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 .1مقدمه

رردگرایی رو شناختی1بهعنوان یکی از نتایج تفکر جز نگر که تبیین ررتارهای اجتمااعی را جاز از
مجرای تحلی اجزای آن میسر نمیداند ،قرنهاست مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصاد
قرار گررته است .به عبارت دیگر ،رردگرایی رو شناختی را میتاوان تحلیا جز نگراناۀ ررتارهاای
اجتماعی و انسانی تلقی کرد .چراکه در این شیوه ،با تحلی اجتماع ،به اجازای انساانی آن ،تاال
میشود نظریۀ اجتماعی استخراج شود.
این رو شناسی ،عمدۀ نحلههای تفکر اجتماعی و اقتصادی متعارف را تحت تأ یر خاود قارار
داده است .این اتفا علیالخصوص از آغاز دوران رنسانس شدت گررته اسات و مکاتاب مختلاف
نظریه پردازی اجتماعی و اقتصادی مدرن ،با استفاده از این رو  ،نظریات خود را صاادر کردهاناد.
در این نوشتار برآنیم که با مروری بر شیوۀ نظریهسازی در علوم اجتماعی و علیالخصوص اقتصااد،
جایگاه رردگرایی رو شناختی را روشن سازیم.
لذا در ابتدا به نقش تحوی گرایی در شک گیری رویکرد رردگرایی رو شناختی اشاره میشود؛
در بخش دوم که بخش اصلی این نوشتار است به ساحتهای مختلاف رردگرایای رو شاناختی و
تأ یر این ساحتها در شک گیری نظریات اقتصادی پرداخته میشود .این سااحتها باه ور کلای
عبارت اند از انسان در مقام تعریف ،انسان در مقام باور و انسان در مقام ررتار .در هار کادام از ایان
ساحتها ،به شیوۀ نظریهپردازی اقتصادی اشاره شده است .در انتها نیز جمعبندی مختصری از ک
نوشتار ارائه شده است.
 .2نقش تحویلگرایی در رویکرد فردگرایی روششناختی

رردگرایی رو شناختی در ا ر سرریز اندیشۀ تحوی گرایی در دوران کالسیک در علاوم اجتمااعی و
از جمله اقتصاد پدیدار شده است .تحویلی بودن به این معناسات کاه نظریاه ضامن از باین باردن
پیچیدگیهای غیرالزم ،ساختی منسجم و قاب رهم یا مجموعه اصولی کلی و جهانشامول را ارائاه
میکند که این ساخت یا مجموعه اصول میتواند صورتی اجمالی از واقعیت را ترسایم کناد .هیاوم
در تال جهت ارائۀ توضیحی پیرامون برهمکنشهای عوا ف متضاد به ور ضامنی بار ایان نکتاه
تفااوت
تأکید میکند« :ممکن است این پرسش مطرح شود که به وسیلۀ کدام تئوری میتوانیم ایان
ِ
[برهمکنشها] را تبیین کنیم و اینکه ماا ایان تفاوتهاا را میتاوانیم باه کادام اصاول کلای تحویا
1. methodological individualism
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کنیم؟» .)Hume, 2009, p 675(1هیوم در گزارۀ رو به دنبال ارائۀ اصولی کلای و معادود اسات
که این اصول قابلیت تبیین تفاوتها را داشته باشد .این رویکرد در نظریهپردازان معاصر نیاز وجاود
دارد .بهعنوان مثال استفن هاوکین ( )2٠٠١بیان میکند که «یک نظریۀ خوب ،گساترۀ وسایعی از
پدیدارها را مبتنی بر ویژگیهای سادۀ معدودی توضیح میدهد و پیشبینیهایی را انجام میدهد که
این پیشبینیها قاب آزمون هستند» .)Hawking, 2001, p 31(2تحوی گرایی ،مدعی اسات کاه
یک شئ یا امر پیچیده چیزی بیش از اجزای آن نبوده و لاذا میتاوان آن را در قالاب برخای اجازای
سادهتر این ترکیب دریارت (محمدی اص  ،١٣٧5 ،ص .)١مطابق با ایان منظار ،تئوریهاا هام در
نتیجۀ این سادهسازی رلسفی ایجاد میشوند و این سادهسازی به پیکرۀ تئاوری آسایبی نمیرسااند.
تعبیری دیگر از تحوی  ،تحوی امور جزئی3به امور جهانشمول4اسات« .برخای رالسافه همچاون
راس معتقدند که میتوان از امور جزئی ،گزارههای کلی را استخراج کارد» ( Casullo, 1981, p

.)199
اما اینکه اقتصاددانان نیز به تحوی گرایی در نظریهپردازی خود معتقدناد یاا خیار محا تأما
است .حتی تشخیص این امر که نظریات یک اقتصاددان تحوی گرایانه است یا خیر نیاز باه راحتای
میساار نیساات .بااهعنوان مثااال رلیشاااکر ( )2٠١5در مقالااۀ خااود پیرامااون آدام اساامیت کااه در
دایرةالمعارف رلسفی استنفورد منتشر شده است ،اسمیت را تحوی گرا نمیداند .به گفتاۀ رلیشااکر:
«اسمیت یک ضد تحوی گرا5است .او اینگونه نمیپندارد که میتوان اخالقیاات را باه مجموعاهای
از قوانین الهی و بیعی تحوی کرد .همچناین او همانناد اساتاد خاود یعنای ررانسایس هاچساون
نمیاندیشد که اخالقیات به ور ساده ابزارهایی برای تولیاد بیشاترین سرخوشایها بارای بیشاترین
تعداد ارراد هستند  ...دیدگاه او میکوشد که تمامی عناصر اساسی مؤ ر را در قضاوتهای اخالقای
در نظر بگیرد و از کاستن این عناصر به یک اص واحد پرهیز میکناد» (.)Fleischacker, 2015
اما در عین حال در جایی که اسمیت دست نامرئی را عنصر اساسی تنظیمگر در تعامالت اقتصاادی
میداند ،پیروی او از سنت تحوی گرایی قاب مشاهده است .اسمیت در کتااب نظدیر احساسرات
ً
اخالقی میگوید « :روتمندان متأ ر از یک دست نامرئی هستند که تقریبا همان توزیاع از مایحتااج
1. It may, therefore, be asked, by what theory we can explain these variations, and to what general
principle we can reduce them.
2. A good theory will describe a large range of phenomena on the basis of a few simple postulates and
will make definite predictions that can be tested.
3. partials
4. universals
5. anti−reductionist

60

روششناسی علوم انسانی /س /23ش /90بهار 1396

زندگی را محقق میکند که میتوانست با تقسیم زمینها به قسامتهای مسااوی میاان سااکنان آن
صورت بگیرد؛ بنابراین بدون اینکه آن روتمندان قصاد آن را داشاته باشاند یاا از آن آگااهی داشاته
باشند ،منفعت جامعه را رشد میدهناد» ( .)Smith, 1759, p 128همچناین در ثردوت ملر بار
ً
همین نکته بهگونهای دیگر تأکید میکند« :هر یک از ارراد عموما نه قصد ارزایش مناارع عماومی را
دارد نه میداند که چقدر آن را ارزایش میدهد .او باا تارجیح حمایات از صانعت داخلای در برابار
ً
خارجی ،صررا به دنبال امنیت خود است؛ و با مادیریت آن صانعت بهگوناهای کاه تولیاد آن دارای
باالترین ارز باشد ،او رق به دنبال سود خود میباشد و در این راستا مانند سایر ماوارد ،متاأ ر از
دستی نامرئی است که هدری را محقق میکند که بخشی از نیت او نبوده است .همچناین ایان امار
برای جامعه همیشه ناپسند نیست که این هدف [یعنی خیر جمعی] بخشی از نیت او نبوده است .او
ً
ً
از ریق دنبال کردن منفعت خود متناوبا منفعت جامعه را ا ربخشتر از زمانیکاه واقعاا باه دنباال
ارزایش آن است ارزایش میدهد .من هرگز آنچنان خیری را در کار کسانی که به دنبال خیر عمومی
هستند ندیدهام .در واقع ،این تأ یرگذاری آنچنان میان بازرگانان رایج نیست و استدالل انادکی نیااز
است که آنان را از نیت خیر عمومی منصرف کنیم» ( .)Smith, 1776, pp 363−364لذا برخای
از نظریات اسمیت به ور ملموسی تحوی گرایانه است.
سنت تحوی انگاری با ورود به مسئلۀ انسانشناسی صورتی دیگار یارات و خاود را در تحویا
عناصر انسانی در جامعه ظاهر کرد .تفکر اجتماعی و اقتصادی متعارف با انجام چند تحوی نظری
جامعه را به مجموعۀ ارراد انسانی تعریف میکند کاه جهات رراع برخای از حاوائج خاود در کناار
یکدیگر زندگی میکنند .این ارراد با قرار گررتن در کنار یکدیگر ،ررهن و آداب و رسومی را ایجااد
میکنند و با شک دهی نهادهای مختلف ،حیات اجتماعی خود را ادامه میدهند .در پی این اتفا ،
ایاان تفکاار در اولااین تحوی ا 1،جامعااه را از عناصاار ررامااادی2میزدایااد و آن را منحصاار در ماااده
ً
میسازد؛ در تحوی دوم جامعه را صررا بشری میداند و آن را از عناصر غیربشری پاالیش میکند و
ً
در تحوی سوم نیز این عناصر بشری را دارای خصوصیات مشترک و مساوی معرری میکند و نهایتاا
و در چهارمین تحوی از کنار هم قرار دادن آنها ،ماهیتی را معرری میکناد کاه تعریفای مطاابق باا
جامعه دارد3.مراح رو در قالب نمودار زیر قاب مشاهده است.
1. Reduction
2. Metaphysic Elements

ً
 .3در مباحث علوم اجتماعی رایج ،عموما از دو موضوع سخن گفته میشرود« :فررد و جامعره» و ترأثیر متتابرل ایرن دو برر
یکدیگر .اما این تحویلگرایی در اجتماع همواره با انتتاداتی مواجه بوده است« .این نگرش دو سیستمی که فتط سیستم
فردی و سیستم اجتماعی را مد نظر قرار میدهد ،برای بررسی مسئلۀ شرناخت جامعره کفایرت نمیکنرد چراکره سیسرتم
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جامعه
Materialism
تحویل ١
جامعه مادی
حذف عناصر غیربشری
(محیط/تاریخ)…/

Humanism
تحویل ٢

جامعۀ بشری

 ...اجتماعی ...
نوعی
حذف ارتباطات بین
انسانی

حذف عناصر
متافیزیکی

Aggreg
ation
تحویل ۴

فرد نوعی

Individualism
Segregation
تحویل ٣

…

حذف
تفاوتهای
انسانها

نظریۀ اجتماعی

نمودار  :1مراحل تحویلانگاری در علوم اجتماعی

در این رویکرد ،تقدم تئوریک با شناسایی خصوصیات ارراد است و جامعه به تبع شناخت ایان
خصوصیات رهم میشود .لذا وجه مشترک نظریۀ جامعهشناختی اغلب دانشمندان علاوم اجتمااعی
کالسیک ،امکان نوعیسازی و یکه دانستن ارراد و ترسیم واقعیتهای ادراکی و ررتاری ررد نمایناده
(ررد عقالنی) بهعنوان برآیند واقعیتهای ادراکی و ررتاری همۀ انسانهایی اسات کاه بار روی کارۀ
خاکی زندگی میکنند .از این رو در نوشتارهای منگر ( )١٩2١−1840به «رویۀ ترکیبی مرحله به
مرحلااه»1و در نوشااتارهای شااومریتر بااه رردگرایاای رو شااناختی2یاااد شااده اساات .نظریااهپردازی
ً
علوم اجتماعی در این مسیر شکلی کامال انسانشناختی گررت و با قرائتهایی خاص دوران مادرن
به تعریف جامعه از مجرای تعریف انسان پرداخت.
در این میان اما برخی از نحلههای اقتصادی باا ایان تفکار انحاللای مقابلاه کردناد .از جملاه
میتوان به رویکردهای کینزی نگاه کرد که با نگاهی ک گرایانه3به اجتماع نگاه میکند .کینز باا ایان
دیگری که بر فرد و جامعه تأثیرگذار است را در نظر نمیگیرد .این سیستم سوم ،سیستم طبیعت یا به عبرارت دیگرر نظرام
آفرینش است» ( Hondrich, 1975, p 20به نتل از رفیعپور ،13٧٨ ،ص.)29

1. composite step−by−step procedure
2. methodische Individualismus
3. holistic
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تفکر که برای تحلی اجتماع باید آن را به ررتارهای رردی منح کرد مقابله میکند و باا شاک دادن
توابع عرضه و تقاضای ک جامعه ،سیاستهای اقتصادی ررار از رکود را پیشنهاد میکند.
اما نظریهپردازان اقتصاد نئوکالسیک و حتی برخی از نظریهپردازان پساکینزی با ارجاع ررتارهای
عرضه و تقاضای ک به ررتارهای ارراد ،تال کردند نسخهای رردگرایانه از تفکر کیناز ارائاه کنناد و
این نسخه را مورد رح و نقد قرار دهند .لذا مبانی خردی اقتصاد کالن1را رحریزی کردند.
با توجه به موارد رو  ،نظریهپردازی اقتصاد نئوکالسیک در نظریۀ اقتصاد خارد و تحلیا نظاری
ررتار اقتصادی ررد نماینده (انسان عقالنی) و نظریۀ انتخاب عقالیی و دنبال کردن نظریاات اقتصااد
کالن از مسیر تحلی خردی اقتصاد کاالن نیاز از هماین رردگرایای رو شاناختی نشائه میگیارد.
بنابراین اقتصاد در این منظرگاه ،نمایندۀ صاالحی بارای علاوم اجتمااعی بهشامار مایرود و غالاب
تحلی های انسانشناختی این دانش در قالب رردگرایی رو شناختی ارائه شده است .در بخش بعد
به ساحتهای مختلف رردگرایی رو شناختی و نحوۀ ورود دانش اقتصاد به این ساحتها پرداخته
میشود.
 .3ساحتها (سطوح)ی مختلف فردگرایی روششناختی

ً
همانگونه که گفته شد ،دانش اقتصاد ،رردگرایی رو شناختی را عمدتا از مجارای ناوعی پنداشاتن
انسان ها دنبال کرده است .نظرات دربارۀ نوعی باودن رارد انساانی (انساان عقالنای) را میتاوان در
ساحتهای مختلفی بررسی کرد .بهعنوان مثال ،وبر باه سااحتهای عقالنیات نظاری2،عقالنیات
عملی3،عقالنیت ذاتی (ماهوی)4و عقالنیت صوری5اشااره میکناد6.در ایان تقسایم ممکان اسات
عملی در ساحت عق عملی عقالنی و در ساحت عق نظری غیرعقالنی باشد .بنابراین در ترسایم
شاخصههای انسان نوعی عقالنی بایستی به ساطح تحلیلای کاه از آن انساان ارائاه میشاود توجاه
داشت .در ادامه با تقسیمی ساده از ساحتهای رردگرایی رو شناختی ،نقش ایان رو شناسای را
در شک گیری نحلههای مختلف اقتصادی را دستهبندی میکنیم .سااحتهایی کاه در اداماه ماورد

 .6برای مطالعه بیشتر در مورد این انواع ر.ک:

1. micro foundation of macroeconomics
2. theoretical
3. practical
4. Substantive
5. formal

Weber Max (1958), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. New
York: Scribners. Originally: (1920) 1972. pp. 1-206 in Gesammelte Aufsaetze zur Religionssoziologic
(hereafter GARS). Vol. 1. Tubingen: Mohr.
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توجه قرار میگیرند عبارت اند از ساحت تعریف (نهاد و رطرت ناوعی انساانی) و سااحت تحقاق.
ً
مراد از ساحت تعریف ،ساحت انسان به ماهو انسان اسات .ایان تعبیار غالباا از جاناب ریلساوران
ارسطویی و ریلسوران اسالمی مورد توجه قرار میگیرد .این ریلساوران تاال میکنناد باا شامردن
ویژگیهایی ماهوی ،تفاوت انسان را با سایر مخلوقات بیان کنند و تعریفی به اصطالح جامع و مانع
را برای او ارائه کنند؛ ساحت دوم ،انسان در مقام تحقق است که خاود متشاک از دو سااحت بااور
انسان و ررتار انسان است .مراد از ساحت باور انسان ،نگاه به انسان از دریچۀ باورهایی است کاه او
دارد .به این معنا که انسان ،در مقام تحقق و بهصورت بالفع دارای چاه باورهاایی اسات .سااحت
ررتار انسان نیز به این میپردازد که انسان در مقام تحقق و بهصاورت بالفعا دارای چاه ررتارهاایی
است .در اداماه باه تفصای باه جایگااه رردگرایای رو شاناختی در هار کادام از ایان سااحتها
میپردازیم.

1

 .3−1ساحت تعریف انسان (نهاد و فطرت نوعی انسانی)

انسان نوعی در مقام تعریف دارای چه ویژگیهایی است .گروهی از متفکران ،در پی ارائاۀ تعریفای
مشترک به نحوی که بر همۀ انسانها صد کند ،ذهن و اندیشۀ انساان را دارای بقهبنادی مانظم و
منطقی میدانند و با ذکر اولیات رلسفی ا باتناپذیر ،بدیهی و البته مالئم باا ادراک (رطارت) هماۀ
ارراد بشری ،دانشهای منطق و رلسفه را با نگرشی قیاسای تأسایس کردهاناد .سارس باا اساتفاده از
براهین منطقی و رلسفی درصدد تبیین تراب میان اجزای مختلف هستی برآمدهاند به نحوی که رهم
این ارتبا ات برای ذهن همۀ انساانها ممکان و در عاین حاال انکاار آنهاا نااممکن باشاد .سانت
ارسطواندیشی یونانی را می توان در این دسته جاای داد .ایان رویکارد در ماواردی در قالاب منطاق
غرب پس از رونسانس نیز همواره به این اندیشه توجه شده اسات؛
ریاضی و هندسی ظاهر شد .در ِ
در آرای ریلسورانی چون دکارت و کانت نیز سنتزهایی ناشی از تعام این تفکار باا تفکارات رقیاب
دیده میشود« .دکارت میپنداشت در صورتی که واقعیتها بهصورت ریاضی بیان شود ،میتوان به
یقین رساید .او با ابداع هندسۀ تحلیلی تصور میکرد مایتواند کالیدی بارای درک بیعات راراهم
کند و به این منظور معتقد بود باید کلیۀ واقعیتهای ریزیکی ا راف خود را باه خاواص و ماافاهیم
هندسی تبدی کنیم؛ زیرا ریاضیات که محصول تام ذهنی است ،به کلی ،از محدودیتهای ماحی
 .1تفکیا ساحتهای انسانی به این شکل متتبس از رویکردهای انسانشناختی اقتصرادی اسرت .البتره تصرریحی بره ایرن
ً
تفکیا نیافتهایم و این اقتبا را بهگونهای میتوان یکی از نوآوریهای این نوشتار بهشمار آورد .مارجینالیستها عمردتا
به ساحت انسان در متام تعریق میپردازند .استوارت میل و پیروان او انسان را از منظرر باورهرای فرردی مرورد توجره قررار
میدهند و رفتارگرایان نیز به توجیه ساحت رفتارهای انسانی میپردازند.
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آزاد اسات (مینی ،١٣٧5 ،ص .) 56با توجه به این رویکرد ،انسان موجاودی اسات دارای ارکاار و
سرشتی نظاممند و مرت ب  ،که سازوکار این رطرت هماهن باا منطاق ارساطویی و منطاق ریاضای
است .رکر این انسان نمیتواند استداللهای ریاضی را نقض کناد و هماین خصوصایت میاان او و
سایر موجودات تمایز ایجاد میکند.
این ایده در دانش اقتصاد نیز منشأ پیدایش برخی از نگر ها شد .از زمان ورود نهاییگرایان باه
عرصۀ نظریهپردازی در اقتصاد ،به انسان اقتصادی بهعنوان انسانی دارای تفکار هماهنا باا منطاق
ریاضی نگریسته شده است .والراس رو علم اقتصاد محض را به تبع علوم ریاضی ریزیاک ،رو
ریاضی میداند .به باور او« ،رو ریاضی روشی عقالنی است نه تجربی ،به این معنا که این علاوم
مفاهیم نوعی خود را از تجربه می گیرند و سرس از مفاهیم نوعی واقعای ،مفااهیم ناوعی ایادئال را
انتزاع و تعریف میکنند و بر مبنای این تعاریف ،ک چارچوب قضایا و ا باتهای خود را بهصورت
پیشینی شک میدهند .در نهایت آنها به تجربه بازمیگردند اما نه برای تأیید نتایج خود بلکاه بارای
کاربرد آنها .به همین ترتیب ،نظریۀ اقتصاد محض باید مفاهیم نوعی خاصی را از تجربه اتخاذ کناد
مث مبادله ،عرضه ،تقاضا ،بازار ،سرمایه ،درآمد ،محصوالت و خدمات مولد .سرس علام اقتصااد
محض باید از این مفاهیم واقعی نوعی ،مفاهیم نوعی ایدئال را انتزاع و تعریاف کنناد بهگونهایکاه
استدالل های این علم براساس این مفاهیم شک بگیرد .بازگشت به واقعیات رخ نخواهاد داد مگار
زمانی که این علم تکمی شده باشد و آنگاه تنها با نگاهی به کاربردهاای عملای بازگشات باه واقاع
اتفا میارتد» ( .)Walras, 1874, p 71تأکید والراس بر انتزاعات عقالنی از مفااهیم و تحلیا
این انتزاعات با استفاده از رو ریاضی ،از این امر حکایت میکند که وی ریاضیات را دریچۀ رهم
انسانی می داند .دریچۀ رهمی انکارناپذیر که با استفاده از مفاهیم نوعی ایدئال ،باب رهم در مساائ
اقتصادی را میگشاید .با توجه به این اوصاف ،حاکمیات مطلوبیات نهاایی نزولای بار ررتاار هماۀ
انسانها ،به این دلی است که نهاد تمامی انسانها با نظاموارههای منطق ریاضی هماهنگی دارد.
در ساحت تعریف انسان ،در مقاب قائالن باه وجاود اصاول ابات و الیتلیار در ورای اندیشاۀ
انسانها ،سوریس های یونانی قرار دارند که قائلند با خطابهای متفاوت میتوان برداشتی متفااوت را
بر اندیشه تحمی کرد .لذا اصول منطقی و الیتلیر را نمیتوان در نهاد ارراد جساتجو کارد .در نگااه
سوریس ها ،منطق واحد رکری ،امری موهوم است و اینگونه نیست که انسانها دارای ویژگیهاای
تفکری مشترکی باشند که این ویژگیها بتواند معرف نوع انسان و انسان نوعی عقالنای باشاد .نگااه
معررتشناختی سورسطاییان در مواردی به نفی حقیقت و نفی وجود نیز انجامید.
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 .3−2انسان در مقام تحقق

علی رغم تداوم تفکر منطقی تا به امروز ،بسیاری از ریلسوران پیشتاز نهضت روشانرکری باه تفکار
عقلی منطق ی تاختند و آن را از این حیث که کارآمد نمیدانستند مورد انتقاد قرار دادند« .ررانسایس
بیکن در ارغنون نو مینویسد« :با رو های معمول ،نه پیشاررت عظیمای در آرای علمای حاصا
میشود و نه آ اار علمای در خاور تاوجهی باه دسات میآیاد» .مقصاود او از رو هاای معماول،
رو های برگررت ه از منطق ارسطویی است .بیکن بار ایان بااور باود کاه اساتدالل قیاسای مطلاب
جدیدی به دست نمیدهد و علم تازهای نمیآموزد ،بلکه تنها به ا بات حقیقتی میپردازد که مقدماۀ
کبری متضمن آن است و عالوه بر این سر و کار با الفاظ است نه باا اشایا و مبتنای بار کبرویااتی
است که مقبول ارسطو و پیروان اوست و بدون مشاهده و تجربه دقیق جزئیات ساخته شاده اسات»
(رتحعلی خانی ،١٣٨٣ ،ص.)١١2
در این نگاه ،عق انسان ،عق تنظیمکنندۀ امور است نه عق تحلی کنندۀ منطقی .لذا این عق
وظیفۀ انتخاب بهترین وضعیت و هدایت انسان در مسیر این وضعیت بهینه را بر عهاده دارد .اینکاه
بهترین چیست و چه کسی آن را تعیین میکند نیز همچنان مح سؤال است اماا میتاوان اساتقرا را
توجیه کنندۀ آن دانست .عق انسان در این منظر ،در عین اینکه از رویۀ منطقی صوری خارج است،
به دور از احساسات و عوا ف عم میکند .هیوم عق را در تقابا باا عوا اف و احساساات (یاا
انفعاالت) به کار میبرد و برای آن شأنیت شناختی قائ میشود و در عین حال آن را قوهای میداناد
که به انسان قابلیت داوری در صد و کذب میدهد ( .)Hume, 1989, p 287در این نگاه ،ارادۀ
ً
انسان بر شناخت او حاکم اسات و موضاوع شاناخت او کاامال در حاوزۀ حاواس انساان محصاور
می شود .از نظر ماکس وبر ،معنای خردورزی ،آگاهی و اعتقاد به این است که بنا به اراده میتوان به
دانش دست یارت(وبر ،١٣٨2 ،ص .)١62−١6١عق انسانی در این نگر  ،وظیفاۀ تحلیا دقیاق
انسان در مقام تعریف و در مقام قابلیتهای باالقوۀ ذهنای را نادارد .لاذا ساطح تحلیا خاود را از
«انسان در مقام تعریف» (انسان چه هست؟) به «انسان در مقام تحقق» (انسان چه میکند؟) تلییر
میدهد .چراکه انسان در مقام تعریف ،انسانی ملموس ،محسوس و کنشگر نیست .لذا حاکمیات
ویژگیهایی از جنس بدیهیات اولیه و منطق صوری بر ذهن انسان ،امری قابا ا باات نیسات .لاذا
چنین انسانی از موضوع پژوهش خارج میشود.
ّ
داد آنچاه باه آن
هیوم نیز با خدشه در شناخت علی و برهان علیت و تبیین مسائلۀ همزماانی رخ ِ
علت گفته میشود و آنچه به آن معلول گفته میشود ،یکی از اساسیترین براهین منطاق و رلسافه را
مورد خدشه قرار داد و مسیر را برای خروج از دایرۀ تسل این تفکرات هموار ساخت .در توجیه این
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انتقال سطح تحلی از عباراتی چون وهمزدایی ،مبارزه باا خراراات و مباارزه باا جها و جاادو نیاز
ِ
استفاده میشود.
لذا پس از تحوالت رو  ،ساحتهای دیگری از عقالنیت و انساان عقالنای ماورد توجاه قارار

گررت .در این ساحتها از انسان در مقام تعریف چشمپوشی شده و به انسان در مقام تحقق توجاه
میشود .یعنی به جای اینکه به نهاد و رطرت انسانها که امری ناملموس است توجه شود ،باورهاا و
ررتارهای بالفع انسانها مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه به جایگاه رردگرایی رو شاناختی در
دو بخش انسان در مقام باور و انسان در مقام ررتار پرداخته میشود.
 .3−2−1انسان در ساحت باور

آیا انسانها دارای باورهای یکسان هستند؟ آیا میتوان انسانی نوعی را با باورهای مشاخص معررای
کرد به نحوی که این انسان بتواند همۀ انسانها را نمایندگی کند؟ همانگونه که اشااره شاد منادیاان
نوعی بودن ررد انسانی در این ساحت ،متعرس وجود یا عدم منطاق ذهنای باالقوه (رطارت ،نهااد)
نمی شوند و از پرداختن به این منطق به دلی ررامادی و غیرملموس بودن آن باه بهاناۀ وهمای باودن
گریزانند .در نگاه وبر ،خردورزی و عقالنیت و مهمتر از این دو «وهمزدایی از جهان» ویژگیهاایی
هستند که سرنوشت جامعه زمانه را ترسیم میکنند (همان ،ص.)١٧٩
این رویکرد ،ویژگیهاا ،اعتقاادات و باورهاایی ملماوس را بار انساانها حااکم میداناد .ایان
ویژگیها قاب اندازهگیری و قاب مشاهده هستند و از آنجایی که میان انسانها مشترکند میتوانند از
امکان معرری انسانی نوعی حکایت کنند .این انسان ،نمایندۀ هماۀ انساانها در ایان تفکار اسات.
بهعنوان مثال ،استوارت می  ،رایدهگرایی و لاذتجویی را از اساسایترین ویژگیهاای ایان انساان
میداند .در نگاه استوارت می « ،رایدهگرایی ،لذتگرایی است؛ مسلکی که رایده ،یا اص بیشترین
خوشبختی را بهعنوان مبنای اخالقیات میپذیرد و بر این باور است که اعمال درستاند باه تناسابی
که به ارزایش خوشبختی گرایش دارند و نادرستند به تناسبی که به ارزایش ناخوشبختی گرایش دارناد
(می ا  ،١٣٨٧ ،ص .)52بااه ایاان ترتیااب کااه انسااانها ورای اینکااه اندیشااۀ انسااانها دارای چااه
قابلیت هایی است و انسان در مقام تعریف کیست ،این مسئله اهمیت دارد که او بهصاورت بالفعا
چه باورها و چه اعتقاداتی دارد».
تفسیر جهان شمول از ررد نماینده در این ساحت ،زمینه را برای تعریف انساان آرماانی مکاتاب
کالسیک هموار ساخته است .داعیۀ علمی بودن این تفسیر ،مکاتب کالسیک را ناگزیر از برگزیادن
واژۀ عقالنی برای این انسان ساخته است .چراکه عقالنای باودن در ایان تبیاین ،حکایات از وجاود
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بالفع شاخصههای مد نظر در انسانها میکند و صورت هنجاری را از چهرۀ تفسیر رو میزداید.
انسان آزادیخواه ،استقالل لب ،منفعتجو ،مطلوبیتخواه و بیشینهساز سود از مواردی است کاه
ذی این ساحت تعریف میشود .جان اساتوارت میا  ،بحاث ساینیور در کتااب بدداشرتی از علر
اقتصاد سیاسی را بهعنوان اولین بحث ساختاری در اقتصاد سیاسی معرری میکند .ساینیور در ایان
کتاب رهرست چهارگانهای را بهعنوان گزارههای اولیۀ اقتصاد سیاسی عنوان میکند .اولاین گازارۀ او
حکایت از گونهای از باورهای رو دارد .او بیان میکند که همۀ مردم تمایا دارناد کاه باا حاداق
هزینه روت خود را تکثیر دهناد ( .)Mill, 1997, p Xiiiعقالنیات در اینجاا ایان امار را متباادر
ً
میکند که انسانها نوعا اینگونه باور دارند و اگر انسانی اینگونه باور نداشته باشد ،از موهبت عق
بیبهره است.

1

داعیۀ ا باتی بودن ،ملموس بودن و تجربی بودن تحلی ررد نوعی در ساحت بااور ،ابازار بسایار
مناسبی برای هدایتگری چارخ جریاان علمای حاوزۀ علاوم اجتمااعی در اختیاار بزرگاان مکتاب
کالسیک علوم اجتماعی و اقتصادی چون اسمیت ،می و هیوم قارار داد تاا جاایی کاه تحلی هاای
رلسفی این ارراد حداق تا اواس قرن بیستم و برای غالاب مکاتاب هتارودوکس علاوم اجتمااعی،
بالمعارس ماندند و دعاوی میان هترودوکسها را به دعاوی سطحی و تکنیکال تنزل دادند .لذا ایان
سؤال تا دهههای متمادی در ذهن دانشمندان متعارف مطرح نشد که آیا ممکن است انسان عقالنای
ساخته و پرداختۀ مکتب کالسیک اجتماعی ،انسانی ذهنی ،تخیلای و حتای هنجااری باشاد؟ ایان
پرسش در برخی از حوزههای علوم اجتماعی چون اقتصاد بهویژه اقتصاد متعارف همچنان پرسشای
وهمی ،غریب و غیرمعقول است.
وجود خودخواهی و خاوی حیاوانی در انساان از اولاین ماوارد معررای انساان ناوعی در میاان
نظریه پردازان اقتصادی است .در مراح بعد ،اسمیت با مطرح کردن وجود انگیزۀ نفع شخصای در
انسانها و تالزم آن با نفع اجتماعی ،انسانی عقالنی را تصویر کرد که تصمیم خودخواهاناۀ بیعای
او منفعت اجتماعی را به دنبال دارد ( .)Smith, 1759, p 128تطور نظریات اقتصااد خارد نیاز از
ورود این رویکرد حکایت میکند .پیریزی اقتصاد خرد بدون ررس ا باتنمای مصرفکنندۀ نوعی
مطلوبیت خواه امری ناممکن بود .تحلی اقتصاد خردی با معرری انسانی عقالنی آغاز میشاود کاه
در انتخاب میان اشیا ،در راستای باال بردن مطلوبیت خود گام برمیدارد .این بیشینهخواهی ،منحنی
تقاضا را شک میدهد .سوی دوم اقتصاد خرد نیز تولیدکنندۀ نوعی را معرری میکند که هماواره باه
 . 1پر واضح است که با توجه به اینکه عتل وجه ممیزۀ انسران و حیروان اسرت ،ایرن جملره داللرت میکنرد کره فرردی کره
اینگونه نیندیشد ،انسان نیست.
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دنبال حداکثرسازی سود خود است .ررتار تولیدی بنگاه نوعی سود لب نیز منحنی عرضه را شک
میدهاد .برخااورد ایان دو منحناای نیاز از انتخااابی بهیناه حکایاات میکناد کااه مطلوبیااتخواهی
مصرفکننده و سودگروی تولیدکننده را ارضا میکند .لذا اقتصاد خرد به ور کام مبتنی بار انساان
ً
نوعی پایهریزی شده است .نظریاۀ اقتصااد خارد ،صاراحتا انساانی کاه اینگوناه عما نمیکناد را
غیرعقالنی میداند.
در مقاب جریانی که قائ به وجود باورها و اعتقادات یکسان در انساانها اسات ،رویکردهاای
نسبیگرایانه بهویژه از نیمۀ دوم قرن بیستم قرار دارند .این رویکردها تفاوتها و تمایزات بسیاری کاه
میان باورهای ارراد در جوامع مختلف وجود دارد را بر میشمرند و جریاان مطلقانگااری را کاه باا
دعوی دانش ا باتی مشاهدتی و منحصر در محسوسات ،بر رکر بشار مادرن حااکم شاده و مسایر
زندگی ایشان را هدایت میکند ،با بحران مواجه ساخته اسات .باه ایان ترتیاب کاه وجاود بالفعا
اندیشهها ،ارکار و اعتقادات یکسان و جهانشمول را رد کرده و قائ به نسابی باودن ،سانتی باودن،
مکتبی بودن و وابسته به شرای بودن آنها میشاود .ایان جریاان اندیشاهای در حاوزۀ رلسافۀ علاوم
اجتماعی رشد رراوانی یارته است اما همچنان نتوانسته است انتقادات خاود را بار دانشهاای علاوم
اجتماعی چون اقتصاد و سیاست مسل سازد.
 .3−2−2انسان در مقام رفتار

خدشه در دعوی یکسان دانستن اعتقادات و باورها در کنار انتقاد بر نحوۀ ارزیاابی ایان اعتقاادات،
برخی از متفکران اجتماعی را بر این داشت که این دعوی را کناار بگذارناد و از ساطح اعتقاادات و
باورها به سطح ررتارها عدول کنند .به این معنا که بر این نکته تأکید کردناد کاه مشااهده ررتارهاای
انسانها ،حکایت از بسایاری از ویژگیهاای ررتااری یکساان میکناد .ایان ویژگیهاای ررتااری،
قانونمندیهایی را نشان میدهند که بر همۀ انسانها حاکم هستند .لذا ررد ناوعی در ایان دیادگاه،
رردی است دارای ویژگیهای ررتاری مشخص و قاب تطبیق بر همۀ انسانها .قائالن باه وجاود رارد
ً
نوعی در این ساحت ،متعرس ساحتهای تعریف و بااور نمیشاوند و اصاوال پارداختن باه منشاأ
غیرررتاری ررتارهای بشری را مأموریت خود نمیدانند؛ بلکه مراد آنها تنها تحلی ارعالی اسات کاه
از انسانها صادر میشود .مطلقانگاری در عم و به عبارت دیگر ،ناوعی دانساتن اراراد در حاوزۀ
عم  ،انگاره ای است که همواره از جانب صاحبان این تفکر مورد تأکید قرار میگیرد .ا باتگرایاان
منطقی که همواره به دنبال مدلسازی ررتاری اجتماع با رو استقرائی و مشاهده ررتار ارراد هساتند
قلۀ این جریان رکری بهشمار میروند.
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انتقال نظر یات اقتصادی از ساحت اعتقادات و باور به ساحت ررتاار را میتاوان باه وضاوح در
مفهومزدایی از مطلوبیت و ررو کاستن مطلوبیت به ترجیح1مشاهده کارد .اقتصااددانان در سااحت
ررتار در سطحی پیشرو نسبت به سایر شاخهها به ترسیم شاخصههای انسان عقالنای میپردازناد و
در نظریاتی چون نظریۀ انتخاب ،ترجیحات آشکار شده و به ور خاص در اقتصااد ررتااری تاال
میکنند با ا باتی استقرائی مؤیداتی ررتاری را بار وجاود انساان ناوعی عقالنای بهمثاباۀ انساانی باا
ررتارهای مشخص و معین بیابند .این نوعی بودن و عقالنی بودن ،در اقتصاد نیماۀ دوم قارن بیساتم
شک قاب پیشبینی بودن را به خود گررت« .انساان عقالنای اقتصاادی حاما متلیرهاای اقتصااد
ررتاری است و متلیرها زمانی مقادیر صحیح خود را میپذیرند که آنچه عاما عقالنای در شارای
خاص انجام میدهد بت کنند .یکی از شرایطی که بایاد 'با باات' باشاد تاا پیشبینای نظریاههای
اقتصادی محقق شود ،آن است که عامالن عقالنی ررتار کنند (.»)Hollis & Nell, 1975, p 52
مبتنی بر این منظر ،از آنجایی که انسانها ررتاری عقالنی و مشخص دارند ،کنشهاا و واکنشهاای
آنها در تعامالت اقتصادی قاب پیشبینی است .لذا نظریات اقتصاادی حتای در مادرنترین شاک
خود ،در جایی که وظیفۀ تحلی ررتار انسانها را دارند به ور مستقیم ذی رردگرایی رو شاناختی
قرار میگیرند.
در مقاب این دسته از دانشمندان علوم اجتماعی که قائ باه یکاه دانساتن ررتاار اراراد هساتند،
نحله هایی وجود دارند که قائ به تأ یر شرای  ،محی  ،اعتقادات و ارکار در ررتار انسانها و تفااوت
ررتارهای صادره از آنها میشوند .سنتگرایانی که در نیمۀ دوم قرن بیستم ظهور کردهاناد را میتاوان
در این دسته قرار داد .مبتنی بر نظر این ارراد ،جوامع مختلاف دارای سانتهای اعتقاادی و ررتااری
مختلفی هستند و تفاوت در این سنتها مانع از پیچیدن نساخۀ واحاد و جهانشامول حتای بارای
ً
ررتارهای انسانها میشود .مطابق با این رویکرد ،گسترۀ شمول نظریۀ ررد نوعی را نهایتا میتاوان در
درون یک سنت رکری و ررتاری جستجو کرد .در این نگاه سنتهای مختلف میتوانند باا یکادیگر
به تبادل نظر برردازند و تحت شرایطی یکادیگر را اقنااع کنناد و منجار باه تلییار وضاعیت ررتااری
یکدیگر شوند.
 .4جمعبندی و نتیجهگیری

مطابق با آنچه گذشت ،متأ ر از رویکرد رو شناختی تحوی گرایی ،داناش اجتمااعی و اقتصاادی
همواره تال کرده است نظریاتی را ارائه کند که به اجمال و باه ور سااده بتوانناد حقاایق مختلاف
1. Preference
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اجتماعی و اقتصادی را تبیین کنند .سنت تحوی انگاری با ورود به مسئلۀ انسانشناسای خاود را در
تحوی عناصر انسانی در جامعه ظاهر کرد .تفکار اجتمااعی و اقتصاادی متعاارف باا انجاام چناد
تحوی نظری جامعه را به مجموعۀ ارراد انسانی تعریف میکند که جهت ررع برخی از حوائج خود
در کنار یکدیگر زندگی میکنند .این تفکر در اولین تحوی  ،جامعه را از عناصر ررامادی میزداید و
ً
آن را منحصر در ماده میسازد؛ در تحویا دوم جامعاه را صاررا بشاری میداناد و آن را از عناصار
غیربشری پاالیش میکند و در تحوی سوم نیز این عناصار بشاری را دارای خصوصایات مشاترک و
ً
مساوی معرری میکند و نهایتا و در چهارمین تحوی از کنار هم قرار دادن آنهاا ،مااهیتی را معررای
میکند که تعریفی مطابق با جامعه دارد.
مهمترین بخش از نظریهپردازی حول رردگرایی رو شاناختی در جاایی صاورت میگیارد کاه
انسان نوعی یا انسان عقالنی معرری میشود .در معرری ایان انساان ،گااه باه مقاام تعریاف انساان
مراجعه میشود .به این معنا که انسان در مقاام تعریاف دارای ویژگیهاایی اسات کاه او را از ساایر
موجودات متفاوت میسازد .این ویژگیها در میاان هماۀ انساانها مشاترک اسات و عادول از ایان
ویژگیها برای هیچکدام از آنها میسر نیست .رلسافه و منطاق ارساطویی و باه تباع آن رویکردهاای
حاکم بر منطق ریاضی درصدد تعریف چنین انسانی هستند .انسانی که بدیهیات اولیاۀ رلسافی بار
نهاد او حاکم است و قواعد ریاضی را بهعنوان مستحکمترین عناصر رهم به کار میبرد .ایان انساان
در میان نهاییگرایان ارزشی ویژه یارت و اقتصاد ریاضای نئوکالسایک را نتیجاه داد .اقتصاادی کاه
قواعد ریاضی را حاکم بر تمامی ابعاد انسانی اعم از رهم و ررتار او میداند.
ورود رویکردهای تجربی به عرصۀ دانش اجتماعی علیالخصوص پس از دوران رونسانس ،باا
تخیلی و وهمی دانستن ویژگیهای انسان در نگر های رلسفی و منطقی ،خواستار معررای انساان
نوعی ملموس ،محسوس و قاب اندازهگیری شد .تجربهگرایان در دو بعد به تبیاین ویژگیهاای ایان
انسان نوعی پرداختند :بعد اول ،از وجود اعتقادات و باورهاای یکساان در میاان انساانها حکایات
میکند .ویژگیهایی چون نفع لبی شخصی ،مطلوبیاتخواهی ،بیشاینهخواهی انساانی ناوعی باا
باورها و خویهای یکسان را معرری میکند و از آن باه انساان عقالنای تعبیار میکناد .لاذا نظریاۀ
اقتصادی در بعد خرد از تحلی ررتار چنین انسانی نتیجه میشود و در بعد کالن نیز نظریهسازی باا
استفاده از جمعزدن این ارراد صورت میگیرد .در بعد دوم نیز به ویژگیهای ررتاری انسانها توجاه
ً
میشود .این منظر که عمدتا توس ررتارگرایان مورد توجه قرار گررته است ،انسان ناوعی عقالنای را
انسااانی دارای ویژگیهااای ررتاااری معااین و قابا پیشبیناای میدانااد .نظریاااتی چااون ترجیحااات
آشکارشده ،نظریۀ انتخاب و نظریۀ بازیها از تحلیا ررتارهاای ایان انساان حاصا میشاوند .در
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نمودار زیر جهت تقریب به ذهن ،مثالهایی از نظریاتی که مربوط به هر کدام از سااحتهای راو
است آورده شده است:
نمودار  :2ساحتهای فردگرایی روششناختی در دانش اقتصاد

نظریه مطلوبیت نهایی نزولی

نهاییگرایی

نظریه حداکثرسازی مطلوبیت

مطلوبیتگرایی

فرد نوعی اقتصادی در مقام تعریف

فرد نوعی اقتصادی در مقام باور
فرد نوعی اقتصادی در مقام تحقق

نظریه ترجیحات آشکار شده
رفتارگرایی
نظریه انتخاب عقالنی

فرد نوعی اقتصادی در مقام رفتار
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