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 فصل نهم 

 مشی های جدید در پژوهش خطجهت

هایی نظیر اقتصاد دهیم که در حوزهمشی عمومی ارائه میدر این فصل رویکردهای جایگزینی برای مطالعه خط

 اند. توسعه یافته 4و حتی علم عصب 3، روانشناسی تکاملی2و آزمایشگاهی 1رفتاری

های عقالنیت مشی مانند دیگر علوم اجتماعی سابقاً بر این دیدگاه بوده است که افراد از مدلحوزه مطالعات خط

ها نظیر اقتصاد رفتاری، علم اعصاب و روانشناسی آزمایشگاهی بر کنند. اگر چه دیگر رشتهکامل تبعیت نمی

چارچوب نظری برای تبیین چنین اند. این حوزه در حال ساخت نوعی مشی پیشی گرفتهمطالعات خط

های سنتی عقالنیت همساز نیستند چیزی است که در برخی از هایی است. این که افراد با مدلانحراف

شود. حلقه گرایی، نهادگرایی جدید و تعادل گسسته مسلم فرض میمشی نظیر تدریجیهای خطپایدارترین مدل

 است. « غیرعقالیی» ای برای تبیین این گونه رفتارمفقوده، نظریه

از خارج از  5یکی از ابزارهای قدرتمند و به سرعت در حال ظهور برای تبیین انحرافات از مدل عقالیی ـ جامع

پژوهان، افراد کماکان مستعد اتخاذ خیزد. از نظر این گروه از دانشمشی عمومی برمیجریان اصلی مطالعات خط

یاد « 6عقالنیت انطباقی»های عقالیی هستند؛ ولی نوعی از عقالنیت که روانشناسان تکاملی از آن تصمیم

                                                           
1Behavioral economic .  

های اقتصادی افراد و نهادها و پیامدهای آن برای اقتصاد رفتاری و حوزه مرتبط با آن نظیر مالی رفتاری اثرات عوامل اجتماعی، شناختی و عاطفی بر تصمیم

 کند )م(.قیمت بازار، نرخ بهره و تخصص منابع را مطالعه می
2economicExperimental .  

ها برای برآورد اندازه اثر، های گردآوری شده در آزمایشهای اقتصادی دارد. دادهر به کاربرد شیوه آزمایشگاهی برای مطالعه سؤالاقتصاد آزمایشگاهی اشعا

 شود )م(.های اقتصادی و تبیین سازوکارهای بازار استفاده میآزمون اعتبار نظریه
3. Evolutionary psychology 

نوعی رویکرد در علوم طبیعی و اجتماعی است که خصایص روانشناسی نظیر ذهن، قوه ادراک و ادراک و زبان از نگاه تکاملی روانشناسی تطوری )تکاملی( 

 شوند )م(.کند. در پی آن است تا دریابد کدام خصایص روانشناختی در گذر زمان کامل میمدرن را بررسی می
4Neuroscience .  

ای است که با شد. در حال حاضر نوعی علم بین رشتهای از بیولوژی تصور میمطالعه علمی سیستم عصبی است. سنتاً علم عصب به عنوان شاخهعلم عصب 

 شناختی، ریاضیات، پزشکی، فلسفه، فیزیک و روانشناختی ارتباط متقابل دارد )م(.های دیگر نظیر شیمی، علم رایانه، مهندسی، زبانحوزه
5comprehensive model -onalRati.  
6Adaptive rationality .  

 آیند )م(. کنند کنار میهای جهانی که در آن زندگی میچگونه افراد با محدودیت
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ست که ذهن انسان در محیطی از منابع کمیاب تکامل های عقالنیت انطباقی آن اکنند. مفروض بنیادی مدلمی

ها در خود یافته که در آنجا همکاری گروهی برای بقا امری کلیدی بوده است. به علت وجود این محیط، انسان

تر آن که بر خالف عقالنیت اند. مهماندیشند ایجاد دادهاحساس انصاف و دغدغه نسبت به آنچه دیگران می

مشی، عقالنیت انطباقی، فرصتی برای مالحظات عاطفی و میانبرهای شناختی مطالعات خط کالسیک متداول در

هستند یا خیر؟ « انطباقی»کنند که آیا این میانبرها در حقیقت پژوهان سؤال میکند. برخی از دانشفراهم می

های عقالنیت انسان، ( بر محدودیت1947( به تبعیت از تأکید اولیه هربرت سایمون )1972و سایمون ) 7نیوول

های جدید را مستند کردند. میانبرهای گیری خود با موقعیتهای تصمیمناتوانی افراد برای انطباق ابتکار عمل

های نیز بر محدودیت 8های اخیر، بریان جونزشود. در سالها میسازی ناقص تصمیمشناختی غالباً منجر به بهینه

( با پذیرفتن این مفروض که افراد توانایی اتخاذ 2001شده است. جونز )گیری متمرکز های تصمیمابتکار عمل

های شناختی افراد را از انطباق مناسب با های کامالً عقالیی را ندارند، ادعا کرده است که محدودیتتصمیم

(. ix :2001دارند )جونز، « به انطباق گسترده )نامنظم(»دارد. در حقیقت  افراد تمایل وضعیت فعلی باز می

گیری یا ها برای پردازش اطالعات به طریقی عقالیی منجر به اتکای شدید بر میانبرهای تصمیمناتوانای انسان

ها از مدل بازیگر عقالیی را ها نه فقط انحرافشود. از نگاه جونز این ابتکار عملگیری میهای تصمیمابتکار عمل

دهند. نهادها کلید اصالح برای را نشان می« 9مشی بدای خطهتصمیم»کنند بلکه به طور بالقوه بازنمایی می

سازی طرح نهادی از طریق نوعی رویکرد بین دهند و بهترین راه برای مفهومهایی را ارائه میچنین ابتکار عمل

ها انطباقی نیستند و در حقیقت پژوهانی نظیر جونز، ابتکار عملای به رفتار انسان است. از نگاه دانشرشته

سازند. از دیدگاه را ضروری می 10های انطباقی نادرستای برای جلوگیری از تصمیمنهادهای خوب ساختار یافته

ها انطباقی هستند یا خیر بلکه این است که چنین روانشناسان تکاملی، سؤال این نیست که آیا این ابتکار عمل

 هایی در واکنش به فشارهای تکاملی توسعه یافتند. ابتکار عمل

                                                           
7Newell .  
8Bryan Jones .  
9Bad policy decisions .  

10Maladaptive .  
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گیری چه عقالنیت انطباقی باشد چه استدالل از طریق ابتکار عمل، نکته آن است که مدل عقالیی جامع تصمیم

بینانه و ناکامل است. در بقیه این فصل چند ابتکار عمل یا آنچه ممکن است الگوهای خوب تثبیت شده غیرواقع

مشی و برای تبیین تغییر در فرایند خطگیری انسان تصور شود و ما معتقدیم بیشترین تناسب را در تصمیم

دهیم. این فهرست به هیچ وجه کامل و جامع نیست. بلکه ما مشی دارند، را مورد بحث قرار میگیری خطتصمیم

های های موجود و همین طور ایجاد چارچوبمعتقدیم که )آنها( نقاط آغازین خوبی برای آزمون مجدد نظریه

بعد از این بخش، نقش روانشناسی تکاملی به عنوان یک شاهراه مفید بالقوه برای کنند. مفهومی جدید فراهم می

 کنیم. مشی جرم را مطرح میپردازی با کاربردی خاص در خطنظریه

 

 مشی و مطلوبیت اجتماعی تغییر خط

های ظریهن 2انگیز تبدیل شود باید وارد دستور کار دولت شود. در فصل برای این که یک ایده به موضوعی بحث

انگیز را بحث کردیم. از مشی در مورد چگونگی تبدیل شدن یک ایده به یک موضوع بحثپژوهان خطدانش

 11گاه(، تدوین دستور کار فرایندی نسبتاً ثابت است که با یک گسست گاه و بی1993دیدگاه بوم گارتنر و جونز )

مشی ( تغییر خط1995ست. از دیدگاه کینگدون )همراه ا 12مشیبرخاسته از نوعی تغییر در تصاویر ذهنی از خط

مشی است. ها تمرکز توجه بر تعریف خطاست. محور اصلی هر کدام از این تبیین« جریان»نتیجه تلفیق سه 

ماند: چه عللی افراد را وادار به توجه کردن به هایی همچنان باقی میها سؤالعلیرغم قدرت تبیینی این چارچوب

مشی نسبت به برخی کند؟ چرا افراد تمایل دارند نسبت به برخی تصاویر ذهنی از خطمی انگیزموضوعات بحث

شوند نسبت انگیزی که به عنوان معضل اجتماعی تعریف میدیگر واکنش شدید نشان دهند؟ چرا موضوعات بحث

وجه قرار شوند بهتر مورد تتعریف می 13های ابزاریانگیزی که به صورت خالص در قالببه موضوعات بحث

 گیرند؟ می

                                                           
11Occasional unctuation .  
12Policy image .  
13ms Instrumental ter.  
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پردازند. در عوض، توجه آنها ها نمیهای کینگدون به این سؤالتعادل گسسته بوم گارتنر و جونز و رویکرد جریان

(. آنچه در مدل سطح خرد تغییر 2007، 14مشی در سطح کالن است )وود و ودلیتزمعطوف به توصیف تغییر خط

مشی توسط افراد خصوصاً اطالعات مرتبط با ازش اطالعات خطمشی مورد توجه است تمرکز بر چگونگی پردخط

مشی است. بی. دان وود و همکارانش تالشی به قصد ارائه چنین مدلی کردند. آنها دریافتند تصاویر ذهنی از خط

چرا رسد. گرا، این امر به نظر غیرمنطقی میکه افراد تمایل دارند با افکار اکثریت همساز شوند. از نگاه عقالنیت

مشی حائز اهمیت است؟ از نقطه نظر روانشناسی اجتماعی و علم عصب های دیگران هنگام ارزشیابی خطدیدگاه

کنند حساسیت بیش دار است. افراد تمایل دارند نسبت به آنچه دیگران در مورد آنها فکر میاین امر کامالً معنی

های فردی خود را برای همسازی انتظار داشت نگرش توان از افراداز حدی نشان دهند. به معنای دقیق کلمه می

مشی، این نکته حکایت از آن دارد های تغییر خطهای خود تعدیل کنند. از دیدگاه مدلهای پیرامونیبا نگرش

مشی مستتر در آنها بلکه چون دیگران آن را جذاب غالباً نه به علت جذابیت خط 15مشیهای خطکه پیشنهادیه

مشی طراحی کنند گذارانی که قادرند نوعی پیشنهادیه خطمشیکنند. خطان را به خود جلب میبینند دیگرمی

 هاست دارای نوعی مزیت بارز هستند. که مورد حمایت توده

مشی عمومی به عنوان شیوه بهبود شرایط انسانی بود. در عین حال، بهبود کیفیت خط« مشیعلوم خط»هدف 

( با مرور 2004) 16کند. روز مک درموتها را شاد میچیزی است که انسان فهم شرایط انسان مستلزم فهم

نظیر درآمد نیست که « های اقتصادیشاخص»نویسد که رفاه مادی یا ادبیات موجود در علم عصب چنین می

: 2004شود )نامید مرتبط می« 17حمایت اجتماعی»کند در عوض شادی به آنچه مک درموت شادی ایجاد می

 نویسد: مشی عمومی چه معنایی دارد؟ مک درموت مین امر برای خط(. ای701

                                                           
14Wood & Vedlitz .  
15Policy Droposals .  
16Rose McDermott.  
17Social Support .  
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های اشتغال و شغل اگر شادی منبعث از حمایت اجتماعی است، دولت باید تأکی کمتری بر درآمد و بر برنامه

یگر ها ... و حمایت از ازدواج و دهای بعد از مدرسه و پارکهای تفریحی را در کنار تقویت برنامهکند و فعالیت

 (. 701روابط خانوادگی ـ تشویق کند )ص 

کنند. افراد تمایل دارند از ابراز مندی را از تعامل با دیگران کسب میها مخلوقاتی اجتماعی هستند، رضایتانسان

های ساده برای حداکثرسازی مزایای ترجیحاتی که با ترجیحات بقیه گروه مغایرت دارد دوری گزینند. یکی از راه

تناسب مناسب فرد درون گروه است. نتیجه، غالباً آن است که ترجیحات آشکار شده با ترجیحات اجتماعی 

 نامد.می« 19پذیری ترجیحاتابطال»( این گرایش را 1995) 18خصوصی مغایر است. کوران

)ترجیحات حقیقی خود( یعنی  20استدالل بنیادی کوران این بود که افراد تمایل دارند نوعی مطلوبیت درونی

 22)نتیجه واکنش افراد به ترجیحات حقیقی فرد( و نوعی مطلوبیت ظاهری 21نامینوعی مطلوبیت خوش

)مطلوبیت ابراز ترجیحات حقیقی به صورت عمومی( داشته باشند. در یک محیط عمومی، انتخاب بین 

اولی است. در عین حال کوران متذکر شد نامی در برابر مطلوبیت ظاهری به سمت حداکثرسازی مطلوبیت خوش

(. هر 335: 1995« )شود که از حمایت عمومی برخوردارندتقابل مخفی با مواضعی می»که این گرایش منجر به 

نامی به هزینه چه افراد بیشتری یک نوع فکر مشابهی را ابراز کنند، فشار برای حداکثرسازی مطلوبیت خوش

دهند به . در عین حال اگر آشکار شود که آنچه بیشتر افراد در خلوت ترجیح مییابدمطلوبیت درونی افزایش می

وجود دارد « 23انفجار اجتماعی»شود )دیگران نیز چنین ترجیحاتی دارند(، پتانسیل وسیله دیگران نیز تأیید می

ب نوعی تواند موجمشی می(. مفروض عقبه تعادل گسسته آن است که یک تغییر در تصویر ذهنی خط335)ص 

 مشی شود. تغییر ناگهانی در خط

                                                           
18Karan.  
19Preference falsification .  
20Intrinsic utility .  
21Reputation utility .  
22Expressive utility .  
23Social explosion .  
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مشی برای تحقق تغییر برجسته کند. متخصصان خطمشی کینگدون نیز صحبت میاثر کوران از مدل تغییر خط

جریان »مشی در کنند باید قادر باشند باز شدن پنجره خطکار می« 24مشیجریان خط»مشی که در خط

. جریان آخری تا حد زیادی به وسیله افکار عمومی یا آنچه را تشخیص دهند« مشیجریان خط»یا « سیاسی

پذیری ترجیحات به طور بالقوه برای متخصصان شود. ابطالنامیده است تعیین می« 25مشرب ملی»کینگدون 

( مشرب ملی ممکن است ترجیحات حقیقی عمومی برای تغییر 1زا است: )مشی به دو طریق مسئلهخط

نسبت به مطلوبیت  26نامیای ناخواسته )مطلوبیت خوشمشیین امر منجر به خطمشی را انعکاس ندهد و اخط

تواند بدون هر گونه ( مشرب ملی به شدت ناپایدار است و می2شود؛ و )تر است( میبسیار ثمربخش 27ظاهری

های نامی را به بهای مطلوبیت خوشمشی تغییر کند )یک رویداد برجسته هزینهاقدامی از جانب متخصصان خط

 دهد(. حداکثرسازی مطلوبیت ظاهری افزایش می

 

 مشی احساسی است؟گیری خطتصمیم

ای شناس برجسته پیوندهای عصبی در مغز نقش برجسته( عصب1996و  2002) 28دوکسبه گفته جوزف لی

رونی تری بر فرایند فهم بستر محرک بیگیری دارد. فرایندهای عاطفی اثر قویبرای عواطف در فرایند تصمیم

دوکس و دیگران )نگاه کنید به طور که لیکنند. در حقیقت، هماننسبت به فرایندهای عقالیی اعمال می

دهد و همین طور استدالل اند این فرایند غالباً ناآگاهانه رخ می( مشاهده کرده2002، 30؛ فسلر1994، 29داماسیو

 روند. گیری انسان به کار میایند تصمیمهای رفتاری قدرتمندی در فرکردند که عواطف به عنوان انگیزه

                                                           
24Policy stream .  
25National mood.  
26Reputational utility .  
27Expressive utility .  
28Joseph LeDoux .  
29. Damasio  
30Fessler .  
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مشی، یعنی تحلیل هزینه ـ منفعت و اقتصاد رفاه با نیت تصریحی دور کردن دو چارچوب غالب تحلیل خط

بایست بر اساس هزینه و مزایای مشی میهای خطاند. تصمیمگیری طراحی شدهعواطف از فرایند تصمیم

ها را حداقل و مزایا را حداکثر کارآمدترین تصمیم )تصمیمی که هزینه های موجود اتخاذ شوند وبرآوردی بدیل

سازد. از نگاه ترین تصمیم را میگرا، تحلیل هزینه ـ منفعت کاملشود. از نگاه عقالنیتسازد( اجرا میمی

یا عقالنیت ها و منافع شناسانه، این حالت با چگونگی کار واقعی مغز مغایرت دارد. به جای تمرکز بر هزینهعصب

راستاتر باشد. نه تنها هم« 31عقالنیت احساسی»کند که با اقتصادی، مغز اطالعات را به طریقی پردازش می

آورد گیری بوده و غالباً منجر به بهبودهایی در راهگذارد بلکه راهنمای تصمیمگیری تأثیر میعواطف بر تصمیم

ب عقالیی نهادی، مدل تای بوت و مشتقات تجویزی فرض بنیادی اقتصاد رفاه، انتخاشوند. پیشکلی می

طلبی آن است که افراد بازیگرانی عقالیی هستند و به طرقی که منفعت« انتخاب مدرسه»مشی آنها نظیر خط

دهد که این امر استثناء است تا کنند. نظریه عقالنیت عاطفی پیشنهاد میاقتصادی را حداکثر سازند، رفتار می

 قاعده. 

نویسد شوند. مک درموت میالصه، در رویکردهای فوق عوامل عاطفی از مالحظات عقالیی جدا میبه طور خ

 « ماندعاطفه خارج از نقش عقالنیت باقی می»

را به شدت مورد تردید قرار « کالسیک»مشی های خطهای مدلفرضگیری، پیشعواطف راهنمای تصمیم

فرض مدل تای بوت آن است که افراد بر اساس بگیرید. پیشدهند. برای مثال، مدل تای بوت را در نظر می

مشی های خطگیرند )چنین افرادی بر اساس ستادهکیفیت خدمت فراهم شده در مورد جابجایی تصمیم می

شکل  32هایی که در بستر جذابیت عاطفیمشی بدیلکنند( در نگاه متخصصان خطهایی را اتخاذ میتصمیم

 شوند، پذیراترند. های عقالیی و ابزاری محض بحث میهایی که در قالبنسبت به بدیل گیرند به احتمال زیادمی

                                                           
31Emotional rationality .  
32Emotional appeals .  
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کنند؛ آنها بر مبنای عواطف و ترجیحات گروه خود، آن ها را اتخاذ نمیمشی تصمیمهای خطافراد بر اساس ستاده

گیری، برای حداقل د تصمیمکنند. عواطف راهنمای فراینکنند، اتخاذ تصمیم میطور که آنها گروه را تعریف می

( تحلیل 2( تدوین دستور کار؛ )1مشی رهنمودهای ضمنی مهمی دارد: )پژوهی خطدو عرصه مهم دانش

گیرند بلکه با آگاهی بسیار از آنچه پیرامون آنهاست مشی. افراد به دور از عواطف یا در یک خالء تصمیم نمیخط

 قدرتمندی فکر خواهند کرد. در مورد تصمیم خود و با مبنای عاطفی بسیار 

 

 مشی با روانشناسی تکاملی تلفیق مطالعات خط

شود چرا مغز طوری تنظیم شده است که مأخذ فشار اجتماعی و دغدغه نسبت به وجهه فرد درون یک گروه می

 های دیگران حساسگیری حضوری دائمی دارد؟ چرا افراد این چنین نسبت به برداشتو چنین حالتی در تصمیم

فرض بنیادی روانشناسی تکاملی آن است که ذهن انسان محصول فشارهای تکاملی است. مغز به هستند؟ پیش

(. 1992، 34را حل کند )کاسمایدز و توبی 33تدریج تکامل یافته تا مسائل فراروی افراد در محیط انطباق تکاملی

ی مأخذ مواد غذایی مستلزم تشریک مسئله اصلی انطباق تکاملی محیطی، مأخذ پایای مواد غذایی است. کمیاب

مساعی و همکاری گروهی برای بقا است. یکی از محصوالت فرعی شناختی این محیط نوعی گرایش قوی به 

همکاری با اعضای درون یک گروه و میل به حفظ نوعی وجهه مطلوب میان اعضای دیگر گروه بود. کمیابی مأخذ 

کرد. یک عضو گروه که در نسبت به هنجارهای انصاف خلق میمواد غذایی همچنین نوعی حساسیت بیش از حد 

کرد اساساً در حال تجارت نوعی کاالی عمومی برای تحقق حین انطباق تکاملی محیط مواد غذایی را احتکار می

اهداف غایی خودخواهانه خود بود. چون چنین رفتاری احتماالً به معنای مرگ برای عضو دیگر گروه بود، مردم 

های اجتماعی شکل دادند. به گفته هایی در موقعیتنوعی موضع قوی در برابر کشف چنین تقلب )افراد(

                                                           
33Environmen of Evolutionary Adaptation .  
34Cosmides & Tooby .  
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شود )نوعی گرایش می« 35مدول کشف تقلب»گیری کاسمایدز و توبی، محیط انطباق تکاملی منجر به شکل

 هایی از مبادله اجتماعی(. ها در نمونهرفتاری برای کشف تقلب

ند که ترجیحات فردی تابعی هم از محیط و هم آنچه کاسمایز و توپی کروانشناس تکاملی فرض می

های روانشناسی فرض(. درون علم سیاسی، پیش165: 1992اند است )نامیده« سازوکارهای روانشناختانه»

و هیپینگ  36کند. به گفته آلفوردتکاملی به عنوان نوعی چارچوب مفید برای تبیین رفتار سیاسی جلب توجه می

هستند. افراد وقتی همکاری خواهند کرد که دیگران « 37کنندگان محتاطهمکاری»( افراد در واقع 2004)

همکاری کنند، ولی وقتی دیگران همکاری نکنند آنها همکاری را متوقف خواهند کرد و نوعی هزینه برای تنبیه 

ی مالیاتی را در نظر بگیرید. مشدیگران برای عدم همکاری تحمیل خواهند کرد. برای مثال، تبعیت یا رعایت خط

کنیم کنیم که فرض میکند که ما فقط به این دلیل مالیات پرداخت میکننده محتاط فرض میمدل همکاری

(. اگر آشکار شود که دیگران در پرداخت مالیات 711: 2004کنند )آلفورد و هیپینگ، دیگران نیز پرداخت می

کنند، نتیجه احتمالی بیزاری گسترده نسبت به دولت است. ن فرار میکنند و از آکنند یا پرداخت نمیتقلب می

ها دارای نوعی تمایل قوی به سمت و سوی همکاری هستند ولی از سطح باالیی از رسد انسانبه نظر می

شکاکیت نسبت به دیگران نیز برخوردارند. از نگاه تکاملی، این امر نوعی استراتژی انطباقی بسیار باالست. در 

بیشتر به خاطر بیاورند « نوع دوستان»ها اجازه می دهد متقلبان را نسبت به یقت مدول کشف تقلب به انسانحق

های قوی نسبت به تصویر ذهنی از دهد که واکنش( و این حالت نشان می2004و همکاران،  38)چیابه

اند مایدز و توبی بحث کردهکننده تنبل رفاه یا مالیات نپرداز احتماالً استمرار خواهد داشت. کاسدریافت

های بهتر از تصمیم»شود که هایی میهای در حال ظهور، نظیر مدول کشف تقلب، واقعاً منجر به تصمیممدول

های اند که افرادی که از ابتکار عملهستند. برای مثال، گیگرنزر و همکارانش همواره اثبات کرده« عقالیی

کنند )گیگرنزر و تود، ای اتخاذ میهای نسبتاً بهینهکنند تصمیمیاستفاده م« سریع و ارزان»گیری تصمیم

                                                           
35Cheater detection module .  
36Alford .  
37s Wary cooperator.  
38Chiappe .  
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a1999دلیل: فشارهای انطباقی برای سازوکارهای شناختی بهینه، 2002، 39؛ نگاه کنید به گیگرنزر و سلنتون .)

 . فرض اطالعات کامل در مدل عقالیی ـ فراگیر دارنداند، سازوکارهایی که فاصله زیادی از پیشانتخاب شده

کنند. به عنوان مشی نیز ارائه میهای روزانه خطعوامل بیولوژیک و شناختی، قدرت تبیینی عظیمی برای تصمیم

مثال تصمیم به ایفای نقش در یک کاالی عمومی نظیر رادیوی عمومی ملی را در نظر بگیرید. از نگاه عقالیی 

شارکت دیگران سواری مجانی بگیرند. اما اگر محض در سطح فردی هیچ کسی نباید مشارکت کند، آنها باید از م

کنند و هر کسی سواری مجانی بگیرد، کسی مشارکت نخواهد کرد. واقعیت این است که افراد ایفای نقش می

شوند. چرا؟ فشار برای همسازی با افکار عمومی های عاطفی و فشار اجتماعی وارد بازی میغالباً از طریق محمل

خوردن یا عدم همسازی با هنجارهای اجتماعی در یک محیط « سواری مجانی»اکثریت، ترس از برچسب 

های رفتاری علیه تخطی دهد. گرایشاجتماعی، همگی احتمال واکنش منفی از همپاالن )همتایان( را افزایش می

 از هنجارهای گروهی نتیجه فشارهای تکاملی است و اعمال نوعی نفوذ قوی بر ترجیحات عمومی است. 

توان برای تحقق اهداف غایی خودخواهان دستکاری کرد نیز ریشه در مشی را میه تصاویر ذهنی از خطاین ک

دارد که مبانی نظری آن ریشه در روانشناسی تکاملی دارد )مک  40داشتاقتصاد رفتاری خصوصاً نظریه چشم

ای ضوع که در حد گسترده( در مورد این مو1981) 41(. مقاله تروسیک و کانمن2008درموت، فالر و اسمیرنو، 

مشی ارائه مشی نوعی نقشه دقیق برای دستکاری تصاویر ذهنی از خطاستناد شده است اساساً به طرفداران خط

کند که افراد وقتی با داشت بیان میدهد، به طریقی که موفقیت آن را ارتقاء داده یا کند کند. نظریه چشممی

شوند. آنچه جو میخواهند جست و وقتی با ضررها مواجهند ریسک شوند از ریسک دوریها روبرو میعایدی

مشی بستگی به این نکته دارد که آیا حل خطکانمن و ترورسکی اثبات کردند آن است که ترجیح برای یک راه

                                                           
39Selton .  
ها آوردههایی که مستلزم ریسک است )در جایی که احتماالت یا ممکنات رههای بین بدیلداشت نوعی نظریه اقتصاد رفتاری است که تنش. نظریه چشم40

کنند و این گیری میها، نه ره اورد مالی، تصمیمزیانکند. این نظریه مدعی است که افراد بر اساس ارزش بالقوه ضرر و شناخته شده هستند( را توصیف می

های زندگی واقعی را کند گزینهکنند. این نظریه توصیفی است؛ تالش میها را با استفاده از معیارهای ابتکاری خود ارزشیابی میکه افراد این ضرر و زیان

 های بهینه را )م(.سازی کند نه تصمیممدل
41Tversk & Kahneman .  
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ها را در معرض شود یا خیر. وقتی این دو پژوهشگر، آزمودنیها یا ضررها شکل داده میحل در قالب عایدیراه

متجلی « حفظ زندگی»حل در قالب حلی طرفداری کردند که وقتی راهاند از راهعی بحران بهداشتی قرار دادهنو

شد، رویکرد مردند ظاهر میحل در قالب تعداد افرادی که میشد ولی هنگامی که راهشد ریسک حداقل میمی

 داشتند. طلب مطلوب میریسک

مشی و هم نخبگان پژوهان خطهای مهمی هم برای دانشبینش به طور خالصه، چارچوب عقالنیت انطباقی

مشی واکنش نشان های خطحلها و راهمشی جهت فهم بهتر راهی که از آن طریق افراد نسبت به پیشنهادیهخط

 کند. دهد، فراهم میمی

 

 کنار هم قرار دادن قطعات 

گیری انسان در مورد فرایند تصمیمهای انسان است. اما چه چیزی مشی عمومی تجمیعی از تصمیمخط

گذاران ترجیحاتی دارند و بر مشیکنیم خطشود. ما فرض میمشی عمومی چیزی ارائه نمیدانیم؟ از نگاه خطمی

اساس آن  ترجیحات واکنش نشان خواهند داد. چند دهه گذشته شاهد رد مدل انتخاب عقالیی بر اساس مبانی 

( رفتار قابل 2(؛ )1994، 42کند )گرین و شپیروپذیر تولید مییرآزمونهای غفرض( پیش1چندگانه است: )

شود )نگاه کنید به کمرو، مشاهده شده در معضالت اجتماعی در حد وسیعی از عقالنیت اقتصادی منبعث می

در معضالت اجتماعی در نظر گرفته « 44همکاری بیش از حد»( آنچه به عنوان 3(؛ و )2004، 43الونشتین و رابین

 کند. شود از یک نگاه تکاملی معنی پیدا میمی

تمایز « 46عقالنیت در طرح»و « 45عقالنیت در عمل»( بین 2004جان اوریل اندیشمند سیاسی و همکارانش )

های مدل عقالیی جامع دارد، در حالی که  عقالنیت در طرح فرضاند. عقالنیت در عمل ریشه در پیشقائل شده

                                                           
42Green & Shapiro .  
43Camerer, Lowenstein & Rabin .  
44Overcooperation .  
45Rationality in action .  
46Rationality in design .  



 

13 
 

دهی سازوکارهای شناختی خاصی که دورنمای زندگی که انتخاب طبیعی شکلفرض است مبتنی بر این پیش

جوید، ولی تمایلی به داند. اگر چه جونز از عقالنیت در عمل دوری میدهند، مطلوب میگروهی را بهبود می

این ای( اساساً مؤید پذیرش مفروضه عقبه عقالنیت در طرح یا عقالنیت انطباقی ندارد. محیط عملیاتی )وظیفه

 گیری نتیجه عوامل بیرونی است. استدالل است که تصمیم

های پردازی منسجم  است. نقد اصلی چارچوبمشی آن است که فاقد نظریهیکی از موانع اصلی پژوهش خط

کنند. متغیرهای مشی قصور میبینی تغییر خطمشی آن است که در پیشهای خطتعادل گسسته و جریان

کنند، ولی فقط دانید را تبیین میمشی میی بخش زیادی از آنچه در مورد تغییر خطمحیطی نظیر قواعد نهاد

های را بگشاییم، احتمال دارد بتوانیم قدرت تبیینی مدل« جعبه سیاه»دهند. اگر ای از تبیین را ارائه میجنبه

ای مثال، تبعیت از مشی را افزایش دهیم. برهای مرتبط به خطمشی و همین طور دیگر مدلموجود تغییر خط

ها از (. برداشت1998، 48؛ شولز1990و  2001، 47ها از اعتماد دارد )تیلرمشی عمومی ریشه در برداشتخط

ها از انصاف هستند که بر اساس روانشناسی تکاملی تابعی از فشارهای تکاملی اعتماد تا حدی مبتنی بر برداشت

شویم مالحظات غیرعقالیی و درونی نظیر عواطف قادر میدر انطباق محیطی تکاملی است. فقط با گنجانیدن 

مشی بسازیم. صرف نشان دادن این که رویکردهای عقالیی غلط هستند کافی نوعی مدل کامل از تبعیت از خط

مشی و نیست. آنچه نیاز است نوعی نظریه است که بتواند چگونگی واکنش افراد نسبت به تصاویر ذهنی از خط

ای با تأکید قوی بر ای احتماالً باید ماهیتاً بین رشتهبینی کند. چنین نظریهی را تبیین و پیشمشآوردهای خطره

 روانشناسی تکاملی، علم عصب و اقتصاد رفتاری باشد. 

 

 مشی عدالت کیفری کاربردی برای خط

                                                           
47Tyler .  
48Scholz .  
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ی از طریق در تواند در حد چشمگیرهای مفهومی میشود آن است که قدرت مدلآنچه از بحث باال مستفاد می

کنیم با نشان دادن این نکته که نظر گرفتن عواطف )در روانشناسی تکاملی( بهبود یابد. در این بخش تالش می

مشی عدالت های حاصله از اقتصاد رفتاری و روانشناسی تکاملی رهنمودهای ضمنی واقعی برای خطچگونه یافته

( گرایش 1شود: )بینش مهم از این پژوهش ذیالً بحث می مشی ارائه دهیم. سهکیفری دارند، مثالی خاص از خط

 های هیئت منصفه. ( ناکارآمدی دادرسی3( رخداد رفتار کیفری؛ و )2به تعیین مجازات برای رفتار نامنصفانه؛ )

(. 2004؛ سیالدینی و گلدشین، 1998، 49هنجارهای اجتماعی اثری قوی بر رفتار فرد دارند )سیالدینی و تروست

مایل دارند با انتظارات دیگران همساز شوند. اوایل متذکر شدیم که فشارهای تکاملی توسعه نوعی مدول افراد ت

کنند. قرائن تجربی و ذهنی برای کشف متقلبان، خصوصاً متجاوزان به هنجارهای عدالت را حمایت می

 دهد. شناسانه نوعی گرایش قوی به تنبیه چنین متقلبانی نشان میعصب

مایشگاهی، افراد تمایل دارند نوعی گرایش قوی به تنبیه دیگران برای رفتار ناعادالنه، حتی به هزینه در محیط آز

های بیولوژیک قوی دارد. فعالیت مغز مرتبط با رفتار خودشان نشان دهند. همچنین میل به تنبیه نیز ریشه

ای از مغز که مأخذ حاالت د، عرصهقرار دار 50زنی دوطرفه در حوزه خاصی از مغزناعادالنه در سناریوی چانه

هایی از (. در عین حال، تصمیم به تنبیه در حوزه1756: 2003و همکاران،  51شود )سنفیعاطفی منفی تصور می

شوند. به طور خالصه، افراد تمایل بینی شده مرتبط میمندی پیششود که عموماً با رضایتمغز انعکاس داده می

ی به رفتار ناعادالنه ولی واکنشی بسیار مثبت به تنبیه داشته باشند. این دارند نوعی واکنش بسیار منف

های کوتاه مدت تنبیه افرادی که کند که چرا افراد تمایل دارند هزینهبینی شده تبیین میمندی پیشرضایت

رد( تحمیل گیرند را )با دانش کامل از این که هیچ عایدی متعاقبی برای تنبیه فرد وجود نداسواری مجانی می

 کنند. 

                                                           
49Trost.  
50Anterior Insula .  
51Sanfey .  
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مشی کارآمد باشد زیرا قادر به حل تواند سازوکار یک خطمیل به تنبیه تخطی از هنجارهای عدالت نیز می

 است.  53در غیاب یک مقام بیرونی 52ای مشترکمعمای منابع مجموعه

ی است. دال بر تبار دیرینه رفتار نوع کیفری یا تقلب« مدول کشف تقلب»فشارهای تکاملی در حمایت از 

اند. در انطباق تکاملی های تکاملی برای رخداد رفتار کیفری کردهشناسان اکنون شروع به پذیرش تبیینجرم

بود. یک راه برای کسب جایگاه، تحکم بر دیگر اعضاء بود.  54محیطی، جایگاه باال به معنای موفقیت بازآفرینانه

دهد که زنان در برابر تمایالت تحکمی نظیر ن میاین جستجوی پایدار جایگاه به طور خاص میان مردان نشا

هیچ »شناسان، نوشته است که (، یکی از جرم255: 2006) 55تهاجم فیزیکی مستعدتر خواهند بود. آنتونی والش

کند که چرا مردان در هر جایی و همیشه نسبت به زنان بیشتر به نظریه غیرتکاملی این نکته را تبیین نمی

در شکلی کمتر افراطی، افرادی که در معضالت اجتماعی « شوند.جتماعی متمایل میاقدامات کیفری و ضدا

(. در حقیقت، در 2006کنند )ولش، تمایل به همکاری دارند نوعی فرصت برای تقلب و فریبکاری نیز عرضه می

ین که رفتارشان های آزمایشگاهی افراد تمایل دارند بیشتر به رفتار عادالنه ظاهری دغدغه نشان دهند تا امحیط

اند )نگاه کنید به نامیده« هوشمندی ماکیاولی»ها (، چیزی که برخی2006به طور واقعی عادالنه باشد )اسمیت، 

ای ها نوعی تمایل قوی به همکاری دارند اما گرایش قوی(. انسان2004؛ اوربل و همکاران، 1997وایتن و براین، 

تواند ای که میلبته اگر چنین استثماری نتواند کشف شود، )استراتژیبه سوءاستفاده از همکاری دیگران دارند ا

 آور باشد(. های کوچک و منابع کمیاب مزیتدر محیط گروه

قابل »های هیئت منصفه اساس دفاع از افراد در نهایت، شیوه تحقق دادخواهی را در نظر بگیرید. دادرسی

ها در پردازش اطالعات منجر متذکر شدیم که سوگیری هستند. در همین فصل در اوایل« دار(تشخیص )هویت

ها معطوف به افراد مشیشود. خصوصاً وقتی خطها( اجتماعی یا عاطفی میبه اعطا وزن بیشتر به عالئم )نشانه

قابل تشخیص »(. در یک محیط دادخواهی افراد 2002شوند )رابین، می« دار(قابل تشخیص )هویت»

                                                           
52resources -Pool-Common.  
53External authority .  
54Reproductive success .  
55Walsh .  
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نشیند. چنین محیطی اساساً تضمین ق هیئت منصفه و در فضای نسبتاً نزدیک میدر همان اتا« دار()هویت

های آماری اعطا خواهد شد و تأکید بیش از حد معطوف به شواهد شخصی است. کند که وزن کمتری به مدلمی

الیت شوند که فعکنند؛ آنها در محیطی قرار داده میها، آزمون نهایی را برگزار میاز جهتی، هیئت منصفه

کند تا بهترین پاسخ به معضالت اجتماعی شناسانه شکل گرفته به وسیله فشارهای تکاملی را تحریک میعصب

( شاهدی 176ـ180: 2002شود تا چنین نفوذهایی را نادیده بگیرند. در حقیقت، رابین )باشند و از آنها تقاضا می

ت منجر به جبران بیش از حد در پرداخت یابد که این گونه سوگیری هیئت منصفه ممکن است در حقیقمی

گیرند، محیطی معقول های هیئت منصفه فشارهای اجتماعی و بیولوژیک را نادیده میجریمه شود. چون محیط

 کنند. مشی ایجاد میهای خطبرای تصمیم

 

 


