعییــن تکلیــف چاههــای
بــدون پروانــه یــک بــار قبلتــر هــم اجــرا شــده بــود.
چگونگــی راه طی شــده!
مشــاهده میشــود کــه چگونــه در ایــن چهــار دهــه بــه جــان ایــن زمیــن
افتادهایــم! بعــد از روشــن شــدن اندکــی از ابعــاد موضــو ع و تعریــف
مســئله بایــد بررســی کنیــم کــه چــرا نظــام حکمرانــی آب ایــن گونــه
عمــل کردهاســت.
ً
اوال صاحــب قــدرت ،میکوشــد تــا خــود را نماینــدهی خیــر جمعــی
جلــوه دهــد و «بــدون ذینفعــان ،بــرای ذینفعــان» سیاس ـتگذاری
کنــد .ایــن همــان اتفاقــی اســت کــه در ایــران و باالخــص در حــوزهی
مدیریــت منابــع آب ر خ دادهاســت .قوانیــن بــا دولتیکــردن منابــع
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آب ،ذینفعــان را از حیطــهی تصمیمگیــری دربــارهی
منابــع آب خــار ج کردهانــد .پیامــد آشــکار چنیــن روی ـهای،
تجمــع اختیــارات در دســتگاه بوروکراتیــک دولتــی بــا هم ـهی
نا کارآمــدی و فســادهایش و همچنیــن تقلیــل و زوال حــس
مشــارکت و مســئولیتپذیری در ذینفعــان اســت .دولــت و دســتگاه
بوروکراتیــک حاضــر نیســتند اختیــارات و قــدرت ناشــی از تســلط بــر
منابــع آب را بــا ذینفعــان بــه اشــترا ک بگذارنــد.
ً
ثانیــا صاحــب قــدرت میکوشــد مســئله را بهگونــهای کــه خــود ،قــادر
بــه حــل آن اســت ،یــا بیشتریــن نفــع را برایــش دارد ،صورتبنــدی
کنــد؛ بــه عبارتــی ،هــر تعریفکننــده و حلکننــدهی مســئلهای،
بهمــرور مجموعــهای از مهارتهــا ،زیرســاختها و توانمندیهــا
را در خــود انباشتهاســت و تمایــل دارد مســائل بهگونــهای تعریــف
شــوند کــه در حیطــهی مهارتهــا و توانمندیهــای وی قابلبررســی
و حــل باشــند و از ایــن مســیر مجموعــهای از منافــع را دربــر داشــته
باشــند؛ بنابرایــن یــک نظــام حکمرانــی بالمنــاز ع ،تمایــل دارد مســائل
را بهگون ـهای تعریــف کنــد کــه از پــس حلکــردن آن نیــز برآیــد .وقتــی
دســتگاه بوروکراتیــک بلــد اســت ســد بســازد ،چــاه بکنــد یــا کانــال
بکشــد ،مســئلهی مدیریــت منابــع آب را نیــز ســد ســاختن ،چاهکنــدن
یــا کانالکشــیدن تعریــف میکنــد .نظــام حکمرانــی آب در ایــران
حــدود چهــار دهــه اســت کــه مســئله را بــه گونــهای کــه خــود بــه آن
تمایــل دارد تعریــف میکنــد و بــه ذینفعــان نیــز اجــازهی مشــارکت
و نظــارت نمیدهــد؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه تــا بــه امــروز مقول ـهی
آبیــاری مشــارکتی ،تصمیمگیــری مشــارکتی دربــارهی مدیریــت منابــع
اصلــی آبهــای
آبــی دشــتها و وا گــذاری اختیــارات بــه ذینفعــان
ِ
ِ
ســطحی و زیرزمینــی محقــق نشدهاســت.
ً
ثالثــا حکمرانــی آب در کشــور ،بــرای محیطــی بهشــدت متکثــر و
متنــو ع ،محیطهایــی بــا زیســتبومهایی معتــدل تــا گــرم و خشــک،
ـمال
نســخههای واحــد ارائــه میکنــد؛ ازاینروســت کــه سدســازی از شـ ِ
ـهر کمبــاران کــه تفــاوت دمایــی و ا کوسیســتمی بســیار
پربــاران تــا بوشـ ِ
دارنــد ،نســخهی قابــل تجویــزی میشــود .در ضمــن ،در شــرایط
فقــدان مشــارکت ذینفعــان و عــدم قــدرت کافــی جامعــه بــرای ارزیابــی
دســتاوردهای حکمرانــی آب ،بدیهــی اســت کــه ایــن سیســتم تــا زمــان
فرارســیدن بحــران ،بــر راهکارهــای پیشــین خــود اصــرار مــیورزد.
ً
رابعــا راهکارهــای بدیــل لحــاظ نمیشــوند و در مقایســه بــا یکدیگــر،
تحلیــل هزینه-فایــده نمیشــوند .شــاید مشــکل نخلســتانهای خرمــا
بــا تغییــر رقــم و نــو ع خرمــای کشتشــده در ایــران و نظــام ترویــج
قدرتمندتــر ،بهتــر حــل شــود و هزینــهی کمتــری داشــته باشــد ،تــا از
طریــق تأمیــن آب بیشتــر بــرای نخلســتانها؛ قناتهــا در برخــی
نقــاط ایــران راهــکار پایدارتــری بــرای مدیریــت منابــع آب باشــند؛
آب بیشتــر بــرای برخــی مناطــق ،اقدامــی
و تأمیــن ِ
خردمندانــه نباشــد؛ امــا هرگــز مناقشــه و بحــث عمومــی
دربــارهی راهکارهــای بدیــل بــه ســطح عمومــی
جامعــه وارد نشدهاســت .امــروز هــم کــه کمبــود آب بــه
وضعیــت بحرانــی رسیدهاســت ،بحــث عمومــی دربــارهی
مســئله نا گزیــر شدهاســت .ایــن همــه در حالــی اســت کــه
سیاســتگذاری عمومــی ،عرصــهی رقابــت راهکارهــای
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بدیــل اســت و بــه ایــن معنــا ،سیاس ـتگذاری عمومــی بیــش از آنکــه
مقولــهای فنــی باشــد ،مســئلهای اجتماعی-سیاســی اســت .جالــب
اینکــه هنــوز هــم بهشــدت در مقابــل در دســتور کار قرارگرفتــن
راهکارهــای بدیــل مقاومــت میشــود و کنارگذاشــتن راهکارهــای
شکســتخورده و منجــر بــه بحــران ،دردآور و مقاومتزاســت؛
ازهمینروســت کــه راهکارهایــی نظیــر انتقــال آب بهشــدت
دنبــال میشــوند و سدســازی بــا وجــود هم ـهی نقدهــا ،بیشتریــن
بودجههــای عمرانــی در حــوزهی منابــع آب را بــه خــود اختصــاص
میدهــد .مقایس ـهی بودجههــای اختصاصیافتــه
بــه سدســازی در مقابــل بودج ـهی مربــوط
بــه تعادلبخشــی منابــع آب زیرزمینــی،
بخشــی از واقعیــت را روشــن میکنــد.

چــه بایــد کــرد؟
بــا توجــه بــه آنچــه در ایــن
ســالها بــر منابــع آبــی کشــور
رفتهاســت ،بایــد بهرهبــرداری
از آب کــم شــود ،ولــی
میتوانیــم ســرمایهگذاری کنیــم
کــه بهــرهوری از آب را بــاال ببریــم؛ یعنــی
هیــچ راه دیگــری جــز ایــن دو راه نداریــم .از طرفــی بهرهبــرداری از
ـزان  40درصــد برســانیم و نیــز بهــرهوری آب را از
آب را بــه همــان میـ ِ
 39درصــد فعلــی حداقــل بــه  80درصــد برســانیم .کار دیگــر ایــن اســت
کــه محصوال تــی را کــه نیــاز بــه آب زیــادی دارنــد ،در گلخانههــا تولیــد
کنیــم .در ایــن صــورت ،هــم بهــرهوری آب بــاال م ـیرود و هــم مصــرف
آن کاهــش پیــدا میکنــد .در حــال حاضــر ب ـهازای هــر یــک مترمکعــب
ً
آب ۹۰۰ ،گــرم مــادهی خشــک (مثــا چغنــدر یــا گنــدم) تولیــد میکنیــم؛
یعنــی  ۱۰۰۰کیلوگــرم آب شــیرین بــرای  ۹۰۰گــرم مــادهی خشــک!
بــرای یــک کیلوگــرم گنــدم در حــدود  ۱۱۰۰کیلوگــرم آب شــیرین مصــرف
میکنیــم .بایــد ببینیــم ایــن کار بــه صرفــه اســت یــا نیســت .ارزش دارد
یــا نــدارد .ســبزیها و صیفیهــا و بعضــی از محصــوالت دیگــر را زیــر
پوشــش پالســتیکی گلخانههــا بایــد ببریــم ،تــا مصــرف آب بــه کمــک
کاهــش تبخیــر پاییــن بیایــد .بایــد محصــوالت بــا نیــاز آب بیشــتر را
کــه مجبوریــم در فضــای بــاز تولیــد کنیــم ،کاهــش بدهیــم .مجبوریــم
ً
محــل کشــت بعضــی از محصــوالت را نیــز عــوض کنیــم؛ مثــا بــرای
کشــت برنــج ،جــز در زمینهــای شــمال کشــور ،اجــازهی تخصیــص آب
ندهیــم .از برن ـجکاری حمایــت میشــود .برن ـجکاری در جنــوب شــروع
کار جنوبــی بــرای تولیــد
میشــود! ایــن سوءاســتفاده اســت .برن ـج ِ
ســه تــن برنــج 20 ،هــزار مترمکعــب آب مصــرف میکنــد؛ درحالیکــه
بــا ایــن مقــدار آب میتــوان ســه هکتــار زمیــن را بــرای کاشــت علوفــه
آبیــاری کــرد .بعضــی از محصوالتمــان را هــم بایــد در پاییــز بکاریــم
تــا آب مصرفــی کــم شــود .بــه هــر حــال بهــرهوری آب مــا
امــروز حدا کثــر  40درصــد اســت ،بایــد برســد بــه ۸۰
درصــد و باال تــر .در عیــن حــال مجبوریــم مصــرف آب

کشــاورزی را نصــف کنیــم .حــاال ا گــر بهــرهوری آب را دو برابــر کنیــم
تــازه میرســیم بــه میــزان محصولــی کــه امــروز تولیــد میکنیــم؛ یعنــی
حــدود  ۳۵درصــد نیــاز کشــور را میتوانیــم تأمیــن کنیــم و ایــن فقــط
بــرای جمعیــت فعلــی اســت! میدانیــم کــه سیاســت افزایــش جمعیــت
ً
کشــور را هــم داریــم کــه قطعــا ادامـهی ایــن رونــد ،کشــور را بــا معضــات
جــدی مواجــه خواهــد کــرد .بــا افزایــش جمعیــت و کــم شــدن منابــع
طبیعــی داخلــی در آینــدهی بســیار نزدیــک ،بهاجبــار بایــد  60الــی 70
درصــد از نیازهــای مــردم را از خــار ج از کشــور تأمیــن کنیــم .بــاز هــم
بــا فــروش نفــت؟ همیــن نفتــی کــه هــر ســال میگوییــم بایــد وابســتگی
خــود را بــه آن کاهــش دهیــم و در عمــل ،هــر ســاله وابســتگی مــا
افزایــش مییابــد .و ایــن نفــت هــم ســرانجام تمــام خواهــد شــد .بعــد
از آن چــه خواهیــم کــرد؟

نقــص در نظــام آموزشــی
در آخریــن قســمت ایــن نوشــتار بایــد وضعیــت آمــوزش عمومــی و
اختصاصــی کشــور را در ایــن زمینــه هــم مــورد مداقــه قــرار دهیــم .انســان
مصــرفزده شــهری مــا کــه از هیــچ طرفــی (از جملــه
در دورهی دوازدهســالهی آمــوزش
ابتدایــی و دبیرســتان) نســبت بــه
ارزش و اهمیــت و حساســیت محیــط
زیســت و طبیعــت آ گاه نشدهاســت
فــرض آ گاه شــدن ،وظیفــهی
و بــه
ِ
خــود را در برابــر محیــط زیســت و
طبیعــت نمیدانــد (بــاز هــم چــون
بــه او آمــوزش ندادهانــد) همهچیــز را
بــا پــول میســنجد و مبادلــه میکنــد.
بــه همهچیــز بــر پای ـهی نظــام عرضــه و
تقاضــا مینگــرد و بــه آنچــه از طبیعــت
بــه او عرضــه میشــود ،بــه عنــوان «کاال»
روی
نــگاه میکنــد ،در مصــرف آب ،زیــاده ِ
فاحــش میکنــد و ا گــر اعتــراض کنیــد،
میگویــد« :پولــش را میدهــم!» کســی او را
متوجــه نکردهاســت کــه ایــن آب تمامشــدنی
اســت و هنگامیکــه ایــن آب تمــام شــود ،بــا تمــام
ثروتهــای دنیــا نیــز نمیتوانــی جرعــهای بــرای
آشــامیدن بیابــی.
در صفح ـهی  50ســند ملــی توســعهی بخــش کشــاورزی
و منابــع طبیعــی در برنامــهی چهــارم،
عبارتــی بــه ایــن مضمــون در ج شــده
بــود کــه در فاصلــهی ســالهای
 1370تــا  1380از ســه و نیــم میلیــون
نفــر بهرهبــردار بخــش کشــاورزی،
حــدود  ۳۵هــزار نفــر( ،فقــط) «یــک

بــار» تحــت پوشــش آموزشهــای مهارتــی
غیررســمی قــرار گرفتهانــد؛ ســپس تصریــح
کــرده بــود کــه بــا ایــن طــرز نگــرش بــه مســائل
مربــوط بــه آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،زمــان الزم
بــرای آنکــه کل بهرهبــرداران فقــط یــک بــار در معــرض
آموزشهــای مهارتــی قــرار گیرنــد ،بالــغ بــر صــد ســال
خواهــد بــود! ا گــر بخــش بزرگــی از آبهــای کشــاورزی نیــز در
معــرض تبخیــر قــرار دارنــد ،ایــن اشــکال بیــش از آنکــه بــه کشــاورزان،
مربــوط باشــد ،بــه ســهلانگاری دولتهــا در اســتمرار طــر ح ملــی
پوشــش انهــار بازمیگــردد و بایــد از آن زاویــه چارهاندیشــی شــود .کل
ِ
نظــام تصمیمگیــری بایــد توضیــح دهــد کــه ایــن چــه ســاختار نهــادی
و نظــام آموزشـیای اســت کــه فضایــی ایجــاد کردهاســت کــه بــر اســاس
دادههــای یــک نظرســنجی ،درحالیکــه هزین ـهی ســرانهی تربیــت
یــک کارشــناس فنــی کشــاورزی بســیار گرانتــر از تربیــت پزشــک و
دانشــجوی ســایر رشــتههای فنــی -مهندســی اســت ،فقــط  ۱۰درصــد از
دانشــجویان ایــن رشــته هــدف خــود را اشــتغال در حــوزهی تخصصــی
خــود پــس از خاتم ـهی درس اعــام کردهانــد .در ایــن بــاره آقــای دکتــر
کالنتــری تحلیــل قابــل تأملــی را ارائــه کردهانــد:
خوشــبختانه یــا متأســفانه نیــروی متخصــص ،از
نظــر دارا بــودن مــدرک ،اضافــه داریــم .در حــدود
 ۱۱۹دانشــکدهی کشــاورزی در سراســر کشــور
فعــال هســتند و پیوســته مهنــدس کشــاورزی
فار غالتحصیــل تولیــد میکننــد .درحالیکــه
هشــت و نیــم میلیــون هکتــار کشــت آبــی و
حــدود  ۴میلیــون هکتــار زمیــن زیــر کشــت
دیــم داریــم و بــرای تأمیــن نیــروی کارشناســی
ـاز ایــن مقــدار زمیــن ۲۰ ،الــی 22
موردنیـ ِ
دانشــکدهی کشــاورزی کافــی اســت .کیفیــت
نیــروی انســانی فار غالتحصیــل هــم ،جــز در
حــدود  ۱۰درصــد ،بســیار پاییــن اســت .ضمــن
ً
ایــن کــه ،تکــرار میکنــم ،مــا اصــا بــه ایــن تعــداد
نیــروی انســانی نیــاز نداریــم ،چــون منابــع الزم
(از همــه مهمتــر ،آب) را نداریــم .در حــال حاضــر
 ۲۵۵هــزار دانشــجو در دانشــکدههای کشــاورزی
در حــال تحصیلنــد و  ۲۰۰هــزار مهنــدس
ً
کشــاورزی بیــکار هــم داریــم ،واقعــا  ۹۰درصــد
ایــن نیــروی انســانی زایــد اســت و متأســفانه
آن  ۹۰درصــد نــه در ایــران کاری دارنــد و نــه
دارای کیفیــت باالیــی هســتند کــه بتــوان آنــان
را بــه خــار ج از کشــور فرســتاد .بــرای آن مقــدار
زمیــن کــه گفتــم و ایــن وضعیــت فاجعهبــار
آب ،بــه ایــن میــزان نیــروی انســانی نیــازی
نداریــم؛ در نتیجــه ایــن نیــروی انســانی کــه
هزینههــای هنگفتــی صــرف آمــوزش آنــان
میشــود ،بــه چشــم خــودم دیــدهام کــه
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بگیــر» فــان
شــدهاند «پارکبــان» در کنــار خیابانهــا ،یــا «عــوارض
ِ
بزرگــراه ،و تــازه اینهــا خوشــحالند کــه کاری پیــدا کردهانــد .بیخــودی
 ۵-۴ســال وقــت آنهــا را تلــف میکنیــم ،کلــی هزینــه روی دوش دولــت
و بــر عهــدهی خانوادههــا میگذاریــم و آخــر ســر میفرستیمشــان بــه
بــازار کاری کــه بــه آنهــا نیــاز نــدارد و ا گــر هــم نیــاز داشــته باشــد ایــن
مهندســان کشــاورزی ،بــه اســتثنای آن  ۱۰درصــد کــه گفتــم ،کفایــت
الزم را بــرای بــه عهــده گرفتــن کار ندارنــد .بــدی دیگــرش ایــن اســت
کــه ایــن عــده چــون «مهنــدس» شــدهاند ،حاضــر بــه کار در مشــاغل
پایینتــر هــم نیســتند .کاش بــه جــای ایــن همــه مهنــدس ،تکنیســین
یــا کارگــر فنــی تربیــت کنیــم کــه بــه آنهــا بســیار نیــاز داریــم.

ـخن آخر
سـ ِ
اینهــا فجایعــی اســت کــه هما کنــون ســا کنان شــهرهای ایــران ،بهویــژه
ســا کنان شــهرهای بــزرگ را تهدیــد میکنــد .ایــن فاجعــه را یــک
سر خپوســت در  ۱۶۰-۱۵۰ســال پیــش بهخوبــی و کامــل درک میکــرد،
ولــی انســان شهرنشــین امــروزی نســبت بــه آن بیاطــاع اســت .بــا
بخشــی از نامــهی رئیــس قبیلــهی سر خپوســت دوامیــش -کــه در
منطقــه کنونــی ســیاتل ایالــت واشــینگتن امریــکا میزیســتهاند -در
ســال  ۱۸۵۵در پاســخ بــه رئیــس جمهــور آمریــکا -کــه خواهــان وا گــذاری
زمینهــای قبيلــه بــه دولــت شــده بــود -نوشتهاســت ،ایــن مقالــه را بــه
پایــان میبریــم:
سرخپوســت بــه زمزم ـهی آرام نســیمی کــه شــبانگاه بــر برکــه م ـیوزد،
و بــه بــوی خــوش بــاد در بــاران نیمــروز ،و بــه هــوای آمیختــه بــا
بــوی کاج دل بســته اســت .هــوا بــرای سر خپوســت بســیار ارزشــمند
اســت .هم ـهی حیوانــات و درختــان و انســانها همیــن هــوا را تنفــس
میکننــد .بــه نظــر نمیرســد کــه سفیدپوســت بــه هوایــی کــه تنفــس
ً
میکنــد اصــا توجــه داشــته باشــد؛ ] [...ایــن آبهــا و ایــن جنــگل ،روح
افــراد قبیلـهی مــن را همچنــان حفــظ خواهنــد کــرد ،زیــرا آنــان بــه ایــن
ســرزمین عشــق میورزنــد ،ماننــد نــوزادی کــه بــه تپــش قلــب مــادرش
عشــق مــیورزد .ا گــر مــا ســرزمینمان را بــه شــما وا گذاشــتیم بــه آن
عشــق بورزیــد ،همــان گون ـه کــه مــا عشــق ورزیدهایــم؛ از آن مواظبــت
کنیــد ،همــان گونـه کــه مــا مواظبــت کردهایــم؛ یــاد و خاطــرهی زمیــن را
بــه همــان شــکل کــه آن را از مــا میگیریــد در ذهــن خــود پــاس بداریــد.
بــا تمــام تــوان خــود ،بــا تمــام قــدرت خــود و بــا تمــام قلــب خــود بــرای
فرزندانتــان از آن مراقبــت کنیــد ،و آن را دوســت بداریــد ،همــان گونــه
کــه خداونــد هم ـهی مــا را دوســت دارد.
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فلسفه
برای کودکانچیست؟
حمیدرضا محمدی

چرای کودک ،کلید فلسفه است.
(ضربالمثل ایتالیایی)

مقدمه
دانشــجویی اواخــر دهــهی شــصت در
همــه چیــز از اعتراضــات و جنبــش
ِ
ایــاالت متحــد ه آغــاز شــد! متیــو لیپمــن ،بنیانگــذار برنام ـهی فلســفه بــرای
کــودکان ،در ایــن ســالها اســتاد فلســفه در دانشــگاه کلمبیــا ،واقــع در
ً
نیویــورک بــود .او کــه احتمــاال ایــن اعتراضــات و همچنیــن دانشــجویان
خــود را بهخوبــی در کالس فلســفه رصــد میکردهاســت ،بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه دانشــجویانش فاقــد قــدرت اســتدالل ،تمیــز و داوری هســتند؛ در
نتیجــه بایــد بــر روی ایــن مســئله کارد کــرد .امــا تمــام تالشهــای تخصصــی
بــرای آمــوزش مهارتهــای اســتداللی و تقویــت داوری و قضــاوت در
بزرگســالی ،تنهــا میتوانــد منجــر بــه یادگیــری دانــش نظــری گــردد و نــه
یــک ســبک و عــادت رایــج در زندگــی واقعــی ،و بــرای ایــن کار میبایســت
در دوران کودکــی اقــدام صــورت میگرفتــه اســت.
لیپمــن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کــودکان در ســن یــازده یــا دوازده ســالگی
میبایســت یکســری دورههــای درســی در خصــوص تفکــر انتقــادی
میگذراندنــد ،امــا متــن درســی مناســبی بــرای ایــن موضــوع وجــود نداشــت.
او تصمیــم گرفــت تــا خــود ،ایــن وظیفــه را بــه عهــده بگیــرد و نتیجـهی آن،
تألیــف کتــاب «کشــف هــری اســتوتلیمر» شــد ،کــه عنــوان آن بــه نــام ارســطو
اشــاره دارد و بــه صــورت داســتان نوشــته شدهاســت .او پــس از چــاپ ایــن
کتــاب در ســال  1974کــه بــا اســتقبال فراوانــی از ســوی معلمــان مواجــه
گردیــد ،تصمیــم گرفــت تــا بــا کمــک همــکار خــود ،آن مــارگارت شــارپ،

بایدتوجهداشت
آموزشفلسفه،
کهمنظور از
ِ
مستقیمنظریاتفیلسوفان کالسیک
آموزش
ِ
و مدرن (مانند ارسطو و کانت و هگل و غیره) نیست.
یــک کتــاب راهنمــا کــه شــامل صدهــا تمریــن فلســفی بــود نیــز بــرای آن
تهیــه کنــد .او پــس از ایــن کار ،کلمبیــا را بــه مقصــد شــهر مونتکلــر در ایالــت
نیوجرســی تــرک کــرد و در دانشــگاه ایالتــی مونتکلــر ،پژوهشــگاه توســعه و
پیشبــرد فلســفه بــرای کــودکان ( )IAPCرا تأســیس کــرد .در ســال ،1976
ً
کتــاب «لیــزا» را نوشــت کــه آن هــم بــه صــورت داســتان بــود و منحصــرا بــه
قبلــی او را کامــل
مباحــث اخالقــی میپرداخــت .ایــن کتــاب کــه کتــاب ِ
میکــرد ،بــه کودکانــی اختصــاص داشــت کــه قــدری بزرگتــر بودنــد .پــس
از آن نیــز داســتانهای بیشتــری ماننــد «ســوکی» (« ،)1978پیکســی»
(« ،)1981کیــو و گاس» (« ،)1989ناتاشــا» (« ،)1996الفــی» ( )2000و
غیــره بــه چــاپ رســاند .همچنیــن مجموعـهای از کتابهــای نظــری ماننــد
«فلســفه در کالس درس» (« ،)1977فلســفه بــه مدرســه مـیرود» ()1988
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و «تفکــر در تعلیــم و تربیــت» ( )1991را تألیــف کــرد.

شناختی رشدشناختی در برنامهی فبک
مبانی روان
ِ
ً
پــس از ایــن مقدمـهی کوتــاه بهتــر اســت ابتــدا بــه ســؤالی کــه احتمــاال ذهــن
بســیاری از خواننــدگان را تــا بدیــن جــا آزرده اســت پاســخ دهیــم .ســؤال
ایــن اســت کــه مگــر ممکــن اســت بتــوان بــه کــودکان فلســفه آموخــت؟
ـتقیم
ـوزش فلســفه ،آمــوزش مسـ ِ
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه منظــور از آمـ ِ
نظریــات فیلســوفان کالســیک و مــدرن (ماننــد ارســطو و کانــت و هــگل
و غیــره) نیســت .بــا وجــود ایــن بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،مناســب
اســت ابتــدا بــه برخــی مباحــث مهــم در روانشناســی و فلســفهی تعلیــم
تربیــت جدیــد اشــاره کنیــم .همــان طــور کــه خــود لیپمــن نیــز بــه ایــن
و
ِ
موضــوع اذعــان دارد ،ایــن برنامــه بــر اســاس رهنمودهــای جــان دیویــی
،فیلســوف پراگماتیســت امریکایــی و لئــو ویگوتســکی ،روانشــناس روس،
بهوجــود آمدهاســت کــه بــر ضــرورت تعیلـ ِـم تفکــر و تأمــل تاکیــد میورزنــد.
ی رشدشــناختی ،بنــا بــر تعریــف ،حــوزهای از روانشناســی
روانشناس ـ ِ
اســت کــه بــه مطالع ـهی تغییــرات منظــم فرایندهــای ذهنــی ،همچــون
دانســتن ،فهمیــدن ،یــادآوری و اندیشــیدن در گســترهی عمــر میپــردازد
(هدایتــی .)30 :1393،بهطورکلــی پژوهــش در مــورد انســان ،پدیــدهای
ً
نســبتا جدیــد اســت ،چــه رســد بــه بررســی کــودکان و رشــد آنهــا ،کــه تــا اوایــل
قــرن بیســتم خبــری از آن نبــود .بــا وجــود ایــن ،دیدگاههایــی دربــارهی
چگونگــی رشــد و تغییــر افــراد ،از قرنهــا پیــش وجــود داشتهاســت .در
ِ
اینجــا بــه دیدگاههایــی کــه در ایــن حــوزه و بهویــژه تصــوری کــه در قــرون
مختلــف نســبت بــه مفهومهــای کــودک و کودکــی وجــود داشتهاســت،
اشــارهی کوتاهــی خواهیــم کــرد.
فیلیــپ آریــس ( ،)Philippe Ariesمــورخ فرانســوی ،در کتــاب «قــرون
کودکـ ِـی» خــود نشــان میدهــد کــه تــا قــرن پانزدهــم ،کودکــی بــه عنــوان
مرحلـهای جداگانــه از زندگــی در نظــر گرفتــه نمیشدهاســت .بــه عقیــدهی
او ،مفهــوم کودکــی بــه عنــوان یــک ایــده ،در طــی زمانهــای مختلــف،
معانــی متفاوتــی داشتهاســت؛ بــه عنــوان مثــال ،در قــرون وســطی مفهــوم
کودکــی وجــود نداشتهاســت .کــودکان در ایــن قرون ،انســانهای بزرگســالی
در مقیــاس کوچــک هســتند ( )small adultsو چیــزی وجــود نــدارد تــا آنهــا
را از بزرگســاالن متمایــز کنــد .بــه ایــن دیــدگاه ،فرمیافتگــی پیشــین نیــز
یشــود .اولیــن بارقههــای علمــی در حــوزهی روانشناســی رشــد،
گفتــه م 
یشــود کــه مصــادف بــا عصــر روشــنگری اســت.
مربــوط بــه قــرن هفدهــم م 
جــان ال ک ،پــدر مکتــب رفتارگرایــی در روانشناســی ،در ایــن دوره کــودک
را بــه صــورت یــک لــوح ســفید در نظــرگرفــت و اذعــان داشــت کــه کــودکان
ً
ذاتــا شــرور نیســتند ،بلکــه تحــت تأثیــر تجربیاتشــان قــرار میگیرنــد؛ در
گیری
نتیجــه تعلیــم و تربیــت را بــه طــور گســترده ،عاملــی در جهــت شــکل ِ
شــخصیت کــودک میدانســت .امــا روســو (فیلســوف قــرن هجدهــم)،
هـمدوره بــا کانــت ،کــودکان را وحشـیهای بزرگــواری میدانســت کــه خــود
ً
ذاتــا بــرای تربیــت ،دارای برنامـهای فطــری هســتند و آمــوزش و مداخلـهی
بزرگســاالن فقــط بــه درک اخالقــی و فطــری کــودکان و نحــوهی تفکــر و
احســاس منحصــر بــه فــرد آنهــا لطمــه میزنــد .روســو بــرای اولیــن بــار
مفهــوم رســش ،یعنــی رونــد ژنتیکـ ِـی رشــد را مطــرح ســاخت و در شــرح رونــد
تحولــی انســان ،نظری ـهای مرحل ـهای ارائــه داد (هدایتــی.)41 :1393،
بــه طــور کلــی ،در حــوزهی رشــد کــودک ،ســه نــوع نظری ـهی علمــی مطــرح
شدهاســت؛ نظریههــای روانکاوانــه (فرویــد ،آدلــر ،اریکســون) ،نظریههــای
یشــناختی (برونــر ،بنــدورا) و نظریههــای رشدشــناختی (والــن،
یادگیر 
ویگوتســکی ،پیــاژه) .از میــان ایــن مــوارد بــه نظریــات روانشناســانی کــه

نقــش بهســزایی در ایجــاد برنامــهی فبــک ،بهعنــوان پشــتوانههای
شــناختی آن ،داشــتهاند (ویگوتســکی و برونــر) خواهیــم پرداخــت،
روان
ِ
امــا پیــش از آن اشــارهای بــه نظریــات پیــاژه میکنیــم کــه بــه نظــر میرســد
کســانی ماننــد لیپمــن روی خوشــی بــه آن نشــان نمیدهنــد.
ـرض اساسـ ِـی روانشناسـ ِـی پیــاژه ایــن اســت کــه اســتدالل و تعقــل
پیشفـ ِ
کــودکان بــه صــورت طبیعــی و بــه مــوازات بزرگتــر شــدن آنهــا پــرورش
خواهــد یافــت؛ لــذا تــاش جهــت ســرعت بخشــیدن بــه ایــن فرآینــد،
اتــاف وقــت خواهــد بــود و افــراد تنهــا پــس از رســیدن بــه دورهی عملیــات
صــوری (حــدود  12ســالگی) میتواننــد بــه مســائل انتزاعــی بیاندیشــند .در
زمــان ریاس ـتجمهوری کارتــر در امریــکا ،پژوهشــگاه ملـ ِـی تعلیــم و تربیــت
( )National Institute of Educationتأســیس شــد .در بخــش آمــوزش
یادگیــری ایــن پژوهشــگاه در اواخــر دهــهی  70و اوایــل دهــهی ،80
و
ِ
ـنت پیــاژهای در حــال آغــاز بــود
موجــی از نارضایتــی و بدبینــی نســبت بــه سـ ِ
و بیشتریــن تأثیــر را از نظریــات روانشناســانی ماننــد ویگوتســکی و برونــر
ـاب تفکــر در تعلیــم و تربیـ ِـت خــود اشــاره میکنــد
میگرفــت .لیپمــن در کتـ ِ
ـوزش تفکــر بــه کــودکان ،بایــد ســعی کــرد بـ ه جــای تــاش بــرای فهـ ِـم
در آمـ ِ
ـناختی کــودکان بهوســیلهی مطالع ـهی کارهایــی کــه بــا مداخلــه
توسعهشـ
ِ
( )by interventionقــادر بــه انجــام آن نیســتند ،بــه مطالعــهی امــوری
پرداخــت کــه بــا مداخلــه ،قــادر بــه انجــام آنهــا هســتند .او ایــن موضــوع
را مســئلهای مهــم میــان ویگوتســکی و پیــاژه میدانــد .بــه عقیــدهی او،
روانشناســانی ماننــد پیــاژه عالقــهی بســیاری بــه نشــان دادن امــوری
دارنــد کــه کــودکان در یــک مرحلــه بــدون کمــک نمیتواننــد انجــام دهنــد
و در نتیجــه نمیتواننــد بــر ایــن موضــوع تمرکــز کننــد کــه چگونــه میتــوان
بــه آنهــا کمــک کــرد تــا آن کار را انجــام دهنــد ( .)2003:67,Lipmanبــه
عقیــدهی لیپمــن بهتــر اســت گفتــه شــود کــه کــودکان دوســت ندارنــد بــا
اصطالحــات انتزاعـ ِـی خشــک و فنــی ســروکار داشــته باشــند و دربــارهی آنهــا
بحــث کننــد (ناجــی)171 :1388،؛ بــه جــای اینکــه بگوییــم دارای تفکــر
انتزاعــی نیســتند.
نظریــهی یادگیــری ا کتشــافی جــروم برونــر :بــه عقیــدهی برونــر،
روانشــناس امریکایــی ،هــدف اصلــی آموزشوپــرورش ()education
بایــد ایــن باشــد کــه یادگیرنــده را بــه صــورت
متفکــری خودمختــار و خودفرمــان درآورد.
ً
(برونــر )23 :1347،در نتیجــه ،اوال کســب
دانــش بهنظــر او تنهــا از طریــق یــک فراینـ ِـد
ً
ـود فراگیــر،
فعــال امکانپذیــر اســت و ثانیــا خـ ِ
مســئول ســاخت دانــش و کســب مهــارت
اســت .روش اکتشــافی ،فراینــدی اســت کــه
طــی آن دانشآمــوز بایــد مســئلهی مــورد
نظــر را مشــخص کنــد ،راهحلهایــی را در
نظــر بگیــرد ،آنهــا را مــورد آزمایــش قــرار دهــد ،ســپس نتیجهگیــری کنــد و
نتایــج را در موقعیتهــای جدیــد بهکارگیــرد .در ایــن روش ،دانشآمــوز،
هــم بــا راهنمایــی معلــم و هــم بــدون کمــک او بــه نتیجــه میرســد .برونــر بــا
تأ کیــد بــر معرفــت ا کتســابی بــه جــای دانــش حافظهمــدار ،کســب معرفــت
را یــک فراینــد میدانــد ،نــه یــک محصــول (هدایتــی .)75 :1394،کــودک
در هــر مرحلــه از رشــد ،جهــان را بــه نحــو خاصــی میبینــد و جهــان بــرای او
ـتلزم آن اســت کــه
معنــای خاصــی دارد .بنابرایــن آمــوزش بــه کــودک مسـ ِ
آن موضــوع را بــه همــان نحــوی کــه کــودک محیــط خــود را درک میکنــد و
در همــان معنــای خاصــی کــه جهــان بــرای او دارد ،بیاموزیــم .در حقیقــت
ـاص کــودک در
وظیفـهی مــا ترجمـهی موضــوع اســت ،بــه زبــان فکـ ِ
ـری خـ ِ
آن مرحلــه از رشــد خــود .در پایــان بــه دو عــدد از اصطالحــات مهــم برونــر

اشــاره خواهیــم کــرد:

 .1برنامهی مارپیچی

بــه عقیــدهی برونــر ،برنام ـهی درســی بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه
دانشآمــوزان طــی فراینــد آمــوزش ،مطالــب را بارهــا و بارهــا بــر حســب

بهعقیدهیلیپمن
تدریسفلسفهدیگرامرینیست
کهتنهابهعهدهیدانشگاههاباشد.
اینافسانه کهفلسفه
تنهامختصبزرگساالناست
مایهیتأسفاست
میــزان پیچیدگــی دریافــت نماینــد؛ بنابرایــن او بلندپروازانــه اعتقــاد داشــت
کــه میتــوان هــر موضوعــی را بــا انطبــاق روشهــای آموزشــی بــا ســطح
کارکردشــناختی کــودکان ،بــه آنهــا یــاد داد (هدایتــی.)79 :1394،
ِ

 .2سکوسازی و آموزش داربستی

او همچــون ویگوتســکی معتقــد بــود کــه ســطح حمایــت معلــم بایــد همــگام
بــا پختگــی و خبرگــی دانشآمــوز تغییــر کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه ابتــدا معلــم
ـهم عمــدهای از
یــا شــخص دیگــری کــه یادگیرنــده را یــاری میدهــد ،سـ ِ
مســئولیت را بــر عهــده میگیــرد ،امــا بهتدریــج کــه یادگیــری پیشم ـیرود،
مســئولیت بــه یادگیرنــده وا گــذار میشــود .سکوســازی در اینجــا بــه
معنــای فــن تغییــر دادن ســطح حمایــت اســت (هدایتــی.)80 :1394،

اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی
نظریهی
ِ
بــه عقیــدهی او ،دانــش ،محصــول همکاریهاســت؛ بــه عبارتــی دیگــر،
اطالعــات از طریــق تعامــل بــا دیگــران و انجــام فعالیتهــای تــوأم بــا
همــکاری بــه بهتریــن صــورت حاصــل خواهــد شــد .او نشــان میدهــد در
ـری
صورتــی کــه کــودکان را در محیــط یادگیـ ِ
جمعــی قــرار دهیــم ،قــادر بــه درک مفاهیــم
قتــر از آنچــه پیــاژه پیشبینــی
عمی 
کرد هبــود ،خواهنــد شــد .بــه عقیــدهی
او ،تکالیـ ِـف شــناختیای کــه کــودک بــه
ســختی میتوانــد آنهــا را بهتنهایــی انجــام
دهــد ،بــا کمــک دیگــران بهخوبــی تحقــق
مییابنــد .یکــی از مهمتریــن اصطالحــات
ویگوتســکی ،منطقـهی مجــاور رشــد اســت
ـری
کــه بــر اســاس آن بیشتریــن یادگیـ ِ
کــودک در محــدودهای میــان حداقــل توانایــی ذهنــی و حداکثــر توانایــی
ذهنـ ِـی وی اتفــاق میافتــد .وی بــا طــرح ایــن مفهــوم بــه تکالیفــی اشــاره
دارد کــه کــودک بــه دلیــل کمتجربگــی بهتنهایــی از عهــدهی انجــام آن
برنمیآیــد ،امــا بــا کمــک افــراد ماهرتــر ،میتوانــد آنهــا را انجــام دهــد .در
منطق ـهی مجــاور رشــد ،شــکاف بیــن آنچــه کــه یــک یادگیرنــده میتوانــد
بهتنهایــی و بــه گون ـهای مســتقل انجــام دهــد و آنچــه او بــا راهنمایــی
تشــویق یــک راهنمــای متبحــر قــادر بــه انجامــش میشــود ،از طریــق
و
ِ
یادگیــری همیارانــه یــا مشــارکتی پــر میشــود (هدایتــی)99 :1394،؛
ِ
بنابرایــن یکــی از ابعــاد اصلــی سکوســازی ،نقــش فــرد بزرگســال یــا مجربتــر
اســت .فــرد ماهــر درمــورد محتــوای تکلیــف بیشــتر میدانــد و بــا اســتفاده
از مهارتهــا ،فنــون و روندهــای موردنیــاز بــرای آمــوزش ،بهعنــوان یــک
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تســهیلگر عمــل میکنــد (هدایتــی.)103 :1394،

آموزش تفکر:
پارادایم تأملی در تقابل با پارادایم سنتی
لیپمــن در مقدمــهی کتــاب تفکــر در
تعلیــم و تربیــت مینویســد تقویــت
تفکــر کــودکان و کمــک بــه آنهــا بــرای
اینکــه بــرای خودشــان بیاندیشــند،
بایــد وظیفــهی اصلــی مدرســه باشــد
و نــه نتیجــهی عارضــی آن .یکــی از
ابزارهــای مناســب بــرای ایــن کار،
اســتفاده از ظرفیتهــای فلســفه
اســت .بــه عقیــدهی لیپمــن تدریــس
فلســفه دیگــر امــری نیســت کــه تنهــا
بــه عهــدهی دانشــگاهها باشــد .ایــن
افســانه کــه فلســفه تنهــا مختــص
بزرگســاالن اســت مایــهی تأســف
اســت .فلســفه موجــب تقویــت
اســتدال لورزی،
مهارتهــای
مفهومســازی و شــکلگیری
داوری در کــودکان میگــردد
( .)2003:70,Lipmanدر نتیجــه

پارادایم سنتی
(معلم محور)

هدف ،کسب دانش و اطالعات است
دانشآموز صاحب دانش نیست
معلم دانای کل است
دانــش از طریــق رابط ـهی دوطرف ـهی
معلم-شــاگرد منتقــل میشــود
معلــم برنام ـهی کار و موضــوع
را مشخص میکند از
آزمــون

اســتفاده

اگــر فلســفه بهنحــو مناســبی بازســازی شــده و بهنحــو مناســبی آموختــه
شــود ،موجــب پیشــرفت قابــل توجهــی در آمــوزش تفکــر در آموزشوپــرورش
میگــردد ،چــرا کــه تنهــا فلســفه اســت کــه میتوانــد معیارهــای منطقــی و
معرفتشــناختی را کــه هماکنــون واحدهــای درســی فاقــد آنهــا هســتند،
فراهــم کنــد .بــرای نیــل بــه ایــن هــدف میتــوان از «حلقــه کنــدوکاو»
(کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت) بهعنــوان روشــی بــرای آمــوزش
تفکــر نقادانــه ،خالقانــه و همدالنــه (مراقبتــی) اســتفاده کــرد .مــدارس،
بهعنــوان تولیدکننــدگان جامع ـهی آینده،بایــد بهدنبــال گســترش عنصــر
تأملــی ( )reflectiveدر آموزشوپــرورش باشــند .مــا در یــک جامعــهی
دموکراتیــک بــه شــهروندانی معقــول و منطقــی ( )reasonableنیازمندیــم.
مــدارس منطقیتــر بــه معنــای والدیــن و شــهروندانی منطقیتــر در آینــده
خواهــد بــود.
دیویــی کــه معتقــد بــه رابطــهی مســتقیم آموزشوپــروش و دموکراســی
اســت ،تفکــر تأملــی را فراینــدی میدانســت کــه بهوســیلهی آن اصــول و
پیامدهــای باورهایمــان را میآزماییــم تــا مســئلهای را حــل کنیــم کــه مــا
را کموبیــش نگــران کردهاســت .ایــن نــوع از تفکــر زمانــی رخ میدهــد
احســاس نیــاز کنیــم (کــم .)10 :1389،وی تفکــر تأملــی
کــه بــه راهحــل،
ِ
را نوعــی تحقیــق پویــا ،مســتدل ،ارادی و وابســته بــه نتایــج میدانســت
(هدایتــی .)220 :1393،ایــن نــوع از تفکــر شــامل تفکــر بازگشــتی ،تفکــر
فراشــناختی ،تفکــر خوداصالحگــر و تمامـ ِـی دیگــر انــواع تفکــر میشــود کــه
ـوژی خــود بــه مــوازات بررســی موضوعشــان
مســتلزم تأمــل در بــاب متدولـ ِ
هســتند .پیشــرفت تفکــر ،مســتلزم پــرورش ابعــاد نقادانــه ،خالقانــه و
همدالنــهی (مراقبتــی) خــود بــه مــوازات جنبــهی تأملــیاش میباشــد
(.)2003:26,Lipman
«فلســفه بــرای کــودکان» (کــه بــرای کودکان از دبســتان تا دبیرســتان در نظر
گرفتــه شدهاســت) مثالــی روشــن از فلســفهای اســت کــه در آموزشوپــرورش
بــه کار رفتهاســت تــا دانشآموزانــی بــا مهارتــی ارتقایافتــه در اســتدالل
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میشــود

پارادایم تأملی
(یادگیرندهمحور)
هــدف ،فهــم روابــط در و میــان موضوعاتــی اســت
کــه تحــت بررســی هســتند
ً
دانشآمــوز ذا تــا کنجــکاو ،متفکــر ،تأملــی ،منطقــی
و دارای قــوهی قضــاوت اســت
معلــم کنــدوکاو را تســهیل میکنــد
(تســهیلگر اســت)
یادگیــری از طریــق کنــدوکاو گروهی
صــورت میگیــرد
دانشآمــوزان جهــت کنــدوکاو را معیــن
میکننــد
خود گفتوگو شاهد موفقیت آن است

( )reasoningو داوری ( )judgmentتولیــد کنــد (.)2003:43,Lipman
برنام ـهی درســی فبــک کــه متشــکل از داســتانهایی بــرای دانشآمــوزان
و راهنماهایــی بــرای معلمــان اســت ،الگــوی پرس ـشگری و مباحثــه را
بهوســیلهی شــخصیتهای خیالــی در کــودکان برمیانگیــزد .کــودکان
میآموزنــد چگونــه بهجــای مبادل ـهی گــزارش باورهــا و احساساتشــان بــه
یکدیگــر ،دربــارهی ایدههایشــان بــه بحــث بنشــینند .ایــن داســتانها بــا
احساســات ،نگرشهــا و ارزشهــای کــودکان ســروکار دارد و بــه تخیالتشــان
یشــود و آنهــا را بــه گیــج شــدن ،ســؤال کــردن ،فرضیهســازی و
متوســل م 
بررســی ،تشــویق میکنــد .در ادامــه بــه ســه نــوع تفکـ ِـر هــدف در ایــن برنامــه
بهطورخالصــه اشــاره میکنیــم:

تفکر نقادانه
()critical thinking
برنامــهی فبــک بهطورکامــل تفکــر انتقــادی را در بــر میگیــرد ،امــا آن را
بــا وســعت و عمــق بیشــتری تعقیــب میکنــد .آمــوزش تفکــر نقادانــه بــه
معنـ ِـی صــرف آمــوزش منطــق نیســت ،چــرا کــه آمــوزش منطــق بهتنهایــی
بــه دانشآمــوز نشــان نمیدهــد کــه چگونــه آن را در مــورد موضوعــات
مختلــف بــه کار ببــرد .منظــور از تفکــر نقادانــه ،تفکــری اســت کــه میکوشــد
تــا بیطــرف ،صحیــح ،دقیــق ،واضــح ،صــادق ،مجــرد ،منســجم و عملــی
باشــد ( .)2003:58,Lipmanلیپمــن نقــش تفکــر نقادانــه را دفاعــی
میدانــد :اینکــه از مــا در برابــر مجبــور شــدن بــه اعتقــاد بــه آنچــه کــه
دیگــران از مــا میخواهنــد تــا بــدون پرسوجــو بــه آن اعتقــاد داشتهباشــیم،
محافظــت کنــد .تفکــر نقادانــه بــه معنــای پرورانــدن شــکاکیتی موقتــی در
دانشآمــوز اســت .تفکــر نقادانــه میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا تصمیــم
بگیریــم بــه چــه مدعیاتــی بــاور نداشــته باشــیم ( .)2003:47,Lipmanایــن
یبــر معیارهاســت،
نــوع از تفکــر ،داوری را تســهیل میکنــد ،چــرا کــه مبتن 

«خوداصالحگــر» ( )self-correctiveاســت و «حســاس بــه بافــت»
()sensitive to context؛ بــه ایــن معنــا کــه یــک عمــل ،بایــد متناســب
بــا موقعیتــی کــه آن را پدیــد مــیآورد باشــد .همچنیــن تفکــر نقادانــه بــه
عقیــدهی لیپمــن عبــارت از
مسئولیتشــناختی (cognitive
 )accountabilityاســت؛ بــه
ایــن معنــا کــه فــرد ،اجبــاری
بــرای یافتــن دالیلــی بــرای
باورهــای خــود احســاس کنــد
( .)2003:214,Lipmanهــدف
در ایــن نــوع از تفکــر ارائــهی
اســتدال لهایی دقیــق ،منســجم
و مرتبــط اســت.

تفکر خالقانه
()creative thinking
ً
آمــوزش تفکــر صرفــا مســاوی بــا
آمــوزش تفکــر نقادانــه نیســت و
برنامـهی فبــک از تفکــر انتقادی
میگــذرد و از آن فراتــر مــیرود.
لیپمــن میگویــد تفکــری کــه
نقادانــه و خالقانــه باشــد،
هدفــش صــرف بــاور موجــه یــا
حقیقــت واقعــی نیســت ،بلکــه
تغییــر و خلــق معنــا از راه تصــور
احتمــاالت ،پــرورش مفاهیــم
و گســترش ایدههــا در جهــات گوناگــون اســت (کــم:1389،
.)12
تفکــر خالقانــه تفکــری اســت کــه از نظــر عقلــی ،حادثهجــو ،وا گــرا ،ســازنده
یــا تجربــی باشــد .نمونههــای تفکــر خــاق ،شــامل تصــور احتمــاالت
دیگــر ،گســترش مفاهیــم ،ابــداع تمثیلهــا ،ارائــهی توضیحــات و تولیــد
راهحلهــای بکــر بــرای مســائل میشــود.

تفکر همدالنه
( )caring thinkingیا مراقبتی
تمامــی تفکــرات همدالنــه ،تفکــرات احساســی هســتند ،امــا تمامــی
تفکــرات احساســی ،تفکــرات همدالنــه نیســتند؛ بــه تعبیــری میتــوان
گفــت کــه احساســات ،صورتــی از تفکــر هســتند ،چــرا کــه منجــر بــه قضــاوت
میگردنــد .لیپمــن معتقــد اســت کــه تفکــر همدالنــه نوعــی از تفکــر اســت
عملیــات شــناختیای را ماننــد جســتوجوی جایگزینهــا ،کشــف و
کــه
ِ
جعــل روابــط ،برقــراری ارتباطــات میــان ارتباطــات و ســنجش تفاوتهــا
انجــام میدهــد ( .)2003:264,Lipmanبــدون همدلــی و احساســات،
تفکــر ،بــیروح ،غیرجــذاب و همچنیــن خالــی از ارزش ( )valueخواهــد
بــود .ا گــر تفکــر مشــتمل بــر ارزش و ارزشگــذاری نباشــد ،بــه موضــوع خــود
بــا بیمیلــی ،بیتفاوتــی و غیرهمدالنــه خواهــد پرداخــت و ایــن بدیــن
خــود حلقــهی کنــدوکاو نیــز چنیــن رویکــردی
معناســت کــه نســبت بــه ِ
خواهــد داشــت .تفکــر همدالنــه ایــن مهــارت را در دانشآمــوز تقویــت
میکنــد کــه یــک سیســتم ارزشـ ِـی قابلاعتمــاد پایهریــزی کنــد و بهوســیلهی
ارزشــی همدالنــه و منطقــی صــورت دهــد .نمونههــای
هــای
آن قضاوت ِ
ِ

تفکــر همدالنــه عبارتنــد از :تفکــر حســاس بــه ارزشهــا ،مواضــع و درســت
و غلطهــا؛ تفکــر عاطفــی نســبت بــه گزینههــا ،احساســات و درســت و
غلطهــا؛ تفکــر فعــال در باورمندیهــا و کنشهــا؛ و تفکــر هنجــاری
(مواضــع و منظرهــا).
ارتباطــی پیوســته میــان
تفکــر خالقانــه و همدالنــه
وجــود دارد .دانشآمــوزی
کــه بــه تغییــر فصلهــا
اهمیتــی نمیدهــد ،هم ـهی
برگهــا را بــه یــک رنــگ
خواهــد کشــید؛ در مقابــل
دانشآمــوز دیگــری آنهــا
را بــا رنگهــای مختلــف
طالیــی ،ســبز ،قهــوهای،
قرمــز و غیــره رنگآمیــزی
خواهــد کــرد؛ در نتیجــه
همدلــی و اهمیــت دادن در
ایــن مثــال خــاص ،منجــر بــه
قتــر و تصویــری
درک دقی 
رنگارنگتــر خواهــد شــد
( .)2003:254 ,Lipman

حلقهی کندوکاو
آموزشوپــرورش نتیج ـهی
مشــارکت در یــک حلق ـهی
کنــدوکاو ( )community of enquiryاســت کــه
یشــود و از اهــداف آن،
بهوســیلهی تســهیلگر هدایــت م 
داوری بهتــر اســت .پارادایــم تأملــی ،برخــاف
دســتیابی بــه فهــم و قــوهی
ِ
پارادایــم ســنتی ،تعلیــم و تربیــت را عبــارت از کنــدوکاو میدانــد و هــدف
ً
اولیــهی آن ،اســتقالل یادگیرنــده اســت .ایــن مــدل ،کامــا اجتماعــی و
جمعــی اســت ( .)25 & 19 & 2003:18,Lipmanاز آنجــا کــه رشــد عقالنـ ِـی
یشــود،
کــودکان بهوســیلهی درونــی کــردن تمرینــات اجتماعــی حاصــل م 
روش تقویـ ِـت خــوب فکــر کــردن در کالس ،تمریــن عقلــی و
بهتریــن
ِ
اجتماعــی بــا هــم فکــر کــردن اســت (کــم.)16 :1389،
ِ

پارادایمتأملی،
برخالفپارادایمسنتی،
تعلیم و تربیت را عبارت از کندوکاو میداند
و هدف اولیهی آن ،استقالل یادگیرنده است.
اینمدل،
ً
کامالاجتماعی
و جمعی است
اصطــاح حلقــهی کنــدوکاو را اولیــن بــار چارلــز ســندرز پیــرس ،فیلســوف
پراگماتیســت امریکایــی ،بـه کار بــرد کــه نمونـهی کاملــی از آن چیــزی بــود
نکــه دیویــی
کــه ویگوتســکی ،آن را یادگیــری مشــارکتی مینامیــد .چنا 
معتقــد اســت ،بــرای شــکل دادن عــادت بــه تفکــر تأملــی ،بایــد شــرایطی
را فراهــم کــرد کــه کنجــکاوی را برانگیــزد و هدایــت کنــد؛ شــرایطی کــه
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مســئله ایجــاد کنــد و بــه دنبــال حــل آن باشــد ( .)2003:14,Lipmanدر
کنــدوکاو مشــترک و جمعــی
ایــن رویکــرد ،کالس ،تبدیــل بــه حلقــهای از
ِ
میگــردد و مکالمــه و دیالــوگ در آن نقشــی بهســزا دارد .بایــد توجــه
داشــت کــه تفــاوت گفتوگــوی فلســفی کــودکان (در کنــدوکاو مشــترک)
بــا گفتوگــوی فیلســوفان ،در درجــه و ســطح آن اســت و نــه در نــوع آن.
(شــهرتاش )6 :1389،هــدف در اینجــا ایــن اســت کــه کــودکان کنــدوکاو را
بــه صــورت فعالیتــی اجتماعــی یــاد بگیرنــد و ســپس آن را درونــی کننــد .ا گــر
بخواهیــم کــودکان یــاد بگیرنــد کــه چگونــه بــرای خــود فکــر کننــد ،بایــد آنهــا
را درگیـ ِـر بــا هــم فکــر کــردن کنیــم (کــم.)23 :1389،
منظــور از حلقــهی کنــدوکاو ،مجموعــهای از افــراد اســت کــه جنبههــای
موضــوع یــا مســئلهای را بررســی میکننــد و بــه دنبــال یافتــن پاســخ بــرای
ً
آن هســتند و دارای ویژگیهایــی اســت .اوال بیهــدف نیســت ،بلکــه بــه
ً
ســمتی مـیرود کــه اســتدالل ،آن را بــا خــود میبــرد .ثانیــا فراینــد آن ،صــرف
مکالمــه و مباحثــه نیســت ،بلکــه دیالــوگ اســت .مکالمــه ،یــک مبادلــه
ـدوکاو دوطرفــه
اســت ،درحالیکــه دیالــوگ ،یــک جسـتوجو ،وا کاوی و کنـ ِ
اســت .مکالمــه قابلیــت هدایــت شــدن نــدارد ،امــا دیالــوگ ایــن قابلیــت
را داراســت .همچنیــن دیالــوگ کــه مســتلزم بیثباتــی اســت ،یــک عــدم
ً
تعــادل ایجــاد میکنــد و موجــب حرکــت رو بــه جلــو میگــردد .و ثالثــا اینکــه
در ایــن حلقــه بــر روی هــر ســه نــوع تفکــر (نقادانــه ،خالقانــه و همدالنــه) کار
کنــدوکاو
میشــود و عملــی میگردنــد .)2003:83,Lipman( .همچنیــن
ِ
ً
کالســی معمــوال از جــزء بــه کل مــیرود؛ بــرای مثــال ،ممکــن اســت بــا
ایــن ســؤال آغــاز کنیــم کــه چــرا کســی در داســتان بــا نــام خــودش خطــاب
نمیشــود و ســپس بپرســیم چــه چیــز نامــی را نــام واقعــی شــخص میکنــد
ً
(کــم .)1389:72،بحثهــای فلســفی بــا گروههــای تقریبــا شــش تــا
دوازده نفــره از دانشآمــوزان بهتریــن اثــر را دارد (وارتنبــرگ.)1390:42،
در مباحثــات در حلقــهی کنــدوکاو بــا دیگــری بهعنــوان یــک موضــع
برخــورد میشــود و نــه یــک شــخص ( .)2003:91,Lipmanدیالــوگ
مشــخصهی حلقــهی کنــدوکاو بــوده و منطــق آن را هدایــت میکنــد
یادگیری
( .)2003:92,Lipmanافــراد در ایــن حلقــه میتواننــد از تجربیــات
ِ
دیگــران بهرهمنــد شــوند .کنــدوکاو مســتلزم پرسوجــو و جســتوجوی
حقیقــت و معناســت.
برگــزاری حلقــه نیــز چنیــن اســت کــه کــودکان روبــهروی هــم،
شــیوهی
ِ
بــه نحــوی کــه هــر کودکــی بتوانــد چهــره دیگــری را ببینــد مینشــینند.
(بهســختی میتوانیــم جامعـهی برابــر و روادار بســازیم ،ا گــر در ابتــدا تــاش
ـراد کالس را از هــم جــدا کنیــم ).ابتــدا یــک متــن (داســتان یــا هــر
کنیــم تــا افـ ِ
محــرک دیگــری) بهوســیلهی دانشآمــوزان خوانــده میشــود ،ســپس آنهــا
تــاش میکننــد تــا ســردرگمی و مســئلهی خــود را دربــارهی موضــوع داســتان
بــه صــورت یــک ســؤال فرمولبنــدی کننــد .منظــور از ســؤال در اینجــا،
ً
ســؤال فلســفی اســت ،یعنــی ســؤاالتی کلــی کــه نتــوان صرفــا بــا مشــاهده،
حقایــق تثبیتشــده جــواب آنهــا را یافــت .در
محاســبه و یــا مراجعــه بــه
ِ
ً
اینجــا بســیار اهمیــت دارد کــه گمــان نکنیــم ســؤالهای موجــود اساســا
نیازمنــد پاســخند .ســؤاالت بــه همــراه نــام پرســشکننده در تختهســیاه
ً
نوشــته میشــود .ســپس (معمــوال بهوســیلهی رأیگیــری) یکــی از ســؤاالت،
ـود پرس ـشکنندهی
انتخــاب و بــه بحــث گذاشــته میشــود .ابتــدا نظــر خـ ِ
ســؤال پرســیده میشــود و او ســعی میکنــد تــا منشــأ و انگیــزهی ســؤال
خــود و اینکــه چــرا ایــن ســؤال بــرای او مهــم اســت را توضیــح دهــد و ا گــر
پاســخی بــه نظــرش میرســد بیــان کنــد .دیگــر دانشآمــوزان بــا او موافقــت
یــا مخالفــت میکننــد و بحــث ادامــه مییابــد .در اینجــا بــه دنبــال ایــن
هســتیم کــه دلیــل آوردن و دلیــل خواســتن تبدیــل بــه یــک عــادت شــود.
بحــث ،ایــن امــکان را فراهــم مـیآورد تــا جوانــب ســؤال  ،گزینههــا ،فهمهــا
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و تفاســیر مختلــف بررســی شــوند .اعضــای حلقــه بــه دنبــال اصــاح روشهــا
یشــود تــا نشــان داده شــود
و رویههــای یکدیگــر میرونــد و تــاش م 
کــه تجدیدنظــر ،همــان تناقضگویــی نیســت ،بلکــه امــر مبارکــی اســت.
هــدف متعالـ ِـی گفتوگــو در فبــک ،آن اســت کــه مشــارکتکنندگان بــه
لتــری در ارتبــاط بــا ســؤالهای فلســفی یــا
قضاوتهــای فلســفی معقو 
موضوعــات مطــرح شــده در گفتوگوهایشــان برســند (شــهرتاش:1389،
ـری دانشآمــوز وابســته بــه توانایــی او در شناســایی و بیــان
 )12و رشــد فکـ ِ
دالیــل خــوب بــرای باوری اســت کــه اظهــار میکنــد (.)2003:214,Lipman
ســؤالی کــه ممکــن اســت در اینجــا مطــرح شــود ایــن اســت کــه آیــا در

پایــان گفتوگــو نتیجهگیــری میشــود یــا نــه؟ پاســخ لیپمــن بــه ایــن
ِ
ســؤال ایــن چنیــن اســت کــه کــودکان ،بــر خــاف بزرگســاالن ،مصرانــه بــه
کنــدوکاو کالســی حاصــل دارد،
دنبــال پاســخ یــا نتیجــه نیســتند؛ البتــه
ِ
امــا نبایــد حاصــل فراینــد مباحثــات بــا نتایجــی کــه مــردم عــادی انتظــار
دارنــد ،اشــتباه شــود .لیپمــن منظــور خــود از کنــدوکاو را خوداصالحــی ابــراز
نتایــج موقتــی کــه در
میکنــد ( .)178 & 86 :2003,Lipmanهــر یــک از
ِ
پایــان کنــدوکاو بــه آنهــا میرســیم ،یــک داوری یــا حکــم ( )judgmentبــه
حســاب میآیــد کــه عبــارت اســت از شــکلگیری باورهــا ،قضاوتهــا و یــا
نتایــج ( .)210 :2003,Lipmanایــن داوریهــا مناســب یــا خــوب خواهنــد
بــود ،ا گــر کــه بــه نحــوی مناســب و ماهرانـه از افعالــی کــه ابزارهــا و رویههــا،
آنهــا را هدایــت و یــا تســهیل میکننــد ،حاصــل شــوند .ایــن فراینــد منجــر
بــه نســبیگرایی نخواهــد شــد ،چــرا کــه اندیشــیدن بــه طریقــی کــه راه را
ً
بــرای گزینههــای تــازه بــاز بگــذارد ،لزومــا بــه معنــای نســبیگرایی نیســت.
بایــد بپذیریــم کــه باورهــای کنونــی مــا ممکــن اســت کاذب باشــند یــا ممکــن
اســت در آینــده دالیلــی بــه دســت آیــد کــه مجبــور شــویم در آنهــا تجدیدنظــر
کنیــم ،امــا فقــدان یقیــن مســتلزم فقــدان حقیقــت نیســت (کریمــی:1389،
.)118
برخیازمهارتهایی کهدرحلقهی کندوکاو،تشویقوپروراندهمیشوند

(مهارتهای منطقی و رفتار ارتباطی):

مهارتهای کلی کندوکاو
دانشآمــوز میتوانــد ســؤاالتش را فرمولبنــدی کنــد ،از تعمیمهــای
عجوالنــه اجتنــاب کنــد ،تقاضــای شــواهد بــرای مدعیــات کنــد،
فرضیههایــی تبیینــی بپــرورد ،تفــاوت موقعیتهــا را تشــخیص دهــد و
نظــرات خــود را بــر اســاس نظــرات دیگــران بنــا کنــد.
مهارتهای مربوط به سعهی صدر (رواداری)
دانشآمــوز میتوانــد نقدهــای مســتدل را بپذیــرد (خوداصالحــی و
انتقادپذیــری) ،دیگــر جنبههــای یــک مســئله را ببینــد و بــه دیگــران بــه
عنــوان یــک فــرد احتــرام بگــذارد.
مهارتهای استدالل
دانشآمــوز میتوانــد قیاسهــای مناســب صــورت دهــد ،بــه دنبــال
شــفاف ســاختن مفاهیــم مبهــم باشــد ،تمایــز و ارتباطهــا را بیابــد ،از
باورهایــش بــه طــور مســتدل حمایــت کنــد ،مثــال (مفهومیابــی در تجربــه)
و مثــال نقــض ارائــه کنــد ،پیشفرضهــای پنهــان را شناســایی کنــد،
ج کنــد و قضاوتهــای معقــول و ســنجیده صــورت دهــد
بهخوبــی اســتنتا 
(.)71-2003:167,Lipman
نتیجهگیری
هــدف از طــرح ایــن برنامــه «تغییــر باورهــای کــودکان» نیســت ،بلکــه
کمــک بــه آنهاســت تــا دالیلــی بهتــر و کافــی بــرای باورهــای اعتقــادی خــود
بیابنــد ( )2005:2,thwaitesو هیــچ درس دیگــری بهتــر از فلســفه وجــود
نــدارد تــا کــودک را آمــادهی مبــارزه بــا القــای عقایــد نمایــد .طــی ایــن
برنامــه ،کــودکان انتقادپذیــر میشــوند و رد و نقــد عقایدشــان را بــه صــورت
مســتدل میپذیرنــد .در ایــن برنامــه بــه کــودکان راهحلهــای گوناگــون و
نــه یــک جــواب مشــخص داده میشــود؛ بــه معنایــی میتــوان گفــت کــه
نــگاه ایــن برنامــه بــه تفکــر ،تــا حــدی ابزارگرایانــه و پرا گماتیســتی اســت و
بــه دنبــال رســیدن بــه یــک ثبــات نســبی و نــه رســیدن بــه حقیقــت ،اســت
و میخواهــد تفکــر و تأمــل را بــه جــای صــرف دانــش نظــری ،بــه یــک

ســبک زندگــی تبدیــل کنــد .فلســفهورزی در ایــن برنامــه بــه معنــای تفکــر
انتقــادی ،خــاق و همچنیــن گفتوگوســت و بهعنــوان یــک رویکــرد و متــد
آموزشــی ،در آمــوزش واحدهــای درسـ ِـی دیگــر ماننــد علــوم و فیزیــک و غیــره
نیــز قابلیــت بهکارگیــری دارد.
در شــمارهی بعــدی ،در مقال ـهای کوتــاه تحــت عنــوان «خلقیــات مــا
ایرانیــان و برنام ـهی فلســفه بــرای کــودکان» بــه نقــد و بررســی اجــرای
برنامــهی فلســفه بــرای کــودکان در ایــران خواهیــم پرداخــت و تــاش
خواهیــم کــرد راهکارهایــی بــرای اجــرای هرچــه بهتـ ِـر ایــن برنامــه در جهــت
توســعهی فکــری و اجتماعــی جامع ـهی ایــران ارائــه دهیــم.

هدف از طرح این برنامه
«تغییر باورهای کودکان» نیست،
بلکه کمک به آنهاست
تا دالیلی بهتر
و کافی برای
باورهای اعتقادی خود
بیابند
منابع
برونــر ،جــروم« .)1347( .روش آموزشوپــرورش» .ترجم ـهی منوچهــر
افضــل .تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران
کریمــی ،روحاهلل« .)1389( .آیــا فلســفه بــرای کــودکان بــه نســبیگرایی
میانجامــد؟» مجل ـهی تفکــر و کــودک .پاییزوزمســتان .شــماره  .2صــص
101-119
کــم ،فیلیــپ« .)1389( .بــا هــم فکــر کــردن» .ترجم ـهی مــژگان رشــتچی،
فرزانــه شــهرتاش .تهــران :انتشــارات شــهرتاش
شــهرتاش ،فرزانــه« .)1389( .فلســفه بــرای کــودکان را چگونــه معرفــی
کنیــم؟» مجل ـهی اطالعــات حکمــت و معرفــت .خــرداد .شــماره  .3صــص
9-16
رشــتچی ،مــژگان «.)1388( .مبانــی نظــری اجتمــاع کنــدوکاو بــه عنــوان
روش آمــوزش فلســفه بــرای کــودکان» .مجل ـهی فرهنــگ .بهــار .شــماره
 .69صــص 39-58
ناجی ،ســعید« .)1385( ،فلســفه برای کودکان رویکرد جدیدی در فلســفه
و تعلیم و تربیت» .مجلهی فرهنگ .بهار .شــماره .69صص151-176
ناجــی ،ســعید (« .)1390بررســی و تحلیــل برنامــه فلســفه بــرای کــودکان و
نوجوانــان بــا نظــر بــه میــزان ابتنــای آن بــر پراگماتیســم دیویــی .مجلـهی
تفکــر و کــودک .پاییزوزمســتان .شــماره  .2صــص 79-100
وارتنبــرگ ،تومــاسای« .)1390( .ایدههــای بــزرگ بــرای بچههــای
کوچــک» .ترجمـهی نســرین ابراهیمــی لویــه .تهــران :انتشــارات شــهرتاش
هدایتــی ،مهرنــوش« .)1393( .بــه کــودکان اعتمــاد کنیــم» .تهــران:
انتشــاران پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
2nd edition).( .Philosophy in the classroom .)1977( .Lipman, M
Temple University Press
2nd edition). New( .Thinking in Education .)2003( .Lipman, M
York, Cambridge University Press
Can “Philosophy for children” Improve .)2005( .Thwaites, Helen
of religious 2 Teaching and Learning Within attainment target
5-pp1 .13.No .3 .education? Journal of Education. Vol

گاهنامه آرمان سال دوم شماره ششم مهر 15 95

تکلیف مرا روشن کن!
این خرمن است
یا نیست؟
مقدمهای بر ابهام ()Vagueness

حسام محمدی
یــك دانــه گنــدم ،خرمنیــی از گنــدم تشــكیل نمیدهــد .اجــازه دهیــد
یــك دانـــه گنـــدم بـــه آن بیفزاییــم؛ امــا افــزودن یــك دانــه گنــدم بــه
انباشــتی از گنــدم كــه خرمــن نیســت ،باعــث تشـــكیل خرمــن نمیشــود؛ بــه
عبــارت دیگــر ،یــك دانــه گنــدم در خرمــن بــودن یــا نبــودن ،تأثیــری نــدارد؛
بنابرایــن خرمنـــی بــه دســت نمیآیــد .ایــن كار را ادامــه میدهیــم .بــاز
هــم خرمــن بــه دســت نمیآیــد .بــا ادام ـهی ایــن كار هی ـچگاه بــه انــدازهی
دلخــواه خرمــن گنــدم بــه دســت نمیآیــد؛ از ایـنرو مـیتـــوان نتیجـــه گرفت
ً
كــه خرمــن گندمــی وجــود نــدارد ،امــا میدانیــم در بعضــی مــزارع ،واقعــا
ً
خرمنهایــی از گنــدم وجــود داشــتهاند ،دارنــد و احتمــاال خواهنــد داشــت.
یكــی از ایــن خرمنهـــای گنـــدم را در نظــر بگیریــد .فــرض كنیــد ایــن خرمــن
از صــد هــزار دانــه گنــدم تشــكیل شـــده باشـــد .یــك دانــه از آن برمیداریــم،
امــا كاســتن یــك دانــه گنــدم ،از انباشــتی از گنــدم كــه خرمــن اســت ،بــاز هــم
خرمنــی دیگــر بــه دســت خواهــد داد؛ یــك دانــه گنــدم در خرمــن بــودن یــا
نبــودن تـــأثیری نــدارد .بنابرایــن خرمنــی دیگــر بــه دســت میآیــد .ایــن كار

بهراحتیمیتوانپارادوکسخرمنرا
در موردمحموالتیامفاهیمدیگرنیزمشاهده کرد.
بهعنوانمثال،محمول«ثروتمند»رادر نظربگیرید.
فرض کنیدحسامثروتمنداست.
از او 50ریال پول میگیریم .آیا او به سبب دادن این
مبلغفقیرشدهاست؟
آیا گرفتن 50ریال از یک فرد ثروتمند باعث میشود
کهاودیگرثروتمندنباشد؟
واضحاست کهچنیننیست.
اگر فردی ثروتمند باشد با دادن 50ریال هنوز هم
ثروتمند است .حال 50ریال دیگر از حسام میگیریم.
او باز هم ثروتمند است.
این فرایند را آنقدر ادامه میدهیم که کل سرمایه
حسام به 100ریال برسد .واضح است که او در این
حالتدیگرثروتمندنیست،بااینکهبنابرمفروضات
بایداوراثروتمندبدانیم.
را ادامــه میدهیــم .بــاز هـــم خـــرمن بــه دســت میآیــد .بــا ادامـهی ایــن كار
بــه انــدازهی دلخــواه ،همـــواره خـــرمن بـــه دســـت خـــواهیم آورد .از ای ـنرو
میتــوان نتیجــه گرفــت كــه یــك دانــه گنــدم نیــز خرمنــی از گنــدم اســت،
امـــا میدانیــم كــه ایــن گونــه نیســت .در واقــع ،بــه نظــر میرســد از مقدمــات
درســت ،نتیج ـهای غلــط گرفتهایــم.
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یتــوان چنیــن پدیــدهای را صورتبنــدی
حــال ببینیــم بــه چــه ترتیــب م 
کــرد.
فــرض کنیــد یــک خرمــن گنــدم در اختیــار داریــم .ا گــر یــک دانــه از بیــن
گندمهــا برداریــم ،آنچــه باقــی میمانــد بــاز هــم یــک خرمــن اســت .یــک
دانــهی دیگــر برمیداریــم .بــاز هــم آنچــه باقــی میمانــد را یــک خرمــن
میپنداریــم .بــه ایــن ترتیــب ،بــه نظــر میرســد کــه بتــوان گــزارهی
درســت ( )1را مطــرح کــرد:
ا گــر یــک دانــه گنــدم از یــک خرمــن برداریــم ،آنچــه باقــی میمانــد
(گزاره)
یک خرمن است.
بــه برداشــتن دانــه هــا ادامــه میدهیــم تــا در نهایــت تنهــا
چنــد دانــه گنــدم باقــی بمانــد .واضــح اســت کــه در ایــن شــرایط
آنچــه پیـشروی ماســت خرمــن نیســت ،امــا چنیــن نتیجـهای بــا
مفروضــات مــا در تناقــض اســت .اســتدالل تناقضآمیــز بــاال را بــه
یتــوان بیــان کــرد:
شــکل زیــر م 
		
شیء پیشروی ما یک خرمن است(.مقدمهی اول)
					
ا گــر شــیئی خرمــن باشــد ،بــا برداشــتن یــک دانــه گنــدم هــم
(مقدمهیدوم)
خرمن است.
یک دانه گندم هم خرمن است( .نتیجه)
فــرض کنیــد خرمــن اولی ـهی مــورد بحــث از  100000دانــه
یتــوان بــه زبــان
گنــدم تشــکیل شــده باشــد .اســتدالل بــاال را م 
منطــق جدیــد هــم صورتبنــدی کــرد:
در اســتدالل بــاال ،بــه ایــن معنــی اســت کــه « 100000دانــه
گنــدم تشــکیل یــک خرمــن میدهــد» و بــه ایــن معنــی
اســت کــه « 1دانــه گنــدم تشــکیل یــک خرمــن
میدهــد ».همیــن نتیجــه اســت کــه
اســتدالل بــاال را تناقضآمیــز
میکنــد.
یــک تناقــض عبــارت اســت از یــک
اســتدالل بــا مقدمــات بــه وضــوح صــادق
و نتیجــهی بــه وضــوح کاذب .مــورد بــاال یکــی از ایــن
مــوارد اســت .مقدم ـهی اول و دوم بــر اســاس درک متعــارف بــه وضــوح
صــادق انــد ،امــا نتیجـهای کــه باالجبــار از آنهــا بــه دســت میآیــد بــه وضــوح
کاذب اســت .پارادوکــس بــاال را «پارادوکــس خرمــن» ()Sorites Paradox
ً
مینامنــد .عمومــا وقتــی پرســیده شــود كــه چــرا چنیــن اوضاعــی بــرای
خرمــن گنــدم یــا مــواردی از ایــن دســت رخ میدهــد ،گفتــه میشــود
تهـــا م ــبهم ( )vagueهســتند .در واقــع ،پدیــدهی
كـــه چـــون ایــن عبـار 
ابهــام ( )Vaguenessبــرای هــر عبارتــی کــه در معــرض پارادوکــس خرمــن
قــرار داشــته باشــد ،رخ میدهــد .علــت نامگــذاری ایــن پدیــده بــا عنــوان
«ابهــام» واضــح اســت :ایــن کــه مبهــم اســت کــه آیــا هــر تعــداد گنــدم
تشــکیل خرمــن میدهــد یــا خیــر.
یتــوان پارادوکــس خرمــن را در مــورد محمــوالت یــا مفاهیــم
بهراحتــی م 
دیگــر نیــز مشــاهده کــرد .بــه عنــوان مثــال ،محمــول «ثروتمنــد» را در نظــر
بگیریــد .فــرض کنیــد حســام ثروتمنــد اســت .از او  50ریــال پــول میگیریــم.
آیــا او بــه ســبب دادن ایــن مبلــغ فقیــر شــده اســت؟ آیــا گرفتــن  50ریــال از
یشــود کــه او دیگــر ثروتمنــد نباشــد؟ واضــح
یــک فــرد ثروتمنــد باعــث م 
اســت کــه چنیــن نیســت .ا گــر فــردی ثروتمنــد باشــد بــا دادن  50ریــال
هنــوز هــم ثروتمنــد اســت .حــال  50ریــال دیگــر از حســام میگیریــم .او

بــاز هــم ثروتمنــد اســت .ایــن فراینــد را آنقــدر ادامــه میدهیــم کــه کل
ســرمایه حســام بــه  100ریــال برســد .واضــح اســت کــه او در ایــن حالــت
دیگــر ثروتمنــد نیســت ،بــا اینکــه بنابــر مفروضــات بایــد او را ثروتمنــد
بدانیــم .ایــن كار را بــرای بســیاری از عبارتهـــای دیگــ ِـر زبـــان ،غیــر
از خـــرمن و ثروتمنــد ،نیــز میتــوان تكــرار كــرد .تنهــا برخــی از ایــن
عبارتهــا عبــارت انــد از :تــاس (کچــل) ،ســفید ،قدبلنــد،
ارزشمند ،باهوش ،عاقل ،زیبا و ...
ویژگیهای معمول عبارات مبهم
در بــاال ،ابهــام را بــا مثالهایــی معرفــی كـــردیم.
عبـــاراتی كـــه در زبـــان ،مســـتعد پـــارادوكس
خرمــن هســتند ،ویژگیهــای بســیار متعــدد
و متنوعــی دارنــد کــه میتوانیــد برخــی از
آنهــا را حــدس بزنیــد .در ایــن قســمت
بــرای تدقیــق بیشــتر ابهــام ،ســعی
میكنیــم برخــی از ایــن ویژگیهــا
را برشــمریم .ایــن ویژگیهــا،
بنیادیترین
ویژگیهــای ابهــام
هســتند و ســایر

در مثــال بــاال .همچنیــن انباش ـتهایی از گنــدم هســتند كــه بهوضــوح
ً
خرمــن گنــدم نیســتند ،مثــا یــك دانــه گنــدم .بــه ترتیــب بــه ایــن انباشـتها
)Paradigm Case
مــورد واضــح مثب ــت (Positive
)Paradigm Case
و مــورد واضــح منفــی (Negative
تعمیــم ایــن
یش ــود.
بــرای خرمــن گنــدم گفته مـ 
اسـت.
وضــع بــه مثالهــای دیگــر ســاده
دارد
تهـــایی از گن ــدم وجــود
امـــا انباشـ 
بودن
كـــه نمیتــوان دربــارهی خرمــن
یــا نبــودن آنهــا قضاوتــی كــرد؛ نــه میت ــوان گف ــت ك ــه خ ــرمن گنــدم هســتند

افرادی در جامعهی ايرانی هستند كه دربارهی
ثروتمند بودن آنها نمیتوان نظر داد؛
یتـوان گفـت ثروتمند هسـتند
يعني نه م 
و نـه میتوان گفت ثروتمند نيستند.
مشابه اين وضع برای ساير مثالها
ً
به وضوح رخ میدهد .در اين وضع ،اصطالحا
گفته میشود عبارت خرمن گندم ،ثروتمند یا ...
دارای مـورد حاشيهای
( )Borderline Caseاست.
و نــه میتــوان گفــت كــه خرمــن گنــدم نیســتند .افــرادی در جامع ـهی
یتــوان نظــر داد؛
ایرانــی هســتند كــه دربــارهی ثروتمنــد بــودن آنهــا نم 
یتــوان گفــت ثروتمنــد
یعنــی نــه میت ــوان گف ــت ثروتمنــد هس ــتند و ن ــه م 
نیســتند .مشــابه ایــن وضــع بــرای ســایر مثالهــا بــه وضــوح رخ میدهــد.
ً
در ایــن وضــع ،اصطالحــا گفتــه میشــود عبــارت خرمــن گنــدم ،ثروتمنــد یــا
 ...دارای مـــورد حاشــیهای ( )Borderline Caseاســت .بــه بیــان دیگــر،
یت ــوان ب ــه آن خرمــن گفــت و نــه میتــوان گفــت
انباشــت گندمــی كــه نــه مـ 
خرمــن نیســت ،مــوردی حاشــیهای بــرای عبــارت زبـــانی خرمــن گنــدم
یشــود .بــرای بقی ـهی مثالهــا نیــز وضــع ،مشــابه اســت.
محســوب م 

نســبت داد.

ویژگیهای
خــاص عبــارات مبهــم را میتــوان بــه آنهــا

 .1رواداری

محمــول «خرمــن گنــدم» را در نظــر بگیریــد .همچنیــن دو انباشــت گنـــدم
در نظـــر بگیریــد كــه اختــاف تعــداد گندمهــای آنهــا یــك دانـــه باشـــد .در
ایــن صـــورت اگـــر یكـــی خرمنــی از گنــدم باشــد ،دیگــری نیــز هســت و ا گــر
ً
یكــی خرمــن نباشــد ،دیگـــری نیــز نیســـت .در ایــن وضــع اصطالحــا گفتــه
میشــود محمــول خرمــن گنــدم نســبت بــه اختــاف یــك دانـــه گنــدم روادار
( )Tolerantاســت .بــرای محمــول ثروتمنــد نیــز وضع مشـــابهی وجود دارد.
اگـــر اختــاف ســرمایهی دو نفــر  10ریــال باشــد ،هركــدام ثروتمنــد اســت،
ا گــر و تنهـــا اگـــر دیگـــری ثروتمنــد باشــد .بــه اصطــاح ،ثروتمنــد نســبت بـــه
اخـــتالف ثــروت  10ریــال روادار اســـت .رواداری را میتــوان بــرای مثالهــای
دیگــر نیــز بــه طریــق مشــابه تعریــف كــرد.

.2موارد واضح و موارد حاشیهای

خرمــن گنــدم را در نظــر بگیریــد .انباشــتهایی از گنــدم هســتند كــه
ً
بهوضــوح ،خرمنــی از گنــدم انــد ،مثــا انباشــتی بــا صـــدهزار دانــهی گنـــدم

.3مرز مغشوش

ایــن بــار از یــك اســتعاره بهــره میگیریــم .صفح ـهای را در نظــر بگیریــد كــه
در مقابـ ِـل یــك منبــع نــور قــرار گرفتــه اســت .ا گــر صفح ـهی دیگــری بیــن
منبـــع نـــور و ص ــفحهی اول در نظــر بگیریــم -بــه طــوری كــه روی آن ســایه
تشــكیل شــود -خواهیــم دیــد كــه ســـایهای ك ــه تشــكیل میشــود ،دارای
مــرز مغشــوش اســت؛ یــا بــه عبارتــی مــرز دقیقــی نــدارد .حــال در ایــن مثــال،
یشــود ،اشــیای مــورد بحــث
صفحــهای را كــه ســایه روی آن تشــكیل م 
(انباشــت هــای گنــدم ،اف ــراد جامع ـهی ایــران یــا  ) ...و صفح ـهای را كــه
تولید ســـایه اس ــت ،عبـــارت زبـــانی مـورد نظ ــر) خرمن گندم ،ثروتمند
عامل ِ
یش ــود،
یــا  ) ...فــرض كنیــد .در ایــن اســتعاره ،ســایهای ك ــه تش ــكیل مـ 
همــان دایــرهی مصادیــق آن عبــارت زبانــی (خرمنهــای گنــدم ،افــراد
ثروتمنــد یــا  ) ...خواه ــد ب ــود .بـــا ایــن اســتعاره میخواهیــم ویژگــی دیگــری
را بــه عبــارات زبانــی مــورد بحــث نســبت دهیــم :داشـــتن مــرز مغشــوش
 )Blurred Boundary(.منظــور از داشــتن مــرز مغشــوش ایــن اس ــت ك ــه
دایــرهی مصادیــق ثروتمنــد ،ماننــد ســایهی تشــكیل شــده در اســتعارهی
بــاال اســت .نمیتــوان گفــت کــه مــرز بیــن ســایه و روشــنی کجاســت و بــه
همیــن ترتیــب هــم نمیتــوان گفــت مــرز بیــن خرمــن و غیرخرمــن کجاســت.
منبع اصلی :ابهام و پارادوکس خرمن ،داوود حسینی
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ابهامدر اخالق:
وجدان،
راهیبرایفرار
بــــــــاقــینـــمیگـــــــذارد!

حسام محمدی
هنگامیکــه در مــورد موضــوع ابهــام بــا مثالهایــی مثــل «خرمــن گنــدم»
یــا «قدبلنــد» صحبــت میشــود ،همــواره ایــن خطــر وجــود دارد کــه اهمیــت
موضــوع نادیــده گرفتــه شــود .ممکــن اســت از خــود بپرســید کــه بــرای
مــن چــه اهمیتــی خواهــد داشــت کــه بدانــم مــرز بیــن خرمــن و غیرخرمــن
کجاســت .مــن میتوانــم هــر انباشــتی از گنــدم را بــه میــل خــود خرمــن
بنامــم ،بــدون اینکــه بــا مشــکل جــدی مواجــه شــوم؛ غافــل از اینکــه
«پارادوکــس خرمــن» و پدیــدهی ابهــام در زندگیتــان چــه نقــش مهمــی ایفــا
میکنــد.
بــه ایــن مثــال کــه ممکــن اســت در زندگــی روزمرهیتــان بــا آن مواجــه شــده
باشــید ،توجــه کنیــد :فــرض کنیــد شــما و خانوادهیتــان (در اینجــا یــک
خانــواده معمولــی  4نفــره را در نظــر میگیریــم) هــر روز شــیر مینوشــید و

ً
دقیقاچهمقدار شیربرایمصرفخانواد هیتان کافی
است؟
ً
جواب قطعا یک ته بطری یا سه بطری شیر نیست.
ً
امااحتماال نخواهیدتوانستیکمقدار دقیقرابین
سر بازهتعیین کنید.
ایندو ِ
آیا یک بطری کافی است؟
یک بطری و یک استکان چطور؟
مواردی را به یاد آورید
که به جای خرید یک بطری شیر،
دوبطریشیرخریدهاید

ی شــیر بــرای
بــه انــدازهی ســایر اعضــای خانــواده ،خــود را مســئول تهی ـه 
در یخچــال را بــاز
برنامــهی هــر روز زندگیتــان میدانیــد .یــک روز صبــح ِ
میکنیــد و متوجــه میشــوید کــه تنهــا یــک تهبطــری شــیر در یخچــال
باقــی مانــده اســت .در ایــن حالــت ،خــود را مســئول تهیـهی شــیر در اســر ع
وقــت میدانیــد و ا گــر از انجــام ایــن وظیفــه کوتاهــی کنیــد ،خــود را ســرزنش
در یخچــال را بــاز
خواهیــد کــرد .حــال فــرض کنیــد در یــک روز دیگــرِ ،
میکنیــد و ســه بطــری شــیر در یخچــال مییابیــد .در ایــن حالــت نســبت
بــه خریــدن شــیر احســاس مســئولیت نخواهیــد کــرد ،زیــرا شــیر بــه انــدازهی
«کافــی» در یخچــال موجــود اســت و مطمئــن هســتید کــه ا گــر مقــدار شــیر
در ادام ـهی روز بــه قــدری کــم شــود کــه «ناکافــی» شــود ،شــما ،یــا هــر فــرد
دیگــری از اعضــای خانوادهیتــان کــه متوجــه ایــن امــر شــود ،بــرای خریــد
شــیر اقــدام خواهیــد کــرد .امــا فــرض کنیــد یــک روز در یخچــال را بــاز
 18فلسفه

میکنیــد و میبینیــد یــک بطــری شــیر در یخچــال اســت .آیــا در ایــن حالــت
خــود را مســئول تهی ـهی شــیر میدانیــد؟ در واقــع ،آیــا ایــن مقــدار شــیر را
بــرای مصــرف خانــواده کافــی میدانیــد؟
مثــال ذکــر شــده در بــاال ،شــاهدی بــر مواجهــه بــا پدیــدهی ابهــام در زندگــی
روزمــرهی ماســت .مثــال بــاال تمــام ویژگیهــای اصلــی تشــکیل یــک
پارادوکــس خرمــن را دارد .در زیــر ،ایــن ویژگیهــا را برمیشــمریم:

.1رواداری

اگــر ســه بطــری شــیر بــرای مصــرف خانــواده کافــی باشــد ،ســه بطــری
شــیر منهــای یــک قطــره نیــز بــرای مصــرف خانــواده کافــی خواهــد بــود و
ـئولیت شــما در قبــال خریــد شــیر
همیــن امــر باعــث نداشــتن احســاس مسـ
ِ
در آن لحظــه خواهــد بــود .بــه همیــن ترتیــب ا گــر یــک تهبطــری شــیر بــرای
مصــرف خانــواده ناکافــی باشــد ،بــا اضافــه کــردن یــک قطــره شــیر بــه بطــری
نیــز ،مقــدار شــیر ناکافــی اســت و شــما همچنــان خــود را مســئول تهی ـهی
یتــوان گفــت کافــی بــودن شــیر،
شــیر خواهیــد دانســت .بــه ایــن ترتیــب ،م 
نســبت بــه چنــد قطــره شــیر ،روادار اســت.

.2وجود موارد واضح و حاشیهای

همانطــور کــه در بــاال مشــاهده کردیــم ،مواقعــی وجــود دارد کــه شــما خــود
ً
را بهوضــوح مســئول تهی ـهی شــیر احســاس خواهیــد کــرد؛ مثــا وقتــی کــه
شــیری در یخچــال نمانــده یــا تنهــا یــک تــه بطــری شــیر در یخچــال موجــود
ـیر موجــود در یخچــال را بــه وضــوح
اســت .در واقــع ،در مــواردی کــه شـ ِ
ناکافــی مییابیــد ،نســبت بــه تهی ـهی شــیر احســاس مســئولیت میکنیــد.
در مقابــل ،وقتــی کــه ســه بطــری شــیر در یخچــال اســت ،احســاس
مســئولیتی در قبــال تهی ـهی شــیر نداریــد و شــیر موجــود در یخچــال را
کافــی میدانیــد .ایــن دو مــورد از مــوارد واضــح ،دو سـ ِـر بــازهی کافــی-
ناکافــی هســتند و تکلیــف در مواقــع مواجهــه بــا آنهــا مشــخص اســت .امــا
در مــورد وقتــی کــه تنهــا یــک بطــری شــیر در یخچــال وجــود دارد ،نســبت
بــه وظیفـهی خــود مطمئــن نیســتید و حتــی ممکــن اســت دچــار نگرانــی یــا
چالــش شــوید ،زیــرا مشــخص نیســت کــه یــک بطــری شــیر بــرای مصــرف
اعضــای خانــواده کافــی یــا ناکافــی اســت .در ایــن حالــت یــک بطــری شــیر
در زمــرهی مــوارد حاشــیهای قــرار میگیــرد.

.3مرز مغشوش

ً
دقیقــا چــه مقــدار شــیر بــرای مصــرف خانواد هیتــان کافــی اســت؟ جــواب
ً
ً
قطعــا یــک تــه بطــری یــا ســه بطــری شــیر نیســت .امــا احتمــاال نخواهیــد
توانســت یــک مقــدار دقیــق را بیــن ایــن دو سـ ِـر بــازه تعییــن کنیــد .آیــا یــک
بطــری کافــی اســت؟ یــک بطــری و یــک اســتکان چطــور؟ مــواردی را بــه
یــاد آوریــد کــه بــه جــای خریــد یــک بطــری شــیر ،دو بطــری شــیر خریدهایــد،
زیــرا مطمئــن نبودهایــد مــرز کافــی بــودن شــیر چــه مقــدار اســت و تصمیــم
گرفتهایــد بــا تهی ـهی دو بطــری از کافــی بــودن شــیر مطمئــن شــوید.
بــه ایــن ترتیــب مشــاهده میکنیــم کــه موضوعــی بــه ایــن ســادگی ،کــه
ممکــن اســت هــر روز بــا آن روب ـهرو شــویم ،بســتر مناســبی بــرای وقــوع
یتــوان در آن بــه ســادگی
پدیــدهی ابهــام اســت و پارادوکــس خرمــن را م 
صورتبنــدی کــرد.
مقدمهی اول 3 :بطری شیر برای مصرف خانواده کافی است.
مقدمـهی دوم :ا گــر مقــداری از شــیر بــرای مصــرف خانــواده کافــی باشــد ،بــا
کــم شــدن یــک قطــره از آن ،بــاز هــم بــرای مصــرف خانــواده کافــی خواهــد
بــود.

نتیجه :یک قطره شیر برای مصرف خانواده کافی است.
مــوارد متعــدد دیگــری را در زندگــی روزمــره میتــوان برشــمرد کــه مثــل مــورد
بــاال در معــرض پارادوکــس خرمــن و پدیــدهی ابهــام هســتند.
بعضــی از ایــن مــوارد عبارتنــد از:
مقــدار زمانــی کــه بــرای انجــام یــک تکلیــف خــاص مدرســه
یــا دانشــگاه بــه صــورت شایســته نیــاز اســت.
مقــدار آبــی کــه بــرای شســتن دســت بعــد از مراجعــه
بــه سرویسبهداشــتی الزم داریــد( .فــرض کنیــد کــه
نســبت بــه صرفهجویــی در مصــرف آب حســاس
هســتید).
مقــدار فاصلــهای کــه هنــگام صحبــت بــا فــرد
نامحــرم در محیــط کار مجــاز میدانیــد( .فــرض
کنیــد کــه فــرد متشــرعی هســتید).
ممکــن اســت بپذیریــد کــه مــوارد بــاال همگــی ســبب
وقــوع ابهــام میشــوند ،امــا میتــوان بــرای هرکــدام
یــک مــرز دلخــواه در ناحیـهی مــوارد واضــح در نظــر
گرفــت و از وقــوع مشــکل جلوگیــری کــرد .بــه عنــوان
مثــال ،در مــورد تهی ـهی شــیر بــرای مصــرف روزانــه
ممکــن اســت ایــن مــرز ،دو بطــری شــیر اختیــار
در
شــود؛ یعنــی ا گــر هریــک از اعضــای خانــواده ِ
یخچــال را بــاز کــرد و متوجــه شــد کــه کمتــر از دو
بطــری شــیر در یخچــال اســت موظــف اســت کــه
بــرای خریــدن شــیر اقــدام کنــد .بــه همیــن ترتیــب
بــرای مــوارد فــوق ،مرزهــای دلخــواه میتواننــد بــه
ایــن ترتیــب اختیــار شــوند:
صــرف ســه ســاعت بــرای یــک تکلیــف،
تضمینکننــدهی اجــرای خــوب آن اســت.
مصــرف  2لیتــر آب بــرای شســتن دســتان کافــی
اســت.
فاصلــهی یــک متــری بــا نامحــرم،
تضمینکننــدهی حفــظ حرمــت در محیــط کاری
ا ســت .
در ایــن مــوارد شــما بــا قبــول ابهــام در مســئله،
قــراردادی بــرای حــل مشــکالت روزمــره پیشــنهاد
دادهایــد کــه شــاید مــورد قبــول همــگان نباشــد،
امــا میتوانیــم بپذیریــم کــه بــرای حــل برخــی
ـکالت شــخصی کفایــت میکنــد( .تصــور کنیــد
مشـ ِ
کــه در مــورد مصــرف آب ،قاعــدهی بهکاررفتــه در
بــاال ،تبدیــل بــه یــک قانــون شــود .در ایــن حالــت
ممکــن اســت حتــی شــما بــه عنــوان شــخصی کــه به
صرفهجویــی در مصــرف آب مقیــد هســتید ،بــه آن
اعتــراض کنیــد ).امــا ایکاش هم ـهی مســائل بــه
همیــن ســادگی حــل میشــدند! میتــوان مســائل
متعــددی را در زندگــی روزمــره برشــمرد کــه ممکــن
نیســت بــه ایــن ســادگی بــرای آنهــا مــرز تعییــن کــرد و

بــر آنهــا فایــق آمــد .بــه مثــال زیر توجــه کنید :فــرض کنید خود و همســرتان،
هــر دو شــاغل هســتید و بــرای مدتــی کــه در خانــه نیســتید از پرســتار کودکــی
بــرای مراقبــت از کودکتــان بهرهمنــد شــدهاید .بــا پرســتار
توافــق کردهایــد کــه هــر روز کودکتــان را بــرای بــازی بــه
پــارک نزدیــک محــل ســکونتتان ببــرد و از او انتظــار
داریــد کــه مواظــب کودکتــان باشــد و از او غفلــت نکنــد
یکــه کــودک در
و بــا پرســتار اتفاقنظــر داریــد کــه هنگام 
ً
پــارک اســت 1 ،ثانیــه غفلــت از او (مثــا رو برگردانــدن از
او ،هنگامــی کــه مشــغول سرســرهبازی اســت ).مجــاز
و  10ثانیــه غفلــت از او غیرمجــاز باشــد .متأســفانه در
یکــی از روزهــا ،کودکتــان در هنــگام بــاال رفتــن از
سرســره لیــز میخــورد ،ســقوط میکنــد و دســتش
ً
میشــکند .در ایــن حالــت احتمــاال مقصـ ِـر اتفــاق

در این موارد
شما با قبول ابهام در مسئله،
قراردادی برای حل مشکالت
روزمره
پیشنهاد دادهاید
که شاید مورد قبول همگان
نباشد،
اما میتوانیم بپذیریم
مشکالت
که برای حل برخی
ِ
شخصی
کفایت میکند.
اما ایکاش
همهی مسائل
به همین سادگی
حل میشدند!

را پرســتار کــودک میدانیــد ،امــا ممکــن اســت
لتــر باشــید و حــدس بزنیــد شــاید
کمــی عاد 
ا گــر کــودک همــراه شــما هــم بــود ،ایــن اتفــاق
برایــش میافتــاد .بــه همیــن دلیــل از او یــا ســایر
شــاهدان حادثــه پرسوجــو میکنیــد کــه پرســتار
ً
دقیقــا چــه مدتــی از کــودک غافــل بــوده اســت.
یشــوید کــه پرســتار
فــرض کنیــد متوجــه م 
ً
دقیقــا  3/4ثانیــه از کــودک شــما غافــل بــوده
اســت .ایــن مــدت از غفلــت را غیرمســئوالنه
میدانیــد و بــه دادگاه شــکایت میکنیــد ،امــا
دادگاه ،پرســتار را تبرئــه میکنــد ،زیــرا بــه نظــر
قاضــی مــرز غیرمســئوالنه بــودن غفلــت در چنیــن
شــرایطی  5/3ثانیــه اســت .آیــا اســتدالل قاضــی را
ً
میپذیریــد؟ طبیعتــا نــه .چــه چیــزی باعــث شــده
کــه  3/4ثانیــه غفلــت ،مســئوالنه و ســه و نیــم
ثانیــه غفلــت ،غیرمســئوالنه تلقــی شــود؟ چطــور
 0/1ثانیــه ســبب تفــاوت قضــاوت مــا در مــورد
یشــود؟
اخالقــی بــودن یــا نبــودن چنیــن عملــی م 
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مشــکل بــه همینجــا هــم خالصــه نمیشــود .خــود پرســتار هــم
ناراحــت اســت و خــود را مقصــر میدانــد( .هــر چنــد ممکــن اســت از
نظــر قضایــی از خــود دفــاع کنــد ).او بــه ســبب غفلتــی کــه کردهاســت
و صدم ـهای کــه کــودک دیدهاســت ،ناراحــت اســت .ا گــر غفلــت او بــه
انــدازهی یــک بــار پلــک زدن بــود ،احســاس کوتاهــیاش بیمعنــی
بــود و عاقالنــه بــود کــه راضــی میشــد تقصیــری مرتکــب نشدهاســت
و ممکــن نبــود بتوانــد از چنیــن اتفاقــی پیشــگیری کنــد ،امــا ا گــر 100
ثانیــه از کــودک غافــل شــده بــود ،واضــح بــود کــه کوتاهــی کردهاســت
مســئولیت ایــن اتفــاق ،بــر گــردن اوســت .امــا مــوردی کــه در حــال
و
ِ
بررســی آن هســتیم ،نــه در مــورد مــوارد واضــح بلکــه در مــورد مــوارد
حاشــیهای میپرســد .فــرض کنیــد بــه پرســتار توضیــح دهیــد کــه چــون
تنهــا  3/4ثانیــه غفلــت کردهاســت ،نبایــد بــار گنــاه را بــر دوشــش
احســاس کنــد ،امــا ا گــر ســه و نیــم ثانیــه غفلــت کــرده
بــود گناهــکار بــود .ایــن توضیــح چــه کمکــی بــه
درد وجــدان او خواهــد کــرد؟ آیــا دغدغههــای

بسیاریازفیلسوفان
و مردم بر این باورند
کهقوانیناخالقی
دارایعینیتهستند؛
یعنی
مستقلاز قراردادهایما
وجود دارند
مرزگذاری دلخواه
و این با
ِ
رویمسائلاخالقی
در تناقضاست.
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اخالقــی او را برطــرف میکنــد؟ بــه ایــن ترتیــب ،بــه نظــر میرســد
ً
تعییــن مــرز دلخــواه ،اساســا در تقابــل بــا شــهود اخالقــی مــا باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از فیلســوفان و مــردم بــر ایــن باورنــد کــه
قوانیــن اخالقــی دارای عینیــت هســتند؛ یعنــی مســتقل از قراردادهــای
ـذاری دلخــواه روی مســائل اخالقــی
مــا وجــود دارنــد و ایــن بــا مرزگـ ِ
ـتار مثــال بــاال یــک مســلمان
ـ
س
پر
در تناقــض اســت .فــرض کنیــد کــه
ِ
اســت و بــاور دارد کــه درســتی یــا نادرســتی اعمــال مــا توســط خداونــد
ســنجیده میشــود .واضــح اســت کــه بــه ایــن ترتیــب ،مــرز ســه و نیــم
ثانی ـهای کــه بــه صــورت دلخــواه اختیــار شــده اســت ،حتــی ا گــر بتوانــد
مســائل قضایــی او را حــل کنــد ،نمیتوانــد دغدغههــای اخالقــی
او را برطــرف کنــد .بــه ایــن ترتیــب ســؤال اصلــی بــاز هــم مطــر ح
میشــود :آیــا عمــل مــن اخالقــی بــوده یــا اخالقــی نبــوده اســت؟ تــازه
در اینجاســت کــه متوجــه میشــویم کــه چــرا فیلســوفان از
قراردادهــای م ـندرآوردی بیزارنــد!
بــه ایــن ترتیــب ،پاســخ یــا اتخــاذ رویکــرد مناســب
نســبت بــه ســؤال بــاال کــه همــواره وجــدان مــا را
دســتخوش حمــات بیرحمانــه قــرار میدهــد،
بایــد بــا بررســی همهجانب ـهی پدیــدهی ابهــام،
جهــان ،انســان و فلســفهی اخــاق اختیــار شــود.
مســئلهی ابهــام حــل نشدهاســت و انتظــار
م ـیرود بــا توجــه بــه رشــد علــم و تکنولــوژی
ـان جدیــد ،بازگش ـتهای
و چالشهــای جهـ ِ
جدیتــری بــه آن ر خ دهــد.
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اشــاره :دولــت عــراق بــا انتشــار بیانی ـهای در  24مــارس  2016بــه طــور
رســمی آغــاز عملیــات آزادســازی شــهر موصــل بــه نــام «عملیــات فتــح»
از گــروه دولــت اســامی عــراق و شــام (داعــش) را اعالمکــرد؛ هرچنــد،
یهــای سیاســی ،قومــی و مذهبـ ِـی داخلــی عــراق و همچنیــن
پیچیدگ 
مداخــات خارجــی منطقـهای و فرامنطقـهای در کشــور ،چگونگــی اجــرای
ایــن عملیــات را دشــوارتر کردهاســت .یکــی از موضوعــات مــورد بحــث،
نقــش گرو ههــا و عواملــی اســت کــه در آزادســازی شــهر موصــل مشــارکت
ً
میکننــد .در واقــع بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه کــه آزادســازی موصــل صرفــا
یــک عملیــات نظامــی نیســت بلکــه آینــدهی سیاســی-امنیتی عــراق
را رقــم خواهــد زد ،مجــادالت داخلــی و البتــه خارجــی بــر ســر اینکــه چــه
گروههایــی در ایــن عملیــات نقــش داشــته باشــند ،بــاال گرفتهاســت .یکــی
از گروههــای اصلــی مــورد بحــث ،گــروه الحشــد الشــعبی یــا بســیج مردمــی
عــراق اســت کــه در پــی فرمــان آیـتاهلل ســید علــی سیســتانی ،بــرای مبــارزه
ل شــد .مخالفــان و منتقــدان ایــن گــروه ،کــه آن را تحــت
بــا داعــش تشــکی 
حمایــت و حتــی مواقعــی «دستنشــاندهی» ایــران میداننــد ،بــا ذکــر
دالیــل مختلــف ،خواهــان عــدم مشــارکت ایــن گــروه در عملیــات آزادســازی
ـروی
موصــل بودنــد .در یادداشــت حاضــر ،در آغــاز بــه چگونگــی رونــد پیشـ ِ
داعــش در عــراق ،ســپس شــکلگیری گــروه الحشــد الشــعبی و در نهایــت
تهــا علیــه ایــن گــروه پرداختــه میشــود.
انتقــادات و مخالف 
اســامی عــراق و شــام (داعــش) در پــی
تروریســتهای گــروه دولــت
ِ
پیشــروی در اســتان نینــوا در فاصل ـهی چهــارم تــا دهــم ژوئـ ِـن ســال 2014
و تســلیم ســریع نیروهــای ارتــش عــراق -کــه بنــا بــر گزارشهــا ،پس ـتهای
خــود را تــرک و فــرار کردهبودنــد -بــر موصــل ،دومیــن شــهر بــزرگ عــراق،
مســلط شــدند )2016,Chulov(.یــک ســال بعــد ،حیــدر العبــادی ،نخســت
وزیــر عــراق ،در ســخنرانیای کــه از تلوزیــون دولتــی کشــور در اواخــر ســال
 2015پــس از آزادســازی شــهر رمــادی واقــع در غــرب عــراق پخــش شــد،
گفــت« :ســال  ،2016ســال پیــروزیای بــزرگ و نهایــی خواهدبــود ».وی در
ادامــه افــزود« :مــا بــه دنبــال آزادســازی شــهر موصــل هســتیم و آن ضربـهای
نهایــی و کشــنده بــرای داعــش خواهدبــود,Chmaytelli and Kalin(».
 )2015در نهایــت در  24مــارس ســال جــاری ،دولــت عــراق در بیانیــهای
کوتــاه ،آغــاز عملیــات آزادســازی شــهر موصــل را کــه «عملیــات فتــح» نــام
گرفتهاســت ،اعــامکــرد .شــهر موصــل کــه در  400کیلومتــری شــمال بغــداد
قــرار گرفتهاســت ،پایتخــت خودخوانــدهی گــروه تروریســتی داعــش در
عــراق محســوب میشــود .هرچنــد تحلیلگــران معتقــد هســتند کــه شکســت
داعــش در عــراق و بازپسگیــری شــهرهای اشغالشــده توســط گــروه،
امــری حتمــی اســت ،امــا بســیاری نیــز بــر ایــن باورنــد کــه آزادســازی موصــل
نــه تنهــا پایــان مشــکالت عــراق نیســت بلکــه آغــازی بــرای نزاعهــای داخلــی
بــرای کســب ســهم بیشــتر قــدرت و ســرزمین اســت .در یادداشــت حاضــر ،به
سیاست
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بررســی وضعیــت عــراق پــس از داعــش پرداختــه میشــود.

شکلگیری دولت اسالمی عراق و شام
در اول رمضــان  1435برابــر بــا  29ژوئــن  ،2014ابومحمــد العدنانــی،
ســخنگوی داعــش ،بــا خوانــدن بیانی ـهای تأســیس خالفــت جهانــی
اســامی را اعــا م کــرد و از بیعــت ســران گــروه بــا ابوبکــر البغــدادی در مقــام
امیرالمومنیــن پردهبرداشــت .نــام گــروه نیــز بــه دولــت اســامی ،بــدون
هیــچ افــزوده دیگــری تغییــر یافت(.مصطفــی )1394:80 ،گــروه موســوم
بــه دولــت اســامی عــراق و ســوریه (داعــش) در اصــل در ســال 2004
و در وا کنــش بــه اشــغال عــراق توســط امریــکا ،هنگامــی کــه ابومصعــب
الزرقــاوی ،مؤســس گــروه تکفیــری جماعــت التوحیــد و الجهــاد ،بــه
طــور رســمی بــا بــن الدن و گــروه مرکــزی القاعــده اعــام بیعــت میکنــد
و نــام گــروه خــود را بــه «القاعــده در عــراق» تغییــر میدهــد ،پایهگــذاری
شدهاســت .او بــا طراحــی عملیاتهــای انتحــاری و بمبگــذاری در
فضاهــای عمومــی ماننــد بــازار ،بــه جــذب و ســازماندهی افراطگرایــی
مبــادرت جســت(.همان )45:در واقــع گــروه زرقــاوی ابتــدا بــا نــام جماعیــت
التوحیــد و الجهــاد فعالیتهایــش را در افغانســتان آغــاز کــرد و ســپس در
اردن و عــراق پیگرفت(.همــان )52:بــا شــروع ناآرامیهــای ســوریه،
ابوبکــر البغــدادی بخشــی از نیروهــای جهــادی دولــت اســامی عــراق را بــه
ت کــرد .ایــن نیروهــا کــه زیــر نظــر ابومحمــد
درون مرزهــای ســوریه هدای ـ 
الجوالنــی ســازماندهی میشــدند ،بــا حمایــت البغــدادی« ،جبههالنصــره»
را در ســوریه تأســیسکردند(،همان )72:امــا بــا آغــاز اختالفــات بیــن
شــاخهی القاعــده در عــراق و شــاخهی ایــن گــروه در ســوریه ،البغــدادی
طــی بیانی ـهای در  2013انحــال جبههالنصــره و تأســیس دولــت اســامی
در عــراق و شــامل را اعــام کــرد و در نهایــت در  29ژوئــن  2014تأســیس
«خالفــت اســامی» بــا رهبــری ابوبکــر البغــدادی را اعــام مینمایــد.
( ) 2015 :Clarion project Researchداعــش بــا ورود بــه ســوریه و ســرکوب
دیگــر گروههــای شورشــی و معــارض حکومــت بشاراالســد ،بــر رقــه تســلط
یافــت و ســپس ایــن شــهر را پایتخــت خــود خوانــد .ایــن گــروه در عیــن حــال
کــه بــه پیشــروی در ســوریه ادامهم ـیداد ،از عــراق نیــز غافــلنمانــد و بــا
تســلط بــر شــهرهای فلوجــه و رمــادی در اســتان االنبــار و ســپس بــا تســخیر
موصــل ،دومیــن شــهر بــزرگ عــراق ،موقعیــت خــود را تثبیــت نمــود.

تشکیل الحشد الشعبی یا بسیج مردمی عراق
گــروه الحشــد الشــعبی یــا بســیج مردمــی عــراق ،در پــی تهاجــم گــروه «دولــت
اســامی» به شــهر موصل و تهدید آن به پیشــروی به ســمت بغداد تشــکیل
ل میدهــد ،پــس
شــد .ایــن گــروه کــه اکثریــت آن را نیروهــای شــیعه تشــکی 
از فتــوای آیـتاهلل ســید علــی سیســتانی بــه صــورت چارچوبــی ســازمانی بــه
نــام الحشــد الشــعبی بــرای جنــگ ضــد داعــش تشــکیلشــد .نخســت وزیــر
عــراق در ژوئــن  2015اعــامکــرد کــه الحشــد الشــعبی بخشــی از سیســتم
ت میکنــد و
امنیتــی عــراق اســت کــه از جانــب دولــت عــراق بودجــه دریاف ـ 
در جــوالی ســال جــاری ،حیــدر العبــادی دســتور داد تــا ایــن گــروه بــه یــک
ل شــود.
ســازمان نظامــی تحــت نظــارت نخس ـتوزیری تبدی ـ 
ً
تقریبــا  67گــروه مختلــف عراقــی ،الحشــد الشــعبی را تشــکیل میدهنــد؛
«ســرایا الســام»« ،ســپاه بــدر»« ،کتائــب حــزباهلل عــراق» و «عصائــب اهــل
الحــق» از جملـهی ایــن گروههــا هســتند .بایــد توجــه داشــت کــه هــر کــدام
از ایــن گروههــا ســاختار ســازمانی و رهبــر ویــژهی خــود را دارنــد و همچنیــن
مرجــع دینــی ایــن گروههــا مختلــف اســت ،امــا مرجــع دینــی اکثریــت آنهــا
آیــت اهلل خامن ـهای ،رهبــر جمهــوری اســامی ایــران ،اســت .هرچنــد
نیروهــای غالــب الحشــد را شــیعیان تشــکیل میدهنــد ،امــا گروههــای

مســیحی و اهــل ســنت نیــز در ایــن ســازمان فعــال هســتند.
بــا توجــه بــه اینکــه نزدیــک بــه  80درصــد تالشهــای
نظامــی الحشــد بــر عهــدهی چهــار گروهــی کــه در بــاال
نامبردهشــد ،اســت ،بــه طــور خالصــه ایــن گروههــا
را مــورد بررســی قــرار میدهیــم:

سرایا السالم

نــام جدیــد «جیــش المهــدی» ،جنــاح
نظامــی جریــان صــدری بــه رهبــری
مقتــدی صــدر اســت« .جیــش المهــدی» در
ســال  2003و پــس از تــرور آیــتاهلل محمــد باقــر حکیــم،
رهبــر مجلــس اعــای انقــاب اســامی عــراق (کــه نــام آن بعدهــا
بــه مجلــس اعــای اســامی عــراق تغییــر کــرد )،تشــکیل شــد« .جیــش
المهــدی» بعــد از مبــارزه علیــه امریــکا در دو جنــگ در نجــف و بصــره کــه
بــه شکســت انجامیــد ،ســاح خــود را در ســال  2004بــه کمیت ـهی مشــترک
عراقی-امریکایــی تســلیم کــرد.

سپاه بدر

ایــن گــروه فعالیــت خــود را بــه عنــوان جنــاح نظامــی مجلــس اعــای انقالب
اســامی عــراق کــه در ســال  1982در ایــران تأســیس شــد ،تحــت نظــارت
تهــران آغــاز کــرد و در جنــگ هشــت ســالهی عــراق علیــه ایــران ،در کنــار
نیروهــای ایرانــی و علیــه ارتــش صــدام حســین وارد جنــگ شــد.
کتائب حزباهلل لبنان
ایــن گــروه کــه گفتــه میشــود جمــال جعفــر ابراهیــم ،معــروف بــه ابــو
مهــدی المهنــدس ،مســئولیت تأســیس آن را بــر عهــده داشتهاســت
بــه حکومــت «ولــی فقیــه» در ایــران متعهــد و وفــادار اســت .ایــن
گــروه در ســال  2010موفــق بــه توســعهی موشــکهای کاتیوشــا و تولیــد
موشــکهای جدیــد «ذوالفقــار و الکــرار و حیــدر» شــدند.

جنبش عصائب اهل الحق

ایــن جنبــش کــه حامیــان آن بــر خــود ،عنــوان «مقاومــت اســامی در
عــراق» میگذارنــد ،در ســال  2004یعنــی یــکســال پــس از اشــغال عــراق
توســط نیروهــای امریکایــی از جنبــش صــدری خــارج شــد و قیــاس
الخزعلــی ،رهبــر ســابق در جنبــش صــدری ،آن را تأســیس کــرد ( .مركــز
الروابــط للبحــوث والدراســات االســتراتيجية 28 :اغســطس )2016

آزادسازی موصل
شــاید بتــوان گفــت کــه دو قطــب رقیــب بــر ســر ایفــای نقــش در
جنــگ آزادســازی موصــل بهوجــود آمدهاســت؛ یــک طــرف قطــب
امریــکا  -و شــریکان و متحــدان عــرب منطقـهای آن -قــراردارد
کــه بــه صــورت رســمی نیــت خــود را بــرای مشــارکت گســترده در
جنــگ علیــه داعــش در اســتان نینــوا از طریــق ارســال ســربازان
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و متخصصــان و ایجــاد مرکــز رهبــری و کنتــرل در پایــگاه هوایــی قیــاره کــه
نیروهــای عــراق از داعــش بازپسگرفتنــد ،نشاندادهاســت و در طــرف
دیگــر ایــران  -و متحــدان منطقـهای و داخلــی آن در عــراق -قــرار دارد کــه
نقــش عظیمــی در جنــگ ضــد گــروه تروریســتی داعــش دارد؛ جنگــی کــه بــا
مشــارکت فعــال ایــران یــا بــه شــکل مســتقیم از طریــق مستشــاران نظامــی
یــا از طریــق الحشــد الشــعبی در اســتانهای دیالــه و صالحالدیــن و االنبــار
صــورتگرفتهاســت .رقیبــان ایــران در منطقــه و البتــه امریــکا نگــران ایــن
موضــوع هســتند کــه ایجــاد فرصــت بــرای حشــد شــعبی بــرای مشــارکت
گســترده در جنــگ موصــل در واقــع فرصتــی بــرای ایــران اســت تــا نفــوذ
سیاســی خــود را در عــراق بــه تســلط مؤثــر میدانــی تبدیــلکنــد( .مرکــز روابــط
للبحــوث و الدراســات اســتراتجیة 20 :یولیــو )2016
در مقابــل ،مقامــات الحشــد الشــعبی و ایــران نیــز مخالــف مشــارکت امریــکا
در جنــگ ضــد داعــش در عــراق هســتند .واکنــش مقامــات و فرماندهــان
الحشــد الشــعبی نســبت بــه دیــدار اشــتون کارتــر در جــوالی  2016از بغــداد
کــه بــا خبــر تصمیــم امریــکا مبتنــی بــر ارســال  560ســرباز دیگــر بــه ایــنکشــور همــراه بــود -رد مداخلــهی امریــکا در جنــگ ضــد داعــش درون
ایــن کشــور ،بهویــژه در خصــوص آزادســازی شــهر موصــول بــود .بــه نظــر
میرســد کــه فرماندهــان ارشــد نیروهــای بســیج مردمــی عــراق نگــران ایــن
هســتند کــه هرگونــه مداخل ـهی بیشتــر امریــکا در جنــگ ضــد داعــش در
ســرزمین عــراق ،نقــش ســازمان را در ایــن جنــگ کاه ـش خواهــدداد .بــه
نظــر میرســد افزایــش مشــارکت امریــکا در مســائل امنیتــی و سیاســی عــراق
رابطــهی معکوســی بــا نقــش ایــران دارد .دبیــر کل ســازمان بــدر و رهبــر
حشــد شــعبی ،هــادی عامــری ،پــس از انتشــار ایــن خبــر در بیانیـهای گفــت:
«مــا اظهــارات وزیــر دفــاع امریــکا در خصــوص ارســال  560ســرباز امریکایــی
بــرای مشــارکت در عملیــات آزادســازی شــهر[موصل] را رد میکنیــم».
همچنیــن در بیانیــه بــه ایــن اشــاره کردهاســت کــه «همــه بایــد بداننــد کــه
عراقیهــا قــادر بــه آزادســازی کشورشــان هســتند .همانطــور کــه بیجــی و
فلوجــه و قیــاره را آزاد کردیــم ،موصــل را نیــز آزاد خواهیــم کــرد ».همچنیــن
عامــری تأ کیــد کــرد کــه «مــا قاطعانــه وجــود نیروهــای زمینــی امریــکا را رد
میکنیــم؛ بــه ایــن خاطــر کــه ملــت عــراق ،جایگزنــی امریــکا بــا داعــش را
رد میکنــد ...تصمیــم مــا ایــن اســت کــه عــراق جایــی بــرای داعــش یــا
امریکاییهــا نیســت( ».همــان)
نــه تنهــا اظهــارات ایــن چنینــی توســط مقامــات بلندپایــهی سیاســی و
امنیتــی عــراق و دیگــر کشــورها دربــار ه بحــران ضــد تروریســم در عــراق،
بلکــه فضــای حاکــم حــول ایــن موضــوع ،بهویــژه در رســانههای عــرب
نشــانمیدهد کــه جنــگ موصــل بــرای آزادســازی شــهر بــه صــورت کالن،
آینــدهی عــراق و ماهیــت نفــوذ منطقــهای و بینالمللــی در ایــن کشــور را
تعییــنخواهدکــرد؛ بــه عبــارت دیگــر شــاید بتــوان گفــت کــه در حــال حاضــر
نــه تنهــا در میادیــن جنگــی اســتان نینــوا و شــهر موصــل ،دومیــن شــهر بــزرگ
عراق،منازعــه در جریــان اســت ،بلکــه در حــوزهی سیاســی ،گروههــای
قومــی و مذهبـ ِـی رقیــب نیــز درگیــر نــزاع قــدرت بــر ســر اینکــه چگونــه ایــن
شــهر از داعــش بازپسگرفتهشــود ،هســتند .یــک مقــام ارشــد دولــت امریــکا
کــه خواســته نامــش فاشنشــود در گفتوگــو بــا نشــریهی فــارن پالســی
در ایــن خصــوص گفتهاســت« :اینکــه چــه کســی موصــل را بازپسگیــرد،
اهمیــت بســیاری دارد».
علیرغــم مخالفتهــا بــا مشــارکت نیروهــای الحشــد الشــعبی در عملیــات
بازپسگیــری موصــل ،هــادی عامــری ،از فرماندهــان الحشــد ،در
مصاحبـهی خــود بــا مجلـهی فایننشــال تایمــز گفــت کــه در جنــگ موصــل
ی خواهنــد کــرد .هرچنــد ایــن نکتــه را نیــز افــزود کــه
نقشــی اساســی بــاز 
سیاست
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نیروهــای آن وارد شــهر نمیشــوند ،بلکــه فقــط منطقــه را «محاصــره»
میکننــد ،کــه بــه جنگجویــان محلــی و نیروهــای امنیتــی امــکان ورود بــه
داخــل موصــل را میدهــد)2016 :De Luced and Johnson( .

انتقادات مخالفان الحشد الشعبی
یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه منتقــدان و مخالفــان داخلــی و خارجــی
ح میکننــد« ،تعرضاتــی» اســت کــه در عملیاتهــای
الحشــد مطــر 
پیشــین آزادســازی شــهرهای عــراق از داعــش توســط ایــن گــروه صــورت
گرفتهاســت؛ اقداماتــی نظیــر آتـشزدن منــازل اهــل ســنت در ایــن شــهرها.
درســت اســت کــه انجــام ایــن اقدامــات توســط نیروهــای الحشــد نــه تنهــا
انکارپذیــر نیســت ،بلکــه حتــی حداقــل در یــک مــورد یکــی از مقامــات وزارت
کشــور عــراق تاییــد نیــز شــده اســت ،امــا بــه تعبیــر رابــرت توالســت (Robert
 )Tollastتحلیلگــر مســائل امنیتــی و سیاســی ،ماجــرا تــا ایــن انــدازه هــم
ســاده نیســت .در واقــع هرچنــد رســانههای مخالــف الحشــد بــا تکیــه بــر
ایــن اقدامــات تــاش میکننــد تــا آن را انتقامگیــری مذهبــی شــیعیان از
اهــل ســنت نشــان دهنــد ،امــا توالســت کــه تــا مــاه مــی ســال جــاری ســه بــار
بــه ایــن کشــور ســفر کردهاســت ،دربــارهی آن میگویــد« :در ســال ،2015
گزارشهایــی مبنــی بــر ایــن وجــود داشــت کــه نیروهــای الحشــد بــه دنبــال
اخــراج داعــش از تکریــت ،خانههایــی را در شــهر ســوزاندند .بعدتر مشــخص
شــد کــه بســیاری از کســانی کــه آن داراییهــا را خــراب کردنــد ،ســنیهایی
از قبیلـهی جبــور بودنــد ،کــه از اعضــای نزدیــک بــه قبیلـهی البوجیــل کــه
متهــم بــه حمایــت از داعــش بودنــد ،انتقــام گرفتنــد .پــس از آن هــادی
عامــری بــا یکــی از شــیوخ قبیلـهی البوجیــل دیــدار کــرد تــا در خصــوص ایــن
حــوادث صحبــت کنــد؛ دیــداری کــه بــه گفتــه شــیخ «جلسـهای پربــار» بــوده
اســت».
عــاوه بــر مشــاهدات میدانــی توالســت ،نگارنــدهی ایــن یادداشــت نیــز در
جلس ـهای بــا یکــی از اعضــای ســپاه بــدر -کــه در عملیاتهــای آزادســازی
اســتانهای عــراق از داعــش مشــارکت داشتهاســت -چنیــن انتقاداتــی را
ً
مطــرح کردهاســت .ایشــان نیــز بــر اینکــه ایــن اقدامــات اصــا ســازمانیافته
نیســتند تأ کیــد نمــوده و اضافــه کردهاســت کــه افــرادی کــه مرتکــب آن
ً
میشــوند از مقامــات ارشــد دســتور نگرفتهانــد ،بلکــه عمدتــا بنــا بــر احســاس
انتقامگیــری شــخصی و خانوادگــی دســت بــه عمــل میزننــد:Tollast( .
)2016
ً
اساســا چگونگـ ِـی برخــورد بــا ســاکنان موصــل  -کــه اکثریــت آن را اهــل
ســنت تشــکیل میدهنــد -نــه تنهــا بــه لحــاظ داخلــی بــرای گروههــای
سیاســی ســنی حائــز اهمیــت اســت ،بلکــه بــرای قدرتهــای فرامنطق ـهای
نیــز مهــم اســت؛ بــه همیــن خاطــر اســت کــه جــان الــن ،فرســتاده ویــژه
ریاســت جمهــوری امریــکا ،بــرای ائتــاف بینالمللــی ضــد داعــش میگویــد:
«آینــدهی عــراق ،بــه عنــوان یــک کشــور متحــد ،بــر اینکــه چقــدر خــوب بــا
جوامــع عــرب ســنی برخــورد شــود ،بســتگی دارد ».ایــن موضوعــی اســت کــه
منتقــدان دولــت مرکــزی بغــداد بــا تکیــه بــر آن ،دولــت نوریالمالکــی را بــه
ســوءرفتار بــا اهــل ســنت و عــدم تشــکیل دولتــی فراگیــر ،متهــم میکننــد
و سیاســتهای او را زمینهســاز قدرتگیــری داعــش میداننــد .درک
چرایـ ِـی دوام و پایایـ ِـی داعــش ،نیــاز بــه فهــم عمیقتـ ِـر مشــکالت حکمرانــی
ـگ
ـنی عــراق پــس از جنـ ِ
و نمایندگ ـیای دارد کــه گروههــای عــرب سـ ِ
،2003بــا آن روب ـهرو بودنــد و حتــی تــا امــروز هــم ادامــه پیــدا کردهاســت.
در نظرســنجیای کــه در  2015صــورت گرفــت ،فقــط  13درصــد از جمعیــت
اعــراب ســنی بــاور داشــتند کــه دولــت مرکزیشــان در بغــداد در مســیر
درســت حرکــت میکنــد.

بــه شــوراهای بیــداری عــراق عمدتــا بــه عنــوان مصداقــی دربــارهی عــدم
شــرکت دادن نیروهــای ســنی در دولــت ،برخــاف آنچــه کــه وعــده داده
شــدهبود ،اشــاره میشــود .شــوراهای بیــداری یــا پســران عــراق ،گروهــی
جنــگ 2007
 10000نفــری از نیروهــای جنگجــوی قبیلــهای بــود کــه در
ِ
امریــکا ،علیــه القاعــده در اســتان االنبــار مشــارکت داشــت؛ امــا پــس از
موفقیــت در جنــگ مذکــور ،نوریالمالکــی شــوراهای بیــداری را منحــل
کــرد و ایــن وعــده را کــه بــرای جنگجوهــا شــغلهای ثابــت فراهــم کنــد،
زیرپــا گذاشــت.
عــاوه بــر مســئلهی رفتــار بــا اهــل ســنت ،یکــی دیگــر از مســائل
نگرانکننــدهی منتقــدان و مخالفــان الحشــد الشــعبی در داخــل و خــارج
عــراق ،تــداوم درگیریهــای فرقهگرایانــه پــس از داعــش اســت .در واقــع
منتقــدان الحشــد الشــعبی میگوینــد پــس از شکســت داعــش ،بــا توجــه
بــه وجــود مقادیــر زیــادی ســاح خــارج از دســت دولــت و در دســت دههــا
نظامیان وابســته بــه مســئوالنی کــه اهــداف و
هــزار نفــر متعلــق بــه شــبه
ِ
ً
منافعشــان هماهنــگ نیســت ،انــواع جدیــدی از بیثباتــی و احتمــاال نــزاع
ً
داخلــی شــکل خواهــد گرفــت .آنهــا عمدتــا بــر درگیریهــای درونــی میــان
احــزاب شــیعه تکیــه میکننــد .ایــن اختالفــات در عــراق -کــه در ماههــای
اخیــر بــه اوج خــود رســیده اســت -از شــکل ســنتی خــود ،یعنــی اختالفــات
بیــن احــزاب اصلــی شــیعه ،ســنی و کــرد ،خــارج شــده و بــه انشــعاب میــان
احــزاب شــیعهی حاکــم درون ائتــاف ملــی رسیدهاســت و نگرانیهــای
برخــی را از وقــوع جنــگ بیــن گروههــای مســلح متعلــق بــه آن احــزاب،
افزایــش میدهــد.
ســومین موضــوع مــورد توجــه منتقــدان الحشــد ،در خصــوص نقشــی اســت
کــه گــروه الحشــد الشــعبی در آزادســازی ایــن شــهرها ایفــا میکنــد .در حالــی
کــه عملیــات آزادســازی در اســتان نینــوا در جریان اســت و تعدادی از شــهرها
و روســتاهایی کــه دو ســال تحــت اشــغال نیروهــای تروریســتی داعــش قــرار
داشــتند ،آزاد شــدهاند و عــراق بــرای عملیــات بــزرگ آزادســازی موصــل
آمــاده میشــود ،بحــث و جدالهــا در خصــوص آینــدهی عــراق پــس از
داعــش ،بــه شــدت بــاال گرفتــه اســت .یکــی از عمدهتریــن موضوعــات مــورد
بحــث در خصــوص نقشــی اســت کــه گــروه الحشــد الشــعبی در آزادســازی
ایــن شــهرها ایفــا میکنــد .اینکــه بــا توجــه بــه جایــگاه ایــن گــروه -کــه
یــک ســازمان نظامــی رســمی و تحــت نظــارت نخســتوزیری محســوب
امــروز عــراق ،ایــن ســوال مطــرح
میشــود -در ســاختار سیاســی-امنیتی
ِ
میشــود کــه آینــدهی الحشــد الشــعبی چــه خواهــد بــود؟ برخــی تــداوم
الحشــد در عــراق پــس از داعــش را بحرانهــای داخلــی و خارجــی عــراق را
بیشــتر میکنــد ،در ســطح داخلــی اســتمرار الحشــد بهویــژه بــار مالــی عــراق
را افزایــش میدهــد و ایــن در حالــی اســت کــه عــراق چندســالی اســت کــه در
پــی کاهــش جهانــی قیمــت نفــت دارای بحــران مالــی اســت ( .مركــز الروابط
للبحــوث والدراســات االســتراتيجية 28 :اغســطس )2016
بــه نظــر میرســد قدرتهــای فرامنطقــهای و غربــی بــه اهمیــت جایــگاه
الحشــد در عــراق آزاد شــده از داعــش پــی بردنــد و بــا توجــه بــه اینکــه
گروههــای مختلفــی تشــکیلدهندهی الحشــد هســتند کــه رویکردهــای
ً
الزامــا مشــابهی در قبــال مســائل مختلــف ،از جملــه نقــش ایــران در
عــراق و یــا ارتبــاط بــا ایــاالت متحــدهی امریــکا ،ندارنــد ،مطابــق معمــول
سیاســتمداران فرامنطقــه بــه دنبــال مذا کــره بــا گروههــای بــه اصطــاح
«خــوب» از اعضــای الحشــد هســتند .فیلیــپ اســمیث دربــارهی ایــن
مســئله ،در یادداشــتی بــرای انســتیتوی واشــنگتن ایــن موضــوع را مطــرح
میکنــد کــه برخــی از شــبهنظامیان شــیعهی تشــکیلدهندهی الحشــد،
«شــبهنظامیان خــوب» محســوب میشــوند؛ بــه ایــن معنــا کــه آنهــا
نیروهــای ملیگراتــری هســتند کــه در فعالیتهــای جهــادی مشــارکت

ندارنــد و روابطشــان بــا ایــران تیرهوتــار یــا در غیــر ایــن صــورت محــدود
اســت .اســمیث در ادامــه ،بــا اشــاره بــه «مجلــس اعــای اســامی عــراق» بــه
عنــوان یکــی از اعضــای الحشــد -کــه بــه عنــوان شــبهنظامیان خــوب از آن
یــاد میشــود -بــه تصمیمگیــران ایــاالت متحــدهی امریــکا هشــدار میدهــد
کــه گــروه نا مبــرده یکپارچــه نیســت و برخــی از اعضــا و یــا گروههایــی کــه
تحــت لــوای آن عمــل میکننــد ،ویژگیهــای شــبهنظامیان خــوب را
ندارنــد)2016 :Smyth ( .
برخــی گزارشهــا حا کــی از ایــن اســت کــه هیئتهــای دیپلماتیــک غــرب
یــک گام فراتــر از بحثهــای نظــری برداشــته و وارد عمــل شــدهاند.
جــان عزیــز ،روزنام هنــگار لبنانــی ،در یادداشــتی بــرای پایــگاه اینترنتــی
المانیتــور از نشســت محرمانــه بیــن هیئــت نمایندگــی غربــی و نماینــدگان
الحشــد در بیــروت ،لبنــان ،خبــر داد .بــه گفت ـهی یکــی از شــرکتکنندگان
از طــرف هیئـ ِـت الحشــد در مذا کــرات ،واحدهــای الحشــد الشــعبی توســط
یــک هیئـ ِـت  12نفــره نمایندگــی شدهاســت کــه بیشتــر رهبــران الحشــد در
عــراق ،از جملــه فرماندهــان تیپهــا ،سیاســتمداران و مقامــات مســئول،
امــور مختلــف تیــم الحشــد الشــعبی را نمایندگــی میکردنــد .طــرف مقابــل،
متشــکل از تعــداد بســیاری دیپلماتهــای چندیــن کشــور بــود؛ از جملــه
نــروژ ،اســپانیا ،هلنــد ،کانــادا ،اســترالیا ،ایتالیــا و آلمــان و همچنیــن
ً
نماینــدگان ســازمانهای غیــر دولتــی و قطعــا ســازمان ملــل متحــد کــه
ایــن طــرح را راهانــدازی کردنــد؛ امــا نماینــدگان امریــکا و بریتانیــا در جلســه
حضــور نداشــتند؛ هرچنــد بــه ادعــای ایــن فــرد کــه نــام او فــاش نشــده ،بــه
نظــر میرســد کــه هیئــت آلمانــی کــه تقاضــای مالقاتــی خصوصــی را بــا
نماینــدگان الحشــد کــردهبــود ،گروهــی بــوده کــه نظــرات امریــکا و بریتانیــا را
نمایندگــی میکــرد ه اســت .عضــو ارشــد هیئــت آلمانــی بــه هیئــت نمایندگــی
الحشــد گفتــه اســت« :مــا معتقدیــم کــه شــما انتخابهــای آینــده را خواهیــد
بــرد و شــما شــریکان کلیــدی در حکومــت عــراق خواهیــد بــود .بنابرایــن،
الحشــد الشــعبی و غــرب بایــد از اهمیــت ایــن پیــروزی آ گاه باشــند و بــر ایــن
مبنــا شــروع بــه عمــل کننــد».
ً
اساس ـیترین موضوعــات مــورد بحــث در ایــن نشســت -کــه اصــا مالقــات
بــر اســاس ایــن مســائل انجــام شــده بــود -عبارتنــد از :نخســت درخصــوص
آینــدهی روابــط قانونــی و ســازمانی بیــن الحشــد و حکومــت عــراق؛ هیئــت
غربــی میخواســتند بداننــد کــه آیــا الحشــد بــه طــور کامــل در ارتــش عــراق
ادغــام خواهــد شــد .پاســخ الحشــد بــه گفت ـهی یکــی از اعضــای هیئــت
شــرکت کننــده در نشســت ،آشــکار بــود« :مــا یــک نیــروی نظامــی خواهیــم
بــود کــه بخشــی از دولــت عــراق اســت ،امــا بخشــی از ارتــش عــراق نخواهــد
بــود ».او میگویــد کــه گفتــه شــده کــه الحشــد ارتشــی جایگزیــن ،امــا تابــع
بــه دولــت خواهــد بــود؛ درســت شــبیه بــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
ایــران.
موضــوع دومــی کــه مطــرح بــود ،ایــن بــود کــه آیــا الحشــد آمــادهی ادغــام در
فراینــد سیاســی در عــراق اســت .پاســخ هیئــت الحشــد دربــارهی ایــن مســئله
نیــز مشــخص بــود« :درحــال آمادگــی بــرای شــرکت در انتخابــات پارلمانـ ِـی
 2017عــراق هســتیم ».بــه گفت ـهی مصاحب هشــونده ،گویــا هیئــت غربــی
انتظــار اینکــه الحشــد نتایــج قابــل توجهــی را در ایــن انتخاباتهــا کســب
کنــد داشــته اســت؛ چــرا کــه درخصــوص آینــدهی اتحادهــا ،توزیــع قــدرت در
بغــداد و ســناریوهای مختلــف پــس از انتخابــات پرســیدند)2016 :Aziz ( .

نتیجهگیری
یادداشــت حاضــر بــه بررســی منازعــات در جریــان داخلــی و خارجــی حــول
چگونگــی آزادســازی شــهر موصــل از دســت گــروه تروریســتی داعــش
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پرداختــه اســت .در پــی پیشــروی داعــش در عــراق و اشــغال دومیــن شــهر
بــزرگ ایــن کشــور ،یعنــی موصــل ،نگرانیهــای سیاســی و مذهبــی در عــراق
افزایــش پیــدا کــرد و بــه دنبــال آن بــا فتــوای آیـتاهلل ســید علــی سیســتانی
مبتنــی بــر «جهــاد» علیــه داعــش ،گــروه الحشــد الشــعبی یــا همــان بســیج
مردمــی عــراق تشــکیل شــد ،امــا از همــان آغــاز مجادالتــی درخصــوص
نقشــی کــه ایــن گــروه بایــد در آزادســازی شــهرهای تحــت اشــغال داعــش
ایفــا کنــد ،مطــرح بــود .اگــر بپذیریــم کــه تاکتیکهایــی کــه بــرای جنــگ
علیــه داعــش در عــراق اســتفاده میشــود ،آثــار قومی-فرق ـهای را پــس از
جنــگ و نــزاع بــه دنبــال خواهــد داشــت ،نگرانــی مخالفــان و منتقــدان
ً
نظامیان عمدتــا شــیعه در عــراق،
داخلــی و خارجــی الحشــد ،از اینکــه شــبه
ِ
اهلل لبنــان ،از موفقیتهــای خــود در میادیــن جنگــی بــه
همچــون حــزب ِ
عنــوان ســکوی پرتابــی در مبــارزات سیاســی اســتفاده کننــد و بهتدریــج
صحنــهی سیاســی را در عــراق تغییــر دهنــد ،قابلدرکتــر خواهــد شــد.
()2015:4 ,Knights
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نقــش مؤثــر و مثبـ ِـت الحشــد الشــعبی در مبــارز ه
ضــد داعــش و آزادســازی شــهرها از دســت ایــن گــروه تروریســتی ،غیرقابلانــکار
ـنت عــراق در
اســت ،امــا نگرانیهــای گروههــای سیاســی دیگــر ،بهویژه اهل سـ ِ
خصــوص آینــدهی سیاســی خــود نیــز قابــل تأمــل اســت .دولــت پیشــین عــراق
تحــت حکومــت نخسـتوزیر ،نوریالمالکــی ،همــواره به خاطر سیاسـتهای
غیرفراگیــر خــود مــورد انتقــاد قــرار داشــت .نــه تنهــا چگونگــی رفتــار و عمــل
عامــان آزادســازی موصــل ،بلکــه سیاسـتهای پساداعشـ ِـی دولــت عــراق ،در
ایجــاد ثبــات یــا تشــدید بیثباتــی ،نقــش تعیینکننــدهای دارد .کتابچ ـهی
راهنمــای ارتــش امریــکا در خصــوص عملیاتهــای
ثبــات ،ثبــات را بــه عنــوان «مجموعــهای از
شــرایط کــه جمعیــت بومــی ،آن را مشــروع،
قابلپذیــرش و قابلپیشبینــی در
نظــر میگیرنــد» تعریــف میکنــد.
دکتریــن انگلیــس در ایــن
ِ
خصــوص صریحتــر اســت .این
دکتریــن ،ثباتســازی را بــه
عنــوان رویکــردی تعریــف
میکنــد کــه «در وضعیــت
خشــونتبار
بحــران
ِ
اســتفاده میشــود کــه
طراحــی شــده اســت تــا از
اقتــدار مشــروع ،حمایــت
کنــد ».بــه نظــر میرســد
صحبــت جــان الــن ،فرســتادهی

سیاست
 26فلسفه

ویــژهی ریاســت جمهــوری ،در مــورد ائتــاف بینالمللــی ضــد داعــش کــه
نکــه چقــدر
میگویــد« :آینــدهی عــراق بــه عنــوان یــک کشــور متحــد ،بــر ای 
خــوب بــا جوامــع عــرب ســنی برخــورد شــود بســتگی دارد» قابلتأمــل اســت.
دولــت عــراق بایــد بــه دنبــال ایجــاد ثبــات در عــراق باشــد .ایجــاد ثبــات یــا
تثبیــت بــه گســترهای از مداخــات کوتا همــدت و در مقیــاس کوچــک اشــاره
ی بیرونآمــده از بحــران
میکنــد کــه طراحــی شــدهاند تــا بــه کشــور یــا جامع ـ ه 
کمــک کننــد تــا احتمــال بازگشــت خشــونت را کمتــر ســازند .در ایــن رویکــرد ،از
تفویــض خدمــات محلــی و دیگــر فعالیتهــای ثباتســاز ،برای توانمندســازی
یشــود .بنابرایــن دولــت عــراق نــه تنهــا بایــد از
رهبــران محلــی اســتفاده م 
سیاسـتهای فرقهگرایانــه و غیرفراگیــر ،کــه گروههــای جامعـهی عــراق را بــه
حاشــیه میراننــد ،پرهیــز کنــد ،بلکــه بایــد بــا عوامــل آن نیــز برخــورد کنــد.
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مقدمهای
بر اقتصاد شناختی
بهاره شاهمرادی

مطالعــات «میانرشــتهای و چندرشــتهای» از عناصــر جــدی
پیشــرفت علمــی در قــرن بیســت و یــک انــد .هــدف کلــی
ایــن پرونــده و مقالــه ،بررســی زمینههــای ورود اقتصــاد بــه
علــوم شــناختی یــا بــه عبارتــی معرفــی پایههــای شــناختی
اقتصــاد و پیونــد مــدون اقتصــاد بــا ســایر رشــتههای
علــوم اجتماعــی و طبیعــی و ارائ ـهی دیــد کلــی از علــم
اقتصــاد شــناختی اســت .ویژگــی هــای علــم اقتصــاد
نســبت بــه دیگــر علــوم انســانی و اجتماعــی ســبب
شدهاســت تــا ایــن علــم زمینــهی مطالعــات
ای شــایانتوجهی داشــته باشــد و
میانرشــته ِ
بــه عرصههــای مطالعاتــی دیگــر رشــتهها نیــز
وارد شــود ،امــا بــا وجــود قابلیــت بــاالی آن
بــرای اینگونــه مطالعــات ،بــا چالشهایــی
مواجــه بودهاســت و تبییــن قابلیتهــا
و چالشهــای موردنظــر یکــی از
وظایــف ایــن مقالــه اســت.
علــم اقتصــاد ،بهویــژه رویکــرد حاکــم آن ،بــا ورود بــه مطالعــات
میانرشــتهای و پیشــرفت در آن ،بــه جایگاهــی رسیدهاســت کــه بــه
نوعــی تحلیــل جدیــد و در مــواردی بــه نقــد نیــاز دارد .هایــک و نــورث ،دو
اقتصــاددان برنــدهی جایــزهی نوبــل هســتند کــه بــر اســاس مدلهــای
پیوندگــرا کوشــیدهاند بــا اســتفاده از مفاهیمــی ماننــد فرهنــگ ،باورهــا
و نهادهــا ،ارتباطــی میــان ذهــن ،شــناخت و عملکــرد اقتصــادی برقــرار
ـاد متعــارف کــه متفکــران
کننــد .ابتــدا الزم اســت بــه نارســاییهای اقتصـ ِ
اقتصــادی را بــرای وارد کــردن زمینههــای شــناختی و پیونــد علــوم
شــناختی بــه اقتصــاد بــه تفکــر واداشتهاســت را بررســی کنیــم و در نهایــت
بــه تعاریفــی از علــوم شــناختی و اقتصــاد شــناختی بپردازیــم.
از نارســاییهای اقتصــاد متعــارف (ارتدکــس) میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کرد:
 )1در نظــر نگرفتــن شــرایط خطــر و عــدم اطمینــان ،کــه بــه دلیــل نقصــان
و عــدم تقــارن اطالعــات ایجــاد میشــود )2.فــرض عقالنیــت کامــل ،کــه
انســانها را داری عقالنیــت ابــزاری در نظــر میگیــرد )3 .در نظــر نگرفتــن

مطالعات«میانرشتهایوچندرشتهای»
از عناصرجدیپیشرفتعلمی
در قرن بیست و یک اند.
تأثیــرات نهادهــا ،ســازمانها (ماننــد خانــواده) ،ارزشهــا ،باورهــا و
مدلهــای ذهنــی بــر تصمیمگیــری فــردی و اجتماعــی  )4عــدم توجــه بــه
تأثیــرات عواملــی ماننــد کارآفرینــی ،عــدم توجــه بــه ظرفیــت عامــل انســانی
و شــکافهای جنســیتی ،عــدم توجــه بــه فضــای کس ـبوکار ،عــدم توجــه
بــه یادگیــری ،رفتــار و تصمیمگیریهــای تخصیــص منابــع و  )5بهطورکلــی
الگوســازی ایســتا و عــدم توجــه بــه نوســانی بــودن شــرایط و محیــط و
اقتصاد
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تأثیــر متقابــل عامــان و رفتــار آنهــا بــر محیــط و بالعکــس ،توســط اقتصــاد
ارتدکــس.
نهادگرایــان قدیــم ،از پیشــگامان انتقــاد بــه عقالنیــت ابــزاری بودنــد.
اقتصــاد نهادگرایــی بــا نوشــتههای افــرادی ماننــد وبلــن (،)1862-1925
کامونــز ( )1862-1945و میچــل ( )1876-1948و دیگــر پیــروان آنهــا
آغــاز شــد .نهادگرایــان اولیــه کــه جریانــی انتقــادی نســبت بــه اقتصــاد
نیوکالســیک بودنــد ،نظــرات مشــترکی داشــتند ،کــه عبارتنــد از )1 :تأ کیــد
بــر عمــل جمعــی بیــش از عمــل فــردی  )2بررســی تکاملــی اقتصــاد
بهجــای بررس ـیهای مکانیکــی و  )3تأ کیــد بــر
مشــاهدات تجربــی بــه جــای اســتدالل
هــای قیاســی (کالیــن.)1999 ،
همچیــن آنهــا توجهــی خــاص بــه
دســتاوردهای ســایر علــوم داشــتند
(کامونــز ،1931میشــل )1910و فــرض
عقالنیـ ِـت نظری ـهی نیوکالســیک را قبــول
نداشــتند و بــر جنبههــای شــناختی رفتــار
بــرای توضیــح کنــش افــراد متمرکــز میشــدند
(واندنبــرگ .)2002 ،مفهومــی کــه آنهــا از نهــاد
مدنظــر داشــتند ،بســیار شــبیه جامعهشناســان
بــود؛ بــه طــور مثــال وبلــن از کلمــات عــادات،
رســوم و عــرف بــرای اشــاره بــه مفهــوم
نهــاد اســتفاده میکــرد.
نهادگرایــان جدیــد ماننــد نهادگرایــان قدیــم تــاش نکردنــد کــه فــروض
نئوکالســیک را بهطورکامــل کنــار بگذارنــد ،بلکــه در صــدد اصــاح آن
برآمدنــد (هاجســون )1998 ،و برخــی از آنهــا بــا اســتفاده از مباحــث نویــن
علــوم شــناختی درصــدد هســتند تبیینــی از عملکــرد اقتصــادی ارائــه کننــد.
بهاینترتیــب نهادگرایــان از پیشــگامان مطــرح کــردن نقدهــای وارده بــه
اقتصــاد متعــارف بودنــد ،کــه مطالعــات آنهــا بخــش عمــدهای از نقدهــا را
بــه رویکــرد ارتدکسـ ِـی اقتصــاد کــه در ابتــدا بیــان شــد ،پوشــش میدهــد و
افــرادی تکمیلکننــدهی ایــن مباحــث هســتند کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره
میشــود.
مــورد قابــل بحــث دیگــر ایــن اســت کــه در واقعیــت ،اطالعــات در اختیــار
افــراد ،بــه طــور اصولــی ،کامــل نیســت ،کــه میتــوان در دو بخــش
نقصــان اطالعــات و عــدم تقــارن اطالعــات بــه آن اشــاره کــرد ،کــه ایــن
امــر منجــر بــه ایجــاد شــرایط خطــر و عــدم اطمینــان میشــود (ارو،1984
اســتیگلیتز.)2002
نقصــان و عــدم تقــارن اطالعــات بــا پیشفــرض عقالنیــت محــدود کــه از
پایههــای اقتصــاد شــناختی اســت ،تــا حــدود زیــادی مرتفــع شدهاســت.
در مواجهــه بــا بحــث باورهــا اقتصاددانــان بــه دو گــروه عمــده تقســیم مــی
شــوند ،کــه یــک گــروه از آنهــا بــا تمرکــز بــر مســئلهی ذهــن و علــوم شــناختی
بــه بررســی ایــن مســئله میپردازنــد .هایــک از پیشــگامان ایــن روش اســت
و نــورث کارهــای وی را تکمیــل کردهاســت.
روش هایــک تمرکــز بــر مســئلهی ذهــن اســت و تئــوریاش را بــر مبنــای
تمایــز میــان دو نــوع نظــم پای هگــذاری میکنــد .درحقیقــت ،او بــه وجــود
دو نــوع نظــم کــه عبارتنــد از نظــم فیزیکــی و نظــم حســی .البتــه وی
یشــود کــه برخــی از اندیشــمندان بهجــای کلم ـهی حســی از
یــادآور م 
کلمــات ذهنــی ،معقــول ،ادرا کــی ،پدیــداری و غیــره اســتفاده میکننــد

و منظــور وی نیــز از نظــم حســی ،همــان نظــم پدیــداری اســت کــه بــه
بنــدی چگونگــی تحلیــل فرایندهــای بیرونــی در ذهــن
بررســی و طبقه
ِ
و مغــز میپــردازد .وی وظیفــهی علــوم طبیعــی را بررســی نظــم فیزیکــی
بیرونــی پدیدههــای طبیعــی میدانــد ،درحالیکــه موضــوع
یعنــی نظــم
ِ
علــم روانشناســی و تحقیــق وی ،بــر نحــوهی طبقهبنــدی حــوادث
بیرونــی در ذهــن و سیســتم عصبــی اســتوار اســت .تأ کیــد هایــک بــر نظــم
ـداری علــوم روانشــناختی اســت و رویـهی علــوم طبیعــی و برونگرایــی
پدیـ ِ
و
را ناکامــل میدانــد .وی بــه انتقــاد از رفتارگرایــی میپــردازد
آن را بــه انــکار مشــکل اصلــی کــه همــان مســئلهی ذهــن و
طبقهبنــدی اســت ،متهــم میکنــد.
از نظــر هایــک ،اصطــاح ذهــن بــرای توصیــف تمــام

علماقتصاد،
بهویژه رویکرد حاکم آن،
باورودبهمطالعاتمیانرشتهای
و پیشرفت در آن،
بهجایگاهیرسیدهاست
کهبهنوعیتحلیلجدید
و در مواردی به نقد
نیاز دارد.
فرایندهــای طبقهبنــدی رویدادهــا ،بــر اســاس نظــم کیفــی بهکارم ـیرود.
نظــم کیفــی شــبیه چیــزی اســت کــه مــا از تجربیــات حســی میدانیــم و
متفــاوت از نظــم فیزیکــی پدیدههــا اســت (هایــک .)132 :1953،هایــک
معتقــد بــه مدلهــای پیوندگراســت .بــه نظــر وی در خــال تکامــل
گونههــا بهواســطهی نوعــی از تجربیــات و یادگیــری ،بهتدریــج سیســتمی
از ارتباطهــا شــکل میگیــرد (همــان )53 :کــه بــه ثبــت و طبقهبنــدی
محرکهــا میپــردازد (همــان .)64 :در ایــن سیســتم هــر پدیــده بــا توجــه
بــه ارتباطــی کــه بــا دیگــر پدیدههــا دارد ،دســتهبندی میشــود (همــان:
فــرد
 .)37در حقیقــت آنچــه مــا درک میکنیــم ،خصوصیــات منحصربه ِ
یــک شــی نیســت ،بلکــه تنهــا خصوصیاتــی اســت کــه اشــیا در اشــترا ک بــا
ســایر پدیدههــا دارنــد (همــان .)142 :ایــن سیســتم طبقهبنــدی ماننــد هــر
سیســتم طبقهبنــدی دیگــر ســاختاری پیچیدهتــر از جهانــی دارد کــه آن را
طبقهبنــدی مــی کنــد (همــان.)185 :
ایــن سیســتم بهتدریــج گســترش مــی یابــد و در فراینــد تکامــل گونههــا ب ـ ه
واســطهی تجربیــات و یادگیــری کاملتــر میشــود و درک و طبقهبنــدی
محرکهــای جدیــد بــا توجــه بــه ســابقهی قبلــی آنهــا انجــام میگیــرد؛
بنابرایــن ادراک ،همیشــه یــک تفســیر اســت .رویــدادی کــه بهعنــوان
ً
یــک نــوع جدیــد وارد میشــود کــه قبــا هرگــز اتفــاق نیفتادهاســت و
بنابرایــن محرکهــای آن بــرای اولیــن بــار بــه ذهــن میرســند ،نمــی
توانــد بههیچوجــه تفســیر شــود (همــان )142 :و در نهایــت ایــن سیســتم
طبقهبنــدی اســت کــه درک مــا از جهــان اطــراف را شــکل میدهــد.
داگالس نــورث را میتــوان پیشــگام اســتفاده از علــوم شــناختی بــرای تبیین
عملکــرد اقتصــادی دانســت .نــورث نــه تنهــا بــه بررســی باورهــا و نهادهــا
میپــردازد ،بلکــه ایــن عمــل را بــا تمرکــز بــر ذهــن و مدلهــای ذهنــی انجــام
میدهــد و بحــث مدلهــای ذهنــی و سیســتم باورهــا را بهعنــوان نقطـهی
آغــاز تحلیــل خــود قــرار میدهــد.
وی در کتــاب «درک فراینــد تغییــر اقتصــادی» یــادآور میشــود کــه اقتصــاد

علــم انتخــاب اســت ،امــا ایــن رشــته از کاوش دربــارهی زمین ـهای کــه
انتخــاب در آن اتفــاق میافتــد غفلــت کردهاســت.
مــا از میــان مجموعــه ای از آلترناتیوهــا انتخــاب میکنیــم کــه خودشــان
ســاختههای ذهنــی هســتند؛ بنابرایــن ایــن کــه ذهــن چگونــه کار میکنــد
و محیــط اطــراف را درک مینمایــد ،اســاس ایــن مطالعــه اســت و نــورث
معتقــد اســت کــه تفــاوت میــان کشــورهای فقیــر و ثروتمنــد بــه تفــاوت در
باورهــای آنهــا برمیگــردد (نــورث )2005 ،و تأ کیــد میکنــد کــه بــا تکیــه بــر یک
مــدل پیوندگــرا ،بــه بررســی ایــن مســئله میپــردازد (متوســلی:1389 ،
.)12
بــرای درک بهتــر ایــن چارچــوب ،نــورث
از اصطــاح مدلهــای ذهنــی اســتفاده
میکنــد .مــا مــدل هــای ذهنــی را بــرای
تبییــن و تفســیر محیــط مــی ســازیم.
مدلهایــی کــه بازخــورد تجربیــات جدیــد،
آنهــا را تقویــت یــا اصــاح میکنــد (نــورث،
.)2005
بــه نظــر وی ،ذهــن ،مدلهــای ذهنــی مختلفــی
را بــرای توصیــف محیــط اطــراف و حــل مشــکالت
پیشــنهاد میکنــد؛ البتــه ایــن عمــل،
یــک فراینــد آزمــون و خطاســت و ذهــن
بــا دریافــت پاســخ بــه تصحیــح مدلهــا و حتــی پیشــنهاد مدلهــای دیگــر
اقــدام میکنــد.
در نهایــت هنگامیکــه پاس ـخهای محیطــی ،مدلهــای ذهنــی
یکســانی را در بیشــتر اوقــات تأییــد میکننــد ،آنهــا را تــا انــدازهای تثبیــت
ً
میکننــد .مــا ایــن مدلهــای ذهنــی نســبتا تبلوریافتــه را «بــاور» میکنیــم
ـتگی باورهــا (کــه میتواننــد اســتوار یــا بیثبــات باشــند)
و بههمپیوسـ ِ
را «سیســتم باورهــا» مینامنــد کــه فــرد را بــرای بقــا در محیــط اطرافــش
توانــا میکنــد .سیســتم باورهــا مرتبــط بــا سیســتم انگیزشــی اســت (نــورث
و همــکاران.)2004 ،
نورث در نهایت مدل زیر را ارائه میکند(نورث.)2005 ،
سیاست ها نتایج
نهادها
باورها
مدلهای ذهنی
یعنــی از بههمپیوســتگی و تثبیــت مدلهــای ذهنــی ،باورهــا و سیســتم
باورهــا شــکل میگیــرد و سیســتم باورهــا منجــر بــه شــکلگیری نهادهــا
میشــود .در نهایــت نهادهــا بــه سیاسـتگذاری میپردازنــد و بازخوردهــا و

هایکمعتقدبهمدلهایپیوندگراست.
به نظر وی در خالل تکامل گونهها
بهواسطهینوعیاز تجربیاتویادگیری،
بهتدریجسیستمیازارتباطها
شکلمیگیرد
نتایــج در جوامــع انســانی شــکل میگیرنــد.
در تولیــد ظرفیــت میانرشــتهای بــرای اقتصــاد ،دو مقول ـهی رقابــت
و کمیابــی از محورهــای کارســاز هســتند ،ولــی همیشــه نتایــج یکســانی
ندارنــد ،امــا از نظــر نئوکالســیکها ،دو محــور ،جهانشــمول محســوب
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میشــوند .رقابــت بــا وجــود تحقــق زمینههــای ســازگار موجــب افزایــش
کارایــی میشــود ،امــا در هم ـهی عرصههــا ،رشــتهها ،زمانهــا و مکانهــا،
نتایــج و یافتههــای یکســان نــدارد (دادگــر.)1390،
ً
همچنیــن بهرغــم آنکــه ارتدکسهــا اصــوال نقشــی بــرای نهــاد خانــواده
در تحلیلهــای خــود قائــل نیســتند ،بکــر ،یکــی از چهــره هــای برجســته
در ایــن رویکــرد ،رفتــار نهــاد خانــواده را در قالــب اقتصــاد بــازار بررســی
کرد هاســت.
حــال کــه نارســاییهای رویکــرد متعــارف اقتصــاد را بررســی کردیــم ،الزم
اســت بــه معرفــی روششناســی اقتصــاد ،علــوم شــناختی و اقتصــاد شــناختی
بپردازیــم ،کــه در واقــع همیــن نارســاییها ،علــت و زمینـهی ورود مباحــث
شــناختی بــه علــم اقتصــاد و لــزوم مطالعــهی میانرشــتهای اقتصــاد را
فراهــم کردنــد.
از دیــدگاه ارتدکسهــا ،روششناســی ،پارادایــم اقتصــادی موردنظــر
آنهــا ،ابــزاری اســت در تحلیــل دیگــر رشــتهها (بکــر )1976،و در ایــن
صــورت اقتصــاد نقــش رهبــر دارد و دیگــر رشــتهها دنبالــهرو آن خواهنــد
بــود .دیــدگاه دیگــر بــه اقتصاددانــان غیرارتدکســی مربــوط اســت کــه

درحقیقتعلومشناختی،
علمیمیانرشتهایاست
کهبهمطالعهیشناخت
و نقش آن در کارگزاران هوشمند
وهمچنینبهبررسی
اینکهشناختچیست،
چه وظیفهای دارد
وچگونه کار میکند
میپردازد
طیــف وســیعی را شــامل میشــوند .نهادگرایــان ،کینزیهــا ،اقتصــاد
گیری
اجتماعیهــا ،اقتصــاد تاریخیهــا ،فمینیس ـتها و طرفــداران شــکل ِ
ای اخــاق و اقتصــاد و امثــال اینهــا از آن جملــه انــد.
گونــهی میانرشــته ِ
گروههــای ذکرشــده ،ضــرورت علمــی و اجرایــی پیونــد اقتصــاد و دیگــر
رشــتهها را عامــل اصلــی ایجــاد رشــتههای میانرشــتهای دانســتهاند و
نقــش پیــرو و رهبــری را در ایــن مــورد مطــرح نمیکننــد؛ البتــه علــم اقتصــاد
مجموع ـهای از مفاهیــم بنیــادی و روشهــای عــام و کارســاز اســت کــه تــا
حــدودی چارچــوب ویــژهای بــه آن مــی دهنــد و بــه نوعــی برتــری اقتصــاد
نســبت بــه دیگــر علــوم اجتماعــی تفســیر میشــود .بــه بیــان روشــن تــر ،از
رهگــذر اقتصــاد ارتدکــس فقــط آن دســته از مطالعــات میانرشــتهای تأییــد
ً
میشــود کــه کامــا حــول محــور روششناســی اقتصــاد پی ـشرود .بــه نظــر
مــا ا گرچــه روششناســی اقتصــاد قــدرت تحلیلــی باالیــی دارد ،امــا ورود آن
بــه مطالعــات میانرشــتهای بــه معنــای کنــار گذاشــتن روششناســی دیگــر
رشــتهها و از دســت رفتــن اســتقالل علمــی آنهــا نیســت (دادگــر.)1390،
دو نــوع روششناســی در ارتباطــات میانرشــتهای مطــرح اســت:
روششناســی جهانشــمول و روششناســی تکثرگرایانــه .روششناســی
جهانشــمول ،مطلقنگــر و روششناســی تکثرگرایانــه ،نســبینگر
اســت .روششناســی جهانشــمول فقــط بــر بعــد فــرد اســتوار اســت ،امــا
اقتصاد
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روششناســی تکثرگرایانــه بــه بعــد جامعــه نیــز توجــه میکنــد؛ همچنیــن
در قالــب روششناســی تکثرگرایانــه ،هــر محقــق و هــر رشــتهی علمــی مــی
توانــد روششناســی خــاص خــود را انتخــاب و اجــرا نمایــد (ســاموئلز1997،؛
 .)1989شــکلگیری روششناســی چندگانــه یــا تکثــری بهجــای
روششناســی منحصرب هفــرد ،مــورد تأ کیــد شــماری از واقعگرایــان و
منتقــدان ارتدکسهاســت .وســعت دیــد محقــق و نبــود قطعینگــری
از ویژگیهــای روششناســی تکثرگرایانــه اســت .البتــه ایــن گونــه
روششناســی بــا نوعــی شــک و احتمــال همــراه اســت تــا بــا قطــع و یقیــن؛ امــا
ً
روششناســی جهانشــمول عمــا بــا قطعیــت پیشم ـیرود.
ارتدکسهــا روششناســی خــود را بــرای هم ـهی علــوم در هم ـهی زمانهــا
ً
و مکانهــا ،کارســاز تلقــی میکننــد .آنهــا اصــوال بــرای هم ـهی علــوم فقــط
یــک روششناســی را ضــروری و کارســاز میدانســتند؛ بــه عبــارت دیگــر،
دیــدگاه پیــروان ایــن روش دربــارهی علــم اقتصــاد ،المکانــی و الزمانــی
ـروزی آنهــا
بوده
اســت و بــا توجــه بــه مختصــری اطالعــات ،حامیــان امـ ِ
ً
نیــز عمــا ایــن راه را ادامــه میدهنــد و ایــن یکــی از چالشهــای اساســی
در مطالعــات میانرشــتهای در قالــب ایــن رویکــرد اســت؛ زیــرا نظری ـهی
مربــوط ،انتزاعــی عمــل میکنــد.
گویــی ایــن نظریــه هیــچ ارتباطــی بــا تاریــخ ،فرهنــگ و مقاطــع خــاص
روانشــناختی ،جامع هشــناختی و اقتصــادی نداشــته و خاســتگاه آغازیــن
آن ،فردگرایانــه ،انتزاعــی ،غیراجتماعــی و غیرتاریخــی اســت.
تبلیــغ ،تدریــس و تثبیــت ایــن روند ،ســبب ســیطرهی روششناســی اقتصاد
نئوکالســیک بــر دیگــر رشــتهها شــد و کاربــرد اصطــاح «امپریالیســم» علــم
اقتصــاد را همــان گونــه کــه بولدینــگ نا مگــذاری میکنــد ،معنــادار کــرد
(همــان :صفحــه).
بــا نکاتــی کــه بیــان شــد بــه ارائـهی تعاریــف و توضیحاتــی کلــی دربــارهی
علــوم شــناختی و اقتصــاد میپردازیــم:
پژوهــش حــول شــناخت ،قدمتــی بــه بلنــدای تاریــخ اندیشــه دارد و در آثــار
یتــوان مطالبــی را در ایــن بــاره مشــاهده کــرد ،امــا
افالطــون و ارســطو نیــز م 
یتــوان مطالعــات حــول مســئلهی شــناخت را بــه دو دســتهی کلــی
درکل م 
فلســفی و روانشناســی تقســیم کــرد (کــه هــر دو همچنــان وجــود دارنــد).
امــا امــروزه دامن ـهی گرایــش دوم بــه رشــتههای مختلــف علــوم انســانی از
جملــه جامعهشناســی ،اقتصــاد و مردمشناســی نیــز گســترش یافتهاســت.
در حقیقــت علــوم شــناختی ،علمــی میانرشــتهای اســت کــه بــه مطالعـهی
شــناخت و نقــش آن در کارگــزاران هوشــمند و همچنیــن بــه بررســی اینکــه
شــناخت چیســت ،چــه وظیف ـهای دارد و چگونــه کار میکنــد میپــردازد
(بچــت و همــکاران.)1998 ،
در حقیقــت تمرکــز بیشــتر بــر مســئلهی ذهــن بهجــای فیزیــک و جســم در
روششناســی علــوم شــناختی اســت کــه روش ایــن علــوم را از ســایر روشهــا
ماننــد برخــی از جامعهشناســان و نهادگرایــان قدیمــی کــه بــرای تبییــن
مســائل از اصطالحاتــی ماننــد غریــزه اســتفاده میکردنــد ،متمایــز میکنــد
(ردمونــد .)2006 ،ایــن دانــش هرچنــد از روانشناســی منشــأ گرفــت ،ولــی
دامن ـهی آن ب هشــدت گســترش یافــت.
تــا کنــون تعاریــف گوناگونــی دربــارهی اقتصــاد شــناختی ارائــه شدهاســت.
والیــزر ،اقتصــاد شــناختی را مطالع ـهی عمــل اســتدالل و فراینــد انطبــاق
میدانــد کــه بهوســیلهی کارگــزاران اقتصــادی در تعامــات و مجموع ـهای
پویــا دنبــال میشــود (والیــزر.)2008 ،

ریزلــو در ایــن بــاره مینویســد« :اقتصــاد شــناختی ،روشــی بینرشــتهای
تبییــن
اســت کــه بــه مســائلی ماننــد حــل مســئله ،انتخــاب و تغییــر در
ِ
مبــادالت اقتصــادی ،ماهیــت و تکامــل ســازمانها و نهادهــا (در زمین ـهای
کــه بهوســیلهی نااطمینانــی ســاختاری توصیــف میشــود) کمیابــی و
انگیزههــا عالقهمنــد اســت».

والیزر،
اقتصادشناختیرا
مطالعهیعملاستدالل
و فرایند انطباق میداند
کهبهوسیلهی کارگزاراناقتصادی
در تعامالت
ومجموعهایپویا
دنبالمیشود

دا گالس نــورث در ایــن بــاره مــی نویســد« :علــوم شــناختی بــه صــورت
بالقــوه بیشتریــن ارتبــاط را بــا علــم اقتصــاد دارد ،نــه فقــط بــه ایــن دلیــل
کــه تــاش میکنــد چگونگــی فراینــد یادگیــری را تبییــن نمایــد و باورهــا
و ترجیحاتــی را کــه بــرای رســیدن بــه تصمیــم و انتخــاب الزم اســت یــا
انتخابــی کــه تئــوری اقتصــادی بــر اســاس آن اســت ،بلکــه بــه ایــن دلیــل
کــه ســعی دارد تبییــن کنــد چــرا و چگونــه تئوریهــا بــا توجــه بــه نااطمینانــی
مطلــق طراحــی شــدهاند و توســعه یافتهانــد ،چــه چیــزی ایــن تئوریهــا را
در جامعــه بســط میدهــد و چــه چیــزی منجــر بــه شکســت تئوریهــا در
جوامــع میشــود و چــرا بشــر نســبت بــه آنهــا بــاور پیــدا میکنــد و بــر اســاس
آنهــا عمــل مــی نمایــد (نــورث.)1999،

منابع
متوســلی ،محمــود (« ،)1389علــوم شــناختی و عملکــرد اقتصــادی»،
مجلــهی تحقیقــات اقتصــادی ،شــماره .91
دادگــر ،یــداهلل (« ،)1390پیشدرآمــدی بــر مالحظــات میانرشــتهای
اقتصــادی» ،اقتصــاد تطبیقــی ،نشــریهی پژوهشــگاه علــوم انســانی
مطالعــات فرهنگــی ،دورهی دوم ،شــماره .1
مشــهدی و همــکاران (« ،)1390نقــدی بــر روششناســی اقتصــاد مرســوم»،
فصلنامـهی علمی-پژوهشــی برنامــهو بودجــه ،دورهی دوم ،شــماره .2
داو ســی ،شــیال (« ،)1388کنکاشــی در روششناســی اقتصــاد»،
ترجم ـهی محمــود توســلی و علــی رســتمیان ،تهــران :جهــاد دانشــگاهی.
اســترنبرگ ،رابــرت (« ،)1387روانشناســی شــناختی» ،ترجم ـهی الهــه
حجــازی و کمــال خــرازی ،تهــران :ســمت و پژوهشــکدهی علــوم شــناختی.
هایــک ،فردریــش (« ،)1953نظــم حســی» ،ترجمــه ،دانشــگاه شــیکاگو.
نشــر ایرانــی.
بــاگ ،مــارك ( « ،) 1380روششناســي اقتصــاد» ،ترجمـهی آزاد ارمكــي،
تهــران :نشــر ني.
دادگر ،يداهلل ( « ،) 1390روششناسي علم اقتصاد» ،تهران :نشر نی.
نمــازي ،حســين؛ دادگــر ،يــداهلل ( « ،) 1390ارتبــاط اقتصــاد متعــارف و
قمــدار» ،تهــران :شــركت ســهامي انتشــار.
اقتصــاد اخال 
نــورث ،دا گالس (« ،)2000اقتصــاد شــناختی جدیــد و توســعهی جهــان
ســوم» ،ترجمــه ،نشــر.

رفتــار کنشــگران اقتصــادی ،بنیــادی روانــی دارد و در پرتــو اطالعــات
محــدود ،عقالنیــت محــدود و رویــه و رفتــار مطلوبیتطلبانــه تحلیــل
میشــود.
اقتصــاد شــناختی در طیــف وســیعی از زمینههــای اقتصــادی ماننــد تئــوری
مصــرف ،اقتصــاد بنــگاه ،اقتصــاد نــوآوری ،اقتصــاد نهــادی و اقتصــاد
آزمایشــگاهی ســهم دارد (ریزلــو.)2003 ،

حــال بــه جمعبنــدی مباحــث گفتهشــده میپردازیــم ،در مجمــوع مســائلی
کــه اقتصــاد شــناختی بــه آنهــا میپــردازد عبــارت انــد از:
 1بررسی اثر محرکهای خارجی بر وضعیتهای ذهنی افراد
 2فرایند کنکاش داخلی هر کارگزار
 3ترکیبــی از فعالیتهــا کــه یــک کنشــگر ممکــن اســت بــه صــورت
همزمــان یــا متوالــی آنهــا را انجــام دهــد.
 4هماهنگی فعالیتهای کنشگران از طریق کانالهای گوناگون
والیــزر و توپــل در توضیــح مــوارد فــوق ،بــه مســائل گوناگونــی ماننــد
ترجیحــات ،مدلهــای ذهنــی (کــه دربــارهی آنهــا شــرح داده شــد)،
انتخــاب ،عــدم اطمینــان ،ارزشهــای اجتماعــی ،نحــوهی رفتــار
تولیدکننــدگان و مــوارد دیگــری اشــاره میکننــد ،کــه بــه اعتقــاد آنهــا
بررســی ایــن مــوارد در حــوزهی مطالعــات علــوم شــناختی قــرار دارد (والیــزر
و توپــل.)2007،
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عقالنیت محدود
کتایون مولوی

یشــود و بــه مســأله نیــز
اشــاره :بــه بیــان پوپــر« :علــم از مســأله ،آغــاز م 
ختــم میشــود ».مســألهی عقالنیــت از مســائل مجادلهانگیــز ،هــم در
علــم اقتصــاد و هــم در روششناســی بودهاســت .تأثیــر فــرض عقالنیــت
بــر اقتصــاد مــدرن چنــان نیرومنــد و گســترده بودهاســت کــه برخــی بــه
طــور جــدی منکــر شــدهاند کــه بتــوان یــک نظری ـهی اقتصــادی را بــدون
ـازی مطلوبیــت ،بنــا کــرد .بدیهــی اســت
مبنــا قــرار ِ
دادن مفهــوم بیشین هسـ ِ
چنیــن اظهــار نظــری غلــط اســت! اقتصــاد کینــزی همــراه بــا مفروضــات
خــود ،اقتصــاد مارکــس ،اقتصــاد رادیــکال و نهادگرایــی ،رد مســلم ایــن ادعــا
هســتند.
در ایــن نوشــتار ،بــه توضیــح مفهــوم فــرض عقالنیــت کامــل در اقتصـ ِـاد
مرســوم میپردازیــم و پــس از بررســی چنــدی از نق دهــای واردشــده بــه آن،
ـدل «عقالنیــت محــدود» را بهعنــوان یــک رویکــرد بدیــل شــرح خواهیــم
مـ ِ
داد.

عقالنیت کامل در اقتصاد مرسوم
ـادی صــرف
عقالنیــت ( )Rationalityموضوعــی اســت کــه زمین ـهی اقتصـ ِ
نــدارد ،بلکــه دارای مفاهیــم اجتماعــی و روانشــناختی و فلســفی میباشــد.
در یــک تعریــف ســاده از عقالنیــت میتــوان آن را فراینـ ِـد منجــر بــه اتخــاذ
تصمیــم دانســت .دکارت ،اندیشــمند بــزرگ و پــدر فلســفهی مــدرن ،در

عقالنیتدر زبانعامه
بهمعنایانتخاب،
بندیترجیحاتیاست
همراهبارتبه ِ
که کاملومتعدیباشند،
به شرط آنکه
دسترسیبهاطالعات،
کامل و بدون هزینه باشد.
اینرویکرد،
رویکردمرسومعلماقتصاداست
کهعقالنیترا
بهعنوانپیشفرضیتغییرناپذیرمیداند؛
پیشفرضی
کههیچشکی
در آن نیست!
مــورد عقــل اینچنیــن میگویــد« :میــان مــردم ،عقــل از هــر چیــزی بهتــر
تقســیم شدهاســت ،و اختــاف آرا از ایــن نیســت کــه بعضــی بیــش از بعضــی
دیگــر عقــل دارنــد ،بلکــه از آن اســت کــه فکــر خــود را بــه روشهــای مختلــف
ـاد مرســوم ،از
بهکارمیبرنــد ».امــا ایــن توصیــف از عقــل بــا آنچــه مــا در اقتصـ ِ
آن بهعنــوان عقالنیــت یــاد میکنیــم تفــاوت بســیاری دارد.
ً
دیــدگاه ســادهی کالســیکی ،عقالنیــت را امــری کامــا فــردی و بــر
یــک
ِ
اقتصاد
 32فلسفه

پایــهی منافــع شــخصی میدانــد .مــارک بــاگ ،برجســتهترین ویژگـ ِـی
ـاد نئوکالســیک را تأ کیــد بــر فردگرایـ ِـی روششــناختی میدانــد کــه در
اقتصـ ِ
واقــع کوششــی بــرای اســتخراج تمامـ ِـی رفتارهــای اقتصــادی از درون کنــش
فــردی ،حداکثــر ســازی تابــع مطلبویــت بــا توجــه بــه قیــود ،یــا همــان فــرض
عقالنیــت کامــل ( )Perfect Rationalityاســت .البتــه ،وی بیــن عقالنیــت
از دیــدگاه عامــه و اقتصــادی ،تفــاوت قائــل میشــود .عقالنیــت در زبــان
ـدی ترجیحاتــی اســت کــه
عامــه بــه معنــای انتخــاب ،همــراه بــا رتبهبنـ ِ
نکــه دسترســی بــه اطالعــات ،کامــل و
کامــل و متعــدی باشــند ،بــه شــرط آ 
بــدون هزینــه باشــد .ایــن رویکــرد ،رویکــرد مرســوم علــم اقتصــاد اســت کــه
عقالنیــت را بهعنــوان پیشفرضــی تغییرناپذیــر میدانــد؛ پیشفرضــی
کــه هیــچ شــکی در آن نیســت! برخــی از صاحبنظــران ،عقالنیــت را از
لحــاظ تجربــی ابطالناپذیــر میداننــد؛ گویــی جزئــی از یــک هســتهی
ً
ســخت و حتــی تمامــا خــود هســتهی ســخت از نــوع ال کاتوشــی اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،دفــاع از عقالنیــت بــه مثاب ـهی گــزارهای متافیزیکــی،
رفتهرفتــه شــکل یــک دفــاع جزماندیشــانه بــه خــود گرفتهاســت.
علــم اقتصــاد زادهی قــرن هفدهــم اســت .در این دوره ،یکــی از دیدگاههای
ـان ترســیم شــده از ســوی
ـفی نــگاه بــه انســان ،دیــدگاه دکارت بــود .انسـ ِ
فلسـ ِ
دکارت ،انســانی عقالیــی ،همهچیــزدان و حســابگر بــود .وقتــی ایــن فلســفه
ـان عقالیــی و حســابگر
بــا فلســفهی «لــذت و ِ
درد» بنتــام ترکیــب شــد ،انسـ ِ
را کــه بــه دنبــال حداکثــر کــردن لــذت و حداقــل کــردن درد بــود ،پدیــد
آورد .بــه عقیــدهی بنتــام« ،فطــرت در انســان ،تحــت تدبیــر دو فرمانــروای
حاکــم ،درد و لــذت اســت ».فقــط ایــن دو هســتند کــه نشــان میدهنــد چــه
چیــزی را بایــد انجــام دهیــم و تعییــن میکننــد کــه چــه چیــزی را انجــام
خواهیــم داد .آییـ ِـن دکارتــی از فرانســه بهوســیلهی آثــار ال ک و هیــوم در
انگلســتان گســترش یافــت و توســط ایــن دو وارد اقتصــاد شــد .در ایــن
مســیر ،فیزیوکراتهــا مبنــای طبیعــی بــودن را وارد اقتصــاد کردنــد و مبنــای
ـری آدام اســمیت از ترکیــب هم ـهی اینهــا شــکل گرفــت .بدینســان،
فکـ ِ
علـ ِـم اقتصادبنیــان نهــاده شــد .جــان اســتوارت میــل ،ایــن مبنــا را در «مـ ِـن
عقالیــی» خالصــه کــرد و شــکل اولی ـهی عقالنیــت اقتصــادی ســاخته شــد؛
بنابرایــن اصــل عقالنیــت قبــل از مطلوبیتگرایــی در علــم اقتصــاد مطــرح
شــد کــه اغلــب بــا هــم ترکیــب میشــوند.
در نهایــت ،مفهــوم عقالنیــت بــه شــکل امــروزی ،توســط مکتـ ِـب
نهاییگراهــا و بعدهــا توســط نئوکالســیکها در دهـهی  1930تکامــل یافــت
گیری اولی ـهی مفهــوم عقالنیــت ،بهویــژه عقالنیـ ِـت
و ارائــه شــد .در شــکل ِ
ابــزاری در اقتصــاد ،دیدگاههــای اندیشــمندان مختلــف در قرنهــای
 16تــا  ،18بهویــژه پیــروان پروتســتان ،تأثیــر بهســزایی داشتهاســت.
اصلیتریــن دیدگاههــای مؤثــر بــر شــکلگیری ایــن مفهــوم عبــارت بودنــد
از :عقلگرایــی ،فردگرایــی ،لذتجویــی ،انســانگرایی ،طبیعتگرایــی،
مطلوبیتگرایــی و آزادی همــراه بــا روح کلـ ِـی مادیگــری .از ایــن پــس،
ایــن مفاهیــم در ذهــن نظری هپــردازان اقتصــادی در هیئــت انســانی تجســم
ـان عقالیــی نامیــده شــد .چارچــوب
ـان اقتصــادی یــا انسـ ِ
شــد کــه بعدهــا انسـ ِ
عقالنیــت در اقتصــاد کالســیک خیلــی روشــن نبــود ،امــا بــرای اولیــن بــار
«ناســوســینیو» چهــار اصــل اساســی را بــه عنــوان پایههــای اقتصــاد مطــرح
کــرد کــه اصــل اول آن کســب حداکثــر ثــروت و مطلوبیــت بــا صــرف کمتریــن
امکانــات بــود .ایــن مفهــوم ،ب همــرور بــه پیجویـ ِـی نفــع شــخصی تکامــل
یافــت و محــور عقالنیـ ِـت ابــزاری شــد .نفــع شــخصی ،بهعنــوان محــرک
اصلــی در فعالیتهــای اقتصــادی معرفــی شــد و عقالنیــت ،پیجویـ ِـی ایــن
نفــع تلقــی شــد .فراینــد مذکــور بــه گونـهای شــکل گرفــت کــه آن را بهعنــوان
یــک قانــون تلقــی کردنــد و گاهــی نیــز بــه آن تقــدس میبخشــیدند .بــر
ـادی متعــارف ،فلســفهی عقالنیــت بــا
ایــن اســاس ،در پارادایمهــای اقتصـ ِ

جویــی منافــع شــخصی گــره خوردهاســت.
مفهــوم پی
ِ
ا کثــر اقتصاددانــان کالســیک ماننــد آدام اســمیتِ ،ســی ،ریــکاردو،
میــل و  ...از روش ـنفکری لیبرال-ســکوالر و از شــاخهی اقتصــادی
اولیهشــان کــه برآمــده از فیزیوکراتهــای فرانســه اســت ،تأثیــر
ـرد انســانی ،بنــا
میپذیرنــد کــه عقالنیــت در آن بــر اســاس نقــش خـ ِ
نهــاده شدهاسـت؛ بنابرایــن عقالنیــت شــامل رفتــار منطقــی اســت؛
فراینــد خردبنیــان یــا منطقــی اســت و عامــان
یــا یــک
ِ
اقتصــادی عقالیــی ،در درج ـهی نخســت منطقــی
هســتند .آدام اســمیت آنهــا را انســانهای
خردمنــد مینامــد؛ کســانی کــه بــر کاربــرد
عقــل و خــرد تأ کیــد دارنــد.
اغلــب اقتصاددانــان کالســیک از
ایــن اصطالحــات بــرای تعریــف و
توصیــف فعالیــت و رفتــار عقالیــی
اســتفاده میکننــد :تالشهــای
عقلــی ،صــدای دلیــل و حقیقــت،
توانایــی اســتدالل ،شــخص یــا
انســان مســتدل ،حالــت ســختی
از اســتدالل یــا منطــق.
از حیــث دیگــر( ،همانطورکــه رابیــن و
دیگــران تأ کیــد کردنــد) اســمیت ،مبنــا و نســخهای
از مفاهیــم عقالنیــت را در اقتصــاد سیاســی کالســیک
ارائــه کــرد؛ بــرای نمونــه اســمیت پیشــنهاد کــرد کــه
انســان منطقــی یــا انســان خردمنــد در همــهی
ِ
عصرهــا ،جــدا از هرگونــه ترکیبــی از پوچــی،
حیلــه و تعصــب در جوامــع ،بــه نظــر
میرســد کــه برقــرار باشــد؛ یعنــی
همــان چیــزی کــه بهعنــوان
مذهــب عقالیـ ِـی محــض
میشــود.
نامیــده
بهعــاوه ،اســمیت
فــرض میکنــد و
انتظــار دارد کــه عامــان
عقالیــی یــا خردمنــد،
هنــگام ضــرورت و جهــت
اطمینــان ،صــاح عمومــی
را بــر نفــع شخصیشــان
ترجیــح دهنــد؛ همچنیــن
اســمیت یــک گام فراتــر م ـیرود
و اظهــار میکنــد کــه شــخص
عقالیــی (خردمنــد) و اخالقــی (باتقوا)
در عبــارت مشــهورش در کتــاب «نظریـهی
احساســات اخالقــی» بــا نو عدوســتی توصیــف
میشــود ،بــه جــای اینکــه بــا خودپرســتی
توصیــف شــود.
در تقابــل بــا اقتصــاد سیاسـ ِـی کالســیک ،اقتصــاد
نئوکالســیک اولیــه بــا مشــخصهی نهاییگرایــان
بــا یــک مفهــوم تقلیلگرایانــه و پساروشــنفکری از
عقالنیــت ســروکار دارنــد .همانطورکــه میدانیــم،

ـازی مطلوبیــت
ایــن مفهــوم از عقالنیــت بــه معنــای حداکثرسـ ِ
(و حداقلســازی ضدمطلوبیــت) اســت .مفاهیــم یــا مدلهــای
ـدی
ـازی مطلوبیـ ِـت عقالیــی بــه نوعــی از فرمولبنـ ِ
حدا کثرسـ ِ
ریاضـ ِـی مطلوبیــت یــا آنچــه کــه شــومپیتر ،عقلگرایـ ِـی مبتنــی بــر
لذتجویـ ِـی بنتــام (محاســبهی لــذت و درد) مینامــد ،اشــاره
دارد .آنچــه کــه در خصــوص عقالنیــت در اقتصــاد نئوکالســیک،
نســبت بــه مســیر اصلــی اقتصــاد سیاســی کالســیک ،جدیــد
اســت ،اول ،احیــای تقلیــل دهندگــی (یعنــی عقالنیــت بهعنــوان
ابــزاری بــرای حداکثرســازی مطلوبیــت و ســود) ب ـه
اســتثنای لذتگرایـ ِـی بنتــام و دوم ،شــکل
قــراردادی ریاضیاتــی از ایــن تقلیــل اســت.
یتــوان مؤلفههــای
در مجمــوع م 
محــوری پای ـهی نئوکالســیکی
را کــه اصــل عقالنیــت بــر
اســاس آن تبییــن میشــود،
بــه ایــن صــورت بیــان کــرد:
 .1خودنگــری یــا نفــع
شــخصی :بــه ایــن معنــا
کــه هــر کســی بــرای انجــام
هــر کاری اهــداف خــود را
مدنظــر قــرار میدهــد( .یکــی
از انتقادهایــی کــه بــه آن وارد
اســت ،اختــاط آن بــا مفهــوم
خودخواهــی اســت .خودنگــری
طبــق نظـ ِـر بعضــی از اقتصاددانــان،
ـودن رفتــار انســانی
معــادل هــدفدار بـ ِ
اســت و حتــی فعالیتهــای ایثارگرانــه و
خیرخواهانــه را نیــز در بــر میگیــرد ،درحالیکــه
خودخواهــی چنیــن نیســت).

 .2اطالعــات کامــل:
در ایــن حالــت ،فــرض بــر
ایــن اســت کــه عوامــل اقتصــادی
از شــرایط بــازار و سیســتم قیمتهــا
و همچنیــن ســاختار خاصــی کــه توســط
تحلیلگــر بــرای موقعیــت آنــان ترســیم
شدهاســت ،اطالعــات کامــل دارنــد.
 .3تأمــل آ گاهانــه :عوامــل بــا توجــه بــه موقعیــت
و مســألهای کــه بــا آن مواجهانــد ،ســعی در حــل آن
و انتخــاب بهتریــن گزینــه دارنــد.
 .4عامــل نماینــده :ایــن فــرض از اینجاســت کــه
مــا در فراینــد مدلســازی مجبــور بــه انتــزاع عوامــل
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نوعــی هســتیم کــه تنهــا ابعــادی از عامــل واقعــی را خواهنــد داشــت .در ایــن
صــورت کنشــگر بــه صــورت یــک موجــود نوعــی مــدل میشــود .روشــن اســت
کــه نوعیســازی بــا مدلســازی متفــاوت اســت ،امــا در ســنت نئوکالســیک،
نوعــی ســازی بهتدریــج تبدیــل بــه ایــن فــرض شــد کــه عوامــل ،همگــی
یکســان و تفــاوت میــان آنهــا نادیــده گرفتــه میشــود.

اقتصاددانــان نئوکالســیک تنهــا بــه بهــای از دســت دادن ارتبــاط بــا
یشــود ».اگرچــه نقدهــای واردشــده تــا بــه امــروز
دنیــای واقعــی حاصــل م 
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نتوانستهاســت جایگاهــی
ِ
ـمندان بنــام بودهاســت ،شــاید بتوانــد
ایــن انتقادهــا کــه از طــرف اندیشـ
ِ
نقشــی در رونــد تکاملــی علــم اقتصــاد داشــته باشــد.

اقتصــاد متعــارف ،بــا ایــن دیــد بــه بنگاههــا
در حقیقــت در نظریههــای
ِ
قواعــد تصمیــم
نگریســته میشــود کــه آنهــا بــر اســاس مجموعــهای از
ِ
عمــل میکننــد و ایــن قواعــد بهعنــوان تابعــی از شــرایط بیرونــی (بــازار) و
درونــی (وضعیــت مالــی) معیــن میکننــد کــه آنهــا چــه چیــزی را انجــام
دهنــد .در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا قواعــد چنیــن هســتند ،پاســخ
ـازی بنــگاه هســتند و
روشــن اســت کــه ایــن قواعــد نمایانگــر رفتــار حدا کثرسـ ِ
ایــن یکــی از ســتونهای ســاختار مدلهــای اقتصــاد متعــارف اســت.
ایــن نــوع از عقالنیــت ،جهانشــمول اســت؛ بدیــن معنــی کــه از دیــدگاه
معتقــدان بــه آن در تمامــی جوامــع و بــرای هم ـهی افــراد ،یکســان عمــل
میکنــد .ایــن جهانشــمولی از آنجــا نشــأت میگیــرد کــه همــهی افــراد
انگیــزهی نفــع شــخصی دارنــد؛ یعنــی منافــع خــود را بــه هــر چیــز دیگــری
ترجیــح میدهنــد .ایــن دیــگاه مدافعــان بســیاری دارد ،اگرچــه یکســویه
بــه نظــر میرســد.

وبلــن ،اقتصــاددان نهادگــرا ،در مــورد پیشفــرض عقالنیــت اینگونــه
اظهــار نظــر میکنــد« :هــر فــردی اهــداف مشــخصی را در جامعــه دنبــال
ً
میکنــد کــه لزومــا تغییرناپذیــر نیســتند؛ عــاوه بــر ایــن ،کنــش اقتصــادی
فــرد ،حاصــل فراینــد تجمعـ ِـی تطبیــق ابــزار بــا اهــداف اســت کــه بــا تــداوم
فراینــد بــه گون ـهای تجمعــی تغییــر مییابــد؛ در نتیجــه فــرد و محیــط
اطرافــش در هــر موقعیتــی ،حاصــل فراینــد گذشــته هســتند».

نقد عقالنیت کامل
ـاد مرســوم اســت .ایــن یکــی از
ـخت » اقتصـ ِ
فــرض عقالنیــت« ،هســتهی سـ ِ
دالیـ ِـل رد انتقادهــای واردشــده اســت؛ یعنــی اقتصاددانــان هــر رویکــردی
را کــه نتواننــد بــا اســتفاده از روش اقتصــاد کالســیک آن را نقــض کننــد،
قابلتوجــه نمیداننــد .دلیــل دیگــر ،ایــن اســت کــه رویکردهــای بدیــل
هی ـچگاه نتوانســتهاند هیــچ پیشبینــی یــا توصی ـهی دقیقــی ارائــه دهنــد؛
بهعبارتدیگــر از نظــر اقتصاددانــان مرســوم ،حــل مشــکالت جامعــه از
طریــق دقــت کافــی و توصیــهی مقادیــر عــددی امکانپذیــر اســت کــه
هیچکــدام از رویکردهــای بدیــل تــا بــه حــال نتوانســتهاند چنیــن دقتــی
پاســخ مــارک بــاگ اینگونــه اســت کــه« :دقــت
داشــته باشــند .البتــه
ِ

از نظر اقتصاددانان مرسوم،
حل مشکالت جامعه
از طریق دقت کافی
و توصیهی مقادیر عددی
امکانپذیر است
که هیچکدام از رویکردهای بدیل
تا به حال نتوانستهاند
چنین دقتی داشته باشند.
پاسخ مارک بالگ
البته
ِ
اینگونه است که:
«دقت اقتصاددانان نئوکالسیک
تنها به بهای از دست دادن ارتباط
با دنیای واقعی
حاصل میشود».
اقتصاد
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انتقــاد وبلــن بــر نقــش قواعــد اجتماعــی مبتنــی اســت ،کــه
کارکــردی بهتــر نســبت بــه عقالنیــت فــردی دارنــد.
ششــناس سرشــناس،
مــارک بــاگ ،رو 
معتقــد اســت« :فــرض عقالنیــت دال لــت
بــر انگیزشهــای فــردی دارد ،امــا
رفتــاری کــه اقتصاددانــان بــه
بررســی آن عالقهمنــد هســتند،
رفتــار مجموع ـهای از عوامــل
اقتصــادی اعــم از تولیدکننــده
و مصرفکننــده اســت.
مشــکالت ناشــی از اختــاط
و همفزونـ ِـی رفتــار عوامــل،
بهوســیلهی فروضــی ماننــد
یکســان در نظــر گرفتــن
تمامــی افــراد و وجــود
مطلوبیــت
تابــع
یکســان نادیــده
گرفتــه میشــود؛

بنابراین
فرض
عقالنیت
بهتنهایی
فرضیــهی ضعیفــی
اســت و بــه فــروض تکاملــی
دیگــری ماننــد رقابــت کامــل،
دانش کامل و  ...نیاز دارد».
عقالنیــت کامــل ،یــک مــدل ذهنــی صــرف اســت و اعتبــار تجربــی کافــی
ً
نــدارد ،زیــرا فــرض میکنــد کــه افــراد کامــا محاســبهگر و منطقــی و بــر
اســاس اظالعــات کامــل عمــل میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه در عمــل،
افــراد دارای خطاهــای محاســباتی و تواناییهــای متفــاوت در تجزیــه و
تحلیــل هســتند .نظری ـهی عقالنیــت کامــل بــر فروضــی غیرواقعــی مبتنــی
اســت کــه عبارتنــد از :توصیــف دقیــق و عینـ ِـی افــراد از جهــان و عــدم وجــود
ـباتی کامــل بــرای شــناخت و پیشبینــی
اختــاف نظــر ،داشــتن تــوان محاسـ ِ

رویدادهــا ،یکســان بــودن ارزشهــا بــرای افــراد و انتخابهــای یکســان در
موقعیتهــای مشــابه (یعنــی نظــام شــناختی مشــابه).

نظریهی عقالنیت محدود
یکــی از انتقادهــای واردشــده« ،عقالنیــت مرزبندیشــده» یــا «محــدود»
اســت کــه بــه ســالها پیــش بازمیگــردد و بــر خــاف تصــور بســیاری
خــود وجــود
از صاحبنظــران ،ســایمون مبــدع آن نیســت .ســایمونِ ،
نظریههــای متفاوتــی کــه عقالنیــت را محــدود میداننــد ،پذیرفتــه و پــس
از تمایــز قائــل شــدن بیــن عقالنیــت کامــل و محــدود برخــی از ایــن نظریــات
را برمیشــمارد .بــه نظــر او ،تمایــز بیــن ایــن دو نظریــه (نظریـهی عقالنیــت
کامــل و محــدود) در فــروض و قیــود نهفتهاســت .نظریههــای کالســیک،
قیــود را در محیــط در نظــر میگیرنــد؛ درحالیکــه نظریههــای
عقالنیــت محــدود ،قیــود را بــه ظرفیتهــای عامــل
اقتصــادی ضمیمــه
میکننــد.

ســایمون نظریــهی خــود را
بــا نگاهــی متفــاوت از ســایر
نظریههــای عقالنیــت محــدود،
نخســتین بــار در ســال  1950ارائــه
کــرد .مبنــای اصلــی ایــن نظریــه،
تجدیدنظــر در مفهــوم فــرد اقتصــادی
و درنظــر گرفتــن تأثیــر محیــط بــر انتخــاب
افــراد ،قــرار گرفتــه بــود؛ همچنیــن هزینــهی
جمـعآوری اطالعــات در عقالنیــت ،محــدود لحــاظ
شــده بــود.
هربــرت ســایمون ،بــا نقــد رویکــرد عقالنیــت کامــل اقتصــاد کالســیک،
کــه در آن مطلوبیــت بــه طــور مطلــق در رســیدن بــه هــدف خالصه میشــود،
ً
ـش کامــل ،کــه
فراینــد تصمیــم را نــه یــک فراینـ ِـد کامــا در اختیــار فـ ِ
ـرد بــا دانـ ِ
یــک فراینــد تحتتأثیــر انــواع محدودیتهــای درونــی و بیرونــی میدانــد.
ً
تصمیمــی کــه در نهایــت اتخــاذ میشــود لزومــا بهینــه نیســت ،بلکــه وی
را بــه حــدی از رضایتمنــدی میرســاند .ایــن رضایتمنــدی تنهــا حاصــل از
بــرآورده شــدن نفــع کامــل شــخصی نیســت ،بلکــه همزمــان رضایتمنــدی
ـردی تصمیمگیرنــده را در پــی دارد .ســایمون در
اعتقــادی ،اجتماعــی و فـ ِ
ن گونــه تعریــف میکنــد« :عقالنیــت بــه
یکــی از مقــاالت خــود عقالنیــت را ایـ 
شــکلی از رفتــار اشــاره میکنــد کــه دسترســی بــه هــدف مشــخصی را بــا توجــه
بــه قیــود محدودیتهــای تحمیلشــده ،میســر میســازد ».از ایــن تعریــف،
تفــاوت دیــدگاه ســایمون نســبت بــه عقالنیــت را میتــوان فهمیــد .ســایمون
بــا نگاهــی جامعهشــناختی ،عقالنیــت را رفتــاری تعریــف میکنــد کــه بــه

هربرت سایمون،
با نقد رویکرد عقالنیت کامل اقتصاد کالسیک،
که در آن مطلوبیت به طور مطلق
در رسیدن به هدف خالصه میشود،
فرایند تصمیم را
ً
دانش کامل،
فرد با
نه یک
فرایند کامال در اختیار ِ
ِ
ِ
که یک فرایند
تحتتأثیر انواع
محدودیتهای درونی و بیرونی
میداند
پیگیــری هــدف منجــر میشــود؛ درحالیکــه عقالنیــت کامــل اقتصــادی،
ِ
ـدی ترجیحــات اســت.
انتخــاب همــراه بــا رتبهبنـ ِ
ماننــد عقالنیــت کامــل ،عقالنیــت محــدود نیــز فــرض میکنــد کــه عوامــل،
هدفگــرا هســتند؛ امــا عقالنیــت محــدود ،محدودیتهــای شــناختی
تصمیمگیرنــدگان را در تــاش بــرای دسترســی بــه اهدافشــان بــه حســاب
مـیآورد .نظریـهی عقالنیــت کامــل ،فــرد را دارای توانایی محاســباتی قوی
میدانــد ،درحالیکــه مشــورت عقالنــی بهراحتــی میتوانــد بــا محرکهــای
احساســی (تأثیــر فرهنــگ ،محیــط ،نهادهــا و  )...کنــار گذاشــت ه شــود .در
واقــع در نظریـهی عقالنیــت محــدود ،بــر شــرایط فــرد در محیــط نیــز تأ کیــد
میشــود .ایــن نظریــه ،فــرد را بیعقــل یــا نــادان در نظــر نمیگیــرد ،بلکــه
بــه محدودیتهــای اطالعــات و توانایــی محاســبهی فــرد بــه دلیــل شــرایط
محیــط تأ کیــد دارد .در ایــن نظریــه ،ماکزیمــم کردن مطلوبیــت وجود دارد،
امــا بــه دلیــل محدودیتهــای محیطــی و فــردی بهناچــار در حالتهــای
بهینــه متعــددی بــرای شــرایط متفــاوت بــه دســت میآیــد .ســایمون بــه
جــای ایــدهی ماکزیمــم کــردن مطلوبیــت ،حقایــق رفتــار اقتصــادی ماننــد
رضایتمنــدی و ســازگاری آرزوهــا بــا شکس ـتها و موفقیتهــا را جایگزیــن
میکنــد ،چــرا کــه عقالنیــت کامــل در محیطــی ســاده بــا فــردی کــه هیــچ
ـدف
محدودیتــی در مشــاهده ،شــناخت و توانایــی فکــری نــدارد و تابــع هـ ِ
پیوســته را دنبــال میکنــد اتفــاق میافتــد ،درحالیکــه در غیــر ایــن صــورت
ماکزیمــم کــردن تابــع هــدف پیچیــده خواهــد شــد.
بــه نظــر ســایمون ،افــراد بــه دلیــل عــدم شــناخت ویژگیهــای خــود و
محیــط اطرافشــان بــه مقصــود مــورد نظــر خــود نمیرســند؛ بــه همیــن دلیــل
عقالنیــت محــدود یــک نظری ـهی تکاملــی بــر اســاس ظرفیــت شــناختی
انســان اســت.
ســایمون بــا مطــرح کــردن دو نــوع محدودیت بــر عقالنیت کامل ،مشــکالت
ایــن تئــوری را بیــان میکنــد -1 :محدودیــت برونــی محــض :عبــارت اســت
از هزینههــای جسـتوجوی اطالعــات و کمبــود زمــان؛ یعنــی در حالــی کــه
ـات بــدون هزینــه
عقالنیــت کامــل ،فــرض را بــر دسترســی کامــل بــه اطالعـ ِ
میگــذارد ،واقعیــت ایــن اســت کــه فــرد بــرای ب ـه دســت آوردن اطالعــات
بایــد هزینــه کنــد و فرصتهــای دیگــری را از دســت بدهــد.
 -2محدودیــت درونــی محــض :عبــارت اســت از محدودیــت در
تواناییهــای فکــری ماننــد محدودیــت پــردازش اطالعــات و ناتوانــی در
بهکارگیــری حافظــه .اینگونــه محدودیتهــا در افــراد مختلــف ،متفــاوت
اســت.
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در عقالنیــت محــدود بایــد حقایقــی از محیــط را در نظــر بگیریــم کــه
ویژگیهــای ســازگاری بــا محیــط داشــته باشــند .در واقــع ،عقالنیــت
محــدود رســیدن بــه تصمیــم و داوری را بــه مــا میآمــوزد ،نــه اینکــه
ـازی
فقــط بــرای تصمیــم نتیجــه داشــته باشــیم؛ ایــن نظریــه نــه بهینهسـ ِ
صــرف اســت نــه بیخــردی ،بلکــه مدلــی از بهینهســازی تحــت
محدودیتهاســت؛ همینطــور ،عقالنیــت محــدود فقــط بــه
عوامــل شــناختی مربــوط بــه محیــط توجــه نــدارد ،بلکــه
ً
بــه فــرد تصمیمگیرنــده نیــز نظــر دارد؛ مثــا احساســات،
اغلــب مانعــی بــرای عقالنیــت هســتند .هنجارهــای
اجتماعــی نیــز میتواننــد یــک رفتــار هزینه-فایــدهی
شــخصی را کنــار بزننــد و تصمیماتــی را اتخــاذ کننــد.
زمــان تصمیمگیــری نیــز یکــی از محدودیتهــای عمــده
اســت .مــا بــرای گرفتــن یــک تصمیــم ،زمــان نامحــدود در اختیــار
نداریــم؛ بنابرایــن حتــی ا گــر ذهــن مــا قــادر بــه محاســبات پیشــرفته باشــد،
زمــان آنقــدر محــدود اســت کــه نمیتوانیــم بیشتــر از یــک بخــش بســیار
کوچــک از ایــن محاســبات را انجــام دهیــم.
ســایمون در نظریــهی عقالنیــت محــدود خــود،
تصمیمگیــری را یــک رونــد هدایتشــده
ـود آرزوهــا
بهوســیلهی آرزوهــا میدانــد کــه خـ ِ
بــر اســاس اهــداف متفاوتــی ارزشگــذاری
میشــوند .ســطح آرزوهــا ثابــت نیســتند
و ا گــر گزینــهی راضیکننــده بهراحتــی
قابلدســتیابی باشــد ،افزایــش مییابــد
و اگــر گزینــهی راضیکننــده بهســختی
ب ـ ه دســت بیایــد ،ســطح آرزوهــا کاهــش
مییابــد.
نظری ـهی عقالنیــت محــدود در ســه مرحلــه
فراینــد خــود را میپیمایــد :اول -قاعــدهی
جســتوجوی ســاده :جســتوجو ،یــک
مرحل ـهی گامب ـهگام اســت و درطــی آن اطالعــات بــه
دســت میآیــد و آنقــدر تکــرار میشــود تــا متوقــف گــردد.
دوم -قاعــدهی توقــف ســاده :جس ـتوجو بــا قاعــدهی توقــف
از ادامــه میایســتد و توقــف در جســتوجو میتوانــد
بــه علــت طــول جســتوجو ،وجــود اطالعــات
دیگــر و  ...باشــد .ســوم -قاعــدهی تصمیــم
ســاده :زمانــی کــه جســتوجو متوقــف
میشــود و مقــدار محــدودی اطالعــات
بــه دســت آمدهاســت ،قاعــدهی
تصمیــم خــود را نشــان میدهــد.
هربــرت ســایمون ،اقتصــاددان
و روانشــناس برجســته،
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تصمیمگیــری را یــک فراینــد ،توصیــف میکنــد کــه مراحــل مشــخصی دارد
و فــرد تصمیمگیرنــده در واقــع بهجــای بهینــه کــردن تصمیــم آن را کشــف
میکنــد .

مؤخره
بــا اینکــه ایــن نظریــه نتوانستهاســت بــه صــورت دقیــق و
عــددی پدیدههایــی چــون تولیــد و مصــرف را توضیــح دهــد
و اهــداف مــورد نظــر اقتصاددانــان نیوکالســیک را توجیــه
شتــری بــا واقعیــت
کنــد ،امــا بــه نظــر میرســد انطبــاق بی 
دارد .عقالنیــت کامــل کــه ســنگبنای نظری ـهی اقتصــادی
محســوب میشــود ،ا گــر بــا واقعیــت تطابــق نداشــته باشــد و نتواند
ـری آنهــا
توصیــف دقیقــی از رفتــار اقتصــادی مــردم و فراینــد تصمیمگیـ ِ
ارائــه کنــد ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه نظریههــای اقتصــادی مرســوم،
توانایــی شــناخت جامعــه و حــل معضــات آن را نــدارد؛ امــا ســرانجام چــه
بایــد کــرد؟ آیــا بایــد کل اقتصــاد نیوکالســیک را بــه دلیــل آنکــه بــر شــالودهی
متزلزلــی چــون فــرض مشــکوک عقالنیــت کامــل متکــی اســت،
کنــار بگذاریــم و رد کنیــم؟ در ایــن صــورت دچــار خطــای
«ابطــال گرایــی خاماندیشــانه» شــدهایم.
همانطــور کــه در ابتــدای کالم اشــاره شــد،
بــه عقیــدهی پوپــر ،علــم از مســئله آغــاز و
بــه مســئله ختــم میشــود.
منابع
بالگ ،مارک (« ،)1387روششناســی
علــم اقتصــاد» ،ترجم ـهی غالمرضــا آزاد
(ارمکــی) ،تهــران :نــی ،چ .2
رنانــی و همــکاران (« .)1391نقــد
عقالنیــت کالســیک؛ رویکــرد عقالنیــت محــدود
(مرزبنــدی شــده) ســایمون» .پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،ســال ســوم ،شــماره 2
(پاییــز و زمســتان) ،صفحــات .99-77
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.136-103
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(« .)1392مــروری بــر مفهــوم
عقالنیــت در اقتصــاد» .روزنامهی
دنیــای اقتصــاد ،پنجشــنبه 19
اردیبهشــت ،شــماره ،2914
صفحــه .28

گذری
بر سیر تاریخی
«مکتب شیکاگو»
و بیان رویکردهای
میلتون فریدمن،
یکی از بنیانگذاران
این مکتب اقتصادی
ریحانه سدهی

از عهــد «آ کادمــی افالطــون» تــا زمــان مــا شــاید هیــچ نهــاد آموزشــی جهــان،
بــه انــدازهی «دانشــگاه شــیکاگو» بــر روندهــای فکــری و رفتارهــای اجرایــی
دولتمــردان جهــان تأثیــر نگذاشتهاســت .ایــن مقایســه از ایــن رو مطر حشــد
کــه آ کادمــی افالطــون بــا هدفــی تشکیلشــد کــه هرگــز توانایــی تحقــق آن را
نیافــت و بهعکــس دانشــگاه شــیکاگو بــا هدفــی محــدود بناشــد ،امــا آثــاری
فراتــر از آنچــه بنیانگذارانــش انتظــار داشــتند ،بهجایگذاشــت .دانشــگاه
شــیکاگو در ســال  1892میــادی توســط جــان را کفلــر ،صاحــب و مدیــر یکــی
از شــرکتهای نفتــی آمریــکا ،تأسیسشــد.
هــدف اولی ـهی راکفلــر ایــن بــود کــه دانشــگاه شــیکاگو بــه پایگاهــی بــرای
تربیــت متخصصــان تبدیلشــود ،امــا ورود فیلســوفان بــه ایــن دانشــگاه
از همــان آغــاز برایــش تقدیــر دیگــری رقــمزد .نخســتین فــرد تأثیرگــذار
کــه بــه دانشــگاه شــیکاگو پاگذاشــت و راه آینــدهی روشــن را پیشپــای
دانشــگاه گذاشــت ،جــان دیویــی ( )1859-1952فیلســوف پرا گماتیســت
آمریکایــی بــود .در واقــع جــان دیویــی بــود کــه اصطــاح مکتــب شــیکاگو
را بابکــرد و کوشــید تــا شــاخههای مختلــف تفکــر عملگرایانــه را ذیــل
ایــن عنــوان ســاماندهد .نخســتین تشــکلهای فکــری کــه ذیــل عنــوان
عمومــی مکتــب شــیکاگو و تحتتأثیــر جــان دیویــی شــکلگرفت ،در
حوزههــای فلســفه ،دیــن ،جامعهشناســی و اقتصــاد بــود .گرداننــدگان
محفــل اقتصــادی دانشــگاه شــیکاگو ،تورســتاین ،و فرانــکاچ نایــت
بودنــد .جریانهــای غیراقتصــادی دانشــگاه شــیکاگو عمدتــا در ســالهای
اســتادی جاندیویــی ( )1894-1904رشــد و نمــو کردنــد ،امــا شــاخهی
اقتصــادی مکتــب شــیکاگو دیرتــر از دیگــر شــاخهها و در دهــهی ســوم
قــرن بیســتم ســامانیافت .جنبشــی کــه بــا وبلــن و نایــت شــرو ع شــدهبود
و تأ کیــد اصلــی آن بــر «بــازار آزاد» و فضیلتهــای آزادی اقتصــادی بــود ،از
دهـ ه ســوم بــه بعــد توســط جــورج اســتیگلر و میلتــون فریدمــن بسـطیافت و
بــه جریــان غالــب در دنیــای اقتصــاد تبدیلشــد و در دهـهی  1950اســتفاده
ح مکتــب اقتصــادی شــیکاگو رواجیافــت.
از اصطــا 
آراء متفکــران مکتــب شــیکاگو در وهلـهی نخســت ،یکــی از زیرشــاخههای
جریــان عمومیتــر نئوکالسیســم بــود و هنــوز هــم از نظــر مبانــی ،ذیــل همــان
جریــان قــراردارد ،امــا نقدهایــی کــه اقتصاددانــان مکتــب شــیکاگو بــر آراء
جــان مینــارد کینــز نوشــتند ،آنهــا را بــه گروهــی تبدیلکــرد کــه اگــر نتــوان

از عهد «آ کادمی افالطون»
تا زمان ما شاید هیچ نهاد آموزشی جهان،
به اندازهی «دانشگاه شیکاگو»
بر روندهای فکری
و رفتارهای اجرایی دولتمردان جهان
تأثیر نگذاشتهاست.
یتــوان گفــت جریانــی کامــا
نــام غیرنئوکالســیک بــر آنهــا گذاشــت ،حتمــا م 
متمایــز در درون نئوکالسیســم هســتند کــه گامبـهگام بــر تشــخص و خطــوط
تمایــز آنهــا افزودهشدهاســت.
اقتصاددانــان مکتــب شــیکاگو ،بحــث واقعیکــردن قیمتهــا ،کاهــش
مداخلــهی دولــت در اقتصــاد و بــه تبــع آن کاهــش هزینههــای دولتــی
را تنهــا راه نجــات کشــورها از بــای تــورم تشــخیصدادند .ایــن دیــدگاه
اقتصاددانــان مکتــب شــیکاگو کــه یــاران آنهــا در مکتــب اتریــش ،بهویــژه
هایــک ،از آن حمایتمیکردنــد ،بهتدریــج بــه فکــر غالــب نهادهــای
بینالمللــی مخصوصــا صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی
تبدیلشــد .در میــان سیاســتمداران نیــز ،مــارگارت تاچــر ،نخس ـتوزیر
انگلســتان و رونالــد ریــگان ،رییسجمهــور آمریــکا ،نخســتین کســانی بودنــد
کــه در دهـهی  1980بــه اندرزهــای اقتصاددانــان مکتــب شــیکاگو ،بهویــژه
یشــود تحــول اقتصــادی
شســپردند .گفتــه م 
میلتــون فریدمــن ،گو 
در دهههــای  1980و  1990در آمریــکا و انگلســتان و دیگــر نقــاط جهــان
محصــول تبعیــت تاچــر و ریــگان از آموزههــای فریدمــن بودهاســت.

معرفی و بیان
گفتههای اقتصاددانان مطرح مکتب شیکا گو:
فرانــک هاینمــن نایــت ( )1885-1972از مهمتریــن اقتصاددانــان
جهــان اســت .وی کــه فرزنــد یــک کشــاورز آمریکایــی بــود ،دورهی
دبیرســتان را تمــامنکــرد ،امــا دانشــگاه تنســی او را در ســال  1905بــه عنــوان
دانشــجو پذیرفــت .نایــت در دانشــگاههای امریــکا و آلمــان ،فلســفه و
اقتصــاد خوانــد و در جوانــی اقتصــاددان نــامآوری شــد.
ً
از دیــدگاه او ،اساســا علــم از آن رو کــه ناچــار اســت جنبههــای تغییرناپذیــر
اشــیا را مــورد تحقیــق و تفحــص قراردهــد ،پدیــدهای ایستاســت .کاالهــا از
جایــی کــه قیمتهــا پاییــن اســت بــه جایــی کــه قیمتهــا باالتــر اســت،
ســرازیر میشــوند .همیــن جابهجایـ ِـی آزادانــه اســت کــه بازارهــا را آرام
میکنــد.
میلتــون فریدمــن ( )1912-2006اقتصــاددان و روشــنفکری آمریکایــی
بــود کــه حــدود  50ســال بــر اقتصــاد آمریــکا و جهــان تأثیــر گذاشــت.
نظریـهی فریدمــن در بــاب آزادی سیاســی و نســبت آن بــا آزادی اقتصــادی
بــه همــراه نظریههــای او در بــاب پــول ،امــروزه از مشــهورات علــم اقتصــاد
بهشــمارمیرود .او کــه یکــی از وظایــف خــود را پار هکــردن پردههــای فریــب
دولتهــا میدانســت ،در برابــر طرفــداران اقتصــاد دولتــی ،زبانــی گزنــده
داشــت:
«ا گــر ادارهی شـنزارهای آفریقــا را بــه دولــت بســپارید ،طولــی نخواهدکشــید
کــه قحطــی ســنگریزه پیشخواهدآمــد .تنهــا دولــت اســت کــه میتوانــد
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بــا مرکــب مرغــوب و بــر کاغذهــای نفیــس ،چیزهایــی بنویســد کــه
پشــیزی ارزش نداشتهباشــد .بســیاری از مــردم از دولــت میخواهنــد بــه
دفــاع از مصرفکننــدگان برخیــزد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه دفــاع از
مصرفکننــدگان در برابــر شــر دولــت واجبتــر اســت( ».روزنام ـهی دنیــای
اقتصــاد :1386،شــماره )1484

گذری بر پیشینهی میلتون فریدمن:

او در ســال  1912در محلـهی بروکلیــن ،شــهر نیویــورک ،در یــک خانــوادهی
فقیــر ،یهــودی و مهاجــر متولــد شــد .وی در اوایــل دوران نوجوانــی و
جوانـیاش بــه ســمت مباحث ریاضی ،نســبت به اقتصاد ،کشــش بیشــتری
نشــانمیداد ،امــا در اثــر تعلیمگرفتــن از دو اقتصــاددان برجســته بــه اســامی
«آرتــور برنــز» و «هومــر جونــز»
بــا اندیشــههای اقتصــادی
دانشــگاه کلمبیــا و شــیکاگو آشــنا
شــد .هنــگام فار غالتحصیلــی
از دانشــگاه راتگــرز ،فریدمــن
تصمیمگرفــت کــه بــرای ادامــه
تحصیــل در رشــتهی اقتصــاد
بــه دانشــگاه شــیکاگو بــرود .بــا
اهمیتــی کــه ایــن دانشــگاه بــه
تئــوری پولــی مــیداد ،مطمئنــا
از مرا کــز برانگیزاننــده و مهیــج
در آن زمــان بــرای او بــود .ایــن
دانشــگاه ،آن چنــان تأثیــری
بــر فریدمــن گذاشــت کــه مســیر
فعالیــت آینــدهی وی را رق ـمزد.
متأســفانه وضعیــت مالــی بــد او

او که یکی از وظایف
خود را
پارهکردن پردههای
فریب دولتها
میدانست،
در برابر طرفداران
اقتصاد دولتی،
زبانی گزنده داشت:
«ا گر ادارهی شنزارهای آفریقا
را به دولت بسپارید،
طولی نخواهدکشید
که قحطی سنگریزه
پیشخواهدآمد.
تنها دولت است
که میتواند با مرکب مرغوب
و بر کاغذهای نفیس،
چیزهایی بنویسد
که پشیزی ارزش نداشتهباشد
اقتصاد
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مانــع از ادامــه تحصیــل وی در دانشــگاه شــیکاگو شــد و سرنوشــت او بــا
دانشــگاه کلمبیــا و بورســیهی حاصــل از آن رقــم خــورد .در ایــن دانشــگاه او
بــا روش علمـ ِـی «وســلی میچــل» کــه تأ کیــد بــر ماهیــت تجربــی علــم اقتصاد
نکــرد ،بلکــه بــرای
دارد ،آشــنا شــد .او نــه تنهــا در کالم ،ایــن طــرز فکــر را بیا 
روش کار خــود نیــز از آن اســتفادهکرد.
فریدمــن در اوایــل ده ـهی  1950هنــوز یــک اقتصــاددان آ کادمیــک
بهشــمارمیرفت کــه تــا آن زمــان تنهــا مقــاالت کوتاهــی در زمین ـهی
نظریههــای پولــی نوشــتهبود .تــا اواخــر ده ـهی  ،1960او مفســر پیشــرو
«مکتــب شــیکاگو» در تاریــخ عقایــد گردیــد و در جهــان بــه دلیــل آنکــه
یکــرد ،شــهرتیافت.
بیوقفــه بــر اهمیــت عوامــل پولــی در تــورم تأ کیــد م 
ایــن شــهرت تــا حــد زیــادی
مرهــون آن بــود کــه ســنت
قدیمــی اقتصــادی پــس
از جنــگ جهانــی دوم بــه
شکســت انجامیــد  .ایــن
نظری ـهی قدیمــی را کــه
«افزایــش قیمتهــا تقریبــا
نتیج ـهی اجتنابپذیــر
گســترش وســیع مقــدار
پــول در گــردش اســت».
در زمانــی مناســب احیا کــرد
و آن را بــه صــورت یــک
نظری ـهی تئوریــک جدیــد
ارائهنمــود.
فریدمــن ماننــد تمامــی
متفکــران سنتشــکن،
مجموع ـهای از مســائل
جدیــد و نیــز راهحلهایــی
بــرای مســائل قدیــم
برجایگذاشــت .نظری ـهی
پولــی و یافتههــای تجربــی
او ســؤاالت زیــادی را
تاکنــون برانگیختهاســت.
در ضمــن صدهــا نفــر
از محققــان را بــرای
جس ـتوجوی جوابهــای
آن تشویقکردهاســت .روش بررســی اثباتــی او منجــر بــه بحثــی طوالنــی
در مــورد ماهیــت و هــدف تحقیقــات اقتصــادی گردیدهاســت .همچنیــن
در راهحلهــای جامعــی کــه دربــارهی مباحــث سیاســی ارائهکردهاســت،
چرایــی و چگونگــی ایــن راهحلهــا را نیــز مطر حکردهاســت.
نظریــات او بهتدریــج و بــا ا کــراه در نظریــات مرســوم جدیــد پذیرفتهشــد
و هرچنــد ایــن نظریــات در ابتــدا بــه صــورت انتقــادات شــخصی فریدمــن
بــود ،حــال بــه یــک برداشــت کلــی تبدیلگردیدهاســت کــه حاصــل آن
پروژههــای تحقیقاتــی متعــددی اســت کــه بــا عناویــن جدیــد در حــال
ن هســتند کــه اولیــن بــار،
ش دادن موضوعاتــی در تئــوری اقتصــاد کال 
گســتر 
او ایــن عناویــن را تعیینکردهبــود.
نکتــهی جالــب ایــن اســت کــه چقــدر از ایــن اندیش ـههای نــو بــه طــور
مســتقیم از ذهــن یــک نفــر تراویــده اســت .احتمــاال ایــن احیــا خــود

بــه تنهایــی بــرای تضمیــن اینکــه فریدمــن دیــر یــا زود جایــزهی نوبــل
دریافتکنــد ،کافــی بودهاســت ،امــا عــاوه بــر ایــن دســتاورد ،بایــد
پیشــرفتهای دیگــر در تئوریهــای اقتصــادی را کــه برخــی از آنهــا هیــچ
ارتباطــی بــه اقتصــاد پولــی ندارنــد ،نیــز افــزود .تدویــن یــک تئــوری جدیــد
در رفتــار مصرفکننــده ،تحلیــل اواز نقــش انتظــارات در پدیــدهی تورمــی،
بررســی هزینههــای مصــرف در ورود محــدود بــه مشــاغل ،تــاش بــرای
شــناورکردن نــرخ ارز و باالخــره انتقــادات او از عقیــدهی مــورد قبــول «رابطــه
بیــن تــورم و بیــکاری» را بایــد بــه ایــن لیســت اضافهکــرد.
بســیاری از منتقــدان او بحثکردنــد کــه فریدمــن تمایلداشــته تغییــرات
بســیار فرا گیــری را پیشــنهاد کنــد ،جزئیاتــی کــه دورنمــای اقتصــاد کالنــش
کل
براســاس آن طــرح میشــود را فراموشکنــد و شــکافهای مهمــی را کــه ِ
ـام او را بــه هــم میزنــد نادیدهگیــرد ،امــا در مقابــل ،حامیــان فریدمــن
نظـ ِ
پاسـخمیدهند کــه مهــم نیســت پرکــردن جزئیــات دورنمــای اقتصــادی بــر
عهــده دیگــران بیفتــد؛ چــرا کــه خطــوط اصلــی نظریههــای او در مقیــاس
وســیع و بــا اطمینــان و دقــت الزم ارائــه شدهاســت( .صفحــه  ،9تفضلــی،
)1377
نظریهی مقداری پول به عنوان اولین
و مهم ترین خط تمایز مکتب شیکا گو:
نخســتین خــط تمایــزی کــه اقتصاددانــان مکتــب شــیکاگو را از آمــوزگاران
نئوکالســیک ،از جملــه جــان مینــارد کینــز ،جدا کــرد ،نقــد آنهــا بــه نظریــه و
ارائ ـهی بدیلــی بــرای آن بــود کــه توســط میلتــون فریدمــن و تحــت عنــوان
نظریــهی پولــی  ))Monetarismمطر حشــد .بحــث دیگــری کــه مکمــل
بحــث نظریــهی پولــی بــود ،انتقــاد از مداخلــهی دولــت و هزینههــای
اشــتغالزایی بــود کــه توســط کینــز بیانشــدهبود( .روزنامــهی دنیــای
اقتصــاد :1386 ،شــماره )1484
در دهــهی  1950کــه اقتصاددانــان مکتــب شــیکاگو تــازه قــد
برافراشــتهبودند ،هنــوز نظریـهی کینــز در محافــل اقتصــادی جهــان ،نفــوذ
فراوانــی داشــت .علــت ایــن نفــوذ ایــن بــود کــه بســیاری از صاحبنظــران،
خــروج ایــاالت متحــده را از بحــران اقتصــادی ( )1929-1933وامدار
نظریــهی کینــز میدانســتند .ایــن بــاور البتــه حــاوی بخشــی از واقعیــت
بــود ،زیــرا در جریــان بحــران اقتصــادی امریــکا ،آنچــه صدمــه دیدهبــود،
طــرف تقاضــا ،یعنــی مصرفکننــدگان بودنــد و در پــی تزریــق پــول بــه
جامعــه و بــاال رفتــن قــدرت خریــد افــراد ،بنگاههــا رونقگرفتنــد و بهتدریــج
بــر بحــران غلبهکردنــد( .تفضلــی )1377 ،نظریـهی پولــی تــا دهـهی 1980
کــه بدیــل آن ،یعنــی «انتظــارات عقالیــی» توســط متفکــران جدیدتــر مکتــب
شــیکاگو مطر حشــد ،نظریــهای غالــب بــود .طبــق ایــن نظریــه ،برخــاف
آنچــه کینــز میپنداشــت ،افزایــش هزینههــای دولــت بــه جــای رســاندن
جامعــه بــه اشــتغال کامــل ،موجــب افزایــش نقدینگــی ،کســری بودج ـهی
دولــت و در نتیجــه تــورم میشــود و تــورم زیانبارتریــن بــای اقتصــادی
اســت کــه دســترنج انســانها را بهبادمیدهــد .امــا در عصــری کــه
منتقــدان کینــز بــه نقــد او پرداختنــد ،گرفتــاری در طــرف تقاضــا نبــود ،بلکــه
اشــباع شــدن ظرفیتهــای تکنولوژیــک ،اجــازهی رشــد شــتابان را نمـیداد
و طــرف عرضــه ناتــوان شــدهبود .در ایــن دوران ،دانشــگاه شــیکاگو یکــی از
معدودتریــن مراکــز آ کادمیکــی بــود کــه در آن نظری ـهی مقــداری ،در طــول
دهههــای  1930و  ،1940بخــش محــوری و نیرومنــد ســنت محــاورهای را
تشــکیلمیداد( .روزنامــهی دنیــای اقتصــاد :1386 ،شــماره )1484

نظریهی مقداری پول اولیه
یشــود کــه مقالـهی 1752
فریدمــن ،ســهم بــزرگ «دیویــد هیــوم» را متذکرم 
وی دربــارهی پــول ،هنــوز هــم میتوانــد «بــا میــل و فایــده» مــورد مطالعــه
قرارگیــرد .ایــن مقالــه نظریـهی مقــداری کالســیک را بــه طــوری خالصهکــرد
کــه «اگــر هــم اشــتباهی داشــت ،انــدک بــود ».بیــان هیــوم برداشــت ظریــف
و هوشــیارانهای از یــک موضــوع قدیمــی اســت:
«جــان ال ک در ســال  1692مشــکالت تنزلهــای مســکوکات (کاهــش
نقدینگــی) را تحلیلکــرده بــود و بــدون شــک همیــن برداشــت بــا
نظاممنــدی ضعیفتــر بــرای کالســیکها شــناخته شــده بــود .بــه دنبــال
گــزارش کمیتـهی بولیــون (شــورای طــا ) در ســال  ،1810کــه تــورم موجــود
در آن زمــان را بــه افزایــش کنتــرل نشــدهی نقدینگــی مربــوط میدانســت،
برداشــت کالســیکها ،کــه بــه موجــب آن (بــا بیــان هیــوم) «قیمــت کاال
همیشــه بــا فراوانــی پــول متناســب اســت ».از اعتبــار خاصــی برخــوردار
شــد .تجدیــد حیــات نویــن در نظری ـهی پولــی بــه وســیلهی اقتصــاددان
امریکایــی ،ایروینــگ فیشــر و بــا اثــر معروفــش در ســال  1911شرو عشــد.
بــرای فیشــر حجــم پرداختهایــی کــه در اقتصــاد انجاممیگیــرد ،بــه
یگــردد؛ بــرای مثــال کل مبلــغ
لضــرب قیمــت و مقــدار تلقیم 
عنــوان حاص 
پولــی کــه یــک کارفرمــا بــرای کارگــران (نیــروی انســانی) صــرف میکنــد
همــان نــرخ مــزد ســاعتی ضــرب در تعــداد ســاعات کار کارگــران اســت .کل
مبلغــی کــه یــک بــازرگان بــرای کاالهــای خــود دریافتمیکنــد ،شــامل
حاصلضــرب قیمــت هــر واحــد کاال در تعــداد کاالهــای فروختهشــده اســت.
لضــرب ســود ســهام بــرای هــر ســهم در تعداد
درآمــد یــک ســهامدار نیــز حاص 
ســهامی کــه در اختیــار اســت ،میباشــد؛ بنابرایــن ا گــر بخواهیــم حجــم کلــی
معامــات را در اقتصــاد بیانکنیــم ،میتوانیــم از روشــی اســتفاده کنیــم کــه
قیمتهــای متوســط کاال را در کل کاالهــای معاملــه شــده در دوره مــورد
یتــوان بــه ایــن روش
نظــر ضربکنیــم .حجــم کلــی معامــات را نیــز م 
محاســبهکرد :کل حجــم پــول در اقتصــاد ضــرب در تعــداد دفعاتــی کــه هــر
واحــد پــول بــرای اجــرای معاملــه مــورد اســتفاده قرارمیگیــرد .ا گــر مــا ایــن
تعاریــف را کنــار هــم بگذاریــم بــه معادل ـهی معــروف فیشــر میرســیم:
M.V=P.T
 :Mدر اینجا کل پول موجود در اقتصاد است.
 :Vمتوســط دفعاتــی میباشــد کــه هــر واحــد پولــی بــرای خریــد کاال مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد( .ســرعت معامالتــی پــول)
 :Pمتوسط قیمت مناسب انتخابشده محسوبمیشود.
 :Tحاکــی از مجمــوع مقادیــر مناســب انتخابشــدهای اســت کــه طــی
زمــان تحــت بررســی ،مــورد مبادلــه قرارگرفتهاســت.
ِ
در ادامه ،فیشر متذکرشد که اگر:
نکــه در شــرایط اشــتغال کامــل باشــیم؛ کــه
ضشــود( ،چنا 
 T.1ثابــت فر 
ایــن یــک فــرض عقالیــی اســت .در ایــن مــورد حجــم معامالتــی را کــه
اقتصــاد نشــان میدهــد ،در حداکثــر خــود خواهدبــود ،زیــرا بیــش از ایــن
نمیتــوان کاال تولیدکــرد).
یشــود( .کــه تغییــرات آن مربــوط بــه ســنتها ،عــادات
 V.2ثابــت فــرض م 
یشــود).
و نهادهــای بانکــی تعیینم 
(صفحه  ،33تفضلی)1377 ،
انتقادات وارد بر نظریهی فیشر به شرح ذیل میباشد:
اوال اجــرای معادل ـهی فیشــر در یــک کار تجربــی تــا حــدی مشــکل اســت،
زیــرا آمــار اقتصــادی موجــود ،حجــم کلــی معامــات ( )Tیــا هــر چیــز دیگــری
شــبیه آن را اندازهگیــری میکنــد .در جمــع کل فیشــر ،هــر خریــدی بایــد
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منظــور شــود ،بهطوریکــه ارزش گنــدم ،یــک بــار وقتــی کــه بهوســیلهی زار ع
فروختــه میشــود ،منظــور میگــردد ،دفعــه دوم وقتــی توســط آســیابان بــه
عنــوان آرد فروختــه میشــود ،بــرای ســومین بــار وقتــی نانــوا آن را پختــه و
بــه مغــازهدار میفروشــد و در آخریــن بــار وقتــی حاصــل بــه مصرفکننــده
عرضهمیشــود .همــهی اینهــا خریدهــای مجزایــی هســتند و بــه طــور
مســتقیم قابــل مشــاهده میباشــند ،ولــی جمعکــردن آنهــا بــا یکدیگــر
کاری غیرممکــن اســت .بــه هــر حــال ،آمــار ،قطعــا ارقــام درآمــد زار ع،
آســیابان و نانــوا را بــه مــا میدهــد و بنابرایــن بهتریــن کاری کــه در عمــل
میتوانیــم انجامدهیــم ،جمعکــردن درآمــد هریــک از خریدهــا (مجمــوع
دریافتــی هــای وی) ،منهــای هزینههایــش میباشــد .از ایــن رو آمــار
درآمــد ملــی در هــر مرحلــه فقــط ارزش افــزوده را خالــص از ارزش کاالهــای
ب میکنــد .بنابرایــن برداشــت فیشــر
واســطهای (در ایــن مــورد گنــدم) حســا 
نیــاز بــه تجدیدنظــر دارد.
ثانیــا مشــکل دوم پیچیدهتــر اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه برداشــت فیشــر ،یــک
نگــرش معامالتــی از نظریـهی مقــداری اســت .فرض اساســی آن ،این اســت
کــه مــردم بــه منظــور خریــد کاال ،پــول نگ ـهداری میکننــد؛ البتــه تــا حــدی
چنیــن اســت ،ولــی مــردم بــه دالیــل دیگــر ،نظیــر بهدس ـتآوردن بهــره یــا
تأمیــن امنیــت در برابــر حــوادث غیرقابلپیشبینــی نیــز ،پــول نگ ـهداری
میکننــد .تمــام ایــن انگیزههــا (و بــدون شــک انگیزههــای دیگــر) بــر
چگونگــی عکسالعمــل مــردم نســبت بــه تغییــرات مقــدار پــول تأثیــر
ن کنیــم کــه وقتــی حجــم
میگــذارد؛ بــه عبــارت دیگــر نمیتوانیــم تضمی ـ 
ت بمانــد .در
پــول ( )Mتغییــر میکنــد ،ســرعت معامالتــی ( )Vدر واقــع ثاب ـ 
فرمولبنــدی فیشــر« ،مهمتریــن نکتــه دربــارهی پــول ایــن اســت کــه پــول
انتقــال مییابــد( ».صفحــه  ،34تفضلــی)1377 ،

حملهی کینزی به نظریهی مقداری پول:

کینــز بــه خاطــر حملــهاش بــه نظریــهی مقــداری ،مشــهور اســت .اگرچــه
وی در آغــاز سرســپردهی وجــوه نقــدی بــود ،امــا در رســالهای دربــارهی
اصــاح پولــی کــه در زمــان وقــوع تــورم در آلمــان نوشــتهشدهاســت ،ایــن
پدیــده را بســط داد تــا نشــاندهد کــه چگونــه افزایــش ســریع قیمتهــا،
انتظاراتــی را در مــورد افزایــش بعــدی قیمتهــا بهوجودمـیآورد ،کــه مــردم
را بــه خر جکــردن هرچــه ســریعتر پــول تشــویق میکنــد و قیمتهــا را هرچــه
بیشــتر افزایــش میدهــد.
ناتوانــی آشــکار سیاس ـتهای پولــی در جلوگیــری از رکــود بــزرگ ســالهای
( 1929-1933کــه بــه نظــر فریدمــن مبتنــی بــر تعبیــر غلــط از واقعیتهــا
بــود ).توجــه همــگان را از اهمیــت عوامــل پولــی دورکــرد و از ایــن رو
کینــز تحلیــل جایگزینــی را کــه در آن درآمــد بیشــتر ،تابــع رفتــار مخــارج
ســرمایهگذاری بــود تــا بــر تغییــر پیشــنهادکرد .محورهــای اصلــی حمل ـهی
کینــز بــه نظریــهی مقــداری پــول از دیــدگاه فریدمــن ،شــامل مــوارد زیــر
اســت:
.1ایــن کــه ســرعت گــردش پــول در شــرایط پایینتــر از اشــتغال کامــل،
بیثبــات معرفــی میشــود؛ بــه ایــن معنــی کــه غالبــا بیثبــات خواهندبــود.
.2براســاس نظــر کینــز ،تقاضــا بــرای پــول را میتــوان بــه دو بخــش
تقســیمکرد؛ تقاضــای معامالتــی و تقاضــای احتیاطــی ،و در ادامــه کینــز
شــرایطی را پیشبینیکــرد کــه در چارچــوب آن ،تقاضــای ســوداگری
یــا نقدینگــی پــول بــه مقــدار زیــاد یــا حتــی کامــل ،باکشــش میشــود؛
بهطوریکــه تغییــر در مقــدار پــول بــه طــور کامــل در وجــوه ســوداگری یــا
نقدینگــی (دام نقدینگــی ) جــذب میشــود .بنابرایــن تغییــرات پولــی اصــا
اقتصاد
 40فلسفه

همانطور که
فریدمن اذعان میکند،
این عدم موفقیت
سیاستهای کینزی بود
که توازن را برهم میزد.
بــر قیمتهــا یــا درآمــد تأثیــری نمیگــذارد و نظری ـهی مقــداری ســنتی بایــد
کامــا فرامــوش شــود.
بــه زعــم فریدمــن ،فــرض اساســی دربــارهی نقــش پــول نیــز مطلــوب
اســت .در ایــن نگــرش ،نکتـهی مهــم دربــارهی پــول بیــش از آنکــه قــدرت
بازپرداخــت دیــون بهوســیلهی آن باشــد ،ایــن اســت کــه پــول ،یــک دارایــی
یشــود کــه جریــان درآمــد و دیگــر خدمــات را بهوجودم ـیآورد و
قلمــداد م 
ایــن درســت ،تصــور فریدمــن از پــول اســت.
همانطــور کــه فریدمــن اذعــان میکنــد ،ایــن عــدم موفقیــت سیاسـتهای
کینــزی بــود کــه تــوازن را برهــم م ـیزد .شکســت سیاس ـتهای پولــی
ارزان  ،بعــد از جنــگ ،گســترش تــورم (بــه جــای بیــکاری کــه کینــز
پیشبینیکردهبــود) و فهــم بهتــر ماهیــت حقوقــی تغییــرات پولــی در
ســالهای رکــود حــوادث تعیینکننــدهای بودنــد؛ بنابرایــن ایــن نکتــه
مــورد بحــث بیــن صاحبنظــران مکتــب شــیکاگو و کینزینهــا «عملــی بــود
تــا تئوریــک».

آیــا ســطح و الگــوی مخــارج ســرمایهگذاری نســبت بــه مقــدار
پــول و تقاضــای آن درآمــد را بهتــر پیشبینــیمیکــرد؟
بــه زعــم فریدمــن تردیــد چندانــی وجودنــدارد کــه سیاسـتهای کینــزی کــه
بــرای بهبــودی ســرمایهگذاری طر حریــزی شــده بــود ،موفــق بــه ارائ ـهی
یــک درآمــد ملــی بــاال و فزاینــده نشــد .پــس اصــول بنیــادی ایــن نگــرش
جدیــد از نظری ـهی مقــداری کــه قــرار اســت جانشــین عقایــد کینــزی شــود
چیســت؟
پــول و قیمتهــا بــا هــم مرتبــط هســتند .ایــن تعمیــم تجربــی کــه ،رابطـهی
معیــن و قابلتشــخیص بیــن تغییــرات مقــدار پــول در اقتصــاد و تغییــرات
ســطح قیمتهــا یــا تولیــد وجــوددارد ،چیــزی اســت کــه همـهی پولگرایــان
متفقالقــول هســتند .فریدمــن میگویــد« :واقعیــت اصلــی ایــن اســت کــه
تــورم همیشــه و همهجــا یــک پدیــدهی پولــی اســت .از نظــر تاریخــی،
تغییــرات اساســی در قیمتهــا همزمــان بــا تغییــرات اساســی در مقــدار پــول
نســبت بــه تولیــد ،بهوقــو ع پیوستهاســت .مــن نســبت بــه ایــن تعمیــم،
اســتثنایی را نمیشناســم .هیــچ موقعیتــی در ایــاالت متحــده یــا جــای دیگــر
مالحظــه نشــده کــه وقتــی کــه قیمتهــا بــه طــور اساســی بــاال رفتهانــد؛
مقــدار پــول نســبت بــه تولیــد افزایــش نیافتــه باشــد ،یــا وقتــی مقــدار پــول
بــه طــور اساســی نســبت بــه تولیــد بــاال رفتهاســت ،بــدون افزایــش اساســی
در قیمتهــا باشــد و مثالهــای بیشــماری در تأییــد ایــن امــر وجــود دارد.
در حقیقــت ،مــن شــک دارم کــه تعمیــم تجربــی دیگــری موجــود اســت کــه
بــرای آن ،تــا ایــن حــد شــواهد ســازمانیافته ،کــه چنیــن دامنـهی وســیعی
از فضــا و زمــان را فرابگیــرد وجودداشتهباشــد».
اگرچــه ایــن رابطــه روشــن اســت ،م عهــذا فریدمــن معتقــد اســت کــه
آنقدرهــا هــم کــه بعضــی از مفســرین فکرمیکننــد ،کامــل نیســت .ایــن
واقعیــت کــه او مالحظــات خــود را بــه تغییــرات اساســی محــدود میکنــد
و اینکــه کار تجربــی وی مملــؤ از نوســانات عمــده پولــی و درآمــدی بــوده،
بــر ایــن نکتــه گــواه اســت کــه ســطح و رشــد تولیــد ،محدودیتهایــی در

عملکــرد بازارهــا ،نــرخ بهــره ،انتظــارات و دیگــر پدیدههــا منابــع ثابتــی
بــرای سســتی رابطــه بیــن پــول و قیمتهــا هســتند .پولگرایــی همــواره
و بهســادگی از طــرف کســانی کــه میپندارنــد ایــن نظریــه ادعــا میکنــد
کــه هــر تغییــری در مقــدار پــول موجــب تغییــر آنــی و نســبی خــود قیمتهــا
میشــود ،مــورد حملــه قرارگرفتهاســت .ماهیــت واقعــی نظریــه بســیار
پیچیدهتــر اســت.
همچنیــن ،صرفنظــر از جزئیــات ،اولیــن فــرض (کــه مــورد قبــول طرفــداران
نظری ـهی مقــداری پــول مــدرن و کالســیک اســت ).رابط ـهی ثابــت بیــن
نــرخ رشــد در مقــدار و نــرخ رشــد در درآمــد اســمی اســت .امــروزه درآمــد بیشــتر
از ســطح قیمتهــا مــورد تأ کیــد اســت ،زیــرا تشخیصدادهشــده کــه اثــر
تغییــرات پولــی میتوانــد یــا در تغییــر قیمتهــا و یــا در تغییــر مقــدار کاالهــای
مــورد معاملــه ظاهرگــردد؛ بنابرایــن درآمــد اســمی کــه هــم بــه قیمتهــا و
هــم بــه مقــدار کاالهــا بســتگیدارد ،شــاخص بهتــری اســت.
فریدمــن در چندیــن قســمت از نوشــتههایش ،مشــتاق اســت تفــاوت
بیــن مقادیــر واقعــی و اســمی را روشــنکند .اســتداللمیکنــد کــه تئــوری
مقــداری در تفســیر جدیــدش ،در واقــع بــه درک ایــن تفــاوت بســتگیدارد.
درآمــد اســمی و مقــدار اســمی پــول ،در اقتصــاد بــه وســیله واحدهــای پولــی
رایــج اندازهگیــری میشــوند .درآمــد واقعــی و مقــدار پــول واقعــی بــر حســب
کاالهــای حقیقــی بیانمیشــوند .بــا وجــود ایــن ،کمیتهــای واقعــی،
مقادیــر بســیار گمراهکننــدهای هســتند ،چــون آنهــا را میتــوان بــه طــرق
مختلــف و متضــادی مــورد اندازهگیــری قــرارداد؛ مثــا مقــدار واقعــی پــول
کــه یــک خانــواده بــه صــورت نقــدی نگــهداری میکنــد ،ممکــن اســت
برحســب تعــداد هفتههایــی از مصــرف متوســط اندازهگیــری شــود کــه ایــن
پــول نقــد میتوانــد تأمیــن کنــد ،امــا ا گــر نقدین ـهی پولــی اســمی دوبرابــر
شــود و قیمتهــا نیــز دوبرابــر شــوند ،ارزش واقعــی نقدین ـهی آن تغییــری
نیافتــه اســت .در مقیــاس وســیعتر ،کمیــت واقعــی پــول در اقتصــاد را
میتــوان بــا مراجعــه بــه قیمــت ســبد کاالی نمونــهی خریــداری شــده از
طــرف برخــی گروههــای انتخابــی برآوردکــرد.
ایــن کار روشــی معمولــی بــرای بهدس ـتآوردن شــاخص «هزینــه زندگــی»
بهشــمارمیرود .بــا وجــود ایــن مشــکالت ،اندازهگیــری از ایــن واقعیــت

واقعیت اصلی
این است
که تورم همیشه
و همهجا
یک پدیدهی
پولی است.
نشــأتمیگیرد کــه قیمتهــا معمــوال بــه طــور هماهنــگ حرکـت نمیکننــد،
بلکــه بــر حســب شــرایط بــازار در برابــر یکدیگــر نوســانمیکنند؛ مثــا یــک
خشکســالی ممکــن اســت بــر قیمــت یــک ســبد کاالی مــواد خورا کــی تــازه
(بــه ایــن ترتیــب بــر اندازهگیریهــای واقعــی حاصــل از آن) تأثیــر زیــادی
بگــذارد و حــال آنکــه شــاید هــر کــدام از ســبد کاالی غذاهــای کنسروشــده
بیتأثیــر باقیبمانــد.
(صفحه  ،37تفضلی)1377 ،

تقاضای ثابت برای پول
فریدمــن چنیــن بحــث میکنــد کــه رابطــهی بیــن رشــد اســمی پــول و

فریدمن قبولدارد که
تغییر در مقدار اسمی پول
احتماال تأثیرات ویژهای
بر متغیرهای واقعی،
نظیر سطح تولید خواهدداشت،
م میکند
ولی اعال 
که این تغییرات
غالبا موقتی خواهدبود.
ی ثابتــی اســت .تأخیــر در تأثیرپذیــری
رشــد درآمــد اســمی عمومــا رابط ـه 
سیاس ـتهای پولــی بیــن آغــاز تغییــرات پولــی و تأثیــرات نهایــی آن اســت
کــه مشــاهدهی رابطـه میــان مقــدار پــول و درآمــد اســمی را علیرغــم ثبــات
آن مشــکل میکنــد .یکــی از عواملــی کــه باالخــص ،تمیــز و تشــخیص ایــن
تأثیــر را مشــکل میکنــد ،عبــارت اســت از تغییرپذیــری ایــن تأخیــر.
تغییرپذیــری ایــن تأخیــر ،تغییــرات پولــی امــروز و درآمــد اســمی آینــده را
تحتتأثیــر قرارخواهــدداد ،ولــی ایــن نکتــه کــه ایــن جریــان چــه مــدت
طولخواهدکشــید ،بــه طــور کامــل قابلپیشبینــی نیســت .در ایــن بحــث
ایــن نکتــه روشــن اســت کــه بایــد تأثیــرات کوتاهمــدت و بلندمــدت تغییــرات
پولــی را از یکدیگــر تفکیککنیــم .فریدمــن قبــولدارد کــه تغییــر در
مقــدار اســمی پــول احتمــاال تأثیــرات ویــژهای بــر متغیرهــای واقعــی ،نظیــر
ســطح تولیــد خواهدداشــت ،ولــی اعــام میکنــد کــه ایــن تغییــرات غالبــا
موقتــی خواهدبــود .در طــی یــک دورهی چنــد ســاله تأثیــر خالــص تغییــرات
پولــی بــه طــور وســیع ،محــدود بــه تغییــر برخــی کمیتهــای اســمی ،نظیــر
قیمتهــای پولــی و درآمدهــای اســمی خواهدبــود( .صفحــه  ،44تفضلــی،
)1377

بیکاری و تورم
بــه نظــر فریدمــن و اکثــر پولگرایــان پیــرو او ،انتظــارات هــم توضیــح
میدهــد کــه چــرا تــورم نمیتوانــد بــا بیــکاری مبادل ـ ه شــود .ایــن فــرض
یتــوان بــه وســیلهی قبــول میــزان بیشــتری از تــورم
کــه بیــکاری را م 
عالجکــرد ،فــرض گســتردهای بــود؛ تــا ایــن کــه بــا وقــوع حوادثــی مــردود
گردیــد و اســتفادهی فریدمــن از نظری ـهی انتظــارات و بــه اصطــاح
«منحنــی فیلیپــس» بــه مــا اجــازهمیدهــد کــه علــل ناتوانــی ایــن نظریــه
را درککنیــم .در عیــن حــال ،رشــد پولــی ،وجــوه پولــی مــردم را متــورم و
آنهــا را وادار خواهدکــرد تــا نســبت بــه پرداخــت قیمتهــای باالتــر کاالهــا
دار نمون ـهای را در نظــر
تمایــ 
ل داشتهباشــند .بــه طــور مثــال ،کارخان ـه ِ
بگیریــد .بــا ایــن شــرایط کــه او بــا قیمتهــای بازارهــای دیگــر آشــنایی
نــدارد ،تشــخیص نخواهــد داد کــه ایــن تأثیــر فراگیــر اســت و ایــن را بــه
عنــوان یــک رشــد کلــی یــا جزئــی در توجیــه مصرفکننــدگان نســبت
بــه کاالهــای خــود تعبیرخواهدکــرد .کارخان ـهدار فکــر میکنــد کــه تمایــل
مصرفکننــدگان بــه خریــد بیشــتر نشــاندهندهی آن اســت کــه آنهــا
مقــدار بیشــتری از تولیــدات او را میخواهنــد و ســعیخواهدکرد کــه ایــن
تقاضــای ظاهــری جدیــد را بــا افزایــش تولیــد و نیــروی کارش پوشـشدهد؛
بنابرایــن افزایــش پولــی اولیــه ،قطعــا اشــتغال را تحتتأثیــر قرارمیدهــد.
یتــر مــردم نســبت بــه حــوادث ،عقالیــی
بــا وجــود ایــن ،در دورهی طوالن 
یشــود کــه تغییــر ویــژهای در
مکــم متوجــهم 
فکــر میکننــد .تولیدکننــده ک 
ی مشــتریان نســبت بــه طرفــداری در تولیــد وی صــورت نپذیرفتــه
ســلیقه 
اســت و قیمتهــای باالتــری کــه آنهــا تمایــل بــه پرداخــت دارنــد ،بــا
یشــود کــه تولیدکننــده مجبــور اســت بــرای
قیمتهــای باالتــری خنثــی م 
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هــر چیــزی کــه میخــرد ،پــول بپــردازد .افزایــش قیمتهــا ،عمومــی اســت
و تنهــا از جانــب تولیدکننــده نیســت؛ بنابرایــن تحــرک وی بــرای تولیــد
زیادتــر منطقــی نبــوده اســت ،چرا کــه هیچگونــه افزایــش واقعــی در تقاضــا
اتفــاق نیفتــاده تــا او بخواهــد پوش ـشدهد .حتــی بدتــر ،کارگــران او بــرای
آن کــه بتواننــد افزایــش کلــی قیمتهــا را جبــران کننــد ،تقاضــای مــزد
بیشــتری خواهندکــرد و حتــی ممکــن اســت درخواســت پرداختهــای
اضافــی کننــد تــا بتواننــد افزایــش بعــدی قیمتهــا را کــه بــرای ســال بعــد
پیشبینیمیکننــد ،بیمــه کردهباشــند .کارفرمــا ناگزیــر نیــروی کار خــود
را کاهــش میدهــد تــا بتوانــد کل ســرمایهی دســتمزد را هماهنگکنــد و
ســطح اشــتغال تقریبــا بــه همــان ســطح قبلــی خــود تنــزل خواهــد یافــت.
تنهــا چیــزی کــه بــاال رفتــه اســت ،ســطح قیمتهاســت .در بلنــد مــدت،
مقــدار تــورم هیــچ تأثیــری بــرای افزایــش اشــتغال نداشــته اســت .بنابرایــن
براســاس تحلیــل فریدمــن ،سیاســتهای پولــی ،جــز در کوتــاه مــدت
بــرای کاهــش بیــکاری بــه زیــر «ســطح طبیعــی» آن بیاثــر اســت ،ولــی
ممکــن اســت موقعیتهایــی وجودداشتهباشــد کــه در آنهــا یــک سیاســت
ً
انبســاطی ،عمــا موجــب بیــکاری بیشــتر گــردد .ا گــر مــردم بــه ایــن دلیــل
کــه سیاســتهای اقتصــادی (یــا نوســانات قبلــی قیمتهــا) نامعقــول
بودهانــد .دربــاره رونــد آتــی قیمتهــا نامطمئــن باشــند ،ممکــن اســت
کارگــران ســعیکنند دستمزدهایشــان را حتــی از ســطح احتیاطآمیــز هــم
باالتــر ببرنــد .در همیــن حــال ،کارفرمایــان ســعیخواهندکرد کــه بیــش
از پیــش از حجــم اشــتغال بکاهنــد .از آنجــا کــه در قضــاوت فریدمــن،
ً
نر خهــای باالتــر تــورم ،عمومــا کمتــر باثبــات هســتند ،ایــن اثــر احتمــاال در
نر خهــای باالتــر بیشــترین قــوت را دارد .چنانکــه ازدیــاد تــورم رفتهرفتــه
بــا نر خهــای باالتــر بیــکاری همــراه خواهدبــود.
«تورم یک پدیدهی پولی است».
فریدمــن و ســایر پولگرایــان همعقیدهانــد کــه درســت همانگونــه کــه
فقــط از طریــق گســترش پولــی ،تــورم بهوجودمیآیــد ،بــه همــان ترتیــب
فقــط اقدامــات پولــی میتوانــد آن را پایاندهــد .کنتــرل قیمــت و دســتمزد
 ،تــا حــدی بــرای اجــرای ایــن امــر ناتــوان اســت.
براســاس نظــر فریدمــن ،ایــن عامــل شــاید دارای تأثیــرات مفیــدی در
فروکشکــردن انتظــارات باشــد ،ولــی مشــخصترین اثــر آن صرفــا
فرونشــاندن بعضــی از عوامــل تــورم اســت ،بــی آن کــه عمــا بــدان
پایاندهنــد .فشــار تــورم همیشــه وجــوددارد و فقــط اقدامــات پولــی
میتوانــد آن را کاهشدهــد؛ بــه عنــوان مثــال ،سیاســت کنتــرل قیمــت
شــبیه وضعیتــی اســت کــه آجــری را روی کتــری در حــال جــوش بگذاریــم
تــا مانــع پریــدن دریچــهی آن شــود .اگــر شــعله را بیشــتر کنیــم ،فشــار
بیشــتر خواهدشــد تــا ایــن کــه یــا ســرپوش خواهــد پریــد و یــا کتــری
منفجــر خواهدشــد .بــه همیــن ترتیــب ،تــورم علیرغــم کوشــشهای
کنترلکننــدهی آن ،همیشــه منفجرخواهدشــد ،مگــر آن کــه گرمــای
پولــی را پاییــن بیاوریــم .ولــی سیاســتهای کنتــرل قیمــت و دســتمزد
کامــا بیتأثیــر نیســتند ،بلکــه آنهــا زیانبــار هســتند .بــه نظــر فریدمــن،
نتیجـهی سیاســت کنتــرل قیمــت در آلمــان بعــد از جنــگ جهانــی دوم ایــن
بــود کــه تولیــد را بــه نصــف رســاند ،زیــرا کنتــرل قیمــت ،جریانــات تعدیــل
اقتصــادی را منجمدکــرد و کمبــود جابهجاییهایــی را بهوجــودآورد کــه
الزمـهاش کنترلهــای بیشــتری بــود .برداشــتن ناگهانــی کنتــرل قیمــت در
آلمــان معجــزهای اقتصــادی را بشــارتداد کــه در پــی آن آمــد( .صفحــه ،51
تفضلــی)1377 ،

نتیجه گیری

بزرگتریــن ســهم فریدمــن و یکــی از دالیــل شــهرت نظریههــای او ،همیــن
روش تجربــی وی بودهاســت ،نــه تحقیقــات داغ ولــی غیرکاربــردی در
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مــورد مقــوالت نظــری ،کــه تنهــا میتوانــد مــورد عالق ـهی اقتصادانــان
دیگــر باشــد .آثــار او شــهرتی چشـمگیر پیداکردهاســت ،چــرا کــه ایــن آثــار در
عمــل بــه ارائ ـهی پیشبینیهــای مفیــد کمــک کــرده انــد .کار پــر زحمــت
او در مــورد نوســانات متغیرهــای پولــی و دیگــر متغیرهــا طــی یــک قــرن هــم
متخصصیــن و هــم افــراد عامــی را دربــارهی ایــن حقیقــت قانعکردهاســت
کــه تغییــرات پولــی بــه قیمتهــا و تولیــد مرتبــط هســتند .ســقوط قواعــد
ســنتی کینــزی ،مراجــع اقتصــادی را وادارکــرده کــه در جسـتوجوی اتخــاذ
یــک روش جدیــد باشــند.
اینکــه فریدمــن توانســت چارچــوب توافــق حا کــم را بشــکند ،در واقــع
امــری بســیار مهــم اســت .ســنت حا کــم کینــزی بــرای پیــدا کــردن توضیــح
ویــژهای کــه بــا شــرایط زمــان تطبیقیابــد و همچنیــن بهحقیقتنپیوســتن
پیشبینیهــای کینــزی را توجیــه کنــد ،هرگــز درنمیمانــد؛ بنابرایــن به طور
کلــی «سیاس ـتهای پولــی آســان» کــه تــورم بعــد از جنــگ را بهوجــودآورد،
مــورد دفــاع قرارگرفــت .بــا وجــود اینکــه ایــن سیاس ـتها در عمــل بــه طــور
ناپیوســته تغییریافــت ،همراهــی تــورم فزاینــده بــا بیــکاری فزاینــده توســط
انتقــال موقتــی منحنــی فیلیپــس بــه بیــرون توضیحداد هشــد .ا گــر ایــن
واقعیــت کــه بــرای همـهی ایــن وقایــع بایــد توضیــح ســادهتری ارائــه گــردد
نبــود ،هیــچ شــکی وجودنداشــت کــه ایــن فرآینــد میتوانســت تــا بینهایــت
ادامهیابــد؛ درســت ماننــد نظری ـهی لــزوم تلقــی زمیــن در مرکــز منظوم ـهی
شمســی کــه علیرغــم توجیهــات ســنگین و پیچیــدهای کــه الزم داشــت،
یشــد .بــا وجــود ایــن ،ایــن نظریههــای پیچیــدهی
ســالها از آن دفــاع م 
زمانــی کــه بــا الگویــی روبـهرو میشــوند کــه اکثــر یــا تمامــی همــان پدیدههــا
را بــه طــور ســادهتر بیانمیکنــد (و شــاید بعضــی بینشهــای جدیــد را نیــز
ارائــه میدهــد ).بــه ســرعت مــردود شناختهمیشــوند .فریدمــن بــه طــور
اتفاقــی درســت در زمــان مناســب وارد بحــث شــد تــا بتوانــد جایگزینـ ِـی
چارچــوب کینــزی را بــا یــک نظــام بهتــر شتاببخشــد.
بــا ایــن مداخلــه ،کانــون بحــث اقتصــادی ،هــم در ســطح حرف ـهای و هــم
در میــان افــراد عامــی تغییرکردهاســت .همانگونــه کــه مشــاهدهکردهایم،
پیشــرفت در علــم اقتصــاد کنــد اســت .مــدت زیــادی طولمیکشــد تــا یــک
نظــام نظــری جدیــد جــای خــود را پیداکنــد و بــه آزمــون گذاشتهشــود ،امــا
نکت ـهی حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه رفتــار عملــی مراجــع پولــی در سراســر
جهــان ،گذشــته از دیدگاههایــی کــه در مــورد ایــن موضــوع بیانکردهانــد،
تغییرکردهاســت.
در حــال حاضــر پــول عاملــی شناختهمیشــود کــه قــدرت آن ،هــم
نســبت بــه آنچــه از قبــل بــوده و هــم نســبت بــه آنچــه بــه طــور کلــی در
چارچــوب کینــزی میتوانســت باشــد ،بســیار بیشــتر اســت .ایــن دســتاورد
علمــی بههیچوجــه کماهمیــت نیســت و چش ـماندازی را بــرای کنتــرل
دائمــی تــورم کــه مهمتریــن مســئلهی اقتصــادی زمــان مــا شدهاســت،
ارائهمیکنــد .میتــوان گفــت کــه اعتبــار ایــن پیشــرفت ،مرهــون میلتــون
فریدمــن اســت( .صفحــه  ،282تفضلــی)1377 ،
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تنها مرز آزادی،
آزادی اســــت
فاطمه فتاحی منش

سانســور ابــزاری اســت بــرای کســانی کــه نیــاز دارنــد واقعیتهــا را از چشــم خــود
و ســایرین پنهــان کننــد .تــرس آنهــا تنهــا ناتوانیشــان از مواجهــه بــا واقعیــت
اســت و مــن نميتوانــم از آنهــا خشــمگین شــوم .تنهــا اندوهــی نفــرت بــار مــرا در
بــر میگیرد....آنهــا تنهــا یــاد گرفتهانــد کــه یــک جور نگاه کننــد ،وقتــی راههای
متعــددی وجــود دارد.
(از نامهی چارلز بوکفسکی بعد از سانسور کتابش در هلند)
ژان ژاک روســو معتقــد بــود «انســان آزاد آفریــده میشــود ،امــا همیشــه در بنــد
اســت ».و زمانــی کارل مارکــس فریــاد بــرآورد که «پرولتاریا چیزی ندارد از دســت
دهــد ،جــز زنجیرهایــش ».ممکــن اســت ایــن جملههــا بیــش از حــد شــعاری و
آرمانــی تلقــی شــوند امــا واقعیــت ایــن اســت کــه هســتهی اولیـهی آزادی ،نبــود
قیــد و مانــع در راه اندیشــه ،بیــان و عمــل انســان اســت .معنــای اساســی آزادی
نیــز -همانطــور کــه آیزیــا برلیــن میگویــد« -رهایــی از بنــد و زنجیــر ،زنــدان
و بردگــی اســت .بقی ـهی معانـ ِـی آزادی ،بســط همیــن معناســت یــا اســتعاری
اســت» (بشــیریه .)138 :1387 ،آزادی مطبوعــات نیــز در همیــن چارچــوب،
ً
قابلفهــم و تبییــن اســت؛ رهایــی مطبوعــات از قیــد و مانعــی کــه غالبــا توســط
حکومتهــا ایجــاد میشــود.
 500ســال قبــل از میــاد ،آتنیــان در یونــان از آزادیهــای قابلتوجهــی بهــره
میبردنــد .در قــرن شــانزدهم چــاپ مطبوعــات امکانــات جدیــدی را بــرای
آزادی بیــان بــه ارمغــان آورد ،امــا کلیســا و دولــت خیلــی زود آن را ســرکوب
کردنــد .قرنهــا پــس از آن شــهروندان شــجاع کوشــیدند تــا ایدههــای خــود را
آزادانــه بــه اشــتراک بگذارنــد ،امــا به شــدت ســرکوب شــدند ،حتی تا پــای مرگ.
ً
یکــی از جنبههــای دائمــی آزادی مطبوعــات ،قبــا و حــاال ،حــق شــخص بــر آزاد
بــودن از کنترلهــا ،نفوذهــا و فشــارها توســط حکومــت بــر محتــوای نوشــتار و
گفتــار اســت .در دوران مــدرن ،کنتــرل حکومــت بــر بیــان و نوشــتن بهشــدت
ً
متنو عتــر و اخیــرا زیرکانهتــر شدهاســت .چنیــن کنترلهــای پیچیــدهای منجــر
ی آورنــد تــا از سانســور يــا
شــد گوینــدگان و نویســندگان بــه خودسانســوري رو 
ســاير اشــكال ســتم يــا ســركوب اجتنــاب كننــد ( .)2001 ,Sussman
بهطورکلــی ،آزادی مطبوعــات برگرفتــه از حــق بنیادین آزادی اطالعات اســت.
همــانطــور کــه در بنــد ( )Iقطعنامـهی  59مجمع عمومی ســازمان ملل متحد
در اولیــن جلســهی ایــن مجمــع در ســال  ،1946بیــان شدهاســت« ،آزادی
اطالعــات حــق بنیادیــن بشــری اســت و محــک و معیــار تمــام آزادیهایــی
اســت کــه ســازمان ملــل متحــد آن را محتــرم شمردهاســت .آزادی اطالعــات
متضمــن حــق جم ـعآوری ،انتقــال و انتشــار اخبــار در هرجــا و همهجــا بــدون
قیــد و بندهاســت؛ بهاینترتیــب ،ایــن عاملــی اساســی در هــر تــاش جــدی
جهانی
بــرای ترویــج صلــح و پیشــرفت در جهــان اســت .مــادهی  19اعالمیـهی
ِ
ً
حقــوق بشــر مجــددا ایــن آزادی را اظهــار میکنــد ،بــا تأ کیــد بــر اینکــه «هرکــس
آزادی داشــتن عقیــده بــدون
حــق آزادی عقیــده و بیــان را دارد .ایــن حــقِ ،
مداخلــه و تفتیــش ،دریافــت و انتقــال اطالعــات و ایدههــا از طریــق هــر رســانه و
بــدون توجــه بــه مرزهــا را در بــر میگیــرد».
بــه منظــور آزاد بــودن ،مطبوعــات بایــد مســتقل و کثرتگــرا باشــند؛ مســتقل از
کنتــرل دولــت ،چــه بــه لحــاظ سیاســی و چه اقتصــادی ،و نیز مســتقل از کنترل
محتــوای تولیــد و انتشــار آن .کثرتگرایــی نیــز بــه معنــای فقــدان انحصــار
فلسفه
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رســانه و وجــود بیشتریــن تعــداد ممکــن روزنامههــا ،مجــات و نشــریات
ادواری اســت ،کــه بازتابــی از وســیعترین طیــف ممکــن نظــرات جامعــه باشــد.
بــه ایــن منظــور الزم اســت کــه کشــورها شــفافیت و دسترســی بــه اطالعــات را
بــرای رســانهها بــه منظــور توســعه در درون یــک محیــط مســتقل ،زنــده،
کثرتگــرا و تخصصــی تضمیــن کننــد و ضــروری اســت بــرای حــق دسترســی
مــردم بــه اطالعــات ،تضمینات حقوقــی وضع کننــد .روزنامهنگاران همچنین
بایــد در اعمــال حرف ـهی خــود آزاد باشــند ،بهویــژه زمانــی کــه فســاد را بررســی
میکننــد و بــا فشــارهایی نظیــر حملــه ،اذیــت و آزار ،دســتگیری و زندانــی شــدن
مواجــه نشــوند .عــاوه بــر نیــاز بــه دسترســی اطالعــات و قوانیــن بــرای تضمیــن
وجــود آن ،آزادی بیــان و آزادی مطبوعــات بــرای توســعهی جوامــع و انســانها
حیاتــی اســت .بــه تعبیــر پیپــا نوریــس ،مطبوعــات ســه کارکــرد دارنــد کــه بایــد
همــواره بــه یــاد داشــت :کارکــرد دیدهبــان [نظارتــی] ،تریبــون مدنــی و تنظیــم
دســتور کار (.)2005,Marina Guseva
طبــق گفت ـهی ایمانوئــل کانــت ،فیلســوف بــزرگ عصــر روشــنگری ،یــک
جامعــهی آ گاه و توســعهیافتهی متشــکل از افــراد آزاد و مســتقل نمیتوانــد
ایجــاد شــود ،مگــر اینکــه اعضــای آن از آزادی بیــان برخــوردار باشــند .از نظــر
برنــدهی جایــزه نوبــل اقتصــاد ،آمارتیاســن ،اســاس دموکراســی ،تنــوع در تمــام
اشــکال آن اســت و آزادی بیان عنصر اصلی آن اســت .مطبوعات آزاد همیشــه
میتواننــد بــر مســائل مختلــف تمرکــز کننــد؛ خــواه بــر فقــر و جنبههــای مختلف
آن (فقــر مالــی و دسترســی بــه کاالهای اولیه ،ســامتی و آمــوزش) ،بر حکمرانی
و یــا بــر مســائل خشــونت و درگیــری .مطبوعــات آزاد بــه مثابـهی واســطه بیــن
افــراد و حکومــت عمــل میکننــد ،حکومــت را از نیازهــای مــردم آ گاه میکننــد
و بهعنــوان یــک ســپر در برابــر بحرانهــا و شــرایط محرومیــت شــدید عمــل
میکننــد .مطبوعــات آزاد حکومــت را پاس ـخگو نگــه م ـیدارد و اقداماتــش را
شــفافتر میســازد؛ مطبوعــات آزاد میتوانــد در دســتیابی به اهداف توســعهی
متــر دســتیابی بــه ســطح قابلقبــول و عملـ ِـی توســعه،
هــزارهی ســوم و از آن مه 
مؤثــر باشــد .بــا ترویــج آزادی مطبوعــات ،کشــورها و ســازمانهای بینالمللــی
قادرنــد خــود را بــا یــک ابــزار توســعهی قــوی تجهیــز کننــد .مطبوعــات آزاد بــه
نطــور کــه آمــوزش و ســرمایهگذاری
منزلـهی ابــزاری بــرای توســعه اســت ،هما 
ابــزار توســعه هســتند (.)2005,Guseva

شاخصهای آزادی مطبوعات
بررســی آزادی مطبوعات کار ســادهای نیســت .در حال حاضر تنها دو شــاخص
اصلــی بــرای آزادی مطبوعــات وجــود دارد .اولــی توســط «خان ـهی آزادی»،
بهعنــوان تنهــا منبــع اطالعــات منظــم در مــورد ایــن موضــوع از ســال 1979
بســط داده شدهاســت .ایــن شــاخص بــه طــور گســتردهای مــورد اســتفاده قــرار
گرفتهاســت .دومــی توســط «گزارشــگران بــدون مــرز» ( )RWBدر ســال 2002
بســط داده شدهاســت.
شــاخص خانـهی آزادی بــه ســه معیــار بــرای بررســی آزادی مطبوعــات در 194
کشــور جهــان اشــاره میکنــد :محیــط حقوقــی (بررســی قوانیــن و مقرراتــی کــه
نــه تنهــا میتوانــد بــر محتــوای رســانه تأثیــر بگــذارد ،بلکــه بــر تمایــل حکومــت
بــه اســتفاده از قوانیــن بــهمنظــور محــدود کــردن قــدرت عمــل رســانه هــم
یگــذارد) ،نفــوذ سیاســی (درج ـهی کنتــرل سیاســی بــر اطالعــات)
تأثیــر م 
و فشــارهای اقتصــادی (موانــع اقتصــادی بــرای ورود بــه بخــش رســانه و
تأثیــر فســاد) .نمــرهی اختصاصداد هشــده بــه یــک کشــور ،بســته بــه میــزان
محدودیتــی کــه بــر آزادی مطبوعــات فراهــم میکنــد ،میتوانــد از  0تــا 100
باشــد .نمــرهی بیــن  0تــا  30نشــاندهندهی آزادی مطبوعــات اســت؛
نمــرهی بیــن  31تــا  60نشــاندهندهی ایــن اســت کــه تنهــا تــا حــدودی
آزاد اســت و نمــرهی بــاالی  61بــه معنــای عــدم آزادی مطبوعــات اســت.

شــاخص گزارشــگران بــدون مــرز ،از رویکــردی متفــاوت بــرای ارزیابــی
اســتفاده میکنــد .ایــن شــاخص در درجــهی اول متمرکــز بــر حمــات و
تهدیدهــا علیــه روزنامهنــگاران (زندانــی ،شــکنجه و قتــل) یــا علیــه رســانه
(سانســور و توقیــف) اســت و  167کشــور جهــان را پوشــش میدهــد.
ـدی
وضعیــت حقوقــی و رفتــار مقامــات نیــز در نظــر گرفتــه میشــود .رتبهبنـ ِ
گزارشــگران بــدون مــرز ،نســبی اســت و درجـهی آزادی رســانه در یــک کشــور
را نســبت بــه کشــورهای دیگــر میســنجد (.)2005 ,Guseva

محدودیت های آزادی مطبوعات
اگــر بپذیریــم کــه آزادی بیحدومــرز بــه آنارشــی میانجامــد ،دیگــر نمیتــوان
آزادی مطبوعــات را همچــون آزادی در هــر قلمــرو دیگــری ،مطلــق تلقــی کــرد.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه آزادی را تنهــا آزادی و حقــوق ســایرین اســت کــه
میتوانــد محــدود کنــد؛ بــه تعبیــر دیگــر ،تنهــا زمانــی میتــوان بــه پــای آزادی
بنــد بســت کــه حقــوق و آزادیهــای شــهروندان یــک جامعــه در خطــر قــرار
گیــرد .البتــه بــه تعبیــر دکتــر مرتضــی مردیهــا« ،همــه میدانیــم ایــن حــدود هــر
چــه کــه باشــد ،آنــی نیســت کــه در نظامهــای صــدام و مالعمــر و نظایــر آن
وجــود داشــته باشــد( ».مردیهــا  )172 :1387بــا ایــن وجــود ،همواره شــکافها
و خألهایــی ناشــی از کلــی بــودن ایــن مفاهیــم وجــود دارد کــه دســتاویزی برای
دولتهــا قــرار میگیــرد تــا بتواننــد آزادی از هــر نــوع را محــدود کننــد و در برخــی
مــوارد حتــی از بیــن ببرنــد .چهــار مــورد از ایــن محدودیتهــای کلــی در میثــاق
بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاسـ ِـی مصــوب  1966آمدهاســت کــه از ایــن قــرار
اســت:
« 1تضییع حقوق یا حیثیت دیگران
 2بر هم خوردن امنیت ،نظم عمومی ،سالمت یا اخالق عمومی
 3تبلیغ برای جنگ
 4دعــوت بــه کینــه (تنفــر ملــی یــا نــژادی یــا مذهبــی) کــه محــرک تبعیــض ،یــا
مخاصمــه یــا اعمــال زور باشــد» .
چنانکــه گفتــه شــد ،زمانــی حکومتهــا آشــکارا به ســرکوب اندیشـهها
و بیــان افــراد میپرداختنــد و امــروز در قــرن بیســت و یکــم با پیچیدهتر
شــدن جوامــع و نیــز پیشــرفت و پیچیدگــی ابزارهــای ارتباطــی و لــزوم
داشــتن ماســک دموکراتیــک بــر صــورت ،سانســور و ســرکوب آزادی
مطبوعــات و بیــان نیــز شــکل پیچیدهتــری بــه خــود گرفتهاســت و
ً
معمــوال بــا اســتناد بــه حفــظ نظــم و امنیــت عمومــی توجیــه میشــود.
حــدود  200ســال پیــش ،کارل مارکــس سانســور را محکــوم و دفــاع
بینظیــری از آزادی مطبوعــات ارائــه کــرد.
پــس از بــه قــدرت رســیدن فریدریــک ویلهلــم چهــارم
در آلمــان در ســال  1840و وضــع مقــررات جدیــد بــرای
سانســور ،کارل مارکــس در دو مقالــه دربــارهی سانســور
و آزادی مطبوعــات ،آشــکارا از آزادی مطبوعــات دفــاع
کــرد .وی در نقــد دســتورالعملی کــه قائــل بــه تفــاوت میــان
جهتگیــری مخــرب و غیرمخــرب بــود ،مینویســد:
«[نویســنده بیآنکــه معیــاری در کــف داشــته باشــد]
قربانــی ترســنا کترین ارعــاب میشــود و تحــت نظــارت
شــک و تردیــد قــرار میگیــرد ...قانونــی کــه جهتگیــری را
مجــازات میکنــد ،نــه تنهــا بــه خاطــر آنچــه انجــام میدهــم
بلکــه جــدای از اعمالــم بــرای آنچــه میاندیشــم ...قانونــی
کــه علیــه عقیــدهی شــخصی اســت ،قانــون حکومــت بــرای

شــهروندان نیســت؛ قانــون یــک حــزب ،برضــد یــک حــزب دیگــر اســت...
ضدخــود ،یعنــی علیــه عقیــدهی
دولــت بــا صــدور آن ،دســت بــه حملــه علیــه ِ
یشــوند،
ضدحکومتــی میزنــد ...مطبوعــات از حــق انتقــاد کــردن محــروم م 
ِ
حــال آنکــه انتقــاد بــه وظیف ـهی روزان ـهی منتقــدان [حامــی] دولــت بــدل
میشــود» .

نتیجه گیری
مطبوعــات آزاد ریههــای یــک جامعــه هســتند .سانســور و بســتن زنجیــر بــه
ـرگ جامعه
دســت و پــای مطبوعــات منجــر بــه بیمــاری و در نهایــت خفگی و مـ ِ
میشــود .تجربـهی نیمـهی اول قــرن بیســتم ایــاالت متحــده امریــکا ،نشــان
میدهــد کــه نقــش رســانههای آزاد در قدرتمنــد ســاختن جامعــه و تقویــت
نهادهای فراگیر سیاســی و اقتصادی تا چه میزان مؤثر اســت .روزنامهنگاران
ضدتراســت ،ســهم
افشــاگر ،در ترغیــب سیاســتمداران بــه اتخــاذ رویههــای ِ
بهســزایی داشــتند .انحصارگــران از آنهــا بیــزار بودنــد ،امــا نهادهــای سیاســی
ایــاالت متحــده بــه هیچکــس اجــازه نمیدادنــد دهــان روزنام هنــگاران
را ببندنــد .نهادهــای سیاســی فراگیــر بــه رســانههای آزاد اجــازهی رشــد
ً
میدهنــد و ایــن رســانههای آزاد نیــز متقابــا موجــب شناســایی و خنثیســازی
یشــوند کــه متوجــه نهادهــای اقتصــادی و فراگیــر اســت .در
تهدیدهایــی م 
مقابــل ،ایــن آزادی رســانهای در چارچــوب نهادهــای سیاســی بهرهکــش ،در
چارچــوب حکومتهــای مطلقــه و یــا دیکتاتوریهــا کــه در وحلـهی نخســت
راه مخالفــت بــا نظامهــای بهرهکــش را میبندنــد ،امکانپذیــر نیســت (عجــم
اوغلــو و رابینســون.)1392 ،
مارکــس در پاســخ بــه دالیــل مخالفــان آزادی در مجلــس ایالتـ ِـی رایــن ،کــه در
واقــع کمابیــش دالیــل مخالفــان آزادی در سراســر تاریــخ اســت ،نظیر ناپختگی
مــردم ،ضــرورت حفــظ اســتقالل و امنیــت در برابــر دسیس ـهی خارجــی،
ناهمخوانی آزادی مطبوعات با شــرایط تاریخی و ســرزمینی و غیره ،میگوید:
«هــر آنچــه در حــال تکامــل اســت ،ناقــص اســت .تکامــل تنهــا با مرگ بــه پایان
حالت نقص،
میرســد .ازایـنرو [آیــا] منطقــی اســت که بــرای آزاد کــردن از ایــن ِ
او را بکشــیم؟ »...بــه نظــر مارکــس در ســرزمینی کــه سانســور
وجــود دارد ،ایــن تنهــا حکومــت و مدافعانــش هســتند کــه از
آزادی کامــل برخوردارنــد .روزا لوکزامبــورگ نیــز پــس از انقــاب
روســیه و در انتقــاد از رفقــای روســی خــود گفــت« :آزادی بــرای
هواخواهــان حکومــت یــا اعضــای یــک حــزب هرقــدر هــم کــه
پرشــمار باشــند ،بههی ـچروی بــه معنــای آزادی نیســت .آزادی
همــواره بــه معنــای آزادی دگراندیــش اســت».
منابع

بشــیریه ،حســین (« ،)1387تاریــخ اندیشــههای
سیاســی در قــرن بیســتم :لیبرالیســم و محافظ ـهکاری»،
تهــران :نشــر نــی.
عجــم اوغلــو ،دارون؛ رابینســون ،جیمــز (« ،)1392چــرا
کشــورها شکســت میخورنــد» ،ترجمــهی پویــا جبــل
عاملــی و محمدرضــا فرهــادی پــور ،تهــران :دنیــای
اقتصــاد.
مردیهــا ،مرتضــی (« ،)1387در دفــاع از سیاســت؛
لیبــرال دموکراســی مقتــدر» ،تهــران :نشــر نــی.
Press
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Freedom in Our Genes: A Human Need,
.World Press Freedom Committee
Press freedom ,)2005( Guseva, Marina
and development, UNESCO

گاهنامه آرمان سال دوم شماره ششم مهر 45 95

آزادی مطبوعات
در ایاالت متحده امریکا
فاطمه فتاحیمنش

ایــاالت متحــده امریــکا برجســتهترین نمــاد توســعهیافتگی و
بهعنــوان یکــی از کشــورهایی اســت کــه بهتریــن نمــرات را از نهــاد
«خانــهی آزادی» در زمینــهی آزادی مطبوعــات کســب کردهاســت.
در ایــن یادداشــت ،نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت آزادی مطبوعــات
در ایــن کشــور خواهیــم داشــت .متــن زیــر خالص ـهی ترجمــه دو متــن
اســت .بخــش اول متنــی از دپارتمــان کیفــری دانشــگاه «لینکلــن»
ایــاالت متحــده و بخــش دوم گــزارش «خانــهی آزادی» از وضعیــت
آزادی مطبوعــات در ایــاالت متحــده و نمــرات آن در ایــن زمینــه
اســت .انتهــای متــن ،نقشــهی آزادی مطبوعــات در کشــورهای
جهــان کــه بــر روی وبســایت خانــهی آزادی قــرار گرفتهاســت ،بــه
تصویــر کشــیده شدهاســت.

آزادی مطبو عــات در حقــوق امر یــکا
متمــم اول قانــون اساســي ايــاالت متحــده بيــان مــيدارد كــه «هیــچ
قانونــی کــه آزادی بیــان یــا آزادی مطبوعــات را محــدود کنــد وضــع
نخواهــد شــد ».آزادی بیــان ،آزادی آشــکارا ســخن گفتــن بــدون
محدودیــت دولــت اســت .آزادی بیــان بــه طــور نزدیکــی بــا
تــرس از
ِ
آزادی مطبوعــات در ارتبــاط اســت ،بــه ایــن دلیــل کــه ایــن آزادی
هــم شــامل حــق صحبــت کــردن و هــم شــنیده شــدن میشــود.
آزادی مطبوعــات حــق کســب و انتشــار اطالعــات یــا عقایــد بــدون
سانســور دولــت یــا تــرس از مجــازات اســت .سانســور زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه دولــت ،انتشــارات و تولیــدات را بررســی کنــد و اســتفاده
از مطالبــی کــه توهینآمیــز بیابــد ،ممنــو ع کنــد .آزادی مطبوعــات بــه
انــواع مطالــب چــاپ و پخششــده از جملــه کتابهــا ،روزنامههــا،
مجــات ،جــزوات ،فیلمهــا و برنامههــای رادیــو و تلویزیــون اطــاق
میشــود .تدوینکننــدگان قانــون اساســی ایــاالت متحــده ،آزادی
گســتردهای بــه مطبوعــات ارائــه دادنــد .ایــن آزادی بــرای ایجــاد
مطبوعــات مســتقل و قــوی کــه برخــی اوقــات «شــاخهی چهــارم»
حکومــت نامیــده میشــود ،ضــروری در نظــر گرفتــه شــده بــود.
مطبوعــات مســتقل میتوانــد تنوعــی از اطالعــات و نظــرات در مــورد
موضوعاتــی کــه اهمیــت عمومــی دارنــد بــه شــهروندان ارائــه کنــد .بــا
ایــن حــال ،آزادی مطبوعــات گاهــی اوقــات بــا ســایر حقــوق برخــورد
پیــدا میکنــد ،مثــل حــق متهــم بــه محا کم ـهی عادالنــه یــا حــق یــک
شــهروند بــر حریــم خصوصــی.
در ایــاالت متحــده امریــکا ،دولــت نمیتوانــد مانــع انتشــار یــک
روزنامــه شــود ،حتــی زمانــی کــه ایــن بــاور وجــود داشــته باشــد کــه ایــن
انتشــار ،منافــع ملــی کشــور را بــه خطــر خواهــد انداخــت .در همیــن
راســتا دولــت نمیتوانــد:
قانونــی تصویــب کنــد کــه روزنامههــا را ملــزم بــه انتشــار مطالبــی بــر
خــاف ارادهی آنهــا کنــد.

فلسفه
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در مــورد انتشــار اطالعــات حقیقــی در مــورد موضوعــی کــه دغدغ ـهی
عمومــی اســت یــا حتــی در مــورد اشــاعهی اطالعــات غلــط و مخــرب در
مــورد یــک مقــام عمو مــی ،مگــر در مــوارد نــادر ،مجازا تهــای کیفــری
یــا مســئولیت مدنــی تحمیــل کنــد.
مالیاتــی بــر آنهــا وضــع کنــد کــه بــر ســایر کســب و کارهــا وضــع
نشد ها ســت .
روزنامهنــگاران را در اغلــب اوقــات ،وادار بــه انتشــار هویــت
منابعشــان کنــد.
مطبوعــات را از حضــور در دادرسـیهای قضا یــی و پــس از آن ،دادن
اطالعــات بــه عمــوم مــردم در مــورد آنهــا ،ممنــو ع کنــد.
در مجمــو ع ا یــن د ســته از حقــوق کــه تــا حــدود زیــادی بــه موجــب
تصمیمــات د یــوان عالــی ایــاالت متحــده ،تحــول یافتهاســت« ،آزادی
مطبوعــات» را تعر یــف میکنــد کــه بــه موجــب متمــم اول قانــون
اساســی تضمیــن شد هاســت .آنچــه منظــور از آزادی مطبوعــات در
ایــاالت متحــده ا ســت ،در وا قــع یــک مفهــوم در حــال تکامــل اســت.
ایــن مفهو مــی اســت کــه بــا برداش ـتهای کســانی کــه ماهرانــه مــادهی
مربــوط بــه مطبوعــات را در عصــر جزو ههــا ،رســالههای سیاســی و
مطبوعــات ادواری و ضــع کردنــد ،و بــا نظــرات قضــات دیــوان عالــی
کــه ایــن مــاده را در طــول دو قــرن گذشــته در جهانــی از مطبوعــات
روزانــه ،کتا بهــا ،مجــات ،فیلمهــا ،رادیــو و تلویزیــون ،و حــاال
وبســایتها و پس ـتهای اینترنتــی متحــول کردنــد ،تحــت تأثیــر
قــرار گرفتهاســت.

گزارش خانهی آزادی
نمره

طیف نمره

محیط حقوقی

6

(0بهترین) تا ( 30بدترین)

محیط سیاسی

11

(0بهترین) تا ( 40بدترین)

محیط اقتصادی

5

(0بهترین) تا ( 30بدترین)

مجموع

22

(0بهترین) تا ( 100بدترین)

وضعیت کلی

آزاد

ایــاالت متحــده ،چش ـمانداز رســانهای متنــو ع و تضمینــات حقوقــی
قــوی را بــرای آزادی بیــان حفــظ کرد هاســت .بــا ایــن وجــود ،ترکیبــی
از تحــوالت در ســا لهای اخیــر ،روزنامهنــگاران را تحــت فشــار قــرار
دادهاســت و ا یــن ا مــر در ســال  2014ادا مــه داشتهاســت .جدیتریــن
مشــکالت ،ناشــی از تنــش بیــن آزادی مطبوعــات و امنیــت ملــی
ایــاالت متحــده و اقدامــات ضــد تروریســتی اســت .ایــن مســائل
عبارتنــد از :نظــارت دو لــت بــر روزنامهنــگاران ،تالشهــای دولــت
بــرای وادار کــردن خبر نــگاران بــه انتشــار منابــع اطالعاتــی آنهــا و

ً
سیاســتهای دولــت اوبامــا کــه شــدیدا تعامــل بیــن روزنامهنــگاران
و مقامــات رســمی را محــدود میکنــد.

ا لــف) محیــط حقوقی

ایــاالت متحــده یکــی از قویتریــن سیســتمهای تضمیــن حقوقــی را
بــرای اســتقالل رســانهها داراســت .متمــم اول قانــون اساســی ایــاالت
متحــده ،تضمیــن ذاتــی آزادی مطبوعــات و آزادی بیــان را ارائــه
میکنــد .بــا وجــود اینکــه ایــن حقــوق بارهــا و در زمانهــای مختلــف
در طــول تاریــخ ایــن کشــور تحــت فشــار قــرار گرفتهاســت ،نظــام
مســتقل دادگاههــای ایــن کشــور بارهــا احکامــی را صــادر کردهاســت
کــه حقــوق روزنامهنــگاران مبنــی بــر آزاد بــودن از کنتــرل دولــت را
تأییــد کــرده و گســترش دادهاســت[ .در مــورد اینترنــت] ا گرچــه دولــت
تعامــل سیاســی یــا اجتماعــی را در اینترنــت محــدود نمیکنــد ،بــا
ایــن حــال ،قوانینــی وجــود دارد کــه انتشــار تصاویــر کــودکآزاری،
محتــوای خــار ج از نزا کــت بــرای افــراد زیــر ســن قانونــی ،انتشــار
اطالعــات محرمانــه ،قمــار آنالیــن و اســتفاده از محتــوای دارای حــق
کپیرایــت را ممنــو ع میکنــد.

ب) محیــط سیا ســی
خودسانســوری در میــان روزنامهنــگاران ایــاالت متحــده همچنــان
ً
نــادر اســت و سانســور رســمی عمــا وجــود نــدارد .بــا ایــن وجــود تعــداد
فزاینــد های از رســانههای خبــری در پوشــشدهی امــور سیاســی
بهشــدت حزبــی عمــل میکننــد[ .در مــورد محدودیــت دسترســی
بــه مقامــات رســمی] دولــت اوبامــا بهشــدت مــورد انتقــاد قــرار دارد.
اوبامــا در دور اول ریاســتجمهوری خــود ،کنفرانسهــای مطبوعاتــی
کمتــری نســبت بــه رؤســایجمهور پیشــین خــود داشــته اســت؛ ا گرچــه
میــزان ایــن کنفرانسهــا در ســال  2014افزایــش یافــت .وی همچنیــن
رســانههای موافــق را بــرای مصاحبــه و ارائــهی چشــماندازش بــرای
مــردم انتخــاب میکنــد.
تروریســتی ســال  ،2001روزنامهنــگاران موفــق شــدند
پــس از حمــات
ِ
بــه دادرســیها و تأسیســات مرتبــط بــا اقدامــات ضــد تروریســتی ،از
جملــه بازداشــتگاه نظامــی خلیــج گوانتانامــو در کوبــا و صــد بازداشــتی
ً
در آ نجــا دسترســی داشــته باشــند .ارتــش و دادگاههــا نوعــا بــا ایــن
موضــو ع موافقــت میکننــد کــه نشــاندهندهی پیشــرفتهایی در
مــورد محدودیتهــای اولیــه اســت؛ امــا پوشــش کامــل و مؤثــر ،هنــوز
چالشــی بــرای خبرنــگاران اســت.

ج) محیــط اقتصــادی
ا کثر یــت قاطــع رســانهها در ایــاالت متحــده ،تحــت مالکیــت خصوصــی
هســتند .بــا ایــن وجــود ،رادیــوی ملــی سراســری ( )NPRو ســرویس
پخــش تلویزیونــی سراســری (- )PBSشــبکههای مســتقلی کــه
بودجــهی آنهــا ترکیبــی از تخصیــص بودجــهی دولــت و کمکهــای
خصوصــی اســت -از مخاطبــان قابلتوجهــی بهــره میبرنــد.
رســانههای ســنتی ،از جملــه رســانههای چاپــی ،بــه لحــاظ مالــی از
محبوبیــت فزاینــدهی اینترنــت بهعنــوان منبــع اخبــار ،مــورد آســیب
قــرار گرفتهانــد .صنعــت روزنامــه بــه طــور خــاص ،دورهای از افــول
و تنظیــم مجــدد را میگذرانــد .انجمــن روزنامهنــگاران امریــکا در
ســال  2014گــزارش داد کــه مجمــو ع درآمــد روزنامههــا در ســال 2013
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حــدود  2/6درصــد در مقایســه بــا ســال قبــل کاهــش داشتهاســت.

را کاهــش داد ها ســت کــه منجــر بــه کاهــش  7/5درصــدی کارکنــان

تحلیلــی از مؤسســهی بروکینگــز در ســال  2014نشــان داد کــه

آن شدهاســت« .وال اســتریت ژورنــال» و « یــو اس ای تــودی» نیــز

مجمــو ع درآمــد تبلیغاتــی روزنامههــا نســبت بــه ســال  2000نزدیــک

هرکــدام د ههــا اتــاق خبــری را حــذف کرد هانــد .اغلــب روزنامههــا

بــه دو ســوم کاهــش داشتهاســت .حتــی بزرگتریــن و معتبرتریــن

فعالیتهــای خــود را متمرکــز بــر محتــوای و بســایت و چندرســانهای

روزنامههــا بــا ســقوط تیــراژ و درآمدهــای تبلیغاتــی مواجــه شــدهاند و

کردهانــد .تعــداد کمــی بهطورکامــل نســخههای چاپــی را متوقــف

مجبــور شــدهاند کارکنــان خــود را کاهــش دهنــد .نیویــورک تایمــز در

کردهانــد و بر خــی دفعــات اندکــی در طــول هفتــه منتشــر میکننــد.

ســپتامبر  2014اعــام کــرد کــه صــد اتــاق خبــر و چندیــن پســت اداری

نقشــه آزادی مطبوعــات در جهــان
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